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    مقدِّمة  -أوال  
قّرر فريق استعراض التنفيذ، أثناء اجلزء األول مـن دورتـه األوىل املعقـودة يف فيينـا مـن                     -١

 أن يعقد دورة مستأنفة مدهتا ثالثة أيام قبـل هنايـة            ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٢يونيه إىل   / حزيران ٢٨
 مـن اإلطـار     ٤٢العام للنظـر يف بنـد جـدول األعمـال املتعلـق باملـساعدة التقنيـة وتطبيـق الفقـرة                     

 علـى طلبـه إىل األمانـة أن تلـتمس مـن مكتـب الـشؤون                 ًءاملرجعي آللية االستعراض، وذلك بنـا     
 .أن هذه املسألةالقانونية باألمانة العامة رأيا قانونيا بش

    
      تنظيم الدورة -ثانيا 
    افتتاح الدورة –ألف 

ــه األوىل           -٢ ــساد دورت ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــذ اتفاقي ــتعراض تنفي ــق اس ــد فري عق
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩املستأنفة يف فيينا من 

ــدورة األوىل   -٣ ــا كــرويس  وترأَّســت اجللــسة األوىل مــن ال ــدا( املــستأنفة دومينيكي ، )بولن
واسـتذكرت رئيـسة اجللـسة       ).األرجنتني(وترأَّس اجللسات الثانية إىل السادسة أوخينيو كوريا        

يف مالحظاهتــا التمهيديــة نتــائج اجلــزء األول مــن دورتــه األوىل، ونتــائج اجتماعــه املعقــود بــني   
 الفريـق العامـل احلكـومي       وأشـارت كـذلك إىل عمـل      . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٣الدورتني يف   

الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة، الـذي رّحـب بـه مـؤمتر الـدول األطـراف يف                 
 ".املساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، املعنون ٣/٤قراره 

ي، ببدايـة     ينيـة والكـاريب   ورّحب ممثل شيلي، الذي تكلّم باسم جمموعة دول أمريكـا الالت            -٤
وقــال إن التربعــات املقّدمــة  .تــشغيل اآلليــة وبتنظــيم حلقــات عمــل تدريبيــة للخــرباء احلكــوميني 

لفائدة عمل اآللية جديرة بالتقدير، لكن املوارد الالزمة لتشغيل اآللية ينبغي أن تتاح مـن امليزانيـة                 
التقنيـة يف عمـل اآلليـة ووضـع إجـراءات           وُرئي أنـه يلـزم إدمـاج املـساعدة           .العادية لألمم املتحدة  

ملموســة، ضــمن إطــار فريــق اســتعراض التنفيــذ، لترتيــب األولويــات االســتراتيجية فيمــا يتعلــق      
باالحتياجات من املساعدة التقنية احملّددة من خـالل اآلليـة ولتلبيـة تلـك االحتياجـات، علـى حنـو                    

وشـّدد املـتكلّم علـى الثقـة      . واإلقليمـي  يتكامل مع تقدمي املساعدة التقنية علـى الـصعيدين الثنـائي          
والتفاهم باعتبارمها مبـدأين أساسـيني تـستند إليهمـا األعمـال املـستهلَّة يف إطـار اآلليـة، وأكّـد أن            

ــوفّر حلــوالً  البــّت ــٌق أن ي ــة تتــيح للفريــق أن يــستفيد مــن    يف مــسألة مــشاركة مــراقبني خلي  عملي
 لتحقيق األهداف املنشودة من اآلليـة؛ غـري أن أيِّ         مسامهات املراقبني الذين ُتعّد مشاركتهم هامة       

 .٣/١حل من هذا القبيل ينبغي أن يكون متوافقاً مع النظام الداخلي للمؤمتر ومع قرار املؤمتر 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - باء 
نــوفمرب، جــدول األعمــال التــايل  / تــشرين الثــاين٢٩أقــّر فريــق اســتعراض التنفيــذ، يف    -٥
 :رته األوىل املستأنفةلدو

 :املسائل التنظيمية  -١ 

 ؛افتتاح الدورة )أ(   

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  

 .تنظيم االستعراضات وجدوهلا الزمين: طريةقُاالستعراضات ال -٣ 

 .املوارد الالزمة لتشغيل اآللية -٤ 

 .املساعدة التقنية -٥ 

 .لثانية لفريق استعراض التنفيذجدول األعمال املؤقت للدورة ا -٦ 

 .مسائل أخرى -٧ 

  .اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته األوىل املستأنفة -٨ 
    

    احلضور - جيم 
حضر الدورة األوىل املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ ممثلون للدول التاليـة األطـراف يف                -٦

ــة ــتني، األردن، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـرائيل،    االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، ا   :االتفاقيـ ألرجنـ
أفغانــستان، إكــوادور، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغنــدا،         

، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بروين دار الـسالم،         )اإلسالمية-مجهورية(أوكرانيا، إيران   
املتعـــددة -دولـــة(ا فاســـو، بورونـــدي، بولنـــدا، بوليفيـــا بلجيكـــا، بلغاريـــا، بنمـــا، بـــنن، بوركينـــ

، بريو، بيالروس، تركيـا، توغـو، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، مجهوريـة                 )القوميات
ــة   ــة، مجهوري ــنالكونغــو الدميقراطي ــا ت ــويت،    زاني ــا، جيب ــوب أفريقي ــا، جن ــة كوري  املتحــدة، مجهوري

