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 داًدَّجمتقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية املستأنفة     

       ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٥املعقودة يف مراكش، املغرب، يف 
    مةمقّد  -أوالً  

 يف دورتــه الثانيــة املــستأنفة، املعقــودة يف فيينــا يف الفتــرة  ،ر فريــق اســتعراض التنفيــذقــّر  -١
 هلـذا   داًّدجمـ  ثانيـة مـستأنفة       دورةٍ  مداوالتـه وعقـدَ    ، مواصـلةَ  ٢٠١١بتمرب  سـ / أيلول ٩ إىل   ٧ من

يف اتفاقيـة األمـم املتحــدة   الغـرض، وذلـك بـالتزامن مــع الـدورة الرابعـة ملـؤمتر الــدول األطـراف        
  .ملكافحة الفساد

 الـذي اعُتمـد     ، جدول أعمالـه   فريق استعراض التنفيذ تعديلَ   ر  ويف االجتماع نفسه، قرّ     -٢
 ٢ل عنوان البنـد     ُعدِّ: يلي  كما ،(CAC/COSP/IRG/2011/1)األول من الدورة الثانية     ء  اجلزيف  

األول اجلـزء    متابعـة : استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          "على النحو اآليت    
لني الثالـث   الدورة الثانية، مـع التركيـز علـى مناقـشة التقريـرين املواضـيعيني املـتعلقني بالفـص           من

االســـتنتاجات " عنوانـــه  جديـــٌدإىل جـــدول األعمـــال بنـــٌدوأُضـــيف ، "والرابـــع مـــن االتفاقيـــة
لـتمكني الفريـق مـن      ني  يضـرور يف جـدول األعمـال      هـذان التعـديالن     اعُتـرب   وقـد   ". والتوصيات

هتما األمانـة ونتـائج   من بينها التقريران املواضـيعيان اللـذان أعـدّ        إجراء دراسة كاملة جلملة أمور      
لفريــق، بغيــة إحالــة اســتنتاجات الفريــق وتوصــياته علــى النحــو املناســب إىل املــؤمتر يف  أعمــال ا

  .للوالية املسَندة إىل الفريق دورته الرابعة، وفقاً
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    الشؤون التنظيمية  -ثانياً  
    افتتاح الدورة  -ألف  

   يف مــراكش، املغــرب، يف داًّدجمــ  دورتــه الثانيــة املــستأنفةفريــق اســتعراض التنفيــذعقــد   -٣
  .٢٠١١أكتوبر/ تشرين األول٢٥
دورة فريــق االســتعراض الثانيــة املــستأنفة  ) األرجنــتني(وتــرأس يوخينيــو ماريــا كوريــا    -٤
الـرئيس يف مالحظاتـه التمهيديـة انتبـاه الفريـق إىل املـسائل املختلفـة الـيت يلـزم             واسترعى  . داًّدجم

احلكــوميني واألمانــة بــشأن إجــراء البــّت فيهــا، مبــا يف ذلــك اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء 
  .بات التمويل ومسألة مشاركة املراقبنيطرية، ومتطلّاالستعراضات القُ

، ومنـهم بـصفة خاصـة       داًّدجمـ ب الـرئيس باملـشاركني يف الـدورة الثانيـة املـستأنفة             ورّح  -٥
مــن الــدول األطــراف املُــستعَرضة واخلــرباء احلكوميــون مــن الــدول  جهــات االتــصال التنــسيقية 

  .ملُستعرِضة، وخلّص نتائج االجتماعات املعقودة حىت اآلنا
    

    لاعمإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  -باء  
ــّر الفريـــــــقُ   -٦ ــدولَأقـــــ ــال  وت  األعمـــــــال املؤقَّـــــــ  جـــــ املقتـــــــرح تنظـــــــيم األعمـــــ

(CAC/COSP/IRG/2011/1/Add.2) ،أعاله٢نظر الفقرة ا (الصيغة املعدَّلةب .(  
    

    احلضور  -جيم  
 يف الـدورة     يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ممثَّلةً        األطرافُ ليةُكانت الدولُ التا    -٧

ثيوبيا، أذربيجان، األرجنـتني،    إاالحتاد الروسي،   : تعراض التنفيذ داً لفريق اس  ّدالثانية املستأنفة جم  
، األردن، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيــسيا، أنغــوال

زيـل، بلجيكـا، بـنغالديش، بنمـا،        إيطاليا، باكستان، الربا  ،  )اإلسالمية-مجهورية(إيران  أوغندا،  
يت، اجلبل األسـود، اجلزائـر،   يشل-ن، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بريو، تايلند، تركيا، تيمور  بن

الـسويد،  جنوب أفريقيا، الدامنرك، رواندا، رومانيا، زامبيـا، زمبـابوي، سـلوفاكيا، سـنغافورة،              
سويسرا، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، فنلندا، فييت نام، قطـر، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا،                
كوبـــا، كولومبيـــا، الكويـــت، كينيـــا، لبنـــان، ليختنـــشتاين، مـــايل، ماليزيـــا، مـــصر، املغـــرب،   

ا، يرلنـدا الـشمالية، موريـشيوس، ناميبيـ     إاملكسيك، مالوي، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      
ــدة     ــدا، الواليـــات املتحـ ــا، هولنـ ــاييت، اهلنـــد، هنغاريـ ــا، هـ ــر، نيجرييـ النـــرويج، النمـــسا، النيجـ

  .األمريكية، اليمن
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 تكامـل اقتـصادي إقليميـة       وحضر االجتماَع ممثّـلٌ عـن االحتـاد األورويب، وهـو منظمـةُ              -٨
  . يف االتفاقيةطرٌف

 ُتدعى، يف الدورة الثانيـة، الـدولُ         أن ، يف دورته األوىل املستأنفة    ،وكان الفريُق قد قرَّر     -٩
املوