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  فريق استعراض التنفيذ
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      ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
  املعقودة يف فيينا تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة    
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    مقدِّمة  -أوًال  
، ٣/١أنشــــــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف قراره   -١

املعنون "آلية االســــتعراض"، فريَق اســــتعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتوح العضــــوية 
ــــــلطة املؤمتر ويرفع إليه تقاريره. وتتمثَّل مهمة يتألَّف من دول أطراف يف  االتفاقية ويعمل حتت س

الفريق يف تكوين صـــورة إمجالية عن عملية االســـتعراض من أجل اســـتبانة التحدِّيات واملمارســـات 
 اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضمانًا لتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعَّاًال.

   
  تنظيم الدورة  -ثانيًا  
   افتتاح الدورة  -ألف  

سعة يف فيينا يف   -٢ ساد دورته التا ستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف عقد فريق ا
. ومشلت الدورة جلســــتني مشــــتركتني مع الفريق العامل ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦إىل  ٤الفترة من 

 حزيران/يونيه. ٦وجودات ُعقدتا يف احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد امل

وترأســـت اجللســـات األوىل إىل اخلامســـة لفريق اســـتعراض التنفيذ فيفيان ن. ر. أوكيكي   -٣
  (نيجرييا). وترأس اجللسة السادسة إغناثيو بايلينا رويث (إسبانيا).

متا إىل ب أمني املؤمتر يف كلمته االفتتاحية بســـــاموا وغينيا االســـــتوائية، اللتني انضـــــورحَّ  -٤
االتفاقية منذ الدورة الثامنة املســتأنفة للفريق. وأشــار إىل أنَّ بوســع الفريق، حيث ُوضــعت الصــيغة 

، أن يواصــل مداوالته بشــأن نتائج االســتعراضــات ١٦٣النهائية خلالصــات وافية يبلغ عددها اآلن 
ضـــات القطرية، وأن اليت أجريت خالل الدورة األوىل، اســـتنادًا إىل األغلبية العظمى من االســـتعرا

الفريق ســــريكِّز خالل دورته  أنَّ يناقش االســــتعراضــــات اليت ُأجريت خالل الدورة الثانية. وذكر
اليت اعتمدها، على حتليل  ٢٠١٩-٢٠١٧التاســــــعة، وفقًا خلطة العمل املتعددة الســــــنوات للفترة 

ناجحة واملمارســـــــات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظات وا ياجات من التجارب ال الحت
املساعدة التقنية املنبثقة من استعراض تنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية. ويف 
هذا الصــــــدد، عقدت عدة اجتماعات للفريق خالل االجتماعات املشــــــتركة مع الفريق العامل 

 من املســائل الرئيســية احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات. وأشــار إىل أنَّ
األخرى املعروضة على الفريق للنظر فيها أثناء دورته التاسعة جمموعة من التوصيات واالستنتاجات 
غري امللزمة القائمة على الدروس املســـتفادة بشـــأن تنفيذ الفصـــلني الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) 

يدة واخلربات والتدابري ذات الصـــلة املتخذة والرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية، واملمارســـات اجل
بعد إجناز االســـــتعراضـــــات القطرية، وأوجه التآزر مع أمانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى 

سيما فيما يتعلق بتنفيذ قرار املؤمتر  صلة، وال  شار األمني٧/٤ذات ال  أيضًا إىل أنَّ مسألة اختاذ . وأ
مام املحاكم يلزم من تدابري من أجل متكني ا ما ية أ لدول األطراف األخرى من رفع دعاوى مدن

بغية إثبات احلق يف املمتلكات املكتســــــبة من خالل ارتكاب فعل جمرَّم وفقًا لالتفاقية، أو إثبات 
 ملكيتها، قد ُحدِّدت كموضــــوع إلجراء مناقشــــات معمَّقة بشــــأنه خالل هذه الدورة. كما لفت

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ١انتباه الفريق إىل النتائج األولية لعملية سحب القرعة يف  األمني
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الفساد  أنَّ وأشار ممثل مصر، يف الكلمة اليت أدىل هبا نيابة عن جمموعة الدول األفريقية، إىل  -٥
ية والنمو والتدفقات املالية غري املشــــــروعة واجلرمية املالية العابرة للحدود هي من العوائق أمام التنم

سيما يف البلدان النامية. وشدد املمثل على-االقتصادي وحتقيق الرفاه االجتماعي صادي، وال   االقت
أنَّ الدول حباجة إىل توفري املساعدة  مكافحة الفساد هي مسؤولية عامة ومشتركة. وأكد جمددًا أنَّ

ملحددة للدول الطالبة. وعالوة التقنية املناســبة والكافية، بناء على طلبها، على أســاس االحتياجات ا
متوز/يوليــه اليوم األفريقي ملكــافحــة  ١١على ذلــك، رحــب الفريق بقرار االحتــاد األفريقي إعالن 

الفســـــــاد لالحتفال باعتماد اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفســـــــاد وحماربته. وأعلن مؤمتر االحتاد 
يا. وأشــــار املمثل إىل أنَّ ذلك ســــيوفر عام مكافحة الفســــاد يف أفريق ٢٠١٨األفريقي أيضــــًا عام 

منطلقًا جيدًا من أجل تقييم التقدم املحرز حىت اآلن وحتديد املسـائل اليت ينبغي القيام هبا ومن أجل 
 أنَّ وضــع اســتراتيجيات للتصــدي للتحديات اجلديدة اليت يطرحها الفســاد. كما أشــار املمثل إىل

على احلد بدرجة كبرية من الفســاد والرشــوة جبميع  من أهداف التنمية املســتدامة يركز ١٦اهلدف 
ضًا إىل قرار املؤمتر  شار املمثل أي شكاهلما ومظاهرمها. وأ ، ورحب بدورة االستعراض الثانية ٣/١أ

سترداد املوجودات) من االتفاقية.  شمل الفصلني الثاين (التدابري الوقائية) واخلامس (ا اجلارية، اليت ت
فتقار إىل املوارد املالية ملساعدة الدول األطراف، وال سيما البلدان النامية، وأشار املمثل بقلق إىل اال

على إجراء اســـتعراضـــات قطرية يف دورة االســـتعراض الثانية، ودعا اجلهات املاحنة إىل توفري موارد 
غري خمصــصــة من خارج امليزانية من أجل توفري ما يلزم على صــعيد املســاعدة التقنية وبناء القدرات 

دول األطراف بناء على طلبها. وأكد املمثل على ضــــــرورة احلفاظ على الطابع احلكومي الدويل لل
شأها املؤمتر، ويف هذا الصدد، رحب باحلل التوفيقي الذي مت التوصل  جلميع اهليئات الفرعية اليت أن

  .٤/٦إليه يف قرار املؤمتر 
ألورويب والدول األعضـــاء فيه، أشـــار وأدىل ممثل االحتاد األورويب بكلمة نيابة عن االحتاد ا  -٦

زيهة، ويقوض ســيادة القانون الفســاد يهدد الدميقراطية واحلوكمة الرشــيدة واملنافســة الن أنَّ فيها إىل
بنتائج املنتدى العاملي  من أهداف التنمية املستدامة ورحب ١٦وأشار إىل اهلدف والقيم األساسية. 

مببادرة  أيضــًا. ورحب ٢٠١٧ كانون األول/ديســمرب اجلديد الســترداد املوجودات، الذي عقد يف
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن التوعية العاملية برشو املوظفني األجانب. وأعاد 

االحتاد األورويب يسعى إىل إجياد  أنَّ تأكيد التزام االحتاد األورويب بآلية استعراض التنفيذ، وأشار إىل
تنفيذ فيه. وأثىن املمثل على العمل الذي اضـــُطِلع به خالل دورة االســـتعراض ســـبل الســـتعراض ال

الثانية، وتركيزه على التدابري الوقائية واسترداد املوجودات. وشدَّد أيضًا على ضرورة احلفاظ على 
 شــــــفافية اآللية ومشوهلا وجناعة تكاليفها وجتنب األعباء اإلدارية غري الالزمة وتفادي االزدواجية يف
العمل. وشـــدَّد على ضـــرورة مواصـــلة تعزيز التعاون والتنســـيق بني أمانات اآلليات املعنية مبكافحة 
الفســـاد من أجل حتســـني أدائها واملســـامهة على حنو جمد يف اجلهود العاملية ملكافحة الفســـاد وحتقيق 

املعين باملخدِّرات  أهداف التنمية املستدامة. ورحب املتكلم باجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة
واجلرمية (مكتب املخدِّرات واجلرمية أو املكتب) من أجل وضع تدابري وتكنولوجيات جديدة لتقييم 
املخاطر ومستويات الفساد. وأشار إىل التدابري اليت اختذها االحتاد األورويب ملكافحة غسل األموال، 

لواجب وحتســـــني التعاون بني ســـــلطات مبا يف ذلك يف جماالت امللكية االنتفاعية وتوخي احلرص ا
إنفاذ القانون ووحدات االســـــتخبارات املالية، وفيما بني هذه الوحدات، وتعزيز محاية املبلغني عن 
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الدول األطراف ينبغي أن تسـتفيد على النحو األمثل من مجيع املعلومات  أنَّ املخالفات. وأشـار إىل
اخلصــــوص من املجتمع املدين، ودعا إىل املشــــاركة واخلربات الفنية املتاحة، مبا يف ذلك على وجه 

  الفعالة للمجتمع املدين يف دورة االستعراض الثانية.
    

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
 حزيران/يونيه، جدوَل األعمال التايل: ٤أقرَّ فريُق استعراض التنفيذ، يف   -٧

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

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٢
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٣
  املساعدة التقنية.  -٤
  املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية.  -٥
  مسائل أخرى.  -٦
  ت لدورة فريق استعراض التنفيذ العاشرة.جدول األعمال املؤقَّ  -٧
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة.  -٨

   
  احلضور  -جيم  

 االحتادكانت الدوُل التالية األطراف يف االتفاقية ممثَّلًة يف اجتماع فريق اســـتعراض التنفيذ:   -٨
الروســي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إســواتيين، إكوادور، ألبانيا، 

ــــــيــا، أنغوال، أوروغواي، أوغنــدا، أوكرانيــا، إيران العربيــة أملــانيــا، اإلمــارات  املتحــدة، إنــدونيس
 الربتغال، بروين ، إيطاليا، باراغواي، باكســــتان، باالو، البحرين، الربازيل،)اإلســــالمية-مجهورية(

ــــــو، بوروندي، بولندا،  دار الســــــالم، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينافاس
ليشـــيت، -، توغو، توفالو، تونس، تيمورتشـــيكيا، تايلند، تركيا، )القوميات دةاملتعّد-(دولة بوليفيا
 الدومينيكية، مجهورية مهوريةالوسطى، اجل أفريقيا سليمان، مجهورية األسود، اجلزائر، جزر اجلبل

، دولة فلســطنيأفريقيا،  الشــعبية، جنوب الدميقراطية الو كوريا، مجهورية املتحدة، مجهورية زانياتن
ي، ســـريالنكا، الســـلفادور، ســـلوفاكيا، وبرينســـيب تومي ســـان، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي

مان، اليون، شــيلي، الصــني، العراق، ُعســلوفينيا، ســنغافورة، الســنغال، الســودان، ســويســرا، ســري
ــــــا، الفلبني، فن ، )البوليفارية-مجهورية( زويالغابون، غامبيا، غانا، غواتيماال، غينيا، فانواتو، فرنس

ديفوار،  نام، قربص، قطر، قريغيزســتان، كازاخســتان، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت فنلندا، فييت
ــــــتاريكا، كولومبيا، الكويت، كرييباس، ك ينيا، لبنان، لكســــــمربغ، ليربيا، ليبيا، ليتوانيا، كوس

 العربية ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة
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الشـــــمالية، موريشـــــيوس، ميامنار، ناميبيا،  يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة الســـــعودية، اململكة
 ، هاييت، اهلند، هندوراس، هولندا، الوالياتنيويا، نيوزيلندا، النرويج، النمســـــــا، نيبال، نيجريي

 .األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان املتحدة

، قرَّر املؤمتر أنه جيوز دعوة املنظمات احلكومية الدولية، ٤/٥من القرار  ٢ووفقًا للقاعدة   -٩
ــــــبكة ووحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصــــــناديقها  وبراجمها، واملعاهد التابعة لش

برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والوكاالت املتخصِّصة وسائر مؤسسات منظومة 
  األمم املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ.

عاون  -١٠ ية: جملس الت تال ية ال لدول ية،  وُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكومية ا لدول اخلليج العرب
جمموعة دول أوروبا املناهضـــة للفســـاد التابعة ملجلس أوروبا، األكادميية الدولية ملكافحة الفســـاد، 
املنظمة الدولية للشـــرطة اجلنائية (إنتربول)، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي، منظمة 

  كافحة الفساد.األمن والتعاون يف أوروبا، األكادميية اإلقليمية مل
ومن بني وحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصــــــناديقها وبراجمها، واملعاهد   -١١

صـــة وســـائر  التابعة لشـــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والوكاالت املتخصـــِّ
ن: البنك الدويل وبرنامج مؤســــســــات منظومة األمم املتحدة، ُمثِّلت مبراقبني املؤســــســــتان التاليتا

  األغذية العاملي.
وُمثِّلت يف الدورة منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب   -١٢

  دائم يف مقر األمم املتحدة.
   

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

إىل الفريق، يف مجلــة أمور، أن يعقــد اجتمــاعــات فيمــا بني  ٦/١ره طلــب املؤمتر يف قرا  -١٣
قًا للفقرة  ــــــحب الُقرعة وف لدول األطراف بغرض س مام مجيع ا لدورات ُتفَتح أ من اإلطار  ١٩ا

دولة طرف يف أن تطلب إعادة ســــحب أيِّ املرجعي آللية اســــتعراض التنفيذ، دون املســــاس حبق 
 يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.الُقرعة يف االجتماع الالحق للفريق 

 حزيران/ ١، ُعِقــد اجتمــاٌع بني الــدورات للفريق يوم اجلمعــة ٦/١ووفقــًا لقرار املؤمتر   -١٤
  ، ُفتح أمام مجيع الدول األطراف.٢٠١٨  يونيه
ُسحبت الُقرعة الختيار الدولتني الطرفني   -١٥ ضتني وفيما يتعلق بالدورة األوىل لآللية،  ستعِر امل

لساموا، اليت انضمت إىل االتفاقية بعد الدورة الثامنة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ. وقد وَقعت 
  الُقرعة على ميامنار وبليز كدولتني طرفني ُمستعِرضتني لساموا.

يار الدول األطراف املســــتعِرضــــة وفيما يتعلق بالدورة الثانية لآللية، ســــحبت الُقرعة الخت  -١٦
الســــنة الثالثة من دورة االســــتعراض الثانية. وجرى اختيار الدول األطراف املســــتعِرضــــة عمًال  يف

من اإلطار املرجعي لآللية. واختريت لكل دولة طرف ســتخضــع لالســتعراض  ٢٠و ١٩  بالفقرتني
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دولتان مســتعِرضــتان، إحدامها من نفس جمموعتها اإلقليمية والثانية من جمموعة تشــمل مجيع الدول 
  )١(.طراف (انظر املرفق الثاين)األ
وطلب بعض الدول إعادة ســــحب القرعة لدوريت االســــتعراض األوىل والثانية متشــــيا مع   -١٧

  اإلطار املرجعي لآللية. وأعيد سحب الُقرعة خالل الدورة التاسعة للفريق.
   

  نتائج استعراضات الدورة األوىل  -باء  
ــــأن األعمال اجلارية من أجل وضــــع جمموعة من   -١٨ ــــفويًّا حمدَّثًا بش قدَّم ممثٌل لألمانة عرضــــًا ش

التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع 
) خالل دورة االســــــتعراض األوىل. وقد ُأعدت الورقة CAC/COSP/2017/5من االتفاقية (انظر الوثيقة 

، الذي ُطِلب فيه ٦/١ذات الصــــلة من أجل الدورة الســــابقة للفريق وقدِّمت إىل املؤمتر بناء على قراره 
إىل الفريق حتليل نتائج االســـتعراضـــات الُقطرية اليت ُأجريت يف إطار الدورة األوىل من حيث التجارب 
ــــاعدة  ــــتبانة واملالحظات املقدَّمة واالحتياجات من املس ــــات اجليدة والتحديات املس الناجحة واملمارس

من فرادى  ٠٠٠ ٥التقنية، يف ضـــوء تقارير التنفيذ املواضـــيعية. وتســـتند هذه الورقة إىل حتليل ملا يفوق 
ن االســـتعراضــات اســـتعراضـــًا م ١٤٩  من املمارســـات اجليدة املســـتبانة يف ٠٠٠ ١التوصـــيات وقرابة 

دت هذه الورقة أيضــًا مضــمون املذكرات الكتا بية الواردة الُقطرية املنجزة يف الدورة األوىل. وقد جســَّ
ــــــمن الدول األطراف  اليت استفادت من فرصة تقدمي تعليقات كتابية على مشروع ورقة املناقشة  ١٦الـ

 اليت ُأعدت من أجل دورة الفريق الثامنة.

ألمانة تعقيبات إجيابية بشــــــأن هذه الوثيقة، إذ ُأخذ يف االعتبار أنَّ هذه وعمومًا، تلقت ا  -١٩
التوصـــيات واالســـتنتاجات غري ملزمة بطبيعتها. وســـتعمم هذه الوثيقة من جديد للحصـــول على 
تعليقات خطية بشــــــأهنا بعد دورة الفريق احلالية. وســــــتناقش يف اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل 

ذات الصـــلة. للفريق يف دوراته زيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية وســـتتاح املفتوح املشـــاركة لتع
ورحَّب املتكلمون بالعمل التحليلي املركَّز الذي تضــطلع به األمانة من أجل صــياغة االســتنتاجات 
والتوصــيات غري امللزمة بشــأن نتائج دورة االســتعراض األوىل. وأشــاروا إىل أنَّ هذه االســتنتاجات 

يات ميكن أن ختضع للمزيد من املناقشة خالل الدورة املستأنفة الثانية للفريق، حىت يستفيد والتوص
  الفريق من إسهامات اخلرباء املشاركني يف اجتماع اخلرباء بشأن التعاون الدويل.

 وأكَّد العديد من املتكلمني جمددًا التزام بلداهنم باآللية باعتبارها أداًة الســـــتبانة الثغرات يف  -٢٠
تنفيذ االتفاقية واملمارســات اجليدة واالحتياجات من املســاعدة التقنية، وأشــاروا إىل األثر امللموس 
لآللية يف هذا الصدد. وسلط املتكلمون الضوء على اخلطوات املحدَّدة اليت اختذهتا بلداهنم استجابة 

اخلصـــــوص، أحاط  لتوصـــــيات الدورة األوىل، وأكدوا التزام بلداهنم باالســـــتجابة هلا. وعلى وجه
العديد من املتكلمني الفريق علمًا بالتعديالت اليت ُأدخلت على الســـياســـات والتشـــريعات الوطنية 
واإلصــالحات املؤســســية اليت اضــُطِلع هبا من أجل تنفيذ التوصــيات املنبثقة من االســتعراض. وذكر 

__________ 
سوف تتاح املزاوجة املحدثة بني البلدان بالنسبة للدورتني األوىل والثانية يف ورقة اجتماع بعنوان "اتفاقية األمم   )١(  

املتحدة ملكافحة الفساد: املزاوجة بني البلدان خالل دوريت االستعراض األوىل والثانية من آلية استعراض التنفيذ" 
)CAC/COSP/IRG/2018/CRP.9.(  
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حته، وكذلك اجلهود املتكلمون، على ســبيل املثال، وضــع اســتراتيجيات وطنية ملنع الفســاد ومكاف
الرامية إىل إنشاء حماكم متخصصة يف مكافحة الفساد وهياكل مؤسسية للتحقيق يف جرائم الفساد 

إىل التطورات  أيضــًاومقاضــاة مرتكبيها وتنســيق ســياســات مكافحة الفســاد. وأشــار املتكلمون 
املســـجلة يف جمال جترمي الفســـاد وغســـل األموال، مثل جرائم رشـــو األجانب والرشـــو يف القطاع 
اخلاص، واملتاجرة بالنفوذ، وإعاقة ســـري العدالة، واإلثراء غري املشـــروع. كما حتدثوا عن التطورات 

صا ضارب امل ساد، ومحاية املبلغني، وت شفافية املتعلقة بالعقوبات املفروضة على الف سؤولية و حل، وم
األشـــخاص االعتباريني، وعائدات اجلرمية، وخباصـــة تدابري حجز العائدات وجتميدها ومصـــادرهتا، 
اليت أدت إىل إصــدار أوامر قضــائية فعالة. وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، أشــار املتكلمون إىل وضــع 

أساس التوصيات الصادرة يف دورة تشريعات بشأن تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية على 
ــــــتعراض األوىل، وإىل اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل، وخاصــــــة من خالل اهليئات  االس
عاون  ية إىل تعزيز الت يد اجلهود الرام جتد جة إىل  حلا يد ا تأك عادوا  ية األخرى، وأ لدول يات ا واآلل

