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*1707951*  

 فريق استعراض التنفيذ
  الثامنة املستأنفة الدورة
        ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٨و ٧فيينا، 

  املستأنفة،  الثامنةتقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته     
      ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٨و ٧املعقودة يف فيينا، يومي 

       إضافة    
  مقدِّمة -أوًال 

 
ــــــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم   -١ ــــــادأنش ، ٣/١ قراره يف ،املتحدة ملكافحة الفس

ا دوليًّا مفتوح العضــــوية املعنون "آلية االســــتعراض"، فريَق اســــتعراض التنفيذ باعتباره فريقًا حكوميًّ 
مهمة  . وتتمثَّلره إليهويقدِّم تقارييتألَّف من دول أطراف يف االتفاقية ويعمل حتت ســــــلطة املؤمتر 

 املواَجهة ياتعن عملية االســــــتعراض من أجل اســــــتبانة التحدِّ الفريق يف تكوين صــــــورة إمجالية 
  تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعَّاًال.واملمارسات اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضمانًا ل

    
      االجتماعتنظيم   -ثانيًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

ستعراض تنفيذ اتفاقية األمم   -٢ ستأنفة يفاملتحدة ملكافحة الفساد دورتعقَد فريق ا  ه الثامنة امل
  .٢٠١٧نوفمرب تشرين الثاين/ ٨و ٧فيينا، يومي 

ألمم املتحدة ملكافحة اوترأس الدورة املستأنفة نائبا رئيس مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية   -٣
  الفساد، حممد أبو ظفر (بنغالديش) وفيفيان أوكيكه (نيجرييا). 

    
    احلضور  -جيم  

حضر دورَة فريق استعراض التنفيذ الثامنة املستأنفة ممثِّلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية:   -٤
ــــيا، أنغوال، إيران  ــــرائيل، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيس ــــي، األرجنتني، إس االحتاد الروس
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سالم، بلغاريا، يرلنداأاإلسالمية)، -(مجهورية ، باراغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بروين دار ال
ـــــو، تايلند، تركيا،  توغو، اجلزائر، مجهورية أفريقيا تشـــــيكيا، بنما، بوتان، بوتســـــوانا، بوركينا فاس

ســـلوفاكيا، الوســـطى، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جنوب الســـودان، دولة فلســـطني، رومانيا، 
الصـــني، ُعمان، غابون، غانا، غواتيماال، فرنســـا، فنلندا، قربص، ا، ســـرياليون، ســـنغافورة، ســـويســـر

قريغيزســــتان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، ليتوانيا، ليســــوتو، ماليزيا، مصــــر، املغرب، 
املوحدة)، ناميبيا، النمســــا، نيبال، -ملديف، اململكة العربية الســــعودية، ميامنار، ميكرونيزيا (واليات

  نيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.ال
ات احلكومية الدولية، أنه جيوز دعوة املنظم، ٤/٥قراره من  ٢وفقًا للقاعدة قرَّر املؤمتر و  -٥

ــــــبكة هد التابعووحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصــــــناديقها وبراجمها، واملعا ة لش
صة وسائر مؤسسات منظومة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والوكاالت املتخصِّ

  األمم املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ.
ل)، وهي منظمــة وُمثِّلــت مبراقــب املنظمــة الــدوليــة للشــــــرطــة اجلنــائيــة الــدوليــة (اإلنتربو  -٦

   دولية. حكومية
    

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

تني أصـــبحتا أجرى الفريق ســـحب القرعة لتحديد الدول املســـتعِرضـــة لليابان ونيوي، الل  -٧
إىل  ١٩ليت ُعقدت من اطرفني يف االتفاقية بعد إجراء عملية سحب القرعة يف دورة الفريق الثامنة، 

ــــــتعِرضــــــتني لل بالقرعة . واختريت٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣ يابان. كما بوتان ونيوي دولتني مس
 باملمارســـة تركمانســـتان وجنوب الســـودان دولتني مســـتعِرضـــتني لنيوي. وعمًال بالقرعة اختريت

