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  فريق استعراض التنفيذ 
  الدورة الرابعة

      ٢٠١٣مايو / أيار٣١- ٢٧، فيينا
  تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة،    

    ٢٠١٣مايو / أيار٣١ إىل ٢٧ينا من املعقودة يف في
  احملتويات

 الصفحة 
  ٢ ..........................................................................................مة  مقدّ     -أوالً  
  ٢ ....................................................................................تنظيم الدورة           -ثانياً  

  ٢ ..........................................................................افتتاح الدورة           -ألف
  ٢ ....................................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال                          -باء
  ٣ ...............................................................................احلضور       -جيم

  ٥ ...............................................استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                                      -ثالثاً  
  ٥ ..........................................................................سحب القرعة          -ألف
  ٥ .........................................................................التقرير املرحلي           -باء
  ٨ ....................................تقارير التنفيذ املواضيعية واإلضافات التكميلية اإلقليمية                                        -جيم

  ١١ .................................................................................نية  املساعدة التق          -رابعاً  
  ١٦ ...................................................................املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية                        -خامساً  
  ١٩ ...................................................................................مسائل أخرى          -سادساً  

  ٢١ ........................................................... للدورة اخلامسة             املؤقَّت    جدول األعمال              -سابعاً  
  ٢١ ...................................................................................اعتماد التقرير         -ثامناً  
   ناملرفقا  
  ٢٢ ....................................... اخلامسة      لدورة فريق استعراض التنفيذ                  جدول األعمال املؤقَّت                   -األول  
  ٢٣ .........ستعرِضة يف دورة االستعراض األوىل                       الدول األطراف اليت اختريت لتكون دوالً ُمستعَرضة أو مُ                                         -الثاين  
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    مةمقّد  -أوالً  
، ٣/١أنشأ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف قـراره           -١

ــة االســتعراض "املعنــون  ــاً  ، "آلي ــاره فريق ــذ باعتب ــق اســتعراض التنفي ــاً حكوفري ــاًمي  مفتــوح  دولي
. ف مـن دول أطـراف يف االتفاقيـة يعمـل حتـت سـلطة املـؤمتر ويرفـع تقـاريره إليـه                      العضوية يتـألَّ  

ــ ــة االســتعراض مــن أجــل اســتبانة        وتتمثَّ ــة عــن عملي ــق يف تكــوين صــورة إمجالي ل مهمــة الفري
اً لتنفيــذ والنظــر يف االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة ضــمان ، يات واملمارســات اجليِّــدةالتحــدِّ

  .االًاالتفاقية تنفيذاً فعَّ
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
    افتتاح الدورة  -ألف  

قد فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد دورته الرابعة يف فيينـا              َع  -٢
  .٢٠١٣مايو / أيار٣١ إىل ٢٧من 
، )رومانيـا (ة إيـون غاليـا      وترأس جلسات فريق استعراض التنفيذ من األوىل إىل الـسابع           -٣

ــان     ــت بودميـ ــة رمحـ ــسة الثامنـ ــرأس اجللـ ــسيا(وتـ ــرئيس ). إندونيـ ــتذكر الـ ــه ، واسـ يف مالحظاتـ
 الــذي يتــضّمن اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة  ٣/١قــرار املــؤمتر ، االســتهاللية

ت الـسابقة لفريـق      إىل العمل املضطلع به يف الـدورا       أيضاًوأشار  . األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
  .٢٠١٠يونيه /الفتتاحية يف حزيراناستعراض التنفيذ اليت ُعقدت منذ جلسته ا

ب فيهـا بأحـدث     أدىل أمني املؤمتر مبالحظات استهاللية رحَّـ      ،  واستجابة لدعوة الرئيس    -٤
دولتني من الدول األطراف املـشاركة يف فريـق اسـتعراض التنفيـذ منـذ الـدورة الثالثـة املـستأنفة                     

كمـــا أشـــار إىل اعتمـــاد اإلطـــار املرجعـــي آلليـــة  .  اململكـــة العربيـــة الـــسعودية وميامنـــار ومهـــا
د الـدول  وإىل تعهُّـ ، ٢٠٠٩  عـام الـذي اعتمـد يف الدوحـة يف    ،  ٣/١االستعراض يف قرار املؤمتر     

  .راف بتعزيز تنفيذ هذه االتفاقيةاألط
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
  :جدول األعمال التايل لدورته الرابعة، مايو/ أيار٢٧عراض التنفيذ يف  فريق استأقرَّ  -٥

  :املسائل التنظيمية  -١
  افتتاح الدورة؛  )أ(  
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  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢
  .املساعدة التقنية  -٣
  .يزانيةاملسائل املالية واملتعلقة بامل  -٤
  .مسائل أخرى  -٥
  . املؤقَّت للدورة اخلامسة لفريق استعراض التنفيذاألعمالجدول   -٦
  . اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة  -٧

    
    احلضور  -جيم  

االحتـاد  : لو الـدول التاليـة األطـراف يف االتفاقيـة    حضر اجتماع فريق استعراض التنفيذ ممثِّ   -٦
األرجنـــتني، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـتونيا، إســـرائيل، أفغانـــستان، إكـــوادور،   ، إثيوبيـــا، ســـيالرو

اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغـواي، أوزبكـستان، أوغنـدا،             
 ، إيطاليــا، بــابوا غينيــا اجلديــدة، بــاراغواي، باكــستان،     إيرلنــدا ، )اإلســالمية-مجهوريــة(إيــران 

ــنن، بوتــسوانا،      ــنغالديش، بنمــا، ب ــروين دار الــسالم، بلجيكــا، ب ــل، الربتغــال، ب البحــرين، الربازي
، بـريو،   )املتعـددة القوميـات   -دولـة (بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيـا         

قمـر،  ليشيت، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر سـليمان، جـزر ال         -تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور    
ــا املتحــدة، اجلمهوريــة   جــزر كــوك، جــزر مارشــال، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة تــن    زاني

الدميقراطيـــة  الوس الدومينيكيـــة، مجهوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، مجهوريـــة 
الــشعبية، مجهوريـــة مولـــدوفا، جنـــوب أفريقيـــا، جيبــويت، الـــدامنرك، روانـــدا، رومانيـــا، زامبيـــا،   

ي، ســري النكــا، الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة،  مبــابوي، ســان تــومي وبرينــسيبز
السنغال، السويد، سويـسرا، سـرياليون، شـيلي، صـربيا، الـصني، طاجيكـستان، العـراق، غـابون،            

، فنلنــدا، فيجــي، فييــت نــام، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  غانــا، غواتيمــاال، فرنــسا، الفلــبني، فــن 
 قطــر، كازاخــستان، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا،   قــربص،

ــا،          ــة، ماليزي ــسوتو، مالط ــشتاين، لي ــا، ليختن ــا، ليتواني ــان، لكــسمربغ، ليربي ــا، لبن ــت، كيني الكوي
ــسعودية، اململكــة        ــة ال ــديف، اململكــة العربي مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك، مــالوي، مل

، ناميبيـا،   )دةاملوحَّـ -واليـات (  الشمالية، موزامبيق، ميكرونيزيـا    إيرلندامى و املتحدة لربيطانيا العظ  
النرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا، نيكـاراغوا، هـاييت، اهلنـد، هولنـدا، الواليـات املتحـدة                     

  .األمريكية، اليمن، اليونان
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قليميـة طـرف يف     وهو منظمة تكامـل اقتـصادي إ      ،  وُمثِّل يف االجتماع االحتاد األورويب      -٧
  .االتفاقية

مــشاركة الكيانــات املوقِّعــة وغــري املوقِّعــة " املعنــون ٤/٥ مــن القــرار ١ووفقــاً للقاعــدة   -٨
قـرَّر املـؤمتر أنـه حيـقُّ        ،  "واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق استعراض التنفيـذ         

  . تشارك يف فريق استعراض التنفيذللدول املوقِّعة أن
ــة املوقِّ ثِّلــوُم  -٩ ــة ت مبــراقبني الــدولُ التالي ــا: عــة علــى االتفاقي ــة التــشيكية، أملاني ، اجلمهوري

  .اليابان، اجلمهورية العربية السورية
قرَّر املؤمتر أن ُتدعى الدول غري املوقِّعة إىل حـضور          ،  ٤/٥ من القرار    ٣ووفقاً للقاعدة     -١٠

عــن ، ل املعنيــة قــد أخطــرت الفريــقمــداوالت فريــق اســتعراض التنفيــذ شــريطة أن تكــون الــدو
ــة ــة أو قبوهلــا أو  ، طريــق األمان املوافقــة عليهــا أو  باعتزامهــا أو بقرارهــا التــصديق علــى االتفاقي
  . من االتفاقية٦٧ من املادة ٤ و٣وفقاً للفقرتني ، االنضمام إليها

  .وُمثِّلت يف الدورة ُعمان وهي دولة هلا صفة مراقب  -١١
األمـم   وهي دولة غري عضو لديها بعثة بـصفة مراقـب دائـم لـدى    ، كما ُمثِّلت فلسطني    -١٢

  .املتحدة
ــضاً    -١٣ ــؤمتر أي ــرَّر امل ــدة  ، وق ــاً للقاع ــرار  ٢وفق ــن الق ــوة املنظمــات   ، ٤/٥ م ــه جيــوز دع أن

ــة ــة العامــة ، احلكوميــة الدولي ، وهيئــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا  ، ووحــدات األمان
ــامج    ــشبكة برن ــة ل ــد التابع ــة    واملعاه ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن والوكــاالت ،  األم

املتخصصة وسائر مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة إىل املـشاركة يف دورات فريـق اسـتعراض                  
  .التنفيذ
ــة     -١٤ ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــات احلكومي ــة   : وُمثِّلــت مب ــشارية القانوني املنظمــة االست

ــة-اآلســيوية ــة العــرب وجملــس ، األفريقي ــا ، وزراء الداخلي ــة  ، وجملــس أوروب ــة الدولي واألكادميي
  .ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، ملكافحة الفساد

وهيئـات وصـناديق وبـرامج تابعـة لألمـم          ،  وُمثِّلت مبراقبني وحـدات تابعـة لألمانـة العامـة           -١٥
ووكـاالت  ،  ج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            ومعاهـد تابعـة لـشبكة برنـام       ،  املتحدة

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        : ومؤسـسات أخـرى تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة هـي             ،  متخصصة
وبرنــامج األمــم املتحــدة ، وجلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل ، باملخــدِّرات واجلرميــة

  .ومعهد الدراسات األمنية، قاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةومعهد األمم املتحدة األ، اإلمنائي
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وهــي كيــان لديــه مكتــب بــصفة  ، وُمثِّلــت منظمــة فرســان مالطــة العــسكرية املــستقلة    -١٦
  .مراقب دائم يف مقر األمم املتحدة

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثاً  
    سحب القرعة  -ألف  

ريق سحب القرعة الختيـار الـدول الـيت سـتقوم بعمليـات االسـتعراض املزمعـة         أجرى الف   -١٧
 لإلطـار املرجعـي للفريــق   وفقـاً وُســِحبت القرعـة  . يف الـسنة الرابعـة مـن دورة االسـتعراض األوىل    

وأُعيــد ســحب القرعــة مــرات عديــدة لــضرورته مــن أجــل الوفــاء مبتطلبــات  . وممارســاته الــسابقة
وطُلــب إىل الــدول األطــراف الــيت  .  املرجعــي آلليــة االســتعراض  مــن اإلطــار٢٠ و١٩الفقــرتني 