ــياق، أكد أحد املتكلمني على التحد ــاعدة القانونية الدويل. ويف هذا الس يات املواجهة يف جمال املس
املتبادلة وشـــجع على التعجيل بوضـــع مبادئ توجيهية غري ملزمة يف جمال تبادل املعلومات اســـتباقيًّا 

. وأشـــار أحد املتكلمني إىل ٧/١من االتفاقية، عمًال بالقرار  ٥٦ويف الوقت املناســـب وفقًا للمادة 
نظاٍم لتكنولوجيا املعلومات بالنســــبة لتتبع التوصــــيات  األثر اإلجيايب الذي ســــيترتب على وضــــع

الصادرة عن خمتلف آليات استعراض األقران. وشجع الفريَق على النظر يف استخدام هنج مماثل عند 
اســـتعراض التدابري املتخذة اســـتجابًة لتوصـــيات االســـتعراض. كما رحب املتكلمون بالدعم الذي 

ه من الشــركاء يف التعاون فيما يتعلق مبتابعة االســتعراضــات، يقدمه مكتب املخدِّرات واجلرمية وغري
خاصـــــة من خالل موظفيه امليدانيني، وشـــــجعوا املكتب على مواصـــــلة تكثيف هذا الدعم. ودعا 
العديد من املتكلمني الدول األطراف إىل تزويد املكتب باملوارد الالزمة لتوســـيع نطاق الدعم الذي 

ســتعَرضــة يف الدورة الثانية، مما ســيمكنها من االســتفادة بشــكل يقدمه ليشــمل الدول األطراف امل
  كامل من عملية االستعراض.

   
   نتائج استعراضات الدورة الثانية  -جيم  

تيســـريًا ملناقشـــة الفريق لنتائج اســـتعراضـــات الدورة الثانية للفصـــلني الثاين (التدابري الوقائية)   -٢١
، قدمت األمانة عرضــًا شــفويًّا آلخر املســتجدَّات بشــأن واخلامس (اســترداد املوجودات) من االتفاقية

 CAC/COSP/IRG/2018/6االجتاهات األولية املستبانة استنادًا إىل التقارير املواضيعية اليت أعدهتا األمانة (
وأبلغت األمانة الفريق بأنَّ تسع خالصات وافية قد ُوِضعت يف صيغتها ). CAC/COSP/IRG/2018/5و

النهائية، منها ســتٌّ قبل إمتام التقارير املواضــيعية وأنَّ االجتاهات يف التحدِّيات واملمارســات اجليِّدة يف 
 سياق تنفيذ الفصلني الثاين واخلامس بدأت تظهر من خالهلا.

وفيما خيص تنفيذ الفصــــــل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية، تلقت مجيع الدول اليت   -٢٢
 ٥توصـــيات تتعلق باملادة  ُأجنزت اخلالصـــات الوافية اخلاصـــة هبا وقت صـــياغة التقارير املواضـــيعية

بشأن  ١٢بشأن القطاع العام واملادة  ٧بشأن سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، واملادة 
التدابري الوقائية يف القطاع اخلاص. واسُتبني العدد األكرب من املمارسات اجليدة يف جمال منع الفساد 

ملادة  با ما يتعلق  يات  ، نظرًا لألمهية اليت أعطيت١٣في ملدين يف عمل يه املجتمع ا لذي يؤد لدور ا ل
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صـــنع القرارات احلكومية. واســـتخدمت الدول وســـائل خمتلفة لتشـــجيع مشـــاركة اجلمهور، مثل 
االســـتفتاءات واملشـــاورات املباشـــرة. وفيما يتعلق بتنفيذ الفصـــل اخلامس (اســـترداد املوجودات)، 

تأتية من اجلرمية والكشـــــف عنها يف إطار كانت التحديات األكثر شـــــيوعا تتعلق مبنع العائدات امل
من االتفاقية وبآليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون فيما يتعلق باملصادرة يف إطار  ٥٢املادة 
من االتفاقية  ٥٦دة فيما يتعلق بتنفيذ املادة ممارســـــات جيِّ من االتفاقية. ومل ُتســـــتَبن أيُّ ٥٤املادة 

  منها بشأن وحدات االستخبارات املالية. ٥٨بشأن التعاون اخلاص واملادة 
وتيســــريًا للمداوالت بشــــأن تنفيذ الفصــــل اخلامس (اســــترداد املوجودات) من االتفاقية،   -٢٣

ُعقدت حلقة نقاش ركزت بصــــــفة خاصــــــة على التدابري املتخذة من أجل متكني الدول األطراف 
 املمتلكات املكتســــــبة من خالل األخرى من رفع دعاوى مدنية أمام املحاكم بغية إثبات احلق يف

  ارتكاب فعل جمرَّم وفقًا لالتفاقية، أو إثبات ملكيتها.
وقدَّم املناظر من موريشـــــيوس اخلطوط العريضـــــة لإلطار القانوين املنطبق على املســـــاعدة   -٢٤

القانونية املتبادلة واســــــترداد املوجودات يف بلده. وأشــــــار إىل أنه، اســــــتنادًا إىل قانون اســــــترداد 
، تعترف موريشـــيوس باجلرائم املرتكبة مبوجب قوانني الدول األجنبية وأنه ٢٠١١ملوجودات لعام ا

ميكن ملوريشــيوس، بناء على طلب يتضــمن مجيع الوثائق املطلوبة، أن حتيل القضــية املعنية إىل شــعبة 
ولة العثور على التحقيقات املعنية باسترداد املوجودات، التابعة هلا. وتتوىل هذه الشعبة بعد ذلك حما

املوجودات، مث تقدمي طلب من جانب واحد الســــتصــــدار أمر تقييدي. ومىت ُقبل الطلب وصــــدر 
األمر التقييدي، ميكن تقدمي طلب الستصدار أمر باالسترداد إىل املحكمة العليا. ويف الدعاوى اليت 

م هذا الطلب على أســاس ُترفع بناء على طلب دولة أجنبية أو اليت ُيطلب فيها إنفاذ أمر أجنيب، يقدَّ
  التماس أو إقرار صادر عن وحدة استرداد املوجودات.

ــــــترداد   -٢٥ ــــــاعدة يف اس وقدَّم املناظر أمثلة على احلاالت اليت قدمت فيها موريشــــــيوس املس
املوجودات. وأشــــــار إىل بعض التحديات اليت تواجهها موريشــــــيوس باعتبارها دولة طرفًا متلقية 

ــــــدَّد على أمه ية كفالة تقدمي مجيع الوثائق الالزمة للتمكني من تنفيذ الطلب يف الوقت للطلب. وش
عدم القيام بذلك ميكن أن يؤدي إىل رفع األوامر التقييدية قبل صدور أمر االسترداد. نَّ املناسب أل

وعالوة على ذلك، أشـــار إىل أنه إذا كانت األطراف املعنية توجد يف اخلارج، قد تكون مســـاعدة 
. عقبات أمام الوفاء مبتطلبات تنفيذ األوامرأيِّ ألجنبية ضـــرورية من أجل التغلب على الســـلطات ا

ستمع املحكمة العليا إىل مجيع األطراف قبل منح ف وباإلضافة إىل ذلك، شرط الذي يقضي بأن ت ال
شكل  ميكن أن طلب لالسترداد سائل يف مثل هذه احلاالت حتدِّيًاي ستخدام و . وأبرز املناظر أمهية ا

التعاون غري الرمسية وشــبكات املمارســني من أجل تيســري التعاون الدويل. وعالوًة على ذلك، أبلغ 
فريقًا متخصـــصـــًا أنشـــئ يف مكتب النائب العام بغية معاجلة ما يرد من طلبات  نَّاملناظر الفريق بأ

مر يف ضمان لتبادل املساعدة القانونية واسترداد املوجودات، وأعرب عن أمله يف أن يساعد هذا األ
  الرد يف الوقت املناسب على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

بلدها ليس لديه تشريعات خمصوصة تنظم املساعدة أنَّ وأبلغت املناظرة من شيلي الفريق ب  -٢٦
ــــــائل قانونية حملية تعتمد عليها يف  ــــــترداد املوجودات، ولكن لديها عدة وس القانونية املتبادلة واس
سبيل املثال، إىل أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية  شارت، على  االستجابة للطلبات اليت تتلقاها. وأ
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ــــــيلي، اليت جتيز حجز وجتميد  ــــــياء والوثائق املتعلقة بالتحقيقات. وتنص التشــــــريعات يف ش األش
املتخصصة املتعلقة بغسل األموال واالجتار باملخدرات على حجز وجتميد املوجودات دون اشتراط 

  إشعار اجلاين املفترض مسبقا.
وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، ذكرت املناظرة أنَّ شــــــيلي تتخذ االتفاقات الدولية واملبادئ   -٢٧

العامة للقانون الدويل، مثل مبدأ املعاملة باملثل، أساسا للتعاون. وأشارت إىل أمهية استخدام آليات 
التعاون غري الرمسية، ال ســيما شــبكات املمارســني، يف تتبع املوجودات وحتديد مواقعها واســتبانتها 

ظرة مثاال على حالة قبل تقدمي طلب رمسي للمســــــاعدة القانونية املتبادلة. ويف اخلتام، قدمت املنا
ساس طلب للمساعدة وذكرت أنَّ عملية  ناجحة السترداد موجودات مت حجزها وجتميدها على أ

  ردِّ تلك املوجودات ال تزال جارية.
ويف املناقشــــــة اليت تلت ذلك، أعرب املتكلمون عن تقديرهم للتحليل الوارد يف التقارير   -٢٨

أنَّ نة على مواصلة حتديث تلك التقارير. وسلم املتكلمون باملواضيعية للدورة الثانية، وشجعوا األما
التقارير تســاعد الدول على إعداد أو مقارنة االســتعراضــات ووضــع براجمها. وشــددوا على أمهية 
ساد. وأوصى أحد  ستبانة وحتسني النظم الوطنية ملكافحة الف ستخالص الدروس من التحديات امل ا

ارير املواضــيعية يف إعداد مواد التدريب ورصــد اآلليات املتبعة يف املتكلمني بأن ُتســتخَدم نتائج التق
جمال املنع وجمال استرداد املوجودات. وأوصى متكلمون آخرون بأن تشكل التحديات اليت يسلط 
عليها الضــوء يف التقارير املواضــيعية، مثل كبار املســؤولني الســياســيني وتعيني املوظفني العموميني 

لتجميد يف احلاالت الطارئة، مواضيع حللقات النقاش اليت تعقدها األفرقة وعدم وجود صالحيات ل
بإجراء املزيد من  أيضـــًاالعاملة يف املســـتقبل بشـــأن املنع واســـترداد املوجودات. ورحب املتكلمون 

املناقشــات بشــأن املمارســات اجليدة املســتبانة يف جمال التوعية وتبادل املعارف مع الدول األخرى. 
لصـــدد، شـــدد املتكلمون على فوائد الوحدات املتخصـــصـــة، ال ســـيما من حيث تركيز ويف هذا ا

اخلربات الفنية يف مكان واحد. وأثىن املتكلمون على اســـتخدام الدول األطراف لالتفاقية كأســـاس 
قانوين، وأبرزوا قيمة شـــبكات املمارســـني اليت ميكن أن تســـاعد يف اســـتبانة املوجودات واملحافظة 

ها. وأشـــــــار  ــــــترداد املوجودات، علي ية اس تدابري غري اإللزامية يف عمل أحد املتكلمني إىل فائدة ال
  كاملصادرة غري املستندة إىل اإلدانة، وفائدة األدلة املعدَّة بشأن استرداد املوجودات.