ـــــفرت القرع ـــــحبني احتياطيني للقرعة. وأس ة عن اختيار املعهودة يف هذا الشـــــأن، ُطلب إجراء س
مجهورية  ة عن اختياركما أسفرت القرعنغو دولتني مستعِرضتني احتياطيتني لليابان، البحرين والكو

السويد  بالقرعة ختريتكوريا واململكة العربية السعودية دولتني مستعِرضتني احتياطيتني لنيوي. وا
، لغينيا بيساو أخرى للبحرين، والكونغو دولًة مستعِرضة احتياطية دولًة مستعِرضة احتياطية أخرى

ســتعِرضــة احتياطية فاســو دولًة م وأوزبكســتان دولًة مســتعِرضــة احتياطية أخرى مليامنار، وبوركينا
  أخرى لدولة فلسطني. 

    
   التقرير املرحلي -باء 

ُقطرية خالل دوريت قدَّمت األمانة معلومات حمدثة عن التقدُّم املحرز يف االســـتعراضـــات ال  -٨
ألمانة أنه يف وقت إعداد نت ايتعلق بدورة االستعراض األوىل، بيَّاالستعراض األوىل والثانية. ففيما 

ضة، قد أجابت دولة طرفًا مستعَر ١٨١دولة طرفًا مستعَرضة، من أصل  ١٧٦هذا التقرير كانت 
ــــــرًا ( ١٦٧على قائمة التقييم الذايت املرجعية، وكان قد أجري  طرية زيارة ُق ١٥٥يف حوارًا مباش

صـــات وافية خالصـــة وافية. وكانت ســـبع خال ١٦٢جنزت فيينا)، وُأ اجتماعًا مشـــتركًا يف ١٢و
  أخرى قد بلغت مراحل متقدمة من اإلجناز.
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ــــــتعراض الثانية، أبلغت األمانة الفريق بأنَّ  -٩ يع الدول األطراف مج وفيما يتعلق بدورة االس
ـــ خلاصة هبا. وعالوة صال انت جهات االتاملستعَرضة يف السنة األوىل من الدورة الثانية قد عيَّ ٢٩الـ

جابت  ية، وُأ ٢٢على ذلك، أ لذايت املرجع مة التقييم ا قائ لة على  ــــــرًا  رًاحوا ١٨جري دو باش م
عدة زيارات ُق كماطرية واجتماع مشــــــترك واحد)، زيارة ُق ١٧  يف( طرية أخرى بلغ اإلعداد ل

إضــافية قد  افيةمراحل خمتلفة من التخطيط. ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت أربع خالصــات و
شطة تدريبية يف املرُأ احل املبكرة من جنزت، وست خالصات أخرى قيد اإلجناز. وبفضل تنظيم أن

من الدورة الثانية من  الدول األطراف املستعَرضة يف السنة الثانية أكثريةدورة االستعراض، متكنت 
فرصة املشاركة باف تعيني جهات االتصال اخلاصة هبا قبل بدء استعراضاهتا، وحظيت الدول األطر

قائمة  ١١ إذ مل ترد إالَّ طيئًابالتقدم ظل أنَّ الذايت. غري  يف اإلعداد املبكر لقوائمها املرجعية للتقييم
  و اجتماعات مشتركة. أطرية زيارات ُق أيُّ ْمقائمة مرجعية للتقييم الذايت، ومل ُتنظَّ ٤٨من أصل 

    
    نتيجة استعراضات الدورة األوىل -جيم 

مة القائمة مللِزاعنوان "جمموعة من التوصــــيات واالســــتنتاجات غري بمت األمانة مذكرة قدَّ  -١٠
م املتحدة ملكافحة على الدروس املســـــتفادة بشـــــأن تنفيذ الفصـــــلني الثالث والرابع من اتفاقية األم

ستنادًا إىل قرار املؤمتر CAC/COSP/2017/5الفساد" (  املذكرة منتتض. و٦/١)، كانت قد ُأعدت ا
ــــــات الُقحتليًال لنتائج االاليت أعدهتا األمانة  ــــــتعراض   من حيث النجاحاتاألوىل يف الدورة طريةس