ي، سـري النكـا، الـسلفادور،     بوي، سـان تـومي وبرينـسيب   الدامنرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبا 
ســلوفاكيا، ســنغافورة، الــسنغال، الــسويد، سويــسرا، ســرياليون، شــيلي، الــصني، طاجيكــستان،  

 ، فنلنـــدا،)البوليفاريـــة-مجهوريـــة(زويال  سا، الفلـــبني، فـــنبيـــساو، فرنـــ-غانـــا، غواتيمـــاال، غينيـــا
ريكا، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان،         نـام، قطـر، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كوسـتا            فييت

لكسمربغ، ليـسوتو، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر، املغـرب، املكـسيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة                   
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ــسا، النيجــر،         ــرويج، النم ــا، الن ــق، ناميبي ــشمالية، موزامبي ــدا ال ــا العظمــى وايرلن املتحــدة لربيطاني
 . املتحدة األمريكية، اليمن، اليوناننيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، هنغاريا، هولندا، الواليات

وكــان االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة طــرف يف االتفاقيــة،    -٧
 .ممثَّال أيضا يف االجتماع

ــة املو ومثِّ  -٨ ــة قّلــت مبــراقبني الــدول التالي ــة التــشيكية،  : عــة علــى االتفاقي ــا، اجلمهوري أملاني
 .د، الياباناجلمهورية العربية السورية، اهلن

 . األمم املتحدة، ممثَّلة مبراقبكما كانت فلسطني، وهي كيانٌ له بعثة مراقب دائم لدى  -٩

ــدعى        -١٠ ــه األوىل، أن ُت ــام اجلــزء األول مــن دورت ــذ، يف خت ــق اســتعراض التنفي ــّرر فري وق
ن  أتقـّرر كمـا   .املنظمات احلكومية الدولية إىل حـضور الـدورة األوىل املـستأنفة بـصفة مراقـب         

تقتصر مشاركة املنظمات احلكومية الدولية علـى املـداوالت الـيت تتنـاول بنـد جـدول األعمـال                   
 تـشرين   ٣٠نـوفمرب ويف صـباح      / تـشرين الثـاين    ٢٩املتعلّق باملساعدة التقنية، املزمع إجراؤها يف       

 .٢٠١٠نوفمرب /الثاين

ــرامج       -١١ ــات وصــناديق وب ــة وهيئ ــة العام ــراقبني وحــدات باألمان ــت مب ــم  وُمثِّل ــة لألم  تابع
ــة،          ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــسبة إىل شــبكة برن ــد منت املتحــدة، ومعاه

اهليئــة الدوليــة : صة ومؤســسات أخــرى تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، هــي ّصــووكــاالت متخ
القتـصادية  ، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، جلنة األمـم املتحـدة ا            املخدراتملراقبة  

 .ألفريقيا، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

ــة   وُمثِّلــت  -١٢ ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــات احلكومي ــة    : مب ــشارية القانوني املنظمــة االست
ــة، املنظمــ    -اآلســيوية ــة للــشرطة اجلنائي ــا، املنظمــة الدولي ــة مجاعــة شــرق أفريقي ــة، أمان ة األفريقي

 .الدولية للهجرة، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي هيئـة لـديها مكتـب مراقـب               ُمثِّلتكما    -١٣
  .دائم يف املقر

    
    االستعراضات القُطرية -ثالثا 

أبلـغ   من جدول األعمال، املتعلـق باالستعراضـات القُطريـة،           ٣أثناء نظر الفريق يف البند        -١٤
ــة، مــشرياً إىل الوثيقــة     ــَق عــن عمــل اآللي ــة CAC/COSP/IRG/2010/CRP.12األمــُني الفري ، املعنون

وقّدم األمني معلومات حمّدثة عن      .تنظيم االستعراضات وجدوهلا الزمين   : طريةقُاالستعراضات ال "
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قُطريـة  وضعية عدد من املسائل اإلجرائية، مثل سحب القُرعة، واجلدول الـزمين لالستعراضـات ال     
وذَكَر أن سحب القرعـة الختيـار    .يف السنة األوىل، وحلقات العمل التدريبية للخرباء احلكوميني    

الدول األطراف املستعرِضة يف السنة الثانية مـن الـدورة سـيجري أثنـاء دورة الفريـق الثانيـة، الـيت                     
 .تعراض األوىل، واليت ستصادف بداية الـسنة الثانيـة مـن دورة االسـ    ٢٠١١مايو /سُتعقد يف أيار

وأبلـغ   .جبمع مسائل إجرائية وعملية لعرضها علـى الفريـق يف دورتـه الثانيـة     وقال إن األمانة تقوم
األمني كذلك عن اجلهود اليت تبذهلا األمانة، بناًء على طلـب الفريـق يف دورتـه األوىل، للتواصـل                   

دادها للخـــضوع مـــع الـــدول الـــيت اخـــتريت لالســـتعراض ولكنـــها مل ُتبلـــغ األمانـــة بعـــد باســـتع 
وقـال إن جهـود      .لالستعراض يف السنة األوىل أو برغبتها يف إرجاء استعراضـها إىل الـسنة التاليـة              