رست عليها القرعة مرتني إلجراء االستعراض يف السنة الرابعة مـن الـدورة أن تؤكـد اسـتعدادها                  
كما طُلب إىل الدول اخلاضعة لالستعراض يف الـسنة الرابعـة          . للقيام بعملييت االستعراض كلتيهما   
وقــد أُعيــدت عمليــات ســحب  . ليــة اســتعراض يف الوقــت ذاتــه أن تؤكــد اســتعدادها للقيــام بعم

ولكـي  .  الرابعة  الفريق ة يف بعض احلاالت حيث مل َترِد تلك التأكيدات بنهاية دورة          املؤقَّتالقرعة  
حيتفظ الفريق بسجلٍّ للمتطلبات اإلجرائية املتعلقة بسحب القرعة واملمارسـة الـيت يتبعهـا الفريـق                

  .اًريق إىل األمانة أن جتمِّع تلك املتطلبات معفقد طلب الف، يف هذا الصدد
    

    التقرير املرحلي  -باء  
وأشـار عـدة مـتكلمني    .  التزامهم بعملية استعراض تنفيذ االتفاقيةجمدداًأكّد املتكلمون    -١٨

؛ فقــد "مــا بعــد الدوحــة"و" مــا قبــل الدوحــة"إىل وجــود وضــعني يتعلقــان بتنفيــذ االتفاقيــة مهــا 
 النظــراء إىل متلُّــك الــدول األطــراف زمــام األمــور علــى حنــو مباشــر    أفــضت عمليــة اســتعراض 

 نظـراً ،  وأبـرز املتكلمـون الطـابع الفريـد هلـذه املمارسـة           . وملموس فيما خيص االتفاقية وتنفيذها    
وأنَّ الكــثري مــن الــدول ، آليــة االســتعراض هــي اآلليــة العامليــة الوحيــدة الســتعراض النظــراءنَّ أل
  . هذه العمليةة يفميتلك خربة مسبق ال

والحــظ عــّدة مــتكلمني التعامــل اإلجيــايب مــع الــدول األطــراف األخــرى أثنــاء عمليــة      -١٩
االستعراض باعتباره مسـة قيِّمـة مـن مسـات عمـل اآلليـة يف التعـّرف علـى الكيفيـة الـيت تنفِّـذ هبـا                           

 والـنظم   وسلَّم بعض املتكلمني بالتحـديات الـيت يطرحهـا تنـّوع اللغـات            . بلدان أخرى االتفاقية  
إالَّ أنَّ عّدة متكلمني آخرين الحظوا أنَّ هـذا العنـصر يثـري    ، القانونية يف خمتلف االستعراضات   

  .ج املتَّبعة يف تنفيذ االتفاقيةجتربة الدول إذ ميكّنها من االطّالع على خمتلف النه
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 وذكـر عـدة مـتكلمني أهنـم اسـتفادوا مـن العمـل             . ونوقش إعداد االستعراضات القُطريـة      -٢٠
وقـد أَكـسب هـذا التسلـسل املـشاركني خـربة            . كُمستعرِضني قبل أن ختـضع دوهلـم لالسـتعراض        

. ولوحظـت ضـرورة أن حتـرص الـدول علـى حتـديث قـوائم اخلـرباء احلكـوميني           . وُبعد نظرٍ قيَِّمني  
مـن قبيـل إنـشاء جلـان        ،  وأبلغ متكلمون عن التدابري املتَّخذة لتهيئة بلداهنم لتكـون حمـلّ اسـتعراض            

ــسي ــبكري بتعــيني جهــات وصــل     تن ــوطنيني والت ــة وإحاطــة أصــحاب املــصلحة ال وأعــرب . ق وطني
مبـا يف ذلـك     ،  متكلمون عن تقديرهم للمـساعدة املقدَّمـة مـن األمانـة يف التحـضري لالستعراضـات               

ومتحــورت بعــض املناقــشات حـول التحــديات الــيت تواجههــا بعـض الــدول مــن جــّراء   . التـدريب 
إضـافة إىل   ،  تلـك الـدول أطـراف يف اتفاقيـات إقليميـة أو قطاعيـة              أنَّتزامن االستعراضات بسبب    

واعُترف يف هذا الصدد بالطـابع العـاملي لالتفاقيـة واقُتـرح        . أهنا أطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد     
ــة أخــرى يف ســعيها لتعــديل اجلــداول      ــة أو قطاعي ــدول املــشاركة يف اتفاقيــات إقليمي أن جتتهــد ال

ولـدى اإلشـارة إىل     . ص هبا بغية التقليل من تزامن االستعراضات أو جتّنبـه         الزمنية لالستعراض اخلا  
الحظ املتكلمون أمهيـة إجيـاد      ،  عمليات استعراض الصكوك اإلقليمية أو القطاعية ملكافحة الفساد       

  .بوسائل منها حسن التوقيت، التناغم بني تلك العمليات على الصعيد الوطين
ــردود علــ      -٢١ ــداد ال ــق بإع ــا يتعل ــشاملة    وفيم ــة ال ــذايت املرجعي ــيم ال ــة التقي الحــظ ، ى قائم

وأشري إىل إمكانية اتباع هنج خمتلفة ملـلء القائمـة          . متكلمون حجم املعلومات اليت يلزم جتميعها     
وارتـأى  . من قبيل سرد التشريعات واللوائح املوجودة أو تقدمي خالصات وحتلـيالت          ،  املرجعية

ــةُ ا   ــدولَ األطــراَف املــستعَرضة إىل النــهج الواجــب   بعــض املــتكلمني ضــرورة أن ترشــد األمان ل
ــذ     . اّتباعــه ــوفري ســوابق قــضائية وإحــصاءات كــدليل علــى التنفي ــة ت ويف هــذا . ولوحظــت أمهي
أشار عّدة متكلمني إىل التحديات املطروحة فيمـا خيـص مجـع اإلحـصاءات والبيانـات                ،  السياق
تـشمل يف بعـض احلـاالت        ،وأبلغ متكلمون عن تـشكيل فـرق مـشتركة بـني اإلدارات           . الكمية

، من قبيل األوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص        ،  جهات فاعلة أخرى ذات صلة    
وذكـر بعـض املـتكلمني أنَّ عمليـة جتميـع           . لإلمداد مبدخالت يف الردود علـى القـوائم املرجعيـة         

حظـت ضـرورة    ولو. الردود أتاحت الفرصة لتلك الدول لكي تعيد تسليط الضوء على ُنظُمهـا           
ال سـيما يف االستعراضـات الـيت تـستدعي ترمجـة         ،  إقامة توازن بني التقيُّـد مبواقيـت االسـتعراض        

  .وضمان اجلودة والشمولية يف الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية، الوثائق
وأبلغ عدة متكلمني عن جتربتهم يف التحاور بني الدول األطـراف املـستعَرضة والـدول                 -٢٢
وأشار بعض املتكلمني عموماً إىل التواصـل بـني جهـة الوصـل واخلـرباء احلكـوميني                . تعرِضةاملس

مشددين على الفائدة اجملنية من االتـصاالت غـري الرمسيـة           ،  وفيما بني اخلرباء احلكوميني أنفسهم    
ولوحظـت املمارسـة املتَّبعـة املتمثِّلـة يف عقـد اجتماعـات       . وعلى أفضلية التنـاقش بلغـة مـشتركة       
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ثية على هامش دورات الفريق أو غريها من االجتماعات باعتبارها ممارسـة هامـة للتقـدُّم يف                 ثال
وأبلــغ عــدة مــتكلمني عــن أشــكال احلــوار املباشــر الــيت اتفقــت عليهــا   . االستعراضــات اجلاريــة

ــة        ــات املقدم ــشأن املعلوم ــا لوجــه ب ــصيلية وجه ــشات تف ــا إجــراء مناق . دوهلــم وأوضــحوا مزاي
مني بارتياح أنَّ الفرقة املؤلفـة مـن خـرباء حكـوميني مـشاركني يف عمليـات                 والحظ أحد املتكل  

االستعراض القطرية ال تزال تتحلّـى بـاالحترام وهـي تكفـل احلـصول علـى املعلومـات املطلوبـة                    
مـن قبيـل   ، وأبلغ بعض املـتكلمني عـن اجتماعـات مـع أصـحاب مـصلحة آخـرين             . لالستعراض

  .عقدت أثناء الزيارات القُطرية، صاملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا
أكَّـد عـّدة مـتكلمني علـى أمهيـة اإلسـراع يف       ، وفيما يتصل حبصيلة عمليـة االسـتعراض      -٢٣

إهنــاء تقــارير االســتعراض القطــري واخلالصــات الوافيــة لالستعراضــات اجلاريــة عــن الــسنوات   
دة يف تقريـر االسـتعراض      وأبلغ بعض املتكلمني عن املالحظات الوار     . املاضية من الدورة احلالية   
وأخــرب بعــض املــتكلمني الفريــق بقــرار دولتــهم القاضــي بنــشر تقريــر . القُطــري اخلــاص ببلــدهم

ــين          ــم املتحــدة املع ــب األم ــشبكي ملكت ــع ال ــى املوق ــذافريه وعرضــه عل ــتعراض القُطــري حب االس
ملوقــع الــشبكي وأُشــري إىل املعلومــات املفيــدة عــن التنفيــذ واملتاحــة علــى ا. باملخــدِّرات واجلرميــة

األدوات واملـوارد   (ومنـها املـواد املوجـودة يف املكتبـة القانونيـة لبوَّابـة تـراك                ،  للمكتب املـذكور  
الـيت جيـري حتـديثها وتأكيـدها مـع          ،  )الالزمة من أجل رصـيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد             
ى وُشــجِّعت دول أطــراف أخــرى علــ. وضــع اللمــسات األخــرية علــى االستعراضــات القُطريــة

  .اليت اتضح أهنا مبتكرة وناجعة، زيادة االستفادة من املكتبة القانونية
ــة       -٢٤ ــة الالحق ــة تتعلــق باالستعراضــات القُطري ــرح متكلمــون إدخــال حتــسينات ممكن واقت

وشـجَّعوا علـى تقـدمي مقترحـات وتوصـيات للمــؤمتر يف      ، وباإلعـداد لـدورة االسـتعراض الثانيـة    
ــة االســتعراض وهنجهــا املتــدّرج   وُســلِّطت األضــواء علــ . هــذا الــشأن ى املبــادئ التوجيهيــة آللي
ــشامل ــة       . وال ــضَمن هبــا املراعــاة الكامل ــيت ُت ــة ال ــشأن الكيفي ــدَّم عــدة مــتكلمني اقتراحــات ب وق

وُشـجِّعت الـدول األطـراف      . للدروس املستفادة أثناء الدورة األوىل من االستعراضات القُطريـة        
رب وما واجهته مـن حتـديات ومـا خاضـته مـن ممارسـات               على إبالغ املؤمتر مبا اكتسبته من جتا      

وأشار بعض املتكلمني إىل إمكانيات إشـراك أصـحاب         . جيدة يف إجراء االستعراضات القُطرية    
واقتـرح  . يف االستعراضـات املقبلـة    ،  من قبيـل اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص          ،  مصلحة آخرين 

 أنشط يف ترشـيد التقـارير وضـمان         دوراً،  يف حدود مواردها  ،  بعض املتكلمني أن تلعب األمانة    
  . تيسري العمل يف احلاالت اليت يتغّير فيها اخلرباء احلكوميونأيضاًما من شأنه ، اّتساقها
والحظ متكلمون اجلهود املبذولة لتبسيط وتدعيم هيكلية قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة                 -٢٥