حتياجات من املســاعدة واملمارســات اجليدة والتحديات املســتبانة واملالحظات املقدمة واال املحَرزة
اســـتعراضـــًا من  ١٤٩لـــــــــالتقنية بشـــأن تنفيذ الفصـــلني الثالث والرابع من االتفاقية، اســـتناًدا إىل ا

رض ألغراض التحليل عسُتتاريخ إعداد هذه املذكرة. وقد ا طرية اليت ُأجنزت حىتاالستعراضات الُق
داوالت من أجل تيســـري موذلك ممارســـة جيدة  ٠٠٠ ١توصـــية فردية وحوايل  ٥ ٠٠٠أكثر من 

ستنادًاالفريق بشأن وضع جمموعة توصي ادة بشأن ملستفاإىل الدروس  ات واستنتاجات غري ملزمة ا
لى أن تقدم تلك عتنفيذ الفصــــــلني الثالث والرابع من االتفاقية خالل دورة االســــــتعراض األوىل، 

ملذكرة اوقد ُأتيحت  .٦/١من القرار  ١١املجموعة إىل املؤمتر يف دورته الســــــابعة، عمًال بالفقرة 
نظر فيها كل من و ،ةللدول األطراف لتقدمي تعليقات خطية عليها قبل انعقاد دورة املؤمتر الســــــابع

ساد والفري ضوية املعين مبنع الف ق العامل احلكومي الدويل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح الع
ــــترداد املوجودات واجتماع اخلرباء احلكوميني ال دوليني املفتوح لتعزيز املفتوح العضــــوية املعين باس

  الفساد. األمم املتحدة ملكافحة التعاون الدويل يف إطار اتفاقية
ت واالستنتاجات غري ولوحظ أنَّ املسائل اُملــــــــتناولة يف املذكرة املتضمنة جمموعة التوصيا -١١

ار الطبعة املحدَّثة من اُمللزمة ونتائج دورة االستعراض األوىل قد خضعت للمزيد من التحليل، يف إط
رمي وإنفاذ القانون والتعاون التج "حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:الدراسة املعنونة 

لدًا يف الطبعة األوىل ب ٦٨بلدًا مقابل  ١٥٦ مشلتو، اليت ُأتيحت للدورة الســــابعة للمؤمتر الدويل"
 الدراسة. من هذه

ب العديد من املتكلمني باملناقشــــــة املواضــــــيعية عن ويف املناقشــــــة اليت أعقبت ذلك، رحَّ  -١٢
جات من واملمارســات اجليدة والتحديات املســتبانة واملالحظات املقدمة واالحتيااملحرزة النجاحات 

 إىل الدروس املســــتفادة خالل دورة االســــتعراض األوىل. وقد لوحظ أنَّ  املســــاعدة التقنية اســــتنادًا
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نتائج  وتدميجاملناقشــة بشــأن جمموعة التوصــيات غري اُمللزمة قد ســاعدت الدول األطراف يف حتليل 
 مكن املؤمتر من إجراء تقييم هلذه التوصيات غري اُمللزمة. وأكد املتكلمون  ستعراض األوىل ممادورة اال
خيارات  تكونغري ملزمة بطبيعتها ويقصد منها أن  هي جمموعة االستنتاجات والتوصيات أنَّ جمدَّدًا

القانونية ومع ، مبا يتســق مع املبادئ األســاســية لنظمهم العامة مفيدة لينظر فيها واضــعو الســياســات
 تعزيز عملية تنفيذ االتفاقية. مراعاة األولويات الوطنية، عند اســــــتعراض أو اعتماد تدابري ترمي إىل

اُملدخلة على جمموعة االستنتاجات والتوصيات الواردة يف املذكرة  بالتنقيحاترحب املتكلمون كما 
ــية جتســيد التعليقات اليت أبدهتا المن أجل مة من األمانة اُملقدَّ دول األطراف، مبا يف ذلك إدراج توص