 وشــدد بعض املتكلمني على ضــرورة أن تســتند التوصــيات إىل متطلبات االتفاقية، عوضــًا  -٢٩
اجلدول تعتربه الدول ممارســــات جيدة. وأبدى بعض املتكلمني قلقهم إزاء  قدعن االســــتناد إىل ما 

ضات املنجزة وكذلك الزمين  احلايل لالجتماعات بالنظر إىل حمدودية البيانات املتوافرة من االستعرا
رات الفريق يف حمدودية املمارســــني املتوفرين، وأشــــاروا إىل الفائدة املحتملة لعقد عدد أقل من دو

الســنة. وشــجع أحد املتكلمني الدول على نشــر تقاريرها الكاملة كوســيلة لتحســني عملية إبالغ 
  ا أكان أم غري رمسي.البلدان األخرى بشأن أطرها القانونية وبالتايل تعزيز التعاون، رمسيًّ

ــــــوف  أنَّ لتقدير الذي أعربت عنه الدول وأكد للفريقل عن امتنانهاألمني  وعبَّر  -٣٠ األمانة س
أنه،  أيضــًاموازاة مع اكتمال املزيد من االســتعراضــات. وذكر املواضــيعية تواصــل حتديث التقارير 

طلب الفريق، ســوف تعمَّم التقارير على أوســع نطاق ممكن، بغية مســاعدة الدول األطراف ب عمًال
وفيما يتعلق مبناقشة يف إجراء اإلصالحات والتعلم من املمارسات اجليدة للدول األطراف األخرى. 
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ضًا سنوات. والحظ أي ستند إىل برنامج العمل املتعدد ال  برجمة اجتماعات الفريق، ذكر األمني أهنا ت
هذه املســـــألة ينبغي أن تناقش يف إطار  نَّل عملية طويلة وأ النظر يف مواعيد االجتماعات شـــــكَّأنَّ

يف  مًاُدية الفريق ال يقتصر على املضي ُقالغرض من وال لدول األطراف. وذكَّر احلاضرين أنَّمؤمتر ا
إىل إسداء املشورة إىل املؤمتر بشأن املسائل  حتسني اجلوانب العملية لتنفيذ االتفاقية، وإمنا ميتد أيضًا

ستعراض التنفيذ. وشرح األمني حدود عمل اآللية مشددا على أنَّ نتائج  صلة بآلية ا ساتية املت سيا ال
صيات املنبثقة عنها، هي حصيلة عملية متعمقة لضمان استمرار احلوار االستعراضات، ال سيما التو

عن  البناء والتقيد الوثيق باإلطار املرجعي لآللية. وذكر أنَّ احلاجة إىل االتســــاق واملوثوقية، فضــــًال
ـــتعراضـــات القطرية  اجلودة واملشـــروعية، هي اعتبارات أخرى ينبغي مراعاهتا يف إعداد تقارير االس

ــيما التقرير املعنون واخلالصــات  الوافية. وشــجع الدول على مواصــلة قراءة التقارير املتاحة، وال س
"، الذي حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل"

لرابع من يتضمن معلومات معمقة عن التدابري اليت تتخذها الدول من أجل تنفيذ الفصلني الثالث وا
االتفاقية. وذكَّر األمني الفريَق بأنه ُينتظر منه أن يســدي املشــورة إىل املؤمتر بشــأن تقييم أداء اآللية، 

  بالنظر إىل املناقشة اليت ستجرى يف هناية املرحلة األوىل منها. 
   

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -رابعًا  
  التقرير املرحلي  -ألف  

قدَّم أمني املؤمتر معلومات حمدَّثة عن التقدُّم املحرز يف االستعراضات الُقطرية خالل دوريت   -٣١
ــــتعراض األوىل، بيَّن أنه، يف وقت إعداد هذا  ــــتعراض األوىل والثانية. ففيما يتعلق بدورة االس االس

على قائمة التقييم الذايت املرجعية دولة طرفًا مســــتعَرضــــة قد قدَّمت ردودها  ١٧٧التقرير، كانت 
 ١٦٣  اجتماعًا مشتركًا)، وُأجنزت ١٢زيارة ُقطرية و ١٥٧حوارًا مباشرًا ( ١٦٩وكان قد أجري 

 خالصات وافية أخرى قد شارف على االنتهاء. ٤خالصة وافية. وكان العمل على 

الدول األطراف  أنَّ مجيعوفيما يتعلق بدورة االســـــتعراض الثانية، أبلغ أمني املؤمتر الفريق ب  -٣٢
املستعَرضة يف السنتني األوىل والثانية من الدورة الثانية قد عيَّنت جهات االتصال اخلاصة هبا.  ٧٧الـ

مت  قدَّ لك،  قائمـة ٥٢وعالوة على ذ ها على  لة ردود لذايت املرجعيـة، وأجري دو  ٢٨ التقييم ا
وبلغ اإلعداد لعدة زيارات ُقطرية زيارة ُقطرية واجتماع مشــــــترك واحد).  ٢٧حوارًا مباشــــــرًا (

أخرى مراحل خمتلفة من التخطيط. ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت تســـــع خالصـــــات وافية 
شطة تدريبية يف املراحل  ضافية قد ُأجنزت، وست خالصات أخرى قيد اإلجناز. وبفضل تنظيم أن إ

ضــة يف الســنتني الثانية والثالثة املبكرة من دورة االســتعراض، متكنت غالبية الدول األطراف املســتعَر
من الدورة الثانية من تعيني جهات االتصــال اخلاصــة هبا قبل بدء االســتعراضــات اخلاصــة هبا بوقت 

  كاف، كما متكنت الدول األطراف من اإلعداد املبكر لقوائمها املرجعية للتقييم الذايت.
أجل حتســـني تقييم أداء اآللية  مث عرض األمني بإجياز العمل التحليلي الذي اضـــطلع به من  -٣٣

). ويف حني لوحظ أنَّ الســنة األوىل من دورة االســتعراض CAC/COSP/IRG/2018/2(انظر الوثيقة 
رجعية، الثانية شــهدت تقدما جيدا نســبيا، حيث مل تقدم أربع دول فقط بعُد قوائم التقييم الذايت امل

  أعربت األمانة عن قلقها البالغ للتأخري الكبري املسجل فيما خيص السنة الثانية.
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وأشــــارت األمانة إىل أنَّ تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية هو نقطة االنطالق احلقيقية يف   -٣٤
تأخري اإلمجأيِّ  ــــــبب ال تأخر يف تقدمي هذه القوائم هو س تايل فال ــــــتعراض للتنفيذ، وبال ايل يف اس

من  ٢٧. ففي وقت االجتماع، مل تكن األمانة قد تلقت سوى الثانيةاالستعراضات اخلاصة بالسنة 
قائمة مرجعية. وبالنظر إىل التأخري املســجل يف الســنتني األوىل والثانية وتأثريه، ســتنطلق  ٤٨أصــل 

أنَّ الدول كانت متجاوبة استعراضا إضافيا. ورغم  ٢٥السنة الثالثة من الدورة الثانية مبا يصل إىل 
ا على عمل اآللية. وحثَّت الرئيســــة الدول ســــلبيًّ يف هذا الصــــدد، ميكن هلذا التأخري أن يؤثر تأثريًا

األطراف على مضــــــاعفة اجلهود من أجل احليلولة دون حدوث مزيد من التأخري الذي قد يهدد 
  األداء اجليد لآللية.

كفالة مشاركة أصحاب املصلحة  نَّأ قد أظهرت األوىلالدورة  نَّوأشار عدة متكلمني إىل أ  -٣٥
على نطاق واسع هي مسألة معقدة، وبالتايل فمن املهم الشروع يف إعداد قوائم التقييم الذايت املرجعية 
سلطات بلداهنم للقائمة املرجعية قبل وقت كاف من  مبكرا. ووصف عدد من املتكلمني كيفية تعبئة 

اضــات القطرية اخلاصــة ببلداهنم. ودعا أحد املتكلمني الدول األطراف إىل املوعد املقرر لبدء االســتعر
أفرقة التنسيق بني  نَّالسعي إىل تقدمي تقارير موجزة ومركزة للتقييم الذايت. وأشار عدة متكلمني إىل أ

ــار  ــأة من أجل الدورة األوىل أعيد إحياؤها أو تواصــلت خالل الدورة الثانية. وأش املؤســســات املنش
املتكلمني إىل اجلهود الرامية إىل إصـــدار مبادئ توجيهية ألصـــحاب املصـــلحة الوطنيني من أجل أحد 

حتديد دورهم يف االستعراضات الُقطرية. وشدَّد عدد من املتكلمني على أنه يف الدول االحتادية، نشأ 
ملســتوى االحتادي، لفاعلة دون االتأخري يف تعبئة القوائم املرجعية عن احلاجة إىل التشــاور مع اجلهات ا

  سيما فيما خيص استعراض الفصل الثاين (التدابري الوقائية).  ال
وأعرب عدة متكلمني عن تقدير بلداهنم ملا توفره األمانة من دعم للدول يف حتضــــــريها   -٣٦

ــتعراضــات اخلاصــة هبا، من خالل تنظيم حلقات  للســنتني الثانية والثالثة من الدورة الثانية من االس
ية لفائدة جهات االتصــــال واخلرباء احلكوميني. وشــــدد العديد من املتكلمني على أمهية عمل تدريب

حلقات العمل يف إعداد جهات االتصال واخلرباء يف البلدان املستعَرضة ألداء مهامهم املتعلقة بتعبئة 
ة. وأشــار القوائم املرجعية اخلاصــة ببلداهنم وكذلك يف إعداد اخلرباء املنتمني إىل الدول املســتعِرضــ