إنـه ينبغـي   ا وقـالو . كـاف مـن التفـصيل   علـى مـستوى     مـع احلفـاظ     ،  ضماناً الزدياد تركّز األسـئلة    
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ــة   ــاء دورة االســتعراض الثاني ــة      ، العمــل أثن ــذه القائم ــن ه ــصلة م ــى اســتعمال األجــزاء ذات ال عل
مبا يف ذلك أسئلة املعلومات العامة واملعلومات املتعلقة بتنفيذ الفـصل الرابـع مـن               ،  كامالً استعماالً
ريعات الوطنية باعتبار ذلك جـزء ال يتجـّزأ مـن           وأُلقي الضوء على أمثلة عن تطبيق التش      . االتفاقية

وجـرى  . التقييم الذايت وُشجِّعت الدول األطراف على تقـدمي أمثلـة ومعلومـات إحـصائية مـصنفة               
التشديد على أنَّ هتيئة الدول األطـراف للـدورة الثانيـة بتحليـل الثغـرات والتـبكري بوضـع األجوبـة                     

  .اً قّيمة إلجراء الدورة الثانية يقدِّم دروسعلى قائمة التقييم الذايت املرجعية ميكن أن
وناقش املتكلمون الكيفية اليت ميكـن هبـا أن يـستفاد مـن نتـائج االستعراضـات القُطريـة           -٢٦

وشـجَّع العديـُد مـن املـتكلمني الـدولَ      . استفادة أكثر منهجيةً لتحسني تنفيـذ االتفاقيـة مـستقبالً    
تعراضات القُطرية وللمتابعة اسـتناداً إىل نتـائج        األطراَف على استكشاف السبل لقياس أثر االس      

وُشجِّع الفريق على مناقشة طرائق املتابعـة واقتراحهـا علـى املـؤمتر يف              . دورة االستعراض األوىل  
ــة لالحتياجــات     . هــذا اخلــصوص  ــدورة األوىل االســتجابة الفعَّال ــأالّ تــشمل متابعــةُ ال ــرِح ب واقُت

ل قياس أثر االستعراضات القُطرية وكيفية تقيـيم التقـّدم          املساعدة التقنية فحسب وإمنا أيضاً سب     
واقترح أحد املتكلمني أن تنشئ األمانـة فرقـة عمـل مـن أجـل               . احملرز يف تنفيذ البلدان لالتفاقية    

  .استحداث أداة رصد لقياس أثر اآللية
 وارتــأى. ونــاقش متكلمــون مميِّــزات الوثــائق املقبلــة لكــي جتــسِّد التحــسينات املقترحــة  -٢٧

أحد املتكلمني إقامة رابط بني الـصعوبات املبيَّنـة يف التقـارير القُطريـة واملواضـيعية واملمارسـات             
 علـى التحليـل واالسـتفادة مـن         تركيـزاً واقترح بعض املتكلمني اّتباع هنج أكثر       . اجليدة املستبانة 

   .املعلومات املستمدة من االستعراضات القُطرية إلبراز ممارسات التنفيذ الناجحة
    

    تقارير التنفيذ املواضيعية واإلضافات التكميلية اإلقليمية  -جيم  
عرض ممثل عن األمانة بإجياز العناصر الرئيسية لتقارير التنفيذ املواضيعية   - ٢٨

)CAC/COSP/IRG/2013/6 وCAC/COSP/IRG/2013/7و CAC/COSP/IRG/2013/8 
 الدولِ األطراِف املستعَرضة اليت تتضمَّن معلومات عن تنفيذ) CAC/COSP/IRG/2013/9و

من االتفاقية يف ) التعاون الدويل(والفصل الرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(الفصلَ الثالثَ 
وقد أُِعّدت تلك التقارير استنادا . السنتني األوىل والثانية من الدورة األوىل آللية االستعراض

من معلومات مكتملة أو ، ثني دولةً طرفاًإىل ما ورد يف تقارير االستعراض املتعلقة بأربع وثال
وتضمَّنت التقارير أمثلة على التنفيذ . ٢٠١٣مارس / آذار٤كانت على وشك اإلكمال يف 

. ومعلومات عن التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة والتحديات املواَجهة ومالحظات
 CAC/COSP/IRG/2013/10(وعرض ممثل األمانة أيضاً اإلضافتني التكميليتني اإلقليميتني 
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اللتني اشتملتا على معلومات إضافية مصّنفة حسب املناطق ، )CAC/COSP/IRG/2013/11و
  .لة لتقارير التنفيذ املواضيعيةومكمِّ
، وفيمــا يتعلــق بتغــيري احملتــوى والــشكل عمــا كانــت عليــه التقــارير املواضــيعية الــسابقة   -٢٩

 خالصة وحتليل وجيـز للتحـديات الرئيـسية أو          إدراج،  بناًء على طلب الفريق   ،  لوحظ أنه قد متَّ   
. وذلك يف شكل جدول ويف رسـوم بيانيـة منفـردة          ،  يف التقارير املواضيعية  ،  التباينات يف التنفيذ  

التفريق على حنو أوضح بني األحكام اإللزامية واألحكـام غـري        ،  بناء على طلب الفريق   ،  كما متَّ 
  . ألمثلٍة معيَّنة على التنفيذاًية يف أُطر نصّية إبرازوإدراج تفاصيل إضاف، اإللزامية من االتفاقية

وأعرب متكلمون عن تقديرهم لنوعية التقـارير املواضـيعية واإلقليميـة وفائـدهتا للعمـل                 -٣٠
وأقـّروا بـأنَّ   . وال سيما فيما يتـصل بتحليـل املـسائل املوضـوعية    ، التحليلي الذي يقوم به الفريق 

ــوى الت    ــى حمت ــة عل ــيريات املدخل ــق      التغ ــار توصــيات الفري ــارير وشــكلها أخــذت بعــني االعتب ق
وأكَّـد متكلمـون علـى      . خاصـة فيمـا يتعلـق بتحليـل التحـديات الـيت يواجههـا التنفيـذ               ،  السابقة

فائــدة التقــارير يف تــوفري معلومــات قيِّمــة بــشأن املمارســات اجليــدة والتحــديات الــيت يواجههــا  
وعلى أنه ميكن أيـضاً     ،  كة يف آلية االستعراض   خصوصاً بالنسبة للدول األطراف املشار    ،  التنفيذ

  . من العنايةمزيداًلتلك التقارير أن تعني الفريق يف حتديد جماالت معيَّنة تستحق 
، والحــظ بعــض املــتكلمني املهمــة املنوطــة بــالفريق لــصوغ توصــيات تقــدَّم إىل املــؤمتر    -٣١

ــارير و      ــة التق ــادة حتــسني نوعي ــة زي ــشأن كيفي ــدَّموا اقتراحــات ب ــة فق ــها التحليلي والحــظ . قيمت
، متكلمان أنه ميكن إضافة موجز باملمارسات اجليدة إىل حتليل التحـديات الـيت تعتـرض التنفيـذ                

فهــذه املعلومــات ميكــن أن تفيــد .  العقوبــات علــى اجلــرائم يف إطــار االتفاقيــة مــثالًفيمــا خيــص 
  .الدول األطراف يف استعراض وتنقيح تشريعاهتا وترتيباهتا املؤسسية

ورحـب الفريــق مبناقــشٍة ألحكــام موضــوعية معيَّنـة مــن االتفاقيــة مت تناوهلــا يف التقــارير     -٣٢
 مــن ١الفقــرة (مبــا يف ذلــك العقوبــات علــى اجلــرائم يف إطــار االتفاقيــة  ، املواضــيعية واإلقليميــة

) ٣٠ مــن املــادة ٢الفقــرة (وحــصانات املــوظفني العمــوميني وامتيــازاهتم القــضائية  ) ٣٠ املــادة
وبشأن موضوع اإلثـراء غـري املـشروع        ). ٢٩املادة  (والتقادم  ) ٢٧املادة  (شاركة والشروع   وامل
وهو حكم غري إلزامي من أحكام االتفاقيـة لـوحظ بـشأنه وجـود فـوارق إقليميـة                  ،  )٢٠املادة  (

مـن قبيـل املعيـار    ، أَطلع عدة متكلمني احلضور على جتارهبم وأبرزوا جوانب رئيسية   ،  يف تنفيذه 
ورحَّــب متكلمــون   .  املطبَّــق والعقوبــات املطبقــة علــى الثــروة غــري املعلــن عنــها       االســتداليل

  .باالستفاضة يف املناقشة وبتبادل التجارب بشأن هذه املسائل
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أشار متكلمون أيضاً إىل اآلليات اليت تستلزم من اجملرم الربهنـة علـى املـصدر املـشروع                 -٣٣
مـىت  ،  فهـذه األدوات مفيـدة    . درة العائـدات  لعائدات الفساد املزعومة يف سـياق إجـراءات مـصا         

ولكـن  ، يف جناح حاالت املساعدة القانونية الوطنيـة واملتبادلـة  ، اتسقت مع النظام القانوين للبلد 
. لوحظ وجود حتـّديات يف معاقبـة األشـخاص غـري الـرمسيني علـى جرميـة اإلثـراء غـري املـشروع                   

ألســباب ، لقــضائية الــيت مل جتــرِّم ولوحظــت مــشاكل أخــرى يف إنفــاذ األحكــام يف الواليــات ا  
  .اإلثراء غري املشروع أو حتّول عبء اإلثبات، دستورية

فــع احلــصانة عــن كبــار  وأبــرز أحــد املــتكلمني أمهيــة وجــود نظــم مالئمــة مــن أجــل ر    -٣٤
  .موظفي البلد

وأبلــغ مــتكلم آخــر عــن صــعوبات يف تطبيــق حكــم رشــو مــوظفي املنظمــات الدوليــة     -٣٥
  .فع احلصانة عن اجلناة املزعومنينظمات الدولية على التعاون وروحثَّ امل، األجنبية

وأفـاد أحـد   . وأبلغ متكلمون أيضاً عن جتـارهبم يف مـضمار التعـاون يف األمـور اجلنائيـة          -٣٦
كأسـاس قـانوين لتـسليم شـخص        ،  يف حالـة حديثـة العهـد      ،  املتكلمني أنَّ بلده استخدم االتفاقية    

ــة  نظــراً ــاز مــع البلــد مقــدِّم   ، لتــسليم املطلــوبني لعــدم وجــود معاهــدة ثنائي وأبــرز التعــاون املمت
وأبلغ متكلم آخر عن حالة ُرفض فيها طلب التسليم لعدم وجود معاهـدة ثنائيـة كمـا                 . الطلب

 يفيـد  إخطـاراً الدولة متلقيـة الطلـب مل تقـدِّم        أنَّ  رغم  ،  ُرفض استعمال االتفاقية كأساس قانوين    
وناشــد متكلمـــون الـــدول األطـــراف  . لـــى االتفاقيـــةالعكــس إّبـــان إيـــداع صــك تـــصديقها ع  

مـــن أجـــل التغلُّـــب علـــى ، ســـيما اتفاقيـــة معاهـــدة الفـــساد وال، باســـتعمال الـــصكوك العامليـــة
وحـّض متكلمـون أيـضاً الـدول        . الصعوبات املوجـودة يف الـنظم القانونيـة واألعـراف اإلقليميـة           

. دويل ومتاشــيها مــع االتفاقيــةعلــى ضــمان حتــديث أطرهــا التــشريعية الوطنيــة بــشأن التعــاون الــ
. وجرى التشديد على أمهية التعاون غري الرمسي قبـل تقـدمي طلـب للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة                  