للتمييز بني االســتنتاجات وفق مســتويات االلتزام املنصــوص عليها يف االتفاقية وتوضــيح التوصــيات، 
 تلك التنقيحاتعامة بشأن آلية استعراض التنفيذ. وأفضت مالحظات إدراج قسم يتضمن  وكذلك

 اقتراحات ملموســــة بشــــأن نقاط حمددة نيتكلم. وقدم بعض املأكثر مشوًال وتوازنًاإىل إجراء حتليل 
ملســـــتويات االلتزام مبوجب  تقادم وتوضـــــيح أكثر للتوصـــــيات وفقًاواردة يف املذكرة، مثل نظام ال

  يف الصيغة املنقحة للمذكرة. سوف تتبدَّىتلك التعليقات أنَّ االتفاقية. وُأشري إىل 
ت واالســـتنتاجات غري املتضـــمنة جمموعة التوصـــياومة من األمانة ولوحظ أنَّ املذكرة اُملقدَّ  -١٣

  د من املناقشات.يق لتوجيه املزيللفر املقبلةاُمللزمة سوف تتاح للدول األطراف يف الدورات 
    

    استعراضات الدورة الثانية نتائج -دال 
 الثاين (التدابري تيســـريًا ملناقشـــة الفريق بشـــأن نتائج اســـتعراضـــات الدورة الثانية للفصـــلني  -١٤

انة عرضًا شفويًّا آلخر الوقائية) واخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية، قدم أحد أعضاء األم
ية.  ثان لدورة ال ية خالل ا هات األول جدَّات بشـــــــأن االجتا عدد ومن جراء ااملســــــت حدود ال من مل

ص أيِّ اســـتنتاجات االســـتعراضـــات اُملنجزة خالل الدورة الثانية، فإنَّ من الســـابق ألوانه اســـتخال
جتاهات األولية، بعض اال مواضــــــيعية واضــــــحة أو حتديد االجتاهات اإلقليمية. بيد أنه ميكن حتديد

ــــــ استنادًا ــــــ ٤٤إىل التوصيات الفردية الـ . فعلى سبيل ىت اآلنحاملستبانة  ١٥واملمارسات اجليدة الـ
اصـــة باســـتقدام ل، تلقت مجيع الدول اُملســـتعرضـــة حىت اآلن توصـــيات بشـــأن تعزيز نظمها اخلااملث

قًا للفقرة قاعدهم، وف قائهم وترقيتهم وت ــــــتب ملادة  ١ املوظفني العموميني وتعيينهم واس من  ٧من ا
ت حلثها على يااالتفاقية. وفيما يتعلق باســــــترداد املوجودات، تلقت مجيع الدول األطراف توصــــــ

من االتفاقية. ويتعلق  ٥٢معاجلة الثغرات املتعلقة بكبار املســــــؤولني واملقربني منهم، وفقًا للمادة 
قد ). و٧العام (املادة  الكثري من املمارسات اجليدة املستبانة مبختلف جوانب منع الفساد يف القطاع

مثلة واإلحصائيات األ ك يف تبيانوالتشارشجَّعت األمانة الدول األطراف على مواصلة بذل اجلهود 
  العملية بشأن التنفيذ. 

ــــار أحد ثة املقدَّويف املناقشــــة اليت تلت ذلك، ُرحب باملعلومات املحدَّ  -١٥ مة من األمانة. وأش
االجتاهات اليت حددهتا األمانة تتسق مع االستعراض الذي كان يف طور اإلجناز يف  املتكلمني إىل أنَّ

استعراضات الدورة الثانية ميكنها أن تسترشد بالدروس املستفادة خالل الدورة  بلده، وأشار إىل أنَّ
ملعلومات الالزمة تكلمني شــددوا على القدر الكبري من ابعض امل األوىل من االســتعراضــات. بيد أنَّ

منها حاالت التأخر ويتســــبب يف مشــــاكل إضــــافية قد الســــتعراض الفصــــلني الثاين واخلامس مما 
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ملرتفعة للترمجة. وعلى الرغم من تلك الصــــعوبات، أعرب املتكلمون عن التزام بلداهنم والتكاليف ا
  بعمل اآللية وباملسامهة يف املناقشات اليت من شأهنا زيادة حتسني فعالية اآللية وكفاءهتا. 