وفيمـا يتعلـق بإحـدى الـدول الـيت اخـتريت كدولـة طـرف                 .األمانة مل ُتفلح حىت اآلن يف حـالتني       
 .يني لتلـك الدولـة  مستعرِضة، مل تفلح األمانة يف تأمني بيانات االتصال اخلاصـة بـاخلرباء احلكـوم   
 .والتمس األمني توجيهات من الفريق بشأن كيفية التصّرف يف هاتني احلالتني

وتناول املتكلّمون املسألة املتعلقة بالدول األطراف اليت اخـِتريت للخـضوع لالسـتعراض               -١٥
رجاء لكنها مل تبلغ األمانة بعد باستعدادها للخضوع لالستعراض يف السنة األوىل أو برغبتها يف إ     

وأعرب املتكلمون عن القلق إزاء عدم التجاوب والحظوا أن          .ذلك االستعراض إىل السنة التالية    
وقّرر الفريق أن ُترَسـل إىل الـدول غـري املتجاوبـة عـرب بعثاهتـا                 .هذه الدول قد حتتاج إىل املساعدة     

خة منـها إىل    الدائمة رسالة يوقّعهـا رئـيس املـؤمتر وأعـضاء مكتـب املـؤمتر اآلخـرون، وُتحـال نـس                   
وسوف ُيعـَرب يف الرسـالة عـن قلـق الفريـق وعـن ثقتـه                 .رؤساء اجملموعات اإلقليمية يف نيويورك    

أيــضا يف اســتعداد تلــك الــدول للوفــاء باملتطلبــات اإلجرائيــة لعمليــة االســتعراض، مــع بيــان تلــك 
ولـة الطـرف    سـُيطلب إىل الد    .وستظل األمانـة جـاهزة لتقـدمي املـساعدة إذا لـزم األمـر              .املتطلبات

وإذا مل يـرد رّد علـى تلـك الرسـالة      .املعنية أن تبلغ مكتب املـؤمتر بقرارهـا يف أقـرب وقـت ممكـن          
وسوف يتبـع إجـراء مماثـل     .د أجالً للرديناير، فسترسل رسالة أخرى حتدّ   /حىت هناية كانون الثاين   

 .بشأن الدولة الطرف اليت مل ترسل بيانات االتصال خبربائها احلكوميني
    

    املساعدة التقنية -بعارا 
أبرز أمني الفريق أمهيـة املـساعدة التقنيـة، باعتبارهـا عنـصراً أساسـياً يف آليـة اسـتعراض                      -١٦

ونــّوه كــذلك جبــدوى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة كــأداة لتحديــد    .تنفيــذ االتفاقيــة
مي املـساعدة   دِّاحنة وسـائر مقـ    االحتياجات من املساعدة التقنية، وبأمهية التنسيق بني اجلهات امل        

بـاع هنـج قُطـري،      وختم كلمته بترديد العبارة اليت أقـّر فيهـا املـؤمتر اتّ            .التقنية والبلدان املُستفيدة  
 .مبادرةً وتنفيذاً، يف تقدمي برامج املساعدة التقنية املتكاملة واملنسَّقة
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 باملـساعدة التقنيـة، قـد       وكان الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين              -١٧
، بـاالقتراح   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ و ١٨رّحب يف اجتماعه الثـاين، املعقـود يـومي          

الداعي إىل أن ينشئ مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة دلـيال بأمسـاء اخلـرباء يف             
 التقنية من التـشاور     جمال مكافحة الفساد، وعلى حنو ميكّن املكتب وغريه من مقّدمي املساعدة          

وقـد نظـر الفريـُق     .(CAC/COSP/WG.3/2008/3)مع الفريق بشأن حتديد اخلـربة الفنيـة املالئمـة           
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٥ و ٤العامل يف هذا األمر مرة أخرى يف اجتماعه الثالث املعقود يومي            

(CAC/COSP/WG.3/2009/3).    ل املوقّعـة   ، ُشجِّعت الـدول األطـراف والـدو       ٣/٤ووفقا للقرار
 .على مواصلة حتديد خربائها يف جمال مكافحة الفساد وإبالغ املكتـب باملعلومـات اخلاصـة هبـم      

وقّدم ممثل عن األمانة عرضا إيضاحيا للكيفية اليت ُيمكن هبـا للـدول األطـراف والـدول املوقِّعـة                  
تــب الــشبكي أن ُتحمِّــل املعلومــات اخلاصــة خبربائهــا يف جمــال مكافحــة الفــساد علــى موقــع املك

ومـن شـأن هـذا اخليـار أن ميكّـن البلـدان مـن إضـافة تفاصـيل                    .لكي ُتـدرج يف قاعـدة البيانـات       
ــد االقتــضاء، عــرب اإلنترنــت     ــها أو حــذفها، عن وســتتاح  .املعلومــات اخلاصــة خبربائهــا أو تعديل

، عنـد   لألمانة إمكانية االطِّالع على مجيع املعلومات املقدَّمة لكـي حتـافظ علـى سـرّيتها ولتقـوم                
 .الطلب، بتحديد اخلرباء املُدرجني يف قاعدة البيانـات وفـرزهم حـسب خـرباهتم الفنيـة اخلاصـة                 

وبعد التماس موافقـة اخلـبري احملـدَّد، ُتجـري األمانـة اتـصاال بـني اخلـبري ومقـدِّم املـساعدة التقنيـة              
 علـى أسـاس ثنـائي       الذي طلب االستعانة باخلبري، مث ُيتَّفَُق علـى املهمـة الـيت سـيكلّف هبـا اخلـبري                 