واسترعى أحد املتكلمني انتباه الفريق إىل أدلة املـساعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت أعـدهتا جمموعـة                   
حتقيـق مـشتركة علـى      لـة يف إنـشاء فـرق        وشجَّع أحـد املـتكلمني علـى املمارسـة املتمث         . العشرين

  .الصعيد الدويل
أبلـغ أحـد املـتكلمني عـن        ،  ومن بني املـصاعب الـيت تـصادف يف جمـال التعـاون الـدويل                -٣٧

يف احلاالت الـيت ُيـرفض فيهـا تـسليم املـواطنني حيـث              " التسليم أو املقاضاة  "صعوبة تطبيق مبدأ    
وُسـلِّط الـضوء علـى تكـاليف        . رض الواقـع  ميكن أن يؤّدي هذا إىل اإلفالت من العقاب علـى أ          

وأبلغ أحد املـتكلمني أنَّ الـسرية املـصرفية تـشكِّل     . التعاقد مع حمامني مهنيني يف القضايا املعقَّدة 
يف بعض الواليات القضائية عائقا أمام تبادل املعلومات بفعالية ودعـا إىل وضـع قواعـد مالئمـة                  
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وشـدَّد املـتكلم    . لـرفض املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       بغية ضمان عدم التذّرع بالـسرية املـصرفية         
 من االتفاقية اليت تدعو إىل اّتباع هنـج مـرن حيـال ازدواجيـة               ٤٣ من املادة    ٢نفسه على الفقرة    

ملـؤمتر  وشّجع أحُد املتكلمني الفريَق على حتديد ممارسات جيدة وتقدمي توصـيات إىل ا            . التجرمي
  .تشجع على التعاون الدويل

ار أحــد املــتكلمني إىل ضــرورة وضــع تــشريع منــوذجي ملختلــف جوانــب التعــاون  وأشــ  -٣٨
واقتــرح املــتكلم نفــسه بــذل جهــود أكــرب إلشــراك مجيــع قطاعــات  . الــدويل يف األمــور اجلنائيــة

  .اجملتمع يف مناقشة مسألة التعاون الدويل واختاذ إجراءات بشأنه
    

    املساعدة التقنية  -رابعاً  
 الذي كلَّف فيه املؤمتُر الفريـَق مبواصـلة العمـل الـذي             ٣/١ر املؤمتر   استذكر الرئيس قرا    -٣٩

كــان الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باملــساعدة التقنيــة يــضطلع بــه    
وبّين أنَّ آلية استعراض التنفيذ هي أداة ملـساعدة الـدول األطـراف علـى حتديـد وإثبـات                   ،  سابقاً

  . ولتعزيز تقدمي املساعدة التقنية وتيسريه،  احملدَّدة من املساعدة التقنيةاحتياجاهتا وأولوياهتا
 لتنفيـذ اتفاقيـة    اًوعرض األمني املذكرة اليت أعدهتا األمانة بـشأن املـساعدة التقنيـة دعمـ               -٤٠

ــساد    ــيت أعــدهتا  ) Corr.1 وCAC/COSP/IRG/2013/2(األمــم املتحــدة ملكافحــة الف ــذكرة ال وامل
 احتياجـــات املـــساعدة التقنيـــة املـــستبانة يف إطـــار االستعراضـــات القطريـــة األمانـــة عـــن حتليـــل

)CAC/COSP/IRG/2013/3.(  
ــاًو  -٤١ ــق وفق ــق    ،  لتوجيهــات الفري ــداوالت الفري ــسري م ــا نقــاش بغــرض تي ، ُنظمــت حلقت

واألخرى بـشأن تلبيـة االحتياجـات    ، إحدامها بشأن تقدمي الدعم طوال عملية استعراض التنفيذ     
  .لتقنيةمن املساعدة ا

ــسيدة أين        -٤٢ ــة االســتعراض ال ــوال عملي ــدعم ط ــة األوىل عــن ال ــشات احللق وأدارت مناق
وهي قائدة النشاط املـسمَّى جمـال ممارسـة احلكـم الـدميقراطي بـشأن منطقـة أوروبـا                   ،  دمريجيان

وأشـارت يف عرضـها االسـتهاليل إىل    . ورابطة الدول املستقلة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      
  . ة املشاركة الواسعة من أصحاب املصلحة يف جمال مكافحة الفسادضرور
، مفوِّض جلنة مكافحـة الفـساد يف سـرياليون        ،  وأبرز السيد جوزيف فيتزجريالد كامارا      -٤٣

كيــف أنَّ عمليــة االســتعراض متكِّــن الــدول األطــراف مــن حتديــد الثغــرات يف أنظمتــها الوطنيــة 
وأشـار إىل جتربـة بـالده يف إصـالح بنيـة            . الدول األخرى والتحديات اليت تواجهها والتعلم من      

وشـدَّد علـى أنَّ     . مكافحة الفساد ونوه بالدعم املقدَّم من األمم املتحدة وعلى املـستوى الثنـائي            
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يف إحالـة عـدة قـضايا رفيعـة         ،  على الـرغم مـن صـعوبة املهمـة        ،  جلنة مكافحة الفساد قد جنحت    
  .املستوى إىل احملاكم

عــن ، وهــو مستــشار قــانوين يف وزارة العــدل األمريكيــة،  بيتــر أينــسورثوأبلــغ الــسيد  -٤٤
ــشارياً خــبرياًدوره بــصفته  ــة مكافحــة الفــساد يف ســرياليون  است ــة  .  لــدى جلن وشــدَّد علــى أمهي

ــساد     ــضايا الف ــضالعني يف ق ــة لل ــة الفعال ــسورث  . اســتقاللية القــضاء يف املالحق ــسيد أين ــّين ال وب
،  قــدمها مــن حتليــل لقــضايا اللجنــة يف جمــال مكافحــة الفــسادتــضمنته املــساعدة التقنيــة الــيت مــا

وإمكانيـة إدخـال    ،  بغرض حتديد الدروس اليت ميكن استخالصـها      ،  الناجحة منها وغري الناجحة   
  .حتسينات على إدارة القضايا

وهــي كــبرية املستــشارين يف قــسم األمانــة العامــة ، وأشـارت الــسيدة صــوفيا زاخاروفــا   -٤٥
إىل الـدعم الــذي يقدمــه بلــدها لعمليـة االســتعراض مــن خــالل   ، اد الروســيإلدارة رئـيس االحتــ 

يـة سـنوية    اجلمع بني اخلرباء احلكوميني وجهات الوصل مـن الـدول األطـراف يف دورات تـدريب     
وقالـت أيـضاً إنَّ     . تعقَد يف موسكو من أجل تبادل املعلومات واخلربات تعزيزاً لتنفيـذ االتفاقيـة            

سة أجراها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بـشأن منـع   االحتاد الروسي دعم درا  
تلـك الدراسـة سـتقدَّم إىل املـؤمتر يف          أنَّ  وأفادت بـ  ،  الفساد عند تنظيم املناسبات العامة الرئيسية     

كمــا دعــم االحتــاد الروســي . وكــذلك بــشأن دعــم املكتبــة القانونيــة للمــؤمتر ، دورتــه اخلامــسة
  .القيات ومكافحة الفساد وبرامج االمتثال من أجل املنشآت التجاريةإصدار كتيب عن األخ

مفــوض جلنــة مكافحــة الفــساد يف    ، وذكــر الــسيد أديريتــو دي خيــسوس ســواريس      -٤٦
وقـال إنَّ جلنـة     . مسألة مكافحة الفساد أمر أساسـي يف تعزيـز جهـود التنميـة            أنَّ  ،  ليشيت-تيمور

واسـتطاعت يف فتـرة قـصرية       ،  ٢٠١١ا يف عام    ليشيت بدأت أنشطته  -مكافحة الفساد يف تيمور   
وأضـاف قـائال إنَّ اللجنـة بـدأت عمليـة           . تعيني موظفني ذوي مهارات عالية جـداً واسـتبقاءهم        

التقيــيم الــذايت بعقــد حلقــة دراســية لثالثــة أيــام شــارك فيهــا أعــضاء يف النيابــة العامــة والــشرطة  
وأوضــح الـسيد سـواريس أنَّ هــذا   . ئيةواجملتمـع املـدين وبرملـانيون وموظفــون يف الـسلطة القـضا     

االســتعراض أتــاح فرصــة للــتعلم مــن الــدول األطــراف املــستعرِضة وحتديــد الثغــرات يف النظــام   
  .وأنَّ العمل على تداركها جار اآلن، الوطين
رئيـسة الوحـدة التقنيـة املعنيـة      ،  وأدارت حلقة النقاش الثانية الـسيدة ليليـان إيكيانيـانوو           -٤٧

ودعـت األعـضاَء يف احللقـة إىل أن        ،  جمال احلكم ومكافحة الفساد يف نيجرييـا      باإلصالحات يف   
يـــشرحوا كيـــف أدَّت االستعراضـــات القطريـــة يف بلـــداهنم إىل حتديـــد الثغـــرات يف التنفيـــذ        

  .مهوالتحديات اليت واجهت
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وزيرة الشفافية املؤسـسية ومكافحـة الفـساد يف    ، وأشارت السيدة ناردي سوسو إيتوري   -٤٨
ي الســتعراض تنفيــذ  إىل مــشاركة بوليفيــا يف الربنــامج التجــريب ، ليفيــا املتعــددة القوميــات دولــة بو

 بلـدها بـذل     وقالت إنَّ . اتفاقية مكافحة الفساد من أجل حتديد الثغرات يف النظام القانوين الوطين          
حـدة  بـدعم مـن مكتـب األمـم املت    ، ي يف متابعة للتقرير القطري يف إطار الربنـامج التجـريب       ،  جهوداً

بغيـة احلـد    ،  من أجل إنشاء نظام لإلبالغ عن الفـساد ومحايـة الـشهود           ،  املعين باملخدرات واجلرمية  
ــاطر تعـــرض هـــؤالء األفـــراد إىل اهلجمـــات والتخويـــف واالنتقـــام   دت علـــى أنَّ وشـــدَّ. مـــن خمـ

االستعراضات أسفرت عن نتائج ملموسة يف مساعدة البلـد علـى إحـراز تقـدُّم يف جمـال مكافحـة                   
  .وأهنا مبثابة استثمار يدعم سياسة بوليفيا املتعلقة بعدم التسامح مطلقا مع الفساد، دالفسا
نائب املدعي العام يف جلنـة مكافحـة الفـساد يف           ،  ووصف السيد أنتوين كيفن مورايس      -٤٩

وأوضــح أنَّ . جتربــة بــالده باعتبــاره دولــة طــرف مــستعرِضة ومــستعَرضة يف العــام ذاتــه، ماليزيــا
. ض لدولــة طــرف أخــرى يهيــئ املــسؤولني إلجــراء االســتعراض اخلــاص ببلــدهمإجــراء اســتعرا

وقــال إنَّ التوصــيات املنبثقــة عــن االســتعراض أدت إىل إحــداث تغــيريات يف تــشريعات ماليزيــا  
  .وإىل إصالح دستوري جار حلماية استقاللية رئيس مفوضي جلنة مكافحة الفساد

ــدَّ  -٥٠ ــوا  وشـ ــاولوس نـ ــسيد بـ ــة مك ، د الـ ــدير جلنـ ــا  مـ ــساد يف ناميبيـ ــة الفـ ــى أنَّ ، افحـ علـ
ــة    ــة تــشكل خطــوة هامــة يف تنفيــذ االتفاقي ــا تــشارك  . االستعراضــات القطري وأوضــح أنَّ ناميبي