    
    وفقًا خلطة العمل املتعددة السنوات ٢٠١٩و ٢٠١٨تنظيم األعمال لعامي  -هاء 

ندَّق  -١٦ حمدَّمت األما ية ة للفريق معلومات  ئات الفرع عات اهلي ما جلدول الزمين الجت ثة عن ا
ـــامــي  ـــــــنــوات لــع ـــددة الس ـــل املــتــع ـــة الــعــم ـــادًا إىل خــط ـــــــتــن  ٢٠١٩و ٢٠١٨لــلــمــؤمتــر، اس

)CAC/COSP/2017/CRP.6ؤمتر.) اليت عرضها الرئيس يف مشروع قرار ليعتمده امل  
  

    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -رابعًا 
م اُملحرز خالل الدورة األوىل لالســـتعراض، على النحو مت األمانة ملحة عامة عن التقدُّقدَّ  -١٧

الصلة اليت دة والتجارب والتدابري ذات للممارسات اجليِّ مذكرة األمانة اليت تتضمن حتليًالالوارد يف 
ضات الُق ستكمال االستعرا ستعراض اختذهتا الدول األطراف بعد ا طرية خالل الدورة األوىل آللية ا

ـ . وتضمن التحليُل)CAC/COSP/2017/12( التنفيذ اليت أجنزت  ٩٥معلومات عن الدول األطراف ال
قيد  الفصـــولجهود الدول مل تقتصـــر على أنَّ ورة األوىل. والحظت األمانة اســـتعراضـــاهتا يف الد

 خالل تلك الدورة، بل تناولت االتفاقية بأكملها. وعلى هذا األســــاس،من االتفاقية االســــتعراض 
اخلامس قبل يف املائة من الدول قد اختذت بالفعل تدابري متصلة بالفصلني الثاين و ٥٨ ما نسبته فإنَّ

  ة الثانية.بدء الدور
أقل إىل  املرتفعلدخل يف مجيع الدول، من البلدان ذات ا تأثري اآللية حمســـوســـًا، كان وإمجاًال  -١٨

الســــــتعراض هو من أهم عنصــــــر التعلم من األقران املوجود طوال عملية اأنَّ ب منوًا، وُأبلغالبلدان 
ت خالل الدورة الثانية اليت طرأر حاالت التأخ بقلق أنَّاألمانة قد الحظت أنَّ جوانب العملية. غري 

 رت األمانة الدوَلعملية إجراء االســــــتعراضــــــات يف املوعد املحدد. وذكَّ جدًّا بُتصــــــعِّ ُيرجَّح أن
املرجعي. ويف ســــبيل  األطراف بأن تبذل اجلهود للتقيد باجلداول الزمنية املنصــــوص عليها يف اإلطار

لعرضه على   مقارنًااألمانة إىل أهنا ستعد استعراضًا الوصول إىل فهم أفضل ألسباب التأخر، أشارت
ستعراض التنفيذ يف دورته التاسعة تتناول فيه التقدم اُملحرز وحاالت  لتأخر اليت طرأت يف كل افريق ا

  من الدورة الثانية. تني األولينيمرحلة من مراحل االستعراضات خالل الدورة األوىل مقارنًة بالسن
ن املتكلمني التزام معلومات اليت قدمتها الدول يف تقاريرها، كرر العديد وتأكيدًا على امل  -١٩

ــــار عدٌد من املتكلمني إىل  ــــتعراضــــاهتم الُقأنَّ بلداهنم باآللية. وأش د أفضــــت إىل إدخال قطرية اس
ة اُملنشــأة لغرض االســتعراض جلنة املتابعأنَّ جمموعة من التعديالت التشــريعية. وأفاد أحد املتكلِّمني ب