 بلــدا يف ١٢ خــبريا مــن ٤٥ت املعلومــات حــىت اآلن عــن قّــولــوحظ أن األمانــة قــد تل .بينــهما
 بلــدان يف جمموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ؛  ٧ خــبريا مــن ٢٠جمموعــة الــدول األفريقيــة؛ و 

 بلــدان يف  ٨ خــبريا مــن   ٢٤ بلــدان يف جمموعــة دول أوروبــا الــشرقية؛ و    ٩ خــبريا مــن   ٢٦و
 بلـدان يف جمموعـة دول أوروبـا    ١٠ خـبريا مـن   ٣٦؛ و ي  والكـاريب ة دول أمريكا الالتينية     جمموع

وقد تلقّت األمانة بالفعل طلبات الستخدام قاعـدة البيانـات واسـتجابت             .الغربية ودول أخرى  
 .لتلك الطلبات

ريو وعرضت ممثّلة األمانة دراسةً حول املساعدة التقنية أُجنـزت أخـريا يف إندونيـسيا وبـ                -١٨
ــار التجــريب   ــشأن االختب ــا ب ــم املتحــدة     وكيني ــة األم ــيم اخلاصــة باتفاقي ي الســتخدام أدوات التقي

وقـد أُجريـت الدراسـة عمـالً         .ملكافحة الفساد يف حتديـد املـساعدات التقنيـة وترتيـب أولوياهتـا            
 الــصادرة عــن مــؤمتر الــدول األطــراف هبــدف مــساعدة الــدول   ٣/٤ و٢/٤ و١/٥بــالقرارات 

ــادرات خاصــة      األطــراف علــ  ــسيق مب ــيم مــن أجــل وضــع وتن ى حتــسني اســتخدام أدوات التقي
وتناولــت املمثّلــة  .باملــساعدة التقنيــة يف املــستقبل، ضــماناً ملواصــلة االمتثــال ألحكــام االتفاقيــة  

 .الدراسات القُطريـة املختلفـة وقـّدمت حملـة جمملـة عـن املمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة           
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أدوات التقيـيم متثّـل منطلقـا ممتـازا إلصـالح أجهـزة مكافحـة الفـساد         وخلصت الدراسة إىل أن  
الوطنية وبرامج املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية، ولكن هـذا األمـر جيـب أن يـستند إىل         

 .تنفيــذ بــرامج املــساعدة التقنيــة تنفيــذا متكــامال ومنــّسقا مببــادرة البلــدان املعنيــة وحتــت قيادهتــا  
تعــّين اســتخدام قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة كأســاس ألدوات التقيــيم  وعــالوة علــى ذلــك، ي

تفاديا الزدواجية اجلهود وتيسريا لتحسني نوعيـة أنـشطة تقـدمي املـساعدة التقنيـة وتركيـز تلـك                   
 .األنشطة وتنسيقها

ــة        -١٩ ــضاحيا للمخطــط األويل للمكتب ــق عرضــا إي ــضا للفري ــة أي ــة عــن األمان ــّدمت ممثّل وق
لــيت ُيفتــَرض أن ُتكــوِّن وتعمِّــم معــارف عــن التــشريعات الوطنيــة الــيت اعُتمــدت أو   القانونيــة، ا

وذَكَـر أن اهلـدف الرئيـسي هـو         . ٣/٤ُعدِّلت من أجل تنفيذ االتفاقية، حـسبما يقتـضيه القـرار            
مجع املعارف القانونية املكتسبة من خالل تقـدمي الـدول األطـراف ردودهـا علـى قائمـة التقيـيم                    

وسـتوفّر املكتبـةُ القانونيـة     .ة وتصنيف تلك املعـارف بـصورة منهجيـة مث تعميمهـا    الذايت املرجعي
معارَف قانونية حمدَّثة وموثَّقة تساعد على تدعيم تنفيذ االتفاقية والتـصديق عليهـا أو االنـضمام      

وأفادت املمثّلةُ أنه قد ُجمعت جمموعة بيانات أولية عـن           .إليها من جانب الدول غري األطراف     
 دولـة، كمـا أُجنـز توزيـع حتليلـي مفـّصل يبـّين            ١٢٠ني واللوائح واملمارسـات اإلداريـة يف        القوان

وأكّــدت املمثّلــة أن املكتبــة القانونيــة ســوف   .كيفيــة ارتبــاط تلــك البيانــات بأحكــام االتفاقيــة 
ترمجـات الرمسيـة املتاحـة أو املقّدمـة مـن           الحتتوي على نـصوص القـوانني بلغتـها األصـلية وعلـى             

وأوضحت األمانـة أن املكتبـة القانونيـة ال تتـوّخى إجـراء تقييمـات ملـدى امتثـال                    .ملعنيةالدول ا 
وذَكَــرت كــذلك أن املكتبــة القانونيــة تــشكّل جــزءا مــن    .الــدول األعــضاء ألحكــام االتفاقيــة 

األدوات واملــوارد الالزمــة للمعــارف املتعلقــة مبكافحــة  "مــشروع أوســع نطاقــا، ُيعــرف باســم  
، وهــو عبــارة عــن بّوابــة علــى اإلنترنــت ومنتــدى تعــاوين يتولّيــان مجــع وتعمــيم )تــراك(الفــساد 