بنشاط يف مبادرات إقليمية مـن قبيـل حمفـل اجلنـوب األفريقـي ملكافحـة الفـساد وجمموعـة دول                     
هــذه اآلليــات اإلقليميــة تــزود املــشاركني بــسبل إضــافية الســتبانة   أنَّ وأشــار إىل . الكومنولــث

  .وحتديد السبل الكفيلة بالتغلب عليها، التحديات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية
ــدَّ  -٥١ ــكوبار  وحتـ ــريا إسـ ــسيدة آن ريفـ ــز   ، ثت الـ ــانونيني يف املركـ ــشارين القـ ــبرية املستـ كـ

طت الـضوء علـى     فـسلَّ ،  نميـة والتعـاون   التخصصي للعقود واالشـتراء يف الوكالـة السويـسرية للت         
كمـا أبـرزت   . الضمانات اليت وضعها بلدها مـن أجـل منـع الفـساد يف جهـود التعـاون اإلمنـائي              

جوانب من برنامج سويسرا للتعاون الـتقين ترمـي إىل دعـم تـدابري احلوكمـة ومكافحـة الفـساد               
  .من خالل مبادرات دعم حمدَّدة وذات قاعدة عريضة

فقـد  ،  عضاء حلقة النقاش إىل وجود حتـديات أمـام التنفيـذ يف مجيـع البلـدان               وفيما أشار أ    -٥٢
ومـع املنظمـات اإلقليميـة    ، دوا على أمهية التعاون الدويل والشراكات الدولية فيما بني البلـدان        شدَّ

مبا يف ذلـك مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة                 ،  والدولية
ذين يف تـوفري التوجيـه       وُنوِّه بالدور اهلام الذي يـضطلع بـه املكتـب وسـائر الـشركاء املنفِّـ                .اإلمنائي

كما أقرَّ بعض املـتكلمني بـأنَّ التعـاون         . أيضاًويف سياق آلية االستعراض     ،  وتقدمي املساعدة التقنية  
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ــة        ــذ االتفاقي ــة يف تنفي ــساعدة التقني ــدمي امل ــزز تق ــوب ميكــن أن يع ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــادلوا  ،فيم وتب
 عـدة أعـضاء يف حلقـة النقـاش عـن تقـديرهم            أيـضاً وأعرب  . لديهم من خربات يف هذا الصدد      ما

يف جمـال  ، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين والـشباب     ، للدور اهلام الذي يـضطلع بـه أصـحاب املـصلحة      
مـن أمهيـة    ،  أثنـاء تقـدمي املـساعدة التقنيـة       ،  وأقـّر املتكلمـون مبـا تكتـسيه الـشفافية         . مكافحة الفساد 

  .الة ومنسَّقةبغية جتنب االزدواجية واملسامهة يف تقدمي املساعدة التقنية بصورة كفؤة وفعَّ
د عدة متكلمني على أمهية املساعدة التقنية يف تنفيذ االتفاقيـة وأعربـوا عـن دعمهـم                 وشدَّ  -٥٣

وأُعيـد  . ة وتيـسريه  للجهود الرامية إىل تعزيز آلية االستعراض والتشجيع على تقدمي املساعدة التقني          
، لتقدمي بـرامج املـساعدة التقنيـة املتكاملـة واملنـسَّقة     ،  مبادرةً وتنفيذاً ،  تأكيد أمهية اتِّباع هنج قُطري    

أعطـى عـدة مـتكلمني أمثلـة علـى جنـاح املـساعدة             ،  ويف هـذا الـسياق    . ٣/٤متشيا مع قرار املـؤمتر      
ــة واملنظمــات     ــة املقدمــة مــن اجلهــات املاحنــة الثنائي املتعــددة األطــراف ومكتــب املخــدرات   التقني

 إىل أيــضاًوأشــار املتكلمــون . واجلرميــة وناقــشوا جتارهبــا بوصــفها جهــات تقــدم املــساعدة التقنيــة  
  .دعمهم املستمر ألنشطة املكتب يف جمال مكافحة الفساد وتقدمي املساعدة التقنية

مـن املـساعدة التقنيـة      وأقرَّ املتكلمون باحلاجة إىل إجراء حتليل مـستفيض لالحتياجـات             -٥٤
ــة   ــار االستعراضــات القطري ــن االستعراضــات    ، يف إط ــستقاة م ــات امل ــتناداً إىل املعلوم ــة ، اس بغي

ُنــوِّه باخلالصــات الوافيــة   ، ويف هــذا الــسياق . مــساعدة الــدول األطــراف يف تنفيــذ االتفاقيــة    
اسـُتبينت مـن     للمعلومـات عـن االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة الـيت                هامـاً  مـصدراً باعتبارها  

رغم أهنا قد ال حتتوي على ما يكفـي مـن التفاصـيل لالسترشـاد               ،  خالل االستعراضات القطرية  
ــة     . هبــا يف قــرارات الربجمــة أو يف االســتجابات احملتملــة لطلبــات احلــصول علــى املــساعدة التقني

ــل االحتياجــات مــن        ــسري حتلي ــر تفــصيالً لتي ــى معلومــات أكث وأُشــَري إىل ضــرورة احلــصول عل
ــ ــةامل ــة االســتعراض   ، ساعدة التقني ــدعم يف ســياق آلي ــالرغم مــن إطــالع مقــدمي   . وتقــدمي ال وب

، املساعدة التقنية واجلهات املاحنة على املستوى القطري على تقـارير كاملـة يف معظـم األحيـان                
،  اسـتخدام قنـوات مـن خـارج إطـار آليـة االسـتعراض            أيضاًفقد شدَّد املتكلمون على أنه ميكن       

ضـمان  من أجل حتليـل االحتياجـات وحتديـد أولوياهتـا بغيـة             ،  خطة عمل للتنفيذ  من قبيل وضع    
وهـذا  . علـى حنـو متكامـل ومنـسَّق       ،  اًمبـادرةً وتنفيـذ   ،  تقدمي املساعدة التقنية باّتباع هنـج قطـري       

يكتـسي أمهيـة خاصـة عنـد تـوخي تقـدمي مـساعدة شـاملة تـستهدف منـع الفـساد واسـترداد                     ما
أُقرَّ بأنَّ نشر مستشارين إقليمني ملكافحة الفـساد تـابعني ملكتـب    ، ويف هذا السياق  . املوجودات

علـى  ، املخدرات واجلرمية هو إجـراء إجيـايب يرمـي إىل تيـسري تقـدمي املـساعدة التقنيـة املـستهدفة              
وأوجز املتكلمون الشروط واملنهجيات اليت تستخدمها اجلهات املاحنـة الثنائيـة           . النحو املطلوب 

ويف هـذا   . دمي املـساعدة التقنيـة يف التركيـز علـى تقـدمي هـذه املـساعدة               والبعض اآلخر مـن مقـ     
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 أنَّ حتديـد اجلهـات املاحنـة واملـساعدة التقنيـة املقدمـة شـرطٌ                جمـدداً أكّد أحد املتكلمني    ،  السياق
غـري أنـه أُشـري إىل       . قة جتّنبـاً لالزدواجيـة    الـة واملنـسَّ   أساسٌي لتقدمي املساعدة التقنية الكفـؤة والفعَّ      

 كفايــة املعلومــات الــيت تلقتـها األمانــة فيمــا يتعلــق بتحديـد تلــك اجلهــات املاحنــة اســتجابة   عـدم 
  .لتوصية سابقة قّدمها الفريق يف هذا اخلصوص

. وأقــرَّ املتكلمــون بفائــدة املــذكرات الــيت أعــدهتا األمانــة بــشأن تقــدمي املــساعدة التقنيــة  -٥٥
لالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة علـى          ولوحظ أنه ميكن االسـتفادة مـن إجـراء حتليـل إضـايف              

املــستوى اإلقليمــي أو القطــري لالسترشــاد بــه يف قــرارات الربجمــة وحتديــد الترابطــات واســتبانة 
  .االجتاهات فيما خيص االحتياجات من املساعدة التقنية والتحديات اليت حتول دون التنفيذ

 بـشكل ميكـن االسـتمرار        وفعـاالً   كامالً وُشدِّد على ضرورة دعم تنفيذ االتفاقية تنفيذاً        -٥٦
ورّحب املتكلمـون بـإجراء مناقـشة أكثـر تعمقـاً يف الـدورة القادمـة ملـؤمتر                  ،  به يف األمد الطويل   

  .الدول األطراف بشأن كيفية القيام بذلك
ــة       -٥٧ ــة هــي املــستويات الوطني ــة مــستويات للمــساعدة التقني ــة إدمــاج ثالث وأشــري إىل أمهي

وأفيــد يف هــذا الــسياق بأنــه ميكــن لــألدوات الــيت اســتحدثها املكتــب         . واإلقليميــة والعامليــة 
من قبيل املكتبة القانونية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد املتاحـة مـن              ،  ومنظمات أخرى 

أن تكون أداة مفيـدة ملـساعدة الـدول األطـراف يف اسـتعراض              ،  (TRACK)" تراك"خالل بوابة   
 املتكلمني على توسـيع حمتـوى املكتبـة القانونيـة مـن الـسوابق               وشّجع أحد . تشريعاهتا وتنقيحها 

واقتـــرح أن تطَّلــع األمانـــة علــى العمليـــات الــيت اســـتحدثتها    ، القــضائية واالجتـــهاد القــضائي  
ويف هـذا   . األونسيترال جلمع املعلومات من الدول األطراف عن السوابق القضائية ذات الـصلة           

تعلقة بقضايا استرداد املوجـودات ذات الـصلة بـاجلرائم          ُسلّط الضوء على املعلومات امل    ،  السياق
ــات        ــسجلة يف قاعــدة البيان ــضايا امل ــة مــن خــالل وصــالت إىل الق ــا يف االتفاقي ــصوص عليه املن

  .(StAR) "ستار"اخلاصة مبرصد استرداد املوجودات 
وأقرَّ بعض املتكلمني بأنه ينبغي للـدول األطـراف ختـصيص األمـوال الالزمـة مـن أجـل           -٥٨
وأُشري إىل ضرورة إجراء مناقشة أكمل بشأن املزايـا النـسبية للمـساعدة             ،  قدمي املساعدة التقنية  ت

إالّ علـى  ، يف بعـض احلـاالت  ،  تقـدمي املـساعدة ال يركـز      أنَّ   ملـا يبـدو مـن        نظـراً ،  التقنية الـشاملة  
  .عينة على املستوى القطري الفرديمؤسسات م

 إىل أيـضاً أُشـري  ، ثلـة يف وضـع توصـيات للمـؤمتر    ويف معرض التنويـه مبهمـة الفريـق املتم       -٥٩
الــذي ينبغــي للفريــق مراعاتــه يف ، ٢٠١٥جــدول أعمــال األمــم املتحــدة اإلمنــائي ملــا بعــد عــام  
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مداوالته خالل الدورة اخلامسة للمؤمتر بشأن الطريقة اليت ميكن أن تسترشد هبا األمم املتحـدة               
  .من خالل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساديف اختاذ قرارات السياسة العامة األوسع نطاقا 

ث أحد املتكلمني من األكادميية الدولية ملكافحة الفساد عن دور هذه األكادمييـة             وحتدَّ  -٦٠
باعتبارها مؤسسة تدريبية هتـدف إىل دعـم اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيد الـدويل يف جمـال بنـاء                     