عن متكلم آخر  إذ أعربوباإلعداد للدورة الثانية.  يف دورته األوىل قد ُكلفت أيضًا لبلده طريلُقا
طلب االضطالع التنفيذ،  لتأثري استعراضات مة من األمانة اليت تتضمن حتليًاللمذكرة اُملقدتقديره ل

  بنفس النشاط لتحليل نتائج الدورة الثانية كذلك. 
قهم املستمر إزاء حاالت التأخر اليت تعتري االستعراضات. وأشار وأعرب املتكلمون عن قل  -٢٠

ية أداة الترمجة جتعل من اآلل وما يقترن هبا من احتياجاتاملعلومات الالزمة  كمَّأنَّ  إىل نيبعض املتكلم
د الترمجة هي أمر أساسي لنجاح اآللية. وهلذه الغاية، كان من املهم إجياأنَّ  تتطلب موارد وفرية، علمًا
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األقران األخرى يف جمال مكافحة الفساد  الستعراضات ت اليت ُأعدت مسبقًاسبل الستخدام املعلوما
حاالت التأخر حتد من قدرة الدول على أنَّ لتجنب ازدواجية اجلهود. وأشار أحد املتكلمني إىل 

  من عملية االستعراض.  متامًااالستفادة 
    

    املساعدة التقنية -خامسًا 
ألمانة ملحة عامة عن احتياجات املساعدة التقنية املستبانة يف سياق االستعراضات اقدَّمت   -٢١
طرية، واملعروضة يف مذكِّرة من األمانة بشأن حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة يف الُق

ــــــتعراضــــــات الُق ــــــتعراض التنفيذ للفترةإطار االس  ٢٠١٧-٢٠١٠ طرية أثناء الدورة األوىل الس
)CAC/COSP/2017/7 .(  

ثة عن املساعدة التقنية اُملقدمة منذ الدورة السادسة للمؤمتر مت األمانة معلومات حمدَّقدَّ مث  -٢٢
با )CAC/COSP/2017/3( انظر  بة للطل جا ــــــت يداس ها ت املتزا ية على  عدد عدة التقن على املســـــــا

معلومات عن اجلهود الرامية إىل التعاون  عرضــــــتاملســــــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، كما 
 والتنسيق مع سائر مقدِّمي املساعدة التقنية. 

شارك من نيوزيلنوُعقدت حلقة مناظرة   -٢٣ ساعدة التقنية. وأكد امل شأن امل دا التزام حكومته ب
زيز التعاون الدويل. اهلادئ بغية تع املحيطالقوي بتوفري الدعم ملكافحة الفســــــاد يف بلدان منطقة 

ادئ ترمي إىل تدعيم قدرة اهل املحيطمنطقة  بلداناجلهود اليت تبذهلا نيوزيلندا ملســــــاعدة أنَّ وأفاد ب
ذه البلدان من خالل هوهيئات إنفاذ القانون وإىل تعزيز الرتاهة وقدرة دوائر الشــــــرطة يف املحاكم 

 أشـــكال جل تعزيزأبذهلا بلده من يالتدريب والرصـــد وتوفري التمويل املشـــترك وعرض اجلهود اليت 
عمل سابات والراجعة احلاحلكومة القوية واملنفتحة عرب تبادل املعارف واملمارسات اجليدة يف جمال م

 مع املجتمع املدين.

ات املالية غري املشروعة تزايد التدفقمن جرَّاء  ارد املشارك من نيجرييا على األثر الضَّ وشدَّ  -٢٤
، مثل التحقيق بشـأن اتاملوجودوعرض اجلهود اليت تبذهلا نيجرييا يف اسـترداد  ،على البلدان النامية

يل اُملكثف مع بلدان من خالل التعاون الدوا وإعادهتا إىل أصـــحاهب واســـتردادهاوتتبعها  املوجودات
مب لدويل،  عاون ا يدة للت جد بادرات  يا يف إطالق م بة نيجري كذلك جتر ا يف ذلك أخرى. وعرض 