ساد واســترداد املوجــودات، كمــا يــوفّران  املعــارف القانونيــة وغــري القانونيــة عــن مكافحــة الفــ  
دراسات حالة وممارسات فضلى وحتاليل سياسات وروابط الوصول إىل قاعدة بيانـات مكتـب              
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية اخلاصـة جبهـات الوصـل املعنيـة باسـترداد املوجـودات،                 

" تـراك "وحيظـى مـشروع      .املتبادلـة وكذلك باألداة املوسَّـعة لكتابـة طلبـات املـساعدة القانونيـة             
بدعم من البنك الدويل، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، والرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة        
الفساد، ومصرف التنمية اآلسيوي، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، ومعهـد                 

 .بازل للحوكمة، ومركز أوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد

 مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة تــسند إىل ٤٤كــر أن الفقــرة وذُ  -٢٠
 .الفريق مهمة النظر يف االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة ضـماناً لتنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذا فّعـاال                    
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 .ويقصد من تقارير التنفيذ املواضيعية أن تشكّل أساساً للعمل التحليلي الـذي يقـوم بـه الفريـق                 
 املتكلّمــون التأكيــد علــى مبــادئ املــساواة يف الــسيادة والــسالمة اإلقليميــة للــدول وعــدم وأعــاد

 مـتكلّمني أن ُتعـاد      عـّدة وهلـذا الـسبب، اقتـرح        .التدّخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول األخـرى         
صــياغة مــصفوفة املــساعدة التقنيــة حبيــث ال تنظــر إىل مــا حتــّدده فــرادى الــدول األطــراف مــن   

ال املساعدة التقنية يف إطار كل مادة مـن مـواد االتفاقيـة، بـل تـنص علـى هنـج          احتياجات يف جم  
وأوصى أحد املتكلّمني باألخـذ مبـصفوفة تـربز االحتياجـات      .مواضيعي مركّز على بعد إقليمي

وأّيــد متكلّمــون  .حــسب املنطقــة) أي التــشريعات النموذجيــة(اخلاصــة مــن املــساعدة التقنيــة  
ث ّدوحتـ  .ي علـى الـصعيد اإلقليمـي لكـي يتـسّنى حتليـل االجتاهـات              آخرون اّتباع هنـج مواضـيع     

والحـظ املتكلّمـون كـذلك أن        .متكلمون أيضا عن هنج قُطري لكي يتسّنى تعزيـز الـشراكات          
ما تذكره الدول يف ردودها علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة عـن احتياجاهتـا مـن املـساعدة                       

ســتعراض، ومــن مث ينبغــي أن تكــون التقــارير القُطريــة  التقنيــة ميكــن أن يتغّيــر خــالل عمليــة اال 
 .واخلالصات الوافية هي األساس لتحديد االحتياجات من املساعدة التقنية

وشّدد بعض املتكلمني على أن الدور املنوط بفريق اسـتعراض التنفيـذ مبقتـضى اإلطـار                  -٢١
تنادا إىل تقــارير التنفيــذ املرجعــي هــو النظــر يف االحتياجــات العامــة مــن املــساعدة التقنيــة، اســ   

ــة     ــدان مــن املــساعدة التقني ــرادى البل ــيس النظــر إىل احتياجــات ف وأشــار عــدة  . املواضــيعية، ول
متكلمني إىل وسائل حتديد االحتياجات من املساعدة التقنيـة علـى الـصعيد الـوطين وإىل كيفيـة                  

هـات املاحنـة الثنائيـة       مـن اجل   املقّدمـة تلبية تلك االحتياجات من خـالل إيـصال املـساعدة التقنيـة             
وقيـل   .، بوسائل منـها التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب             املنفّذةواملتعددة األطراف والوكاالت    

وأبرز ممثل برنـامج األمـم    .إن املساعدة التقنية القطاعية هي أيضا وسيلة إليصال تلك املساعدة   
 االتفاقيـة ولتعـاون الربنـامج مـع         املتحدة اإلمنائي اجلوانب املختلفة لألعمال املـضطلع هبـا لتنفيـذ          
وأشـري إىل األنـشطة املـشتركة        .املكتب، كما أبرز وجود عمليات قائمـة علـى الـصعيد الـوطين            

بني الربنـامج واملكتـب، وال سـيما حلقـات العمـل التدريبيـة الـيت تـنظَّم لـصاحل جهـات الوصـل               
رة اإلرشادية بـشأن التقيـيم      واخلرباء احلكوميني املشاركني يف استعراضات السنة األوىل، واملذك       

ــذايت ــددة اجلوانــب وشــديدة       .ال ــة ميكــن أن تكــون متع ــساعدة التقني وأشــار كــذلك إىل أن امل
 .االرتباط بالسياق احمليط

وذُكر أن السؤال الرئيسي املطروح على فريـق اسـتعراض التنفيـذ وعلـى مـؤمتر الـدول                    -٢٢
، ولـيس   بِّيتـلُـ بِّيت وكيـف    ـتقنية قد لُـ   األطراف، هو ما إذا كانت االحتياجات من املساعدة ال        