  .القدرات وتبادل املعارف
    
     واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالية  -خامساً  

ُزوِّد ،  من جدول األعمال بشأن املسائل املالية واملتعلقـة بامليزانيـة  ٤ يف البند   النظربغية    -٦١
مبعلومات عن النفقات املتكبَّدة حىت اآلن خالل السنوات الثالث األوىل مـن عمـل آليـة     الفريق  

سـواء مـن    ،  اة حـىت اآلن   قَّـ ارد املتل وعـن املـو   ،  وعن التقديرات املنقحة للفتـرة ذاهتـا      ،  االستعراض
ياجـات مـن املـوارد للـسنة        وكـذلك عـن االحت    ،  امليزانية العادية لألمم املتحـدة أو مـن التربعـات         

  .الرابعة
مثَّ قــدَّم األمــُني معلومــات تفــصيلية عــن النفقــات املتكبــدة مــن امليزانيــة العاديــة للفتــرة      -٦٢

ــوكـــذلك النفقـــات ، ٢٠١١-٢٠١٠ ــرة  ة مـــن املياملؤقَّتـ ــة للفتـ ــة العاديـ . ٢٠١٣-٢٠١٢زانيـ
 لفريــق اســتعراض والحــظ بوجــه خــاص أنَّ عــدد صــفحات الوثــائق الرمسيــة املخصــصة ســنوياً 

علــى النحــو املعتمـد يف إطــار امليزانيــة العاديــة قـد متَّ جتــاوزه فعــالً فيمــا   )  صــفحة١٠٠(التنفيـذ  
ملـؤمترات يف مكتـب األمـم       األمانـة تعمـل مـع دائـرة إدارة ا         أنَّ  ؛ و ٢٠١٣-٢٠١٢يتعلق بالفترة   

املتحدة يف فيينا على استيعاب االحتياجات اإلضافية ضـمن مـوارد امليزانيـة العاديـة الراهنـة مـن                   
  .خالل إعادة نشر املوارد املوجودة أو تقدمي ورقات غرفة مؤمترات بدون أن ُتترَجم

يزانيـة للـسنوات   ة مـن خـارج امل    املؤقَّتـ كما قدَّم األمني معلومات تفصيلية عن النفقـات           -٦٣
 وأنَّع تكّبد نفقات إضـافية جلميـع الـسنوات       توقَّوأبرز أنَّ من امل   ،  الثالث األوىل من عمل اآللية    
مبجــرد االنتــهاء مــن مجيــع االستعراضــات عــن ســنة  ســوف تتــاح احلــسابات النهائيــة للنفقــات 

الثـة مقارنـة بالتقـديرات      حة للـسنتني الثانيـة والث      إىل اخنفاض التقديرات املنقَّ    أيضاًوأشار  . بعينها
وذلــك بفــضل حتقيــق وفــورات بوســائل منــها بوجــه خــاص تنظــيم  ،  إىل الفريــقمــة ســابقاًاملقدَّ

ــذ ودورات       ــق اســتعراض التنفي ــهاء دورات فري ــة للخــرباء احلكــوميني عقــب انت دورات تدريبي
،  اإلمنـائي  ويف العديد من احلاالت من خالل تقاسم التكاليف مع برنامج األمم املتحـدة            ،  املؤمتر

مما أتاح بالتايل حتقيق وفورات عامة يف تكـاليف سـفر املـشاركني مـن أقـل البلـدان منـواً وسـفر                       
  .تكاليف الزيارات القطرية كانت أعلى مما قُدِّرت يف األصلأنَّ غري . اخلرباء احلكوميني
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 فأشـار   ،ة الرابعة من عمل آليـة االسـتعراض        من املوارد للسن   املتطلّباتمث عرض األمني      -٦٤
 ميزانيتـها،  أن ُتقلِّـصَ  األمانة العامة لألمـم املتحـدة        ، ملَّا كان قد طُلب من      إىل أنه  يف بادئ األمر  

ــم ف ــُتل ــشروعب يف طلَ ــة أيُّ م ــة العادي ــسنتني      امليزاني ــرة ال ــة لفت ــوارد إضــافية لآللي -٢٠١٤ م
، )دوالر ٣ ٦٠٦ ٣٠٠(رة للــسنة الرابعــة بالتفــصيل التكــاليف املقــدَّاألمــني وعــرض . ٢٠١٥

 الــسنة؛ وارتفــاع مــشاركة الــدول تلــك يف املــستعَرضة عــدد البلــدان ارتفــاعالــيت روعــي فيهــا 
أو االجتماعـات  /األمر الـذي أثّـر علـى تكـاليف الزيـارات القطريـة و           ،  اجلزرية يف احمليط اهلادئ   

 مـع   يتالـيت أُرسـ   بسبب موقعها اجلغرايف؛ وارتفاع تكلفة الترتيبات اجلديدة        ،  املشتركة يف فيينا  
فيمـا   ( النطـاق   مـن خـالل عمليـة اشـتراء عامليـة          متَّ التعاقـد معهـا    خدمات الترمجة التحريرية اليت     

 عـدد الـدول األطـراف الـيت تنتمـي           ارتفـاع ؛ كما روعي فيهـا      )بعض التشكيالت اللغوية  خيصُّ  
 املائـة يف     يف ٥٠ سـيزيد بنـسبة      املـستعَرضة عدد الدول   أنَّ   إىل   أيضاًوأشار  . إىل أقل البلدان منواً   

 العمـل وبالتـايل لـن ُيعلَـن          املوظفني احلاليني سوف يستوعبون هذا     ومع ذلك فإنَّ  ،  السنة الرابعة 
  . وظائف إضافيةعن أيِّ
متها الدول لدعم هذه اآلليـة يف الـسنوات         وأعرب األمني عن تقديره للتربعات اليت قدَّ        -٦٥

.  الـيت وردت بعـد أن صـيغت الوثيقـة          مبا يف ذلك التعهـدات األخـرية      ،  األربع األوىل من عملها   
ــثالث األوىل    ــسنوات ال ــديرات املنقَّ ، وغطّــت تلــك التربعــات تكــاليف ال ، حــةاســتناداً إىل التق

وأعـرب عـن خماوفـه    . لـسنة الرابعـة  فيما خيـصُّ ا  دوالر   مليونَ ُيقاربيزال هناك عجز     ولكن ال 
 ميتــدُّ علــى قــدمت متــويالًجهــة ماحنــة واحــدة فقــط أنَّ و،  تنــاقص عــدد اجلهــات املاحنــةبــسبب
  .مما يعوق إمكانية التنبؤ املايل لآللية، سنوات
تــة خلفــض  تــدابري مؤقَّواسترســل األمــني قــائال إنَّ هــذا الوضــع اقتــضى مــن األمانــة اختــاذ   -٦٦

ــاليف ــ. التكـ ــتمرت ،أوالًفـ ــةاسـ ــرباء     األمانـ ــل واخلـ ــات الوصـ ــة جلهـ ــات تدريبيـ ــيم حلقـ  يف تنظـ
ولكنــها مل تغــطِّ ســوى تكــاليف جهــات ، رجعــي آلليــة االســتعراض لإلطــار املوفقــاً، احلكــوميني

ومـن  ،  علـى اتفاقيـة مكافحـة الفـساد     قت حـديثاً  الوصل واخلرباء احلكوميني من البلـدان الـيت صـدَّ         
تواصـلت املمارسـة املتمثلـة يف تنظـيم حلقـات            ،وثانيـاً . البلدان اليت مل يتلقَّ خرباؤها التدريب أبداً      

وقـد ُموِّلـت بالفعـل    ، لـدان منـواً يف أعقـاب دورات فريـق اسـتعراض التنفيـذ      عمل تدريبية ألقـل الب  
غُطِّيت تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي فيما يتعلـق مبـشاركة           ،  وثالثاً. مشاركة أولئك األفراد  

ض يــشارك يف الزيــارات رِمــن كــل بلــد مــستع ، بــدالً مــن خــبريين، خــبري حكــومي واحــد فقــط 
جه األمانة بشكل متزايـد إىل البلـدان املتقدمـة          وتت ،رابعاًو. ركة يف فيينا   املشت االجتماعات/القطرية

لتمويـل مـشاركة هـذه البلـدان يف الزيـارات           ) خارج جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى         (
ــة ــات/القطري ــشتركةاالجتماع ــضالً،  امل ــشاركة اخلــرباء      ف ــق مب ــسفر املتعل ــاليف ال ــل تك ــن متوي  ع
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. إىل بلــداهنم وبــدل إقامتــهم اليــومي) لبلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــواًمــن ا(احلكــوميني الزائــرين 
 يف جمـال    كان ُيلـَتَمس احلـصول علـى مـسامهات عينيـة مـن البلـدان الـيت لـديها قـدرات                     ،خامساًو
كانـت  ،  وأخـرياً ). يف حالة عمـل الـدول املـستعرِضة بلغـة خمتلفـة           (ترمجة من أجل ترمجة وثائقها      ال

لـف   وثـائق العمـل إىل خمت       مـن   يف التحقـق مـن ضـرورة ترمجـة دفعـات عديـدة             األمانة أكثر صرامة  
  .اللغات خالل عملية االستعراض

، د األمني من جديد شفافية اآلليـة مـن حيـث امليزانيـة واملـوارد              أكّ،  وعلى وجه العموم    -٦٧
رِز  النحـو الـذي أُبـ   علـى ، نافعهـا مبمقارنـة   يف تكلفتـها احملـدودة   إنعـام النظـر  لـى  وحث الوفود ع  

  . الرابعة فريق استعراض التنفيذدورةطوال انعقاد 
مـة مـن األمانـة      وأعرب املتكلمون عن ارتياحهم لعمل األمانـة ولوضـوح املـذكرة املقدَّ             -٦٨

بشأن املوارد املالية والنفقات املتعلقة بعمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة                
، رحبـوا بتـدابري خفـض التكـاليف الـيت وضـعتها األمانـة         و. (CAC/COSP/IRG/2013/5)الفساد  

فيما حذروا يف الوقت نفسه مـن أن تـؤثر هـذه التـدابري علـى جـودة نـواتج عمـل اآلليـة وعلـى                          
 ورّحــب األمــني بتوصــيات عمليــة قــدمها املتكلمــون تتعلــق باختــاذ . مــشاركة الــدول األطــراف

 يف وضـع برنـامج للـتعلّم        ينظرنه كان   وأشار إىل أ  ،   التكاليف لتحقيق وفورات يف  تدابري أخرى   
 علـى أمهيـة     جمـدداً مـع التأكيـد     ،   جهـات الوصـل واخلـرباء احلكـوميني        من أجل تدريب  عن ُبعد   

وأشـار املتكلمـون   . الـدول األطـراف يف املراحـل املبكـرة مـن العمليـة           بإجراء اتصاالت مباشـرة     
اختـصار اإلجابـات علـى قائمـة        و،   تكاليف الضيافة  املستعَرض إىل إمكانية أن يغطي البلد       أيضاً

وأوضـح األمـني أنـه سريصـد أثـر تـدابري خفـض        . التقييم الذايت املرجعية دون املـساس مبحتواهـا    
ــه أشــار إىل  ، التكــاليف ــوظفني  ، بعــض التكــاليف أنَّ ولكن ــل تكــاليف امل ــا ، مث ــوادة فيه . ال ه

علـى التـصميم الـدويل علـى          القيود املالية ينبغي أال تـؤثر سـلباً        وأضاف أحد املتكلمني قائال إنَّ    
  . وبكل إخالصكامالً تنفيذاًالفساد مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية مكافحة 