أحد املتكلمني إىل أنَّ التدريب قد عزز ثقافة الرتاهة. وسلط متكلم آخر الضوء على أمهية مشاركة 
ــــــفافية يف عملية  ــــــجع على املزيد من الش ــــــتعراض األقران بفعالية وش اخلرباء يف إجناز عملية اس

  ائية.االستعراض عن طريق مشاركة اجلهات املعنية غري احلكومية، ونشر التقارير النه
بارها اإلطار الشـــــــامل الوحيد ملكافحة   -٣٧ ية باعت فاق عديد من املتكلمني أمهية االت وأبرز ال

سنوية اخلامسة عشرة، ال تزال متثل الصك الدويل الشامل  شاروا إىل أهنا، يف ذكراها ال الفساد، وأ
الســتعراض األقران  الوحيد يف جمال مكافحة الفســاد. وأشــار أحد املتكلمني إىل أنَّ اآللية األفريقية

اليت ســتنشــأ ســوف تكون متســقة مع آلية اســتعراض االتفاقية. وأشــار متكلم آخر إىل أنَّ دوًال يف 
من أجل رصـــد التطورات اليت يشـــهدها  ٢٠١٥املنطقة العربية أنشـــأت فريقا لالســـتعراض يف عام 

رادة ســــياســــية جمال مكافحة الفســــاد يف املنطقة. وشــــدد عدة متكلمني على احلاجة إىل وجود إ
  واضحة من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذًا كامًال.
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وأكد املتكلمون التزامهم املســــــتمر باالتفاقية، وأكدوا جمددا دعمهم لآللية. فقد أتاحت   -٣٨
اآللية اســـتبانة املمارســـات اجليدة وســـاعدت يف الكشـــف عن نقاط الضـــعف والثغرات القائمة يف 

ة لبلداهنم. وحتدث كثري من املتكلمني عن اإلصـــــالحات الواســـــعة النظم اإلدارية والقانونية الوطني
لك اخلطط  مبا يف ذ حة الفســـــــاد،  كاف جمال م لداهنم يف  ية لب هتا األطر املحل هد ــــــ طاق اليت ش الن
واالستراتيجيات وغريها من اآلليات اليت وضعت هبدف منع الفساد والتحقيق فيه وردعه، كنتيجة 

ببلداهنم وكذلك يف إطار التحضري للدورة الثانية. وأكد العديد  الستعراضات الدورة األوىل اخلاصة
تنفيذ االتفاقية هو وســيلة لضــمان التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املســتدامة  أنَّ من املتكلمني على

  منها. ١٦بشكل عام، وال سيما اهلدف 
لى أنَّ متطلبات وفيما يتعلق مبسألة استرداد املوجودات ومنع الفساد، شددت عدة دول ع  -٣٩

ــارية أو إصــدار قوانني جديدة. ويف معرض  االتفاقية قد أدت إىل إجراء تعديالت على القوانني الس
احلديث عن التدابري املشتركة بني الدورتني، نوه عدة مندوبني بتعزيز نظم املصادرة وتعزيز التعاون 

يتعلق باســترداد املوجودات. وحتدث  الدويل، مبا يف ذلك املســاعدة القانونية املتبادلة، وخاصــة فيما
عن وضع نظم لتيسري قيام املوظفني العموميني باإلبالغ عن أفعال الفساد  أيضًاالعديد من املندوبني 

  وحلماية هؤالء األشخاص.
ومن التدابري اليت كثرت اإلشـــارة إليها إنشـــاء ونشـــر ســـجالت امللكية االنتفاعية وكذلك   -٤٠

داد املوجودات. وذكر عدد من املتكلمني اشــتراط اإلعالن عن إنشــاء وحدات متخصــصــة الســتر
املوجودات أو اإلفصـــاح عنها بالنســـبة للموظفني العموميني. وأشـــار عدة متكلمني إىل اســـتخدام 
تكنولوجيا املعلومات لإلعالن عن املوجودات والكشـــف عن حاالت تضـــارب املصـــاحل. وشـــدَّد 

فاقية يف تبادل املعلومات وأفضــل املمارســات، مما ميكن العديد من الدول على الدور املحوري لالت
  من زيادة تنسيق العمل على مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق مبســألة الوصــول إىل املعلومات والشــفافية يف اإلدارة العمومية، أفادت عدة   -٤١
فافية. دول بأهنا انضـــــمت إىل مبادرة احلكومات املنفتحة وغري ذلك من املبادرات املتعلقة بالشـــــ

كما حتدثت الدول عن إشـــراك أصـــحاب املصـــلحة اخلارجيني، مثل املجتمع املدين واألوســـاط 
األكادميية ووســــائط اإلعالم والقطاع اخلاص، يف األعمال املتعلقة بالتوعية، وعن مشــــاركتها يف 
ة عمليات اســتعراض التنفيذ. وميتد التعاون إىل جماالت أخرى مثل صــياغة االســتراتيجيات الوطني

ملكافحة الفساد، وتطوير املناهج الدراسية املتعلقة مبكافحة الفساد من أجل استخدامها يف التعليم 
االبتدائي والثانوي والعايل. وأشـــــــار عدة متكلمني إىل اجلهود الرامية إىل التعاون مع األكادميية 

  الدولية ملكافحة الفساد.
    

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة الصادر عن مؤمتر الدول  ٧/٤تنفيذ القرار   -باء  
ملكافحة الفساد واملعنون: تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية 

    اليت هي مسؤولة عن آليات االستعراض القائمة يف جمال مكافحة الفساد
ُقُدمًا يف  قدَّم ممثل لألمانة إحاطة إىل الفريق بشــأن األنشــطة املضــطلع هبا من أجل املضــي  -٤٢

ــذا املوضــــــوع ٧/٤تنفيــذ قرار املؤمتر  ــل الصــــــــادر بشــــــــأن ه ، وأشــــــــار إىل التقرير الكــام
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)CAC/COSP/IRG/2018/CRP.1 ،من القرار، ُطلب إىل األمانة أن  ١للفقرة  أيضــًا). وأشــار إىل أنه
تواصــــل حوارها مع الدول األطراف وأمانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى ذات الصــــلة يف 

هذا احلوار مستمر وأنه اختذ أشكاال عديدة، منها االشتراك أنَّ جمال مكافحة الفساد. وأبلغ الفريَق ب
ــــــبات اجلانبية يف الدورة الســـــــابعة ملؤمتر الدول ا ألطراف الذي عقد يف فيينا يف يف تنظيم املناس

ماعات اليت تنظمها اجلهات  ٢٠١٧  عام هذه اجلهات يف االجت واملشـــــــاركة املنتظمة لكل من 
ا  صًّ شريكة حدثًا خا األخرى. وعلى وجه اخلصوص، نظم مكتب املخدِّرات واجلرمية واألمانات ال
على هامش املؤمتر بعنوان "تعزيز التعاون بني أمانات اآلليات الدولية املعنية باســـتعراضـــات النظراء 

ود مكافحة الفســاد". ومن أجل مواصــلة حتســني احلوار مع األمانات الشــريكة، واصــل املكتب جله
املشــــاركة بصــــورة أكثر انتظاما يف اجتماعات الفريق العامل املعين بالرشــــوة يف املعامالت  أيضــــًا

هضــــــة التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي وجمموعة الدول املنا
للفســــاد. وعالوة على ذلك، أشــــار املتكلم إىل أنَّ أمانة جمموعة الدول املناهضــــة للفســــاد أعدت 
مقترحًا بشأن تعزيز أوجه التآزر بني اهليئات الدولية املعنية برصد مكافحة الفساد، ستنظر فيه هذه 

 .CAC/COSP/IRG/2018/CRP.8املجموعة يف جلستها العامة، وُأطِلع عليه الفريق يف الوثيقة 

نة من أجل تعزيز   -٤٣ بذهلا األما قديرهم ودعمهم للجهود اليت ت عدة متكلمني عن ت وأعرب 
أوجه التآزر مع سائر آليات االستعراض يف جمال مكافحة الفساد. وأشارت إحدى املتكلمات إىل 

ية، أنَّ بلدها أنشــأ جهة اتصــال خاصــة جبميع آليات اســتعراض األقران يف وزارة الشــؤون اخلارج
ووضــع منهجية للرجوع إىل الردود اليت ُأعدت بالفعل من أجل آليات أخرى هبدف توفري الوقت. 

أن يقوم مكتب املخدِّرات  أيضــــًاوخبصــــوص مقترح جمموعة الدول املناهضــــة للفســــاد، اقترحت 
 واجلرمية وجمموعة الدول املناهضـــة للفســـاد ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي بوضـــع
مقترح مشـــترك لتعزيز أوجه التآزر. وأشـــار متكلم آخر إىل أنَّ بلده وضـــع خطة عمل لتحســـني 

شار  شارك فيها. وأ صادرة عن خمتلف آليات االستعراض اليت ي ضًامتابعة تنفيذ التوصيات ال إىل  أي
ر التزام ليما األخري بشــأن "إرســاء احلكم الدميقراطي من أجل مكافحة الفســاد" الذي اعتمده مؤمت

قمة القارة األمريكية الثامن الذي دعيت فيه آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة 
الفســــاد التابعة ملنظمة الدول األمريكية إىل التنســــيق مع ســــائر اهليئات الدولية واإلقليمية ملكافحة 

  ة الفساد.الفساد من أجل تعزيز أوجه التآزر وجتنب ازدواجية اجلهود يف جمال مكافح
ــــــأن القيود املحتملة يف جمال تعزيز أوجه التآزر بني   -٤٤ وأعرب بعض املتكلمني عن القلق بش

خمتلف آليات االســـتعراض، وذلك راجع جزئيا إىل اختالفها من حيث الواليات واالختصـــاصـــات 
ــــــرية. وحذروا من أنَّ توثيق التعاون ينبغي أال يؤدي إىل إحداث طبقة جديدة  من ومتطلبات الس

البريوقراطية أو الزيادة املفرطة يف األعباء املفروضـــــة على الدول املســـــتعَرضـــــة. والحظ عدد من 
املتكلمني أنَّ بعضـــــــًا من التدابري املقترحة قد تكون هلا آثار من حيث التكاليف. وأشـــــــار أحد 

ات بشــكل متتاٍل املتكلمني إىل املمارســة اجليدة املتمثلة يف برجمة املحافل املختصــة ملواعيد االجتماع
  بغية تيسري سفر املشاركني وتعزيز متثيل الوفود يف االجتماعات.