وّممـا لـه صـلة هبـذا املوضـوع مـسألةُ مـساعدة               .مـة لتلـك املـساعدة     بالضرورة ماهّيـة اجلهـة املقدّ     
وقيـل إن حتديـد االحتياجـات مـن املـساعدة            .الدول على حتديد احتياجاهتا من املساعدة التقنية      
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 .البالغة األمهيـة يف عمـل آليـة االسـتعراض    التقنية يف سياق عملية االستعراض هو أحد اجلوانب  
وعالوة على ذلك، قيل إن الفريق واملـؤمتر حيتاجـان، مـن منظـور تقريـر الـسياسات، إىل نظـرة                     

مـة تناسـب تلـك االحتياجـات وبأهنـا      إمجالية عن االحتياجات وإىل اقتناع بأن املـساعدات املقدّ        
 .حتقق النتائج املنشودة

م هلــا أو كليهمــا هــو  ّدط يف تقــدمي املــساعدة أو كمقــ  كوســيوذكــر أن دور املكتــب   -٢٣
وقيـل إن للمكتـب واليـة حمـّددة     . مسألة أخرى حتتـاج إىل مناقـشة ولكـن يف الـسياق الـصحيح        

ــة العامــة وبعــدها املــؤمتر مث     ــة نفــسها، وكــذلك اجلمعي ــه أوال االتفاقي ــها ب  فريــق واضــحة أناطت
دوا علـى أمهيتـه يف تعظـيم حجـم          يق فـشدّ  ة مـتكلمني مـسألة التنـس      ّدوأثار عـ  . استعراض التنفيذ 

ورئي أيـضا أن مـستوى املعرفـة بأحكـام          . املوارد الشحيحة وضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذا فّعاال      
وقـد اعتـرف هبـذا أيـضا الفريـق العامـل       . ياً رغـم حـدوث بعـض التحـسُّن    االتفاقية ال يزال متدنّ 

مـة  صة بتوفري املعارف ملـوظفي اجلهـات املقدّ       املعين باملساعدة التقنية من خالل تنفيذ واليته اخلا       
  .للمساعدة التقنية يف امليدان

مون على أن تنظيم حلقة عمل كتلك الـيت أقيمـت يف مونتيفيـديو يف عـام                 واتفق املتكلّ   -٢٤
ــدّ        ٢٠٠٧ ــة واملتع ــه اجلهــات املاحنــة الثنائي ــضطلع ب ــا ت ــصرة مل ــة متب ــوفّر رؤي ــن شــأنه أن ي دة  م

مة للمساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، وبوجـه أعـم، يف         قّداألطراف وسائر اجلهات امل   
مني أيــضا علــى احلاجــة إىل إشــراك اجملتمــع املــدين وشــّدد بعــض املــتكلّ .جمــال مكافحــة الفــساد

 .واألوساط األكادميية يف عملية املساعدة التقنية

تفاقيـة قـد أنيطـت هبمـا     وذُكر أن فريق استعراض التنفيذ ومؤمتر الدول األطراف يف اال         -٢٥
واليــة ومــسؤولية العمــل علــى تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة ذات الــصلة علــى أفــضل وجــه ممكــن،     

ــان       ــاألخص املادت ــة، وب ــسادس مــن االتفاقي ــضيه الفــصل ال ــد  . ٦٢ و٦٠حــسبما يقت ــّدم وف وق
 يف األرجنتني اقتراحا عرض فيه جممل املسائل اليت يراد أن ينظر فيها الفريـق عنـد مناقـشة دوره      

وبناًء على ذلك االقتراح وما تاله من مناقـشات، اعتمـد    .جمال املساعدة التقنية يف سياق اآللية
  .الفريق التوصيات الواردة أدناه

    
    التوصيات  

 الــصادر عــن مــؤمتر الــدول األطــراف يف  ٣/١اســتذكر فريــق اســتعراض التنفيــذ القــرار    -٢٦
 قّرر فيه املؤمتر تكليف الفريق مبهمة متابعة ومواصـلة          اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الذي     

العمل الذي كان يقوم به سابقاً الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة              
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 مـن اإلطـار املرجعـي تقـضي بـأن يكـون أحـد               ١١وأخذ الفريق بعني االعتبار أن الفقـرة         .التقنية
تفاقيـة هـو مـساعدة الـدول األطـراف علـى حتديـد االحتياجـات         أهداف آليـة اسـتعراض تنفيـذ اال     

 .تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنيةاملساعدة التقنية وتسويغها وعلى اخلاصة من 

 من اإلطار املرجعي، اليت تقـضي       ٤٤واستذكر الفريق الوظائف املسَندة إليه يف الفقرة          -٢٧
ــأن تتمثّــ  ــق يف تكــوين صــورة إمجاليــ   ب ــام الفري ــى    ل مه ــوف عل ــة االســتعراض للوق ة عــن عملي

ــة      ــة، وذلــك بغي ــدة، والنظــر يف االحتياجــات مــن املــساعدة التقني التحــديات واملمارســات اجلي
 .ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً

يه املساعدات التقنية اليت تقّدمها اجلهات املاحنـة الثنائيـة واملتعـّددة            وسلّم الفريق مبا تؤدّ     -٢٨
يِّم، وبأمهيـة معاجلـة مـسألة املـساعدة التقنيـة           ـخمتلف الصعد من دور متواصل وقَـ      األطراف على   

وسـلّم الفريـق أيـضاً بأمهيـة التكامـل والتنـسيق يف برجمـة املـساعدة                  .معاجلة فّعالة يف إطار اآلليـة     
التقنيــة وتنفيــذها مببــادرة البلــدان املعنيــة وحتــت قيادهتــا، باعتبــار ذلــك وســيلة فّعالــة لتلبيــة            