يف حــني أشــار ، وأعلــن عــدة مــتكلمني عــن تربعــات ســتقدمها حكومــاهتم إىل اآلليــة     -٦٩
آخرون إىل أهنم سوف يـشاركون يف مزيـد مـن املناقـشات املـستنرية مـع عواصـم بلـداهنم فيمـا           

وشكر األمني الوفود على التعهـدات اجلديـدة وأشـار إىل اسـتعداد             . انية متويل اآللية  يتعلق بإمك 
ــها    ــدمي أي معلومــات إضــافية ُتطلَــب من ــة لتق ــضاًورحــب األمــني  . األمان ــة  أي  بتوصــيات عملي

  .لتحسني الشفافية وإمكانية الوصول إىل املعلومات اليت تقدمها األمانة
عــة للــسنة الرابعــة مــن الــدورة ســوف  تعراضــات املتوقَّاالسأنَّ  أيــضاًوذكــر املتكلمــون   -٧٠

وهـذا سـيؤثر علـى     ).  الرابعـة واخلامـسة مـن دورة االسـتعراض         مهـا الـسنتان   ( سنتني   ُتوزَّع على 
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إذ سوف يتيح مجع تربعـات إضـافية وتغطيـة العجـز خـالل مـدى فتـرة               ،  متويل آلية االستعراض  
  .سنتني املمدَّدة

وبـدور آليـة    ة التنفيذ الكامل جلميع مواد االتفاقية وأحكامها   ه أحد املتكلمني بأمهي   ونوَّ  -٧١
وأشــار علــى وجــه التحديــد إىل أمهيــة الفــصل املتعلــق باســترداد    . االســتعراض يف هــذا الــصدد 

العائـــدات نَّ أل، الـــذي ســـوف ُيـــسَتعَرض تنفيـــذه يف دورة االســـتعراض القادمـــة، املوجـــودات
  . إلمنائية الدوليةاملستردة ميكن أن تسهم يف حتقيق األهداف ا

واقترحـوا أن ُيحلَّـل   ،  تقيـيم الوضـع املـايل    من املبكـر جـداً    وأشار عدة متكلمني إىل أنَّ      -٧٢
 اسـتخالص الـدروس   وينبغي أيضاً. النموذج املايل العام لآللية بعد انتهاء الدورة الكاملة األوىل      

يما مــن أجــل التقليــل مــن ســ ال،  األوىل واالســتفادة منــها قبــل بــدء الــدورة الثانيــة الــدورةمــن 
  .العبء امللقى على الدول األعضاء واألمانة

أنَّ املـؤمتر عـدة أمـور منـها         فيه  الذي أبرز   ،  ٣/١ قرار املؤمتر    أيضاًواستذكر املتكلمون     -٧٣
ر كمـا اسـتذكروا املقـرَّ     ،  اآللية تتطلّب ميزانية تكفل عملـها علـى حنـو نـاجع ومتواصـل وحمايـد               

أن يـدرج   ،  ضمن مجلة أمور  ،  الذي طلب فيه الفريق   ،  عراض التنفيذ  الصادر عن فريق است    ١/١
 املتطلّبـات  ٢٠١٣-٢٠١٢األمني العام يف مقترحاته اخلاصـة بامليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني          

 التــشغيل العامــة ذات ونفقــاتمبــا يف ذلــك الوظــائف  ، الالزمــة لتــشغيل اآلليــة بــشكل كامــل  
ة بــني لغــات عمــل اآلليــة املخصــصة لالستعراضــات      وتكــاليف االتــصاالت والترمجــ  ، الــصلة
علـى أن ُتـستثىن مـن       ،  ومـشاركة أقـل البلـدان منـوا يف دورات الفريـق           ،  وعمـل الفريـق   ،  املنفردة

  .ذلك البنود املتعلقة بالزيارات القطرية والتدريب
سـي   عنـصر أسا    مها القدرة على التنبؤ بالتمويل واستقرار التمويل     أنَّ  وأشار األمني إىل      -٧٤

 لتكلفتــها  إىل اســتعداد األمانــة إلجــراء حتليــل أكثــر تفــصيالًأيــضاًوأشــار . يف آليــة االســتعراض
  .غريها من آليات االستعراض القائمةبيشمل مقارنة ، والفائدة منها

    
     أخرىمسائل  -سادساً  

 / أيـار ٣١اجلرميـة يف   املخـدرات و بلـدها وقّـع مـع مكتـب       أنَّ  أبلغت ممثلةُ بنمـا الفريـَق         -٧٥
ر عقـدها يف مدينـة      املقـرَّ ،   اتفاق البلد املضيف فيما يتعلق بالدورة اخلامسة للمؤمتر        ٢٠١٣مايو  

 لعقــد الــدورة اًالعمــل جــار حتــضري أنَّ و، ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩ إىل ٢٥بنمــا مــن 
  .اخلامسة
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 جمـــال خـــذة يفووصــف ممثـــل االحتـــاد األورويب جتربـــة االحتـــاد األورويب والتـــدابري املتَّ   -٧٦
ل مـرة يف    الـذي سينـشر ألوَّ    ،   الفـساد  عـن وأشـار إىل تقريـر االحتـاد األورويب         ،  مكافحة الفساد 

، وأشــار أحــد املــتكلمني إىل أحــدث مــؤمتر قمــة لرؤســاء دول االحتــاد األفريقــي  . ٢٠١٣عــام 
  .الذي نوقشت فيه أمهية أعمال مكافحة الفساد يف التمويل اإلمنائي

 بقـرار  جلـسة اإلحاطـة الثانيـة للمنظمـات غـري احلكوميـة عمـالً           ب املتكلمون بعقد    ورحَّ  -٧٧
مبـا يف ذلـك حلقـة       ،   اإلحاطـة  لبنيـة جلـسة   وأعرب عدد من املتكلمني عن تقديرهم       . ٤/٦املؤمتر  
وأثـىن بعـض    . كما أعربوا عن ارتياحهم للطريقة الـيت أدارت هبـا الرئاسـة هـذه اإلحاطـة               ،  النقاش

وأعربـوا عـن تقـديرهم للفرصـة الـيت أتاحتـها هلـم للتعـرف               ،   على توقيت اإلحاطة   أيضاًاملتكلمني  
يف الوقــت الــذي ، علــى إســهامات املنظمــات غــري احلكوميــة وجتارهبــا املتعلقــة مبكافحــة الفــساد   

أتاحــت فيــه تلــك الفرصــة لألمانــة تقــدمي إحاطــة حديثــة للمنظمــات غــري احلكوميــة عــن املــسائل 
ملتكلمني عن تقديرهم اللتزام املـشاركني إىل حـد         وأعرب بعض ا  . املتصلة بآلية استعراض التنفيذ   

رغـم أنـه مل ُتـذكَر أثنـاء جلـسة اإلحاطـة سـوى أمثلـة                 ،  ٤/٦كبري بالبنود الواردة يف قرار املـؤمتر        
ورأى بعض املتكلمني إمكانية أن تعزز اإلحاطة إقامة حوار بّنـاء  . قليلة عن حاالت قطرية حمددة    

 إىل بنـاء  وأعربوا عـن أملـهم يف أن يفـضي احلـوار مـستقبالً      ،  بني الدول واملنظمات غري احلكومية    
وشـجع  . الثقة والطمأنينة يف الدور الذي تقـوم بـه املنظمـات غـري احلكوميـة يف آليـة االسـتعراض                   

 للمجتمـع املـدين وجمتمـع األعمـال ووسـائل اإلعـالم             بعض املتحدثني على مشاركة أوسـع نطاقـاً       
مـوجز لإلحاطـة الـيت     ،  يف ورقـة اجتمـاع    ،  استعراض التنفيذ وأُتيَح لفريق   . واملؤسسات األكادميية 

  .(CAC/COSP/IRG/2013/CRP.12)قُدِّمت للمنظمات غري احلكومية 
عقــد اجتماعــات ثالثيــة بــشأن لب املتكلمــون بإتاحــة الفرصــة للــدول األطــراف  ورحَّــ  -٧٨

  .االستعراضات القطرية طوال فترة انعقاد دورة فريق استعراض التنفيذ
اقتـرح بعـض املتحـدثني سـحب        ،  ا يتعلق بسحب القرعة لـدورة االسـتعراض الثانيـة         وفيم  -٧٩

،  سـنوات الـدورة    لاملستعرِضة يف بدايـة الـدورة لكـ       القرعة لكل من الدول األطراف املستعَرضة و      
واسـترعى متكلمـون آخـرون االنتبـاه إىل صـيغة           . مما يتيح للدول تنظيم مشاركتها يف وقت مبكر       

 تتوخى سحب القرعة اخلاص بالـدول املـستعرِضة يف          اليت،   املرجعي للفريق   من اإلطار  ١٩الفقرة  
 منـها متكينـها مـن تأجيـل         طرائـق ب،  ممـا يـوفر املرونـة للـدول األطـراف         ،  بداية كل سنة من الـدورة     

تـشمل الـسنة األوىل      أن ومتثّـل أحـد االقتراحـات يف      .  سـحب القرعـة    إعـادة استعراضها أو طلـب     
راضـات القطريـة يف موعـدها       بغية تيـسري إهنـاء االستع     ،  الدول األطراف أكرب من   عدداً  من الدورة   

  .الدورة اضات يف النصف الثاين منة دون تركيز االستعرلواحليلو
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     للدورة اخلامسةاملؤقَّتجدول األعمال   -سابعاً  
، ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٣١يف جلـسته الثامنـة املعقـودة يف       ،  اعتمد فريق استعراض التنفيـذ      -٨٠

  .(CAC/COSP/IRG/2013/L.2) لدورته اخلامسة املؤقَّتألعمال جدول ا
    

    اعتماد التقرير  -ثامناً  
التقريـر عـن أعمـال دورتـه        ،  ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٣١يف  ،  اعتمد فريق استعراض التنفيـذ      -٨١

  ).Add.3 إىل Add.1 وCAC/COSP/IRG/2013/L.1(الرابعة 
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    املرفق األول
      اخلامسة لفريق استعراض التنفيذة جدول األعمال املؤقَّت للدور    

  :املسائل التنظيمية  -١
  افتتاح الدورة؛  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢
  .املساعدة التقنية  -٣
  .املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٤
  .مسائل أخرى  -٥
  .عمال املؤقَّت للدورة السادسة لفريق استعراض التنفيذجدول األ  -٦
  .اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته اخلامسة  -٧

  



 

V.13-8404023 

 

CAC/COSP/IRG/2013/12

    املرفق الثاين
  ستعرِضة الدول األطراف اليت اختريت لتكون دوالً ُمستعَرضة أو ُم    

      يف دورة االستعراض األوىل 
 ستخضع لالستعراض باالقتران بالدولتني اللـتني اختريتـا    كل دولة٤ إىل ١ترد يف اجلداول من  

إلجرائه يف السنوات األربع مـن دورة االسـتعراض األوىل آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم                    
  .املتحدة ملكافحة الفساد

    
  ١اجلدول 

    السنة األوىل: ستعَرضة والدول املستعرِضةاختيار الدول امل    

  الطرف املستعَرضةالدولة اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةالدول

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  إيطاليا  زمبابوي  زامبيا  جمموعة الدول األفريقية
  رومانيا  غانا  أوغندا 
  أوغندا  زانيا املتحدة مجهورية تن  توغو 
  سلوفاكيا  جنوب أفريقيا  املغرب 
  منغوليا  إثيوبيا  ي وبرينسيبسان تومي  
  لبنان  السنغال  رواندا 
  االحتاد الروسي  موريشيوس  النيجر 
  زويال البوليفارية مجهورية فن  مصر  بوروندي 
    