وأشـــار أحد املتكلمني إىل اإلضـــافات اإلقليمية للتقارير املواضـــيعية اليت أعدهتا األمانة خالل   -٤٥
صياغة تقارير  التنفيذ دورة االستعراض األوىل، ورأى أنَّ من املفيد التعاون مع املنظمات اإلقليمية يف 
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اإلقليمية. كما دعا املنظمات اإلقليمية إىل املشــــاركة بنشــــاط أكرب يف املناقشــــات املتعلقة باالتفاقية. 
  ورحب بعض املتكلمني بإمكانية إنشاء منابر وأدوات مشتركة لتبادل املعلومات وإبرام االتفاقات.

الدول املناهضـــــة للفســـــاد وأشـــــار ممثل جملس أوروبا إىل أنَّ العمل على مقترح جمموعة   -٤٦
شار أحد   ال ضغطًا على امليزانية. وأ يزال جاريا، وشدد على أنَّ تعزيز التعاون ال ينبغي أن يشكل 

أعضـــاء جمموعة الدول املناهضـــة للفســـاد مل يوافقوا على الوثيقة وأهنا ســـتخضـــع  أنَّ املتكلمني إىل
. وذكر ممثل منظمة التعاون ٢٠١٨للمزيد من املناقشـــــــة يف اجتماع املجموعة يف حزيران/يونيه 

يف جدول أعمال  والتنمية يف امليدان االقتصـــادي أنَّ املناقشـــة بشـــأن هذا املوضـــوع مدرجة أيضـــًا
  الفريق العامل املعين مبكافحة الرشوة التابع هلذه املنظمة والذي سيجتمع يف األسبوع املوايل.

   
   املساعدة التقنية  -خامسًا  

التنفيذ، يف اجللســـتني املشـــتركتني املعقودتني مع الفريق العامل احلكومي نظر فريق اســـتعراض   -٤٧
من جدول  ٤، يف البند ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات يف 

ــــــاعدة التقنية" والبند  من جدول أعمال الفريق العامل املعنون "منتدى إلجراء  ٥أعماله املعنون "املس
مع قرار املؤمتر  قشـات حول بناء القدرات واملسـاعدة التقنية". وُعِقدت اجللسـتان املشـتركتان متاشـيًامنا
، الذي ُطلب فيه إىل األمانة أن تنظِّم هيكل جداول األعمال املؤقتة لفريق استعراض التنفيذ وسائر ٦/١

ع مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر حبيث ُيتجنب تكرار املناقشات، م
 )٢(.٢٠١٩-٢٠١٧  اهليئات، ووفقًا خلطة العمل املتفق عليها للفترة

وقدَّم ممثل لألمانة ورقة اجتماع بعنوان "املســاعدة التقنية املقدَّمة دعمًا لتنفيذ اتفاقية األمم   -٤٨
ــــــاعدة ــــــاد، مبا يف ذلك حتليل االحتياجات من املس التقنية املحدَّدة يف إطار  املتحدة ملكافحة الفس

). CAC/COSP/IRG/2018/CRP.2االستعراضات الُقطرية يف إطار الدورة الثانية الستعراض التنفيذ" (
لتسعة بلدان  وأشار املمثل إىل أنَّ اخلالصات الوافية لالستعراضات القطرية املنجزة يف الدورة الثانية

ـــتًّا منها االجتم موعد قد ُوضـــعت يف صـــيغتها النهائية قبل احتياجات من  أشـــارت إىلاع، وأن س
املســـاعدة التقنية. ومن بني االحتياجات املحدَّدة، تعلق الثلثان بالفصـــل الثاين من االتفاقية (التدابري 
الوقائية) وتعلق الثلث الباقي بالفصـــل اخلامس منها (اســـترداد املوجودات). وبشـــكل عام، تعلقت 

ببناء القدرات، وخصــــوصــــًا فيما يتعلق بتحســــني املهارات معظم االحتياجات اليت شــــاع ذكرها 
التقنية والقدرة على رصــد البيانات وتقييمها، وحدَّدت بضــع دول أيضــًا احتياجات إىل املســاعدة 
التشــــريعية. وأشــــار ممثل األمانة أيضــــًا إىل أنَّ املناقشــــات اليت دارت أثناء الزيارات القطرية كثريًا 

أن العمالت االفتراضــية واملشــّفرة، ولكن مل حتدِّد ســوى دولة واحدة ركَّزت على القواعد بشــ ما
ضاف أنَّ بعض الدول اليت حدَّدت  ضية. وأ صادرة العمالت االفترا ساعدة املتعلقة مب حاجتها إىل امل
ساعدة التقنية يف الدورة األوىل مل تكرر ذلك يف الدورة الثانية. وإذا أمكن تفسري  احتياجات من امل

شارة مشجعة إىل النتائج امللموسة اليت حققتها متابعة توصيات الدورة األوىل، هذا األمر  باعتباره إ
  فسيلزم مع ذلك توفر املزيد من املعلومات للتمكن من تأكيد هذه املالحظة.

__________ 
رير االجتماع الثاين عشر للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات ترد يف تق  )٢(  

معلومات عن حلقات النقاش واملناقشات الالحقة بشأن املبادرات الرامية إىل تعزيز التقدُّم يف معاجلة قضايا 
  استرداد املوجودات والشراكات املتعلقة باسترداد املوجودات.
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وفيما يتعلق مبوضــــــوع املســــــاعدة التقنية دعمًا لتنفيذ االتفاقية، عرض املمثل عددًا من   -٤٩
ا يف ذلك هنج املنصــــات اإلقليمية لتســــريع تنفيذ االتفاقية يف شــــرق أفريقيا اإلجراءات املتخذة، مب

وجنوب شــرق آســيا، الذي ميوله صــندوق اململكة املتحدة للرخاء. كما واصــل مكتب املخدِّرات 
واجلرمية دعمه لتعزيز الشـــــبكات اإلقليمية املعنية باســـــترداد املوجودات ومصـــــادرهتا. مث قدَّم ممثل 

حول إدارة املوجودات املحجوزة واملصـــادرة والتصـــرف فيها على حنو فعال (انظر  األمانة دراســـة
) وكذلك مشــــروع املبادئ التوجيهية غري امللِزمة بشــــأن CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.1الوثيقة 

صادرة ( ). وُذكر أنَّ األمانة، CAC/COSP/WG.2/2018/3إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة وامل
أثناء مواصــــلتها العمل بشــــأن الوثيقتني، شــــجَّعت الدول على االســــتمرار يف تزويدها بالتعليقات 
واملمارســـات اجليدة. وُأكِّد أيضـــًا على الطابع غري امللِزم للمبادئ التوجيهية، وشـــرحت األمانة أنَّ 

ر اســتلهام واســترشــاد بالنســبة للدول الراغبة يف حتســني أو هذه املبادئ ُوضــعت حىت تكون مصــد
  مراجعة هياكلها اخلاصة بإدارة املوجودات.

ق املبادرة املشـــتركة بني   -٥٠ وعقب املالحظات االســـتهاللية اليت قدَّمها ممثل األمانة، عرض منســـِّ
مكتب املخدِّرات واجلرمية والبنك الدويل واخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة (مبادرة "ستار") ملحة 

نذ االجتماع األخري عامة ركزت على أنشــــــطة املســــــاعدة التقنية وبناء القدرات اليت نفذهتا املبادرة م
للفريق العامل. وأوضح منسِّق املبادرة أنَّ مشاريع املساعدة الُقطرية هي برامج متعددة السنوات تغطي 
طائفًة واســـعة من األنشـــطة، من بينها التحليل التكتيكي ووضـــع اســـتراتيجيات الســـترداد املوجودات 

مراجعة احلســابات من أجل اســتخالص األدلة وأســاليب التحقيق املايل وإقرارات الذمة املالية وعمليات 
اجلنائية يف سياق التحضري للقضايا، وتقدمي املشورة بشأن إدارة القضايا، وتيسري االتصاالت، والتشاور 
بشأن القضايا مع الواليات القضائية األخرى، واملساعدة يف معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. 

املساعدة املقدمة إىل وحدات االستخبارات املالية وأجهزة إنفاذ القانون وأعضاء إىل  أيضًاوأشار املتكلم 
النيابة العامة والسلطات املركزية والقضاة واملوظفني القضائيني واليت مشلت أنشطة لبناء القدرات ودعما 

وتعيني حمدَّد األهداف ملعاجلة القضــــايا. وتشــــمل منهجية مبادرة "ســــتار" تنظيم حلقات عمل تدريبية 
  مشرفني وتيسري التعاون على الصعيدين املحلي والدويل.

ستار" بإجياز كيف  -٥١ سق مبادرة " ساعدة  ٢٠ أنَّ وبيَّن من ضي، م بلدا تلقى، خالل العام املا
، يسرت مبادرة "ستار" تنظيم املنتدى العاملي ٢٠١٧عن طريق املبادرة. ويف كانون األول/ديسمرب 

، الذي تشــاركت يف اســتضــافته الواليات املتحدة واململكة املتحدة. من أجل اســترداد املوجودات
اجتماع ثنائي خالل املنتدى من أجل مناقشة قضايا جارية، مع التركيز  ١٠٠وُعقد ما ال يقل عن 

والية  ٢٦مشــــــاركا مثلوا  ٢٥٠على أوكرانيا وتونس وســــــري النكا ونيجرييا. وضــــــم املنتدى 
ملها يف جمال تطوير النواتج املعرفية، ودعم نشــر أدلة بشــأن قضــائية. وواصــلت مبادرة "ســتار" ع

امللكية االنتفاعية. وعلى سبيل املثال، ذكر املنسق وضع الصيغة النهائية ملبادئ لوزان التوجيهية غري 
  امللِزمة بشأن الكفاءة يف استرداد املوجودات املسروقة.