 .اجات الدول األطراف اخلاضعة لالستعراض من املساعدة التقنيةاحتي

وعلى ضوء ما سبق، أوصى الفريق مجيع الدول األطراف بأن ُتدرج يف ردودهـا علـى        -٢٩
طريــة، حيثمــا انطبــق احلــال، بيانــاً     قُملة ويف تقاريرهــا القائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشا    
فــّضل أن تكــون مرتَّبــة حــسب األولويــة ومتــصلة بتنفيــذ  باحتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة، وُي

 .أحكام االتفاقية اليت جيري تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية

ــضاء، معلومــات عــن         -٣٠ ــد االقت ــّدم، عن ــأن تق ــدول األطــراف ب ــع ال ــق مجي وأوصــى الفري
 .مشاريع املساعدة التقنية اجلارية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية

يق أن ينظـر، باالسـتناد إىل نتـائج عمليـة االسـتعراض ومبـا يتـسق مـع اإلطـار          وقّرر الفر   -٣١
املرجعي لآلليـة، يف حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة يف جمـال تقـدمي املـساعدة التقنيـة ويف جتميـع                       

 .معلومات عن االجتاهات السائدة فيما يتعلق باملساعدات التقنية املطلوبة واملقدمة

 أعـاله   ٣١أخـذ األمانـة جمـاالت األولويـة املـشار إليهـا يف الفقـرة                وأوصى الفريق بأن ت     -٣٢
 .بعني االعتبار يف براجمها املواضيعية واإلقليمية، وكذلك لدى صوغ أدوات املساعدة التقنية

ده األمانــة مبعلومــات عــن الثغــرات يف تــأمني التمويــل الــالزم ّووأوصــى الفريــق بــأن تــز  -٣٣
 .وفقاً لألولويات احملّددةملشاريع املكتب اجلاري تنفيذها 

 :وأوصى الفريق كذلك بأن تقوم األمانة، حتت إشرافه، مبا يلي  -٣٤
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دي األطـــراف علـــى التـــرويج دِّع ســـائر الـــشركاء الثنـــائيني واملتعـــالتعـــاون مـــ )أ( 
الستخدام االتفاقيـة وآليـة االسـتعراض اخلاصـة هبـا كـأداة لوضـع بـرامج املـساعدات يف ميـدان                      

 مكافحة الفساد؛

دي األطــراف ضــماناً للفعاليــة دِّكات مــع الــشركاء الثنــائيني واملتعــإقامــة شــرا )ب( 
 والتنسيق يف تقدمي املساعدة التقنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛

جتميــع املعلومــات املتعلقــة بــاخلربات املكتــسبة والــدروس املــستفادة مــن تقــدمي  )ج( 
 املساعدة التقنية يف جمال مكافحة الفساد؛

ــدريب      )د(  ــة يف دورات التـ ــساعدة التقنيـ ــب املـ ــة جبوانـ ــات املتعلقـ إدراج املعلومـ
 . من اإلطار املرجعي لآللية٣٢الدورية اليت تنظَّم عمالً بالفقرة 

 ٣/٤واتساقاً مع اإلطار املرجعي، أعاد الفريـق تأكيـده علـى الطلـب الـوارد يف القـرار                  -٣٥
تب تقـدمي املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ             الصادر عن مؤمتر الدول األطراف بأن يواصل املك       

االتفاقيــة، بوســائل منــها تقــدمي اخلــربة الفنيــة املباشــرة بــشأن الــسياسات أو بنــاء القــدرات مــن   
خالل برنامج املكتب املواضيعي املتعلق بتدابري مكافحة الفساد واجلرميـة االقتـصادية، وكـذلك              

باسـتخدام جمموعـة أدوات املـساعدة التقنيـة         يف برامج املكتـب اإلقليميـة، حيثمـا كـان مناسـباً،             
املكتبـــة القانونيـــة وَمجمـــع إدارة املعـــارف وقائمـــة خـــرباء املـــساعدة التقنيـــة  (املوجـــودة لديـــه 

 ).وحلقات العمل الوطنية أو اإلقليمية، إخل

 األمانة لكـل دورة مـن دوراتـه تقريـراً عـن تنفيـذ هـذه               وختاماً، أوصى الفريق بأن تعدّ      -٣٦
  .لكي ينظر فيهالتوصيات، 

    
    احتياجات اآللية من املوارد -خامسا 

 من جدول األعمال، املتعلق باحتياجـات آليـة االسـتعراض        ٤أثناء نظر الفريق يف البند        -٣٧
من املوارد وكيفيـة عملـها، قـّدم أمـني الفريـق معلومـات عـن املـوارد والنفقـات الالزمـة لعمـل                        

ــة    ــشريا إىل الوثيق ــة، م ــة    .CAC/COSP/IRG/2010/CRP.11اآللي ــة العام ــرار اجلمعي واســتذكر ق
 .٢٠١٣-٢٠١٢، وزوَّد الفريق مبعلومات حمدَّثـة عـن عمليـة إعـداد امليزانيـة للفتـرة                 ٦٤/٢٣٧