  نيجرييا  ملديف  األردن  جمموعة الدول اآلسيوية
  باراغواي  مجهورية إيران اإلسالمية  بنغالديش 
  كينيا  اليمن  منغوليا 
  الواليات املتحدة  بنغالديش  فيجي 
  مالوي  طاجيكستان  بابوا غينيا اجلديدة 
  اململكة املتحدة  أوزبكستان  إندونيسيا 
    

  جمموعة دول أوروبا الشرقية  مصر  االحتاد الروسي  ليتوانيا
 الدميقراطية الشعبية الوس مجهورية اجلبل األسود كرواتيا

  السويد  ألبانيا  بلغاريا 
  ولنداب  سلوفينيا  أوكرانيا 
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  الطرف املستعَرضةالدولة اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةالدول

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

جمموعة دول أمريكا الالتينية   أوكرانيا  السلفادور  شيلي
 هاييت املكسيك الربازيل  ي الكاريبو
  أوروغواي  نيكاراغوا  اجلمهورية الدومينيكية 
  سنغافورة  بنما  األرجنتني 
  إكوادور  دولة بوليفيا املتعددة القوميات  بريو 
    

 ورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاًمجه  السويد  الواليات املتحدة
  تونس  اليونان  فنلندا
  ليتوانيا  بلجيكا  إسبانيا

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  ودول أخرى

  الرأس األخضر  الدامنرك  فرنسا
    

  ٢اجلدول 
    السنة الثانية: اختيار الدول املستعَرضة والدول املستعرِضة    

  الدولة الطرف املستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةدولال

  الدولة الطرف املستعرِضة األخرى  من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  جمموعة الدول األفريقية  ي سان تومي وبرينسيب  مجهورية الكونغو الدميقراطية  سيشيل
  ليسوتو  بيساو-غينيا  موريشيوس

  فنلندا  زمبابوي  بنن 
  ةاجلمهورية الدومينيكي  بوركينا فاسو  موزامبيق 
  صربيا  املغرب  الكونغو 
  كوستاريكا  مالوي  الرأس األخضر 
  غانا  تونس  مجهورية أفريقيا الوسطى 
  تايلند  بنن  سرياليون 
  مايل  السنغال  )أ(جنوب أفريقيا 
  مالوي  مدغشقر  )أ(زمبابوي 
 ورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاًمجه  أنغوال  )أ(الكامريون 
    

  ليختنشتاين  اليمن  بروين دار السالم  جمموعة الدول اآلسيوية
  األردن  ماليزيا  العراق 
 الدميقراطية الوس مجهورية 

  الشعبية
  لكسمربغ  منغوليا

  قطر  باكستان  كازاخستان 
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  الدولة الطرف املستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةدولال

  الدولة الطرف املستعرِضة األخرى  من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  مصر  بنغالديش  الفلبني 
  إيطاليا  لبنان  فييت نام 
  ناميبيا  فيجي  )أ(ليشيت-تيمور 
  الربتغال  ملديف  )أ(اإلمارات العربية املتحدة 
  بيالروس  إندونيسيا  )أ(مجهورية إيران اإلسالمية 
  إثيوبيا  سري النكا  )أ(الكويت 
    

  جمموعة دول أوروبا الشرقية   مالطة  بولندا  سلوفاكيا
  أوكرانيا  رومانيا  صربيا

  اململكة املتحدة  أرمينيا  اجلبل األسود 
  بوروندي  ألبانيا  إستونيا 
  الغواتيما  البوسنة واهلرسك  أذربيجان 
  إكوادور  أوكرانيا  االحتاد الروسي 
  قربص  هنغاريا  )أ(اجورجي 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية   غواتيماال  الربازيل  كوبا
  الربازيل  األرجنتني  أوروغواي  ي الكاريبو
  سنغافورة  دولة بوليفيا املتعددة القوميات  السلفادور 
  نيبال  كوبا  نيكاراغوا 
  سلوفينيا  هندوراس   كولومبيا 
  إستونيا  جزر البهاما  بنما 
  باراغواي  شيلي  )أ(دومينيكا 
  هولندا  ترينيداد وتوباغو  )أ(جامايكا 
    

  تركيا  الواليات املتحدة  أستراليا
  الكويت  السويد  النرويج

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  ودول أخرى 

  اليونان  إسرائيل  اململكة املتحدة
  غربامل  إسبانيا  الربتغال 
  اجلزائر  فنلندا  )أ(اسويسر 

  .مؤّجل من السنة السابقة من الدورة  )أ(
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 ٣اجلدول 
   السنة الثالثة: اختيار الدول املستعَرضة والدول املستعرِضة  

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة 
 عرِضة األخرىالدولة الطرف املست من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  غابون  بوتسوانا  ليسوتو  جمموعة الدول األفريقية
  بريو ليبيا  جيبويت 
  التفيا  النيجر  اجلزائر 
  سوازيلند  رواندا  غانا 
  أستراليا  سرياليون  املتحدةزانيا تنمجهورية  
  رواندا  الكونغو  بوركينا فاسو 
  توغو  سيشيل  تونس 
  ليشيت-تيمور  ليربيا  أنغوال 
  جزر مارشال  مجهورية أفريقيا الوسطى )أ(انياموريت 
    

  بلغاريا  اهلند  مجهورية كوريا  جمموعة الدول اآلسيوية
  النمسا  ناورو  قربص 
  كينيا  الفلبني  ماليزيا 
  النرويج  جزر سليمان  باكستان 
  دومينيكا واليات ميكرونيزيا املتحدة  قطر 
  بروين دار السالم  الصني  أفغانستان 
  الصني  بابوا غينيا اجلديدة )أ(كاسري الن 
    

  جمموعة دول أوروبا الشرقية  جامايكا  مجهورية مولدوفا  هنغاريا
  جيبويت  التفيا  سلوفينيا

  إيرلندا  جورجيا  التفيا 
  فرنسا  إستونيا  رومانيا 
سالفية ومجهورية مقدونيا اليوغ 

 سابقاً
  آيسلندا  كرواتيا

  قريغيزستان  التفيا  أرمينيا 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية   أذربيجان  بريو  املكسيك
  الفلبني   كولومبيا  باراغواي  ي الكاريبو
  زامبيا  كوستاريكا دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
  باالو  األرجنتني   وتوباغودترينيدا 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة 
 عرِضة األخرىالدولة الطرف املست من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  فانواتو  كوبا  غيانا 
  ةاإلمارات العربية املتحد  شيلي زويال البوليفارية مجهورية فن 
    

جمموعة دول أوروبا الغربية   كندا  فرنسا  السويد
  العراق  سويسرا  كندا  ودول أخرى 

  سويسرا  النمسا   لكسمربغ 
  كازاخستان  ليختنشتاين  إيطاليا 
  أوروغواي  أستراليا  هولندا 
  فييت نام  إسرائيل  النمسا 
  كمبوديا  إسبانيا )أ(ةمالط 

 .رةل من السنة السابقة من الدومؤجَّ  )أ(
    

 ٤اجلدول 
   السنة الرابعة: اختيار الدول املستعَرضة والدول املستعرِضة  

 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  كرواتيا  جزر القمر  السنغال  جمموعة الدول األفريقية
  جنوب أفريقيا  بنن  ليربيا 
  بابوا غينيا اجلديدة  الرأس األخضر  كينيا 
  اجلبل األسود  ليسوتو  نيجرييا 
  الدميقراطية الشعبيةسمجهورية الو  سرياليون  غابون 
  الكويت  جيبويت  مالوي 
  ناميبيا  موزامبيق ليبيا 
  نيكاراغوا  نيجرييا  مدغشقر 
  كندا  إثيوبيا  ناميبيا 
  مالطة  وتوغ  إثيوبيا 
  فييت نام  موريشيوس )أ(مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  بلغاريا  بوروندي )أ(بوتسوانا 
  اجلزائر  بوركينا فاسو )ب(مصر 
  باالو  الكامريون )ب(بيساو-غينيا 
  سري النكا  بوتسوانا )أ(سوازيالند 
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 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  ترينيداد وتوباغو  سيشيل )أ(جزر القمر 
  أذربيجان الدميقراطيةمجهورية الكونغو  )أ(كوت ديفوار 
  أفغانستان  النيجر )ب(مايل 
    

  باكستان  نيسياوإند  قريغيزستان  جمموعة الدول اآلسيوية
  الرأس األخضر  باال  ملديف 
  سيشيل مجهورية إيران اإلسالمية  لبنان 
  جورجيا  سري النكا  أوزبكستان 
  كمبوديا  ماليزيا  باالو 
  قربص  قريغيزستان  تركمانستان 
  سوازيلند  لبنان  افورةسنغ 
  جزر البهاما  فييت نام  الصني 
  هنغاريا  جزر كوك  طاجيكستان 
  هندوراس  األردن )أ(البحرين 
  البحرين  نيبال )أ(تايلند 
  أوغندا  كازاخستان )أ(اهلند 
  بنن  فيجي )أ(نيبال 
  اهلند  جزر سليمان )أ(توفانوا 
  بيالروس  قطر )أ(جزر كوك 
  مجهورية أفريقيا الوسطى   غينيا اجلديدةبابوا )أ(جزر مارشال 
  سلوفاكيا  العراق )أ(جزر سليمان 
  مجهورية كوريا  منغوليا )أ(واليات ميكرونيزيا املتحدة 
  جامايكا  ليشيت-تيمور )أ(ناورو 
  ي سان تومي وبرينسيب  اإلمارات العربية املتحدة )ب(اليمن 
  توغو  ميامنار )ب(كمبوديا 
  بوروندي  تايلند )أ(ميامنار 
  موزامبيق  كمبوديا )أ(اململكة العربية السعودية 
    

  جمموعة دول أوروبا الشرقية  موريشيوس  صربيا  بولندا
  مجهورية مولدوفا  جورجيا  بيالروس

  الربتغال  هنغاريا  البوسنة واهلرسك 
  مايل  أرمينيا  ألبانيا 
  النرويج  البوسنة واهلرسك  مجهورية مولدوفا 
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 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  دومينيكا  غواتيماال  إكوادور
  إندونيسيا  كولومبيا  هاييت

ول أمريكا الالتينية جمموعة د
  ي الكاريبو

 مجهورية الكونغو الدميقراطية زويال البوليفارية مجهورية فن  كوستاريكا
  ناورو  اجلمهورية الدومينيكية  هندوراس 
  الكونغو  بنما  غواتيماال 
  فيجي  الربازيل  أنتيغوا وبربودا 
  زامبيا  السلفادور  لبهاماجزر ا 
  جزر مارشال  كوبا )أ(سانت لوسيا 
    

جمموعة دول أوروبا الغربية   ماليزيا  بلجيكا  تركيا
  غابون  إيرلندا  اليونان  ودول أخرى

  املكسيك  هولندا  بلجيكا 
   املتحدةزانيا تنمجهورية   النمسا  الدامنرك 
  أوزبكستان  اليونان  إسرائيل 
  اإلمارات العربية املتحدة  داكن )أ(ليختنشتاين 
  مدغشقر  النرويج )أ(آيسلندا 
  بروين دار السالم  لكسمربغ )أ(إيرلندا 

  
ت إليها بعد سحب القرعة يف الدورة األوىل لفريق قت على االتفاقية أو انضمَّالدولة الطرف اليت صدَّ  )أ(

 .استعراض التنفيذ

  .ل من السنة السابقة من الدورةمؤجَّ )ب(
 