د ملنفتحة. وأكَّا) وشــــــراكة احلكومات ١٩٨٩إعالن أبوجا (بيان مؤمتر اإلســــــالم يف أفريقيا لعام 
شــاء إطار عمل لتحســني م توصــيات بإنوقدَّ ،لتقنيةعلى أمهية املســاعدة ا املتكلم يف املناظرة أيضــًا

  التنسيق والتعاون بغية مكافحة الفساد. 
رة يف جمال املساعدة م املشارك من سنغافورة ملحة عامة عن اإلطار القانوين يف سنغافودَّوق  -٢٥

سنغافورة يف تطبيق  تبذهلا القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك البنية التنظيمية. وعرض كذلك اجلهود اليت
وجتارهبا مبختلف  هنج تيســــريي للتعاون الدويل من خالل تبادل املعارف التقنية بشــــأن ممارســــاهتا

ع التطورات اجلديدة د املشــارك على مســاعي ســنغافورة ملواءمة تشــريعاهتا املحلية مأشــكاهلا. وشــدَّ
املتبادلة يف  املســــاعدة من خالل إدخال تعديالت عليها لدى االقتضــــاء، واســــتدل يف ذلك بقانون

  املسائل اجلنائية. 
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سخ آللية االس  -٢٦ شة اليت تلت ذلك، أعربت الدول عن دعمها الرا صفها ويف املناق تعراض بو
ــــــاعدة التقنية ملا قدمته من تقارير.  وأعربت عن امتناهنا لألمانة ،أداة لتحديد االحتياجات من املس

دة التقنية املصممة ملساع، وكذلك أمهية احلصول على ااألخرى وُأكد على أمهية التعلم من البلدان
د كذلك على أمهية ُشدِّوت املستبانة يف االستعراضات. إىل االحتياجا املعين استنادًاللبلد  خصيصًا

نوهت األمانة أمهية إشـــــراك عدد كبري من مقدمي املســـــاعدة التقنية. و مبا يف ذلكالشـــــراكات، 
الحتياجات املستبانة يف إىل ا برامج للمساعدة التقنية استنادًا باستعدادها ملساعدة البلدان يف وضع

  ملتعددة األطراف. االستعراضات ولتيسري التواصل مع سائر مقدمي املساعدة التقنية الثنائية وا
    

    املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية -سادسًا 
ألوىل والثانية من آلية اقدَّمت األمانة معلومات عن النفقات املتكبَّدة لتيسري عمل الدورتني   -٢٧

ــــــتعراض حىت  ألوىل، وعن عن النفقــات املتوقعــة إلجنــاز الــدورة ا، و٢٠١٧متوز/يوليــه  ٣١االس
ثانية. وقدمت األمانة االســـتعراض الألوليني من دورة النفقات املتوقعة لتيســـري العمل يف الســـنتني ا

  تحدة وكذلك من التربعات.أيضًا معلومات مفصلة عن املوارد املتلقاة من امليزانية العادية لألمم امل
استرعت االنتباه يف وأعربت األمانة عن تقديرها للدول اليت قدَّمت تربعات لدعم اآللية، و  -٢٨

ـــه إىل الثغرة الت تعهدات اليت تلقاها مكتب ال باعتبارمويلية. وأبلغت األمانة الفريق بأنه، الوقت نفس
التمويل إىل  صــــــت ثغرةتقلَّ، ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية منذ 

ــــنتني األوليني من الدور ٦٠٠ ٦٧٦ ١ مبلغ مقداره ة الثانية. وحذرت دوالر إلعمال اآللية يف الس
ـــاألمانة  ـــد التمويل للس ـــد التمويل ألنه يتعني حش من الثة اليت نة الثمن تباطؤ جهود الفريق يف حش

ــتهالهلا شــد إضــافة إىل ح الســنتني الرابعة واخلامســة، ، وكذلك٢٠١٧ يونيهحزيران/ يف املزمع اس
  التمويل الكامل للسنتني األوليني من الدورة الثانية. 