القطرية كأساس لوضع الربامج. وعقدت حلقة نقاش بشأن استخدام نتائج االستعراضات   -٥٢
املســاعدة التقنية انتقلت بشــكل تدرجيي من  أنَّ ولدى التقدمي حللقة النقاش، أبرز ممثل األمانة كيف

ــــــراكــة وتبــادل املعلومــات  منوذج تقليــدي جيمع بني املتلقي واملــانح إىل منوذج يقوم على الش
  .واملمارسات اجليدة بني املمارسني يف جمال مكافحة الفساد
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وقدم مناظر من مجهورية ترتانيا املتحدة عرضا بشأن املبادرات اليت تتعلق باسترداد املوجودات   -٥٣
يف بلده واليت تشمل األنشطة اليت تدعمها مبادرة "ستار". وأبرز املناظر أمهية األطر القانونية واملؤسسية 

ودات. وأشار إىل أنه، متشيا مع الفصل القوية والتزام أجهزة إنفاذ القوانني بدعم مبادرات استرداد املوج
سترداد املوجودات) من االتفاقية، فإنَّ وكالة بلده الوطنية ملكافحة الفساد، وهي مكتب منع  اخلامس (ا

سترداد املوجودات من أجل التعامل مع العائدات املتأتية  ومكافحة الفساد، قد أنشأت وحدة لتعقب وا
سبة بصور شار املناظر من الفساد واملوجودات املكت ة غري مشروعة على الصعيدين الوطين والدويل. وأ

إىل اجلهود اليت يبذهلا مكتب مدير النيابة العامة، وال ســيما قســم مصــادرة واســترداد املوجودات  أيضــًا
التابع هلذا املكتب. وعالوة على ذلك، وصـــــف املناظر املســـــاعدة التقنية اليت قدمت إىل بلده يف إطار 

يف وضــــع خطة اســــتراتيجية مدهتا مخس ســــنوات من أجل وحدة تعقب واســــترداد مبادرة "ســــتار" 
املوجودات؛ بناء القدرات لفائدة مكتب مدير النيابة العامة وســــائر أجهزة إنفاذ القانون؛ وضــــع خطة 

؛ تنظيم دورات للتدريب على إدارة ٢٠١٧-٢٠١٤املوجودات لألعوام  استراتيجية ملصادرة واسترداد
املوجودات؛ تطوير القواعد التنظيمية اخلاصـــــة بإدارة املوجودات ومواءمة التشـــــريعات الوطنية؛ تقدمي 
الدعم لربنامج لتنســيب املدعني العامني من خالل شــبكة اســترداد املوجودات املشــتركة بني الوكاالت 

عن األثر اإلجيايب واملنجزات اليت حتققت بدعم من مبادرة  أيضًاظر التابعة ألفريقيا اجلنوبية. وحتدث املنا
  "ستار"، وعن التحديات اليت تواجهها.

ــــــار املناظر من اململكة املتحدة إىل االتفاقية باعتبارها حمركا للتغيري وباعتبارها اإلطار   -٥٤ وأش
ظر إحاطة إىل الفريق بشأن هنج املحتمل والدعامة األساسية ألية برامج للمساعدة التقنية. وقدم املنا

املنصات اإلقليمية املمول من صندوق اململكة املتحدة للرخاء، وهو مشروع متعدد السنوات جيري 
تنفيذه حاليا هبدف تســـــريع تنفيذ االتفاقية. وأضـــــاف أنه، اســـــتنادا إىل االحتياجات املحددة من 

وشرق أفريقيا من خالل آلية استعراض  املساعدة التقنية يف العديد من البلدان يف جنوب شرق آسيا
التنفيذ، عقدت حلقات عمل على مرحلتني يف تلك املناطق من أجل تعزيز هنج شــامل ومنســق من 
حيث املســـاعدة التقنية فيما خيص التحديات املشـــتركة لبلدان هذه املناطق. والتقى اخلرباء التقنيون 

ساتية  واملهنيون املكلفون بإنفاذ القوانني املنتمون إىل سيا سائل التقنية وال شة امل املنطقة من أجل مناق
واحللول املصـممة بشـكل مشـترك. ومشلت املواضـيع التحقيق واملقاضـاة، والتعاون الدويل، وغسـل 

صاحل، والنظم ضارب امل سترداد املوجودات، ومحاية املبلغني عن املخالفات، وت صة  األموال، وا اخلا
، قدمت نتائج املناقشــات واحللول املســتبانة إىل طائفة واســعة من بإقرارات الذمة املالية. وبعد ذلك

أصــحاب املصــلحة مثل مقرري الســياســات واملجتمع املدين والقطاع اخلاص واجلهات املاحنة. ويف 
شار املناظر إىل ضمت بالفعل  أنَّ اخلتام، أ شاركني من  ١٥٢املنتديات اإلقليمية  بلدا يف  ١١من امل
بلدان يف شرق أفريقيا. واستنادا إىل هذه التجربة اإلجيابية،  ٨اركا من مش ٨٥جنوب شرق آسيا و

  كانت املناقشات جارية من أجل توسيع نطاق التعاون ليشمل مناطق أخرى.
وأوضـــح املناظر من أذربيجان كيف اســـتخدمت نتائج عدة اســـتعراضـــات بشـــأن مكافحة   -٥٥

 إطار اتفاقية مكافحة الفساد، من أجل حتفيز جهود الفساد، مبا يف ذلك آلية استعراض التنفيذ املنشأة يف
اإلصالح الداخلية. وأوضح املناظر كيف ساعدت عمليات االستعراض على إبراز الثغرات والتحديات 
القائمة يف أذربيجان، واليت كانت مبثابة أســـاس ملعاجلة العديد من االحتياجات من املســـاعدة التقنية يف 

هذه اجلهود اســترشــدت بالتجارب واملمارســات اجليدة للدول األخرى.  أنَّ الســياق الوطين. وأضــاف
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وكانت النتيجة إنشــاء منصــة واحدة مثلت فيها مجيع مؤســســات الدولة بالتســاوي مع زيادة مشــاركة 
أصــحاب املصــلحة اخلارجيني واخلرباء. ومكنت هذه املنصــة التشــاركية من حتديد األولويات، وإســناد 

تلف املجاالت. ونتيجة لذلك، كان هناك تغيُّر من اعتبار املصــــــادرة عقابا على األدوار القيادية يف خم
جرائم حمددة إىل اعتبارها تدبريا عامليا ينطبق على العائدات اإلجرامية جبميع أنواعها. مث انتقل املناظر 

لة لكيفية حتويل منوذج بلده فيما خيص "املركز اجلامع" اخلاص بتقدمي اخلدما ت العامة إىل تقدمي أمث
بدوره إىل ممارســة جيدة بالنســبة للدول األخرى. فقد انتقلت شــبكة الوكالة احلكومية األذربيجانية من 
إدارة عدد حمدود من الشبكات احلكومية وموظفيها إىل االضطالع بعدد من األعمال اليت يتسع نطاقها 

يع وكاالت الدولة. وقد بشــــــكل متزايد، مثل ترتيب وحتســــــني اخلدمات اإللكترونية اليت تقدمها مج
ـــبكة  على إعادة زرع ثقة اجلمهور يف نزاهة عملية تقدمي اخلدمات، كما يتضـــح من  أيضـــًاعملت الش

  استطالعات الرأي العام واخنفاض عدد حاالت الفساد.
إىل جتربته كمستشار إقليمي سابق ملكتب املخدِّرات  أيضًاواستند نائب منسق مبادرة "ستار"   -٥٦

شـــؤون مكافحة الفســـاد يف جنوب شـــرق آســـيا. وقدم ملحة عامة عن الكيفية اليت ميكن من واجلرمية ل
ضات القطرية أن حتفز اجلهود الوطنية الرامية إىل إدخال إصالحات قانونية ومؤسسية  خالهلا لالستعرا

لتقنية من وتنظيمية. ولدى استعمال التوصيات، ذكر املناظر عددا من البلدان اليت قدِّمت فيها املساعدة ا
خالل مبادرة "ستار". وأوضح كيف ميكن استخدام خطط العمل وخطط املتابعة من أجل تيسري تنفيذ 

التحديات اليت ووجهت بعد االســـتعراضـــات  أنَّ التوصـــيات العملية وترتيب أولوياهتا. وأوضـــح كيف
ئفة أوســـــع من القطرية نشـــــأت، يف كثري من األحيان، عن االفتقار إىل الوعي وعدم التشـــــاور مع طا

أصـــحاب املصـــلحة، واالفتقار إىل القيادة أو غياب التنســـيق بني اجلهات الفاعلة الوطنية بشـــأن متابعة 
عندما ال ينظر إىل خطط  أيضًا دثحتاإلخفاقات  أنَّ التوصيات. وعالوة على ذلك، أشار املتحدث إىل

العمل يف السياق األوسع لبقية املبادرات الوطنية ملكافحة الفساد وال تكون متوائمة مع طلبات املساعدة 
التقنية. وأشار املشارك إىل أنه، من أجل التغلب على تلك الصعوبات أو منعها من الظهور أصال، ينبغي 

  ة والتنسيق.للبلدان أن تذكي الوعي وتعزز التملك والقياد
   

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -سادسًا  
قدَّم األمني معلومات عن النفقات املتكبدة لتســــــيري أعمال الدورتني األوىل والثانية آللية   -٥٧

ــــــتعراض التنفيذ حىت  باط/فرباير  ٢٨اس ــــــ لدورة األوىل، ٢٠١٨ش ، والنفقات املتوقعة إلكمال ا
مفصَّلة  معلومات أيضًاوالنفقات املتوقعة لتسيري العمل يف السنتني األوليني من الدورة الثانية. وقدَّم 
 عن املوارد املتلقاة من امليزانية العادية لألمم املتحدة وكذلك من التربعات.

-٢٠١٨وفيما يتعلق مبوارد امليزانية العادية اخلاصــة بآلية اســتعراض التنفيذ لفترة الســنتني   -٥٨
، أوضـــــح األمني أنَّ اجلمعية العامة وافقت على إنشـــــاء ثالث وظائف إضـــــافية متوَّل من ٢٠١٩

هناك تكون لن امليزانية العادية دعمًا للدورة الثانية آللية اســــتعراض التنفيذ، وأشــــار إىل أنه بذلك 
لقرارات ذات من امليزانية العادية مبوجب منوذج التمويل املختلط لآللية، وفقًا لإضـــافية احتياجات 

  الصلة الصادرة عن املؤمتر.
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وفيمــا يتعلق بــاالحتيــاجــات من املوارد من خــارج امليزانيــة فيمــا خيص الــدورة األوىل   -٥٩
لآللية، أوضــح األمني أنَّ التقديرات اخلاصــة بالســنتني الرابعة واخلامســة قد ُنقِّحت جزئيًا حبيث 

دوالر من دوالرات  ٣٥ ٣٠٠األوىل مبقدار اخنفض جمموع التكاليف املقدَّرة الستكمال الدورة 
  الواليات املتحدة األمريكية.

وأبلغ األمني الفريق أنه قام بتنقيح التقديرات للســنتني األوليني من الدورة الثانية وحبســاب   -٦٠
ــــــتنادًا إىل املعايري املبيَّنة يف م ذكرة التكاليف املتوقَّعة للســــــنتني الثالثة والرابعة من الدورة الثانية اس

األمانة املتعلقة بالتكاليف املتوقَّعة لعمل آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد 
، املرفق األول). ونقِّحت هذه التقديرات على أســاس عدم CAC/COSP/2015/10يف دورهتا الثانية (

ــل أيِّ  ــارًا من متوي ــة اعتب ــاير  ١وظــائف من املوارد من خــارج امليزاني ــاين/ين ، ٢٠١٨كــانون الث
  واستمرار تطبيق التدابري السارية حاليا بشأن االقتصاد يف التكاليف.