 عن امليزانية العادية وعـن التربعـات املتلقـاة عـن فتـرة الـسنتني                حمدَّثة الفريق مبعلومات    زوَّدكما  
ــ، وكــــذلك مبعلومــــات عــــن النفقــــات امل ٢٠١١-٢٠١٠ رة للــــشهور األوىل مــــن دورة ّدقــ

وذكر أيضاً أنه ستقّدم إىل فريق استعراض التنفيذ يف دورته الثانية الـيت سـتعقد يف                 .االستعراض
 .، معلومات مفّصلة أخرى عن النفقات٢٠١١مايو /أيار
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مــون إىل عــّدة عوامــل ينبغــي أن تراعــي يف تقــدير احتياجــات اآلليــة مــن   وأشــار املتكلّ  -٣٨
، ومنها تغيُّـر عـدد الـدول األطـراف قيـد االسـتعراض يف               ٢٠١٣-٢٠١٢ة السنتني   املوارد لفتر 

ــات         ــشكيالت اللغ ــها، واخــتالف ت ــتعني ترمجت ــيت ي ــصفحات ال ــاين عــدد ال ــة، وتب ــسنة املعني ال
املستعملة، وكـذلك ضـرورة االرتقـاء برباجميـة قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة مـن أجـل معاجلـة                       

وأُبلــغ الفريــق بــأن تقــديرات التكــاليف، ومــن مث   .فها املــستعملوناملــشاكل التقنيــة الــيت يــصاد 
دت األمنـاط   كّـ ح أن ُتـنقَّح بالزيـادة إذا مـا تأ         ، ُيـرجَّ  ٢٠١٣-٢٠١٢االحتياجات لفترة السنتني    

وُشّدد على أنـه يلـزم تنـاول مـسألة حـشد األمـوال الالزمـة للمـساعدة التقنيـة              .احلالية للنفقات 
دهتا البلـدان مـن خـالل آليـة االسـتعراض كمـسألة منفـصلة               ليت حدّ من أجل تلبية االحتياجات ا    

  .عن مسألة املوارد الالزمة لعمل اآللية
    

    جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ -سادسا 
 / كــانون األول١اعتمــد فريــق اســتعراض التنفيــذ، يف جلــسته الــسادسة، املعقــودة يف     -٣٩

  ).انظر املرفق(ل األعمال املؤقت لدورته الثانية ، جدو٢٠١٠ديسمرب 
    

    مسائل أخرى -سابعا 
أعادت الوفود تأكيد املواقف اليت أعربـت عنـها خـالل اجلـزء األول مـن دورة الفريـق                     -٤٠

 ٥٥ و٥٣، الفقــرات CAC/COSP/IRG/2010/7انظــر (األوىل بــشأن مــسألة مــشاركة املــراقبني 
انظـر  (ي القانوين الـصادر عـن مكتـب الـشؤون القانونيـة             ورّحب بعض املتكلمني بالرأ    ).٥٦و

CAC/COSP/IRG/2010/9.( ّــاجل مــسألة    والحــظ متكل ــانوين ال يع ــرأي الق مــون آخــرون أن ال
 . من اإلطار املرجعي، كما طُلب بذلك٤٢تطبيق الفقرة 

قبني ل املؤمتر إىل القرار النهائي بشأن مـسألة مـشاركة املـرا     ّصواتفق الفريق على أن يتو      -٤١
وأعــرب املتكلمــون عــن آرائهــم بــشأن العناصــر األساســية لــذلك   .يف فريــق اســتعراض التنفيــذ

القرار، وشّددوا على ضرورة ضـمان عـدم خروجـه عمـا اتُّفـق عليـه يف الدوحـة بـشأن اإلطـار                      
ــة االســتعراض   ــي آللي ــشاركة االحتــاد األورويب يف      .املرجع ــسألة م ــؤمتر ســيناقش م ــل إن امل وقي

نتظـار ذلـك اتفـق الفريـق علـى أن ُتوجِّـه األمانـة دعـوات خبـصوص دورة الفريـق                   ويف ا  .الفريق
 البنود املتعلقـة باسـتعراض التنفيـذ        إىل الدول األطراف، فيما خيصّ    ) أ: (الثانية على النحو التايل   

إىل الــدول األطــراف والــدول املوقّعــة  ) ب(ومــشاركة املــراقبني وشــؤون التمويــل وامليزانيــة؛ و 
 . البند املتعلق باملـساعدة التقنيـة  كومية الدولية وهيئات األمم املتحدة، فيما خيصّ  واملنظمات احل 

وكان مفهوماً لدى الفريق أن هذه املناقشة لن تشكّل سابقة، وأنه سيبذل قصارى اجلهـد قبـل                 
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دورة الفريق الثانية وأثناءها الستكشاف حلول مناسبة وعملية لعرضـها علـى املـؤمتر يف دورتـه                
  .لكي ينظر فيهاالرابعة 

    
    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته األوىل املستأنفة -ثامنا 

ــذ، يف     -٤٢ ــتعراض التنفي ــق اس ــد فري ــانون ١ اعتم ــسمرب/األول ك ــر ،٢٠١٠ دي ــن  التقري ع
  .املستأنفة األوىل أعمال دورته
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    املرفق
    لتنفيذجدول األعمال املؤقت للدورة الثانية لفريق استعراض ا  

  :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
  .لثة لفريق استعراض التنفيذجدول األعمال املؤقت للدورة الثا  -٦
  .اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية  -٧

  