منذ  التكاليفخلفض  األمانة بالتدابري اليت اختذهتا رت، ذكَّالوضـــــع املايل العامويف ضـــــوء   -٢٩
بالتفصيل خالل  ُعرضتيت املناقشة اليت دارت يف هذا الشأن يف الدورة السابعة املستأنفة للفريق وال

  للفريق.  الدورة الثامنة
، ٦/١ؤمتر يف قراره ، بناًء على طلب املوضــــــعت يف االعتباروأبلغت األمانة الفريق بأهنا قد   -٣٠

اجمية املقترحة لفترة الســــــنتني وجود هذا العجز يف املبلغ املطلوب لدعم الدورة الثانية يف امليزانية الربن
للقسم السابع من  فقًاورات واجلرمية، مة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّاملقدَّ ٢٠١٩-٢٠١٨

ل من ســــــُتموَّف، ابيًّاإجياإلطار املرجعي. ووضــــــحت األمانة أنه إذا كان قرار اجلمعية العامة النهائي 
من كانت ممولة من مســامهات  امليزانية العادية املناصــب الثالثة اليت ُأنشــئت لدعم الدورة الثانية واليت

هذا من أنَّ مانة إىل . وأشارت األ٢٠١٨ية عام من بدا ، وذلك اعتبارًا٢٠١٧زانية يف عام املي خارج
  دوالر يف السنة.  ٠٠٠ ٥٦٠ بات مجع التربعات من خارج امليزانية بقرابةل من متطلَّشأنه أن يقلِّ

ملتطلبات الالزمة دت األمانة على أهنا ســـوف تبقي على التقديرات احلالية بشـــأن اكما أكَّ  -٣١
يف التمويل ريثما  يف حســاب العجزقديرات اليت اســتخدمتها ، وهي التللدورة االســتعراضــية الثانية

  تني التالية.تبت اهليئات املختصة واجلمعية العامة يف امليزانية الربناجمية لفترة السن
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ير املالية وأعرب املتكلمون عن تقديرهم للشـــــفافية والوضـــــوح الذي اتســـــمت هبما التقار  -٣٢
وشــــجع  ،اض قد حتســــنالوضــــع املايل آللية االســــتعرأنَّ  لألمانة. وأشــــار املتكلمون مع التقدير إىل

ن عن دعمهم الراســخ املتكلمون الفريق على ضــمان التمويل الكامل للدورة الثانية. وأعرب املتكلمو
  بلداهنم آللية االستعراض.  وعدَّدوا التربعات السابقة واألخرية والالحقة املقدمة من ،آللية االستعراض

لية، الذي متوَّل يف مني عن تأييد بلداهنم لنموذج التمويل املختلط لآلوأعرب بعض املتكلِّ  -٣٣
وميوَّل بعضها اآلخر من  إطاره بعض عناصر دعم اآللية وتشغيلها من امليزانية العادية لألمم املتحدة

  ولإلطار املرجعي لآللية.  ٣/١لقرار املؤمتر  التربعات، وفقًا
كاليف اليت اختذهتا الت االقتصاد يفمهم املتواصل لتدابري كما أعرب بعض املتكلِّمني عن دع  -٣٤

أيِّ حد املتكلِّمني من أر عوا األمانة على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصـــدد. وحذَّاألمانة وشـــجَّ
ــلبًا ــأهنا أن تؤثر س ــتعراضــات الُق تدابري من ش جه اخلصــوص إىل طرية ودعا على وعلى جودة االس

  املحافظة على الطبيعة املتعددة اللغات لآللية. 
نة لتسيري اآللية دت األمانة للفريق أهنا سوف تواصل استكشاف مجيع اخليارات املمكوأكَّ  -٣٥

فريق بأهنا ســــتعد على حنو فعال يتســــم بكفاءة التكلفة ضــــمن إطارها املرجعي. وأبلغت األمانة ال
تاســــــعة، مع مراعاة أثر ُتحال إىل الفريق يف دورته ال لكي نقحة لتكاليف الدورة الثانية،تقديرات م
  التكاليف.  تدابري تقليل

    
    اعتماد التقرير -سابعًا 

عن أعمال ، تقريره ٢٠١٧تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٨اعتمد فريق اســــــتعراض التنفيذ، يف   -٣٦
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