ومقارنًة بالتقديرات الســــابقة، اخنفضــــت التكاليف املتوقَّعة الســــتكمال أعمال الســــنتني   -٦١
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية.  ١ ٧٩١ ٩٠٠األوليني من الدورة الثانية مبقدار 

إىل أنَّ أيَّ قرار يتخذه الفريُق بالكفِّ عن تطبيق تدابري االقتصــاد يف التكاليف  أيضــًاوأشــار األمني 
دوالر من دوالرات  ١ ٢٠٨ ٢٠٠املتعلقة بالســــفر ســــوف يســــتتبع نفقات إضــــافية تقدَّر مببلغ 

  الواليات املتحدة األمريكية إلجناز أعمال الدورة الثانية.
ية، وأعرب األمني عن تقديره للدول اليت قدم  -٦٢ ية لدعم اآلل ت تربُّعات ومســـــــامهات عين

ولفت االنتباه يف الوقت نفســـــــه إىل النقص يف التمويل من خارج امليزانية. فبأخذ التعهدات اليت 
نذ  مية م ها مكتب املخدِّرات واجلر قا مارس  ١تل لدورة األوىل  ٢٠١٨آذار/ بار، تكون ا يف االعت

لكامل، بينما يظل هناك نقص يف متويل الســـنتني الثالثة والســـنتان األوليان من الدورة الثانية ممولة با
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية.  ٢ ٩١٤ ٥٠٠والرابعة من الدورة الثانية مقداره 

  ومن مثَّ، حذر األمني من تباطؤ جهود مجع األموال.
ما التقارير وأعرب عدة متكلِّمني عن ارتياحهم للشــــفافية والوضــــوح اللذين اتســــمت هب  -٦٣

  املالية لألمانة، اليت يرون أهنا توفر أساسًا مفيدًا للمداوالت.
ودعا بعض املتكلمني إىل احلصول على معلومات أكثر تفصيًال بشأن استخدام اللغات يف   -٦٤

االســتعراضــات القطرية، مصــنَّفة حســب املناطق، بغرض حتســني فهم اآلثار املترتبة على ذلك من 
باء العمل. ويف هذا السياق، قدَّم أحد املتكلمني كمثال اجلهود اليت يبذهلا بلده حيث التكاليف وأع

حلصر عدد اللغات املستخدمة يف االستعراضات القطرية يف لغة واحدة فقط بدًال من ثالث لغات. 
شار متكلمون آخرون إىل أمهية تعددية اللغات يف سـياق اآللية، وحذروا من اختاذ أيِّ تدابري من  وأ

  هنا أن تؤثر سلبًا على جودة االستعراضات الُقطرية.شأ
ــــــارت متكلمة إىل تأييد بلدها الكامل لنموذج التمويل املختلط احلايل، وأعربت عن   -٦٥ وأش

تقديرها لألثر اإلجيايب لتدابري االقتصاد يف التكاليف، ودعت إىل بذل املزيد من اجلهود لالقتصاد يف 
ستعراضات املنجزة سنويًّا حبيث يتسىن استخدام االحتياجات التكاليف، واقترحت ختفيض عدد اال

عدد  ية أطول. كما اقترحت النظر يف تقليص  مدى فترة زمن ية على  خارج امليزان من املوارد من 
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ــــــلمت أيضــــــًا بأمهية دور املوارد من خارج امليزانية يف تغطية النقص يف متويل  االجتماعات. وس
ان اســـتدامة الواليات يف ســـياق الوضـــع املايل ملكتب املخدِّرات الدورة الثانية، وباحلاجة إىل ضـــم

واجلرمية. وبالنظر إىل القيود املتعلقة بامليزانية اليت تواجهها الدول واألمانة، اقترح أحد املتكلمني أن 
يســافر اخلرباء وموظفو األمانة الذين يتنقلون يف إطار مهام تتعلق بآلية اســتعراض التنفيذ يف الدرجة 

مجيع ترتيبات الســفر واإلقامة متول بشــكل  أنَّ قتصــادية. وردا على هذا االقتراح، أوضــح األمنياال
  يتماشى متاما مع قواعد وأنظمة األمم املتحدة اليت أقرهتا اجلمعية العامة.

وأشـــار عدة متكلمني إىل دعمهم القوي آللية اســـتعراض التنفيذ، مبا يف ذلك عن طريق   -٦٦
ارجة عن امليزانية، ودعوا مجيع البلدان إىل دعم اآللية ماليا يف حدود املوارد تقدمي التربعات اخل

  املتاحة هلم.
ورأى بعض املتكلِّمني أنَّه ينبغي متويل اآللية مبجملها من امليزانية العادية لألمم املتحدة بغية   -٦٧

التربعات ينبغي أن  اســتخدام أنَّ كفالة اســتدامتها وحيادها. وأعرب أحد املتكلمني عن رأي مفاده
  يتقيد بشكل صارم باإلطار املرجعي لآللية.

وكرَّر األمني التزام األمانة الثابت بكفالة أن تكون االســـتعراضـــات على أعلى مســـتوى من   -٦٨
اجلودة وبتعددية اللغات يف سياق اآللية، مشدِّدًا على مسألة تشجيع تقليص عدد اللغات املستخدمة 

القطري على أســاس طوعي. وتعهَّد أيضــًا بتقدمي معلومات أكثر اســتفاضــة  أثناء تنفيذ االســتعراض
  بشأن استخدام اللغات أثناء تنفيذ االستعراضات القطرية، مع بيانات مصنَّفة حسب املنطقة.

   
   مسائل أخرى  -سابعًا  

 ح أيُّ مسائل يف إطار هذا البند.طَرمل ُت  -٦٩
   

  العاشرةلدورة لجدول األعمال املؤقَّت   -ثامنًا  
، ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٥اعتمد فريق اســـــتعراض التنفيذ، يف جلســـــته الرابعة املعقودة يف   -٧٠

 ).CAC/COSP/IRG/2018/L.2جدول األعمال املؤقت لدورته العاشرة (
   

   اعتماد التقرير  -تاسعًا  
، تقريره عن أعمال دورته ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦استعراض التنفيذ، يف اعتمد فريق   -٧٠

 ،CAC/COSP/IRG/2018/L.1، CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.1 ،CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.2( التاسعة
CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.3 ،CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.4، CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.6 ،

7Add./1L./2018CAC/COSP/IRG/.()٣(  
 

   
__________ 

  .قصد اعتماده يف ورقة غري رمسية ٥ُعمِّم اجلزء من مشروع التقرير املتعلق بالبند   )٣(  
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 املرفق األول
  

 املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ العاشرةجدول األعمال   
 
 املسائل التنظيمية:  -١

  افتتاح الدورة؛  (أ) 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)  

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٢
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٣
  املساعدة التقنية.  -٤
  املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية.  -٥
  مسائل أخرى.  -٦
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ احلادية عشرة.  -٧
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة.  -٨
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   املرفق الثاين
املتحدة ملكافحة الفساد: املزاوجة آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم     

 دورة االستعراض الثانيةالسنة الثالثة من البلدان خالل  بني
  

 استعراضًا. ٣٦يف السنة الثالثة سيجرى ما جمموعه 

  الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعِرضة املنتمية

  املستعِرضة األخرىالدولة الطرف   إىل نفس اجملموعة اإلقليمية

جمموعة الدول األفريقية 
 )١٤(املجموع: 

  البوسنة واهلرسك  مجهورية أفريقيا الوسطى  أوغندا
  غانا  كينيا  اجلزائر

 *]فرنسا[الكونغو  سيشيل  مايل 
 مالوي اجلزائر توغو 
 مدغشقر جنوب السودان [موريشيوس]  غانا 
 االحتاد الروسي رواندا  مالوي 
 زامبيا ليبيا الكونغو الدميقراطيةمجهورية  
زويال جزر القمر [فن املغرب ليبيا 

 البوليفارية)]-(مجهورية
 سويسرا غامبيا بنن 
سيشيل [ميكرونيزيا  جزر القمر [بوتسوانا] ليربيا 

 دة)]املوّح-(واليات
 هنغاريا جيبويت (أ)كوت ديفوار 
 الكويت مالوي (أ)جزر القمر 
 إندونيسيا زانيا املتحدةمجهورية تن (ب)جنوب السودان 
 غرينادا بنن (أ)غينيا 
    

جمموعة دول آسيا 
 واملحيط اهلادئ

 ) ٨(املجموع: 

 قربص توفالو باالو
 إسواتيين تايلند كمبوديا
اململكة املتحدة لربيطانيا  ساموا فيجي

 العظمى وأيرلندا الشمالية
 فيجي  أفغانستان توفالو 
 جنوب أفريقيا نيوي الفلبني  
 يسان تومي وبرينسيب اليابان قريغيزستان  
 اهلند تركمانستان ملديف 
 بلغاريا جزر مارشال (ب)ليشيتتيمور  
    

دول أوروبا الشرقية 
 )٤(املجموع: 

 تشيكيا أوكرانيا كرواتيا
 اجلمهورية الدومينيكية  صربيا أرمينيا
 توغو بيالروس بولندا
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  الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعِرضة املنتمية

  املستعِرضة األخرىالدولة الطرف   إىل نفس اجملموعة اإلقليمية

 بوتان إستونيا التفيا 
    

دول جمموعة بلدان 
 أمريكا الالتينية ومنطقة

 يالبحر الكاريب
 )٦(املجموع: 

 السودان إكوادور األرجنتني
 موزامبيق أوروغواي كوبا

 سلوفينيا كوستاريكا جزر البهاما
 رومانيا هاييت اجلمهورية الدومينيكية

 كازاخستان باراغواي نيكاراغوا 
 مجهورية مولدوفا سانت لوسيا (ب)غيانا 
    

جمموعة دول أوروبا 
  الغربية ودول أخرى

 )٤(املجموع: 

 السلفادور الربتغال فنلندا
 أرمينيا اململكة املتحدة آيسلندا

 ساموا [بنغالديش] هولندا الواليات املتحدة األمريكية
 بولندا الدامنرك تركيا

  السنوات التالية من الدورة الثانية.تطوعت بتقدمي موعد استعراضها من إحدى   (أ)
  مؤجل من سنة سابقة من الدورة.  (ب)

مستعِرضة أثناء اجتماع ُعقد يف فترة  سحبت الدول الواردة بني معقوفتني بصفة مؤقتة باعتبارها دوًال *
  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ١ما بني الدورات لفريق استعراض التنفيذ يف 

  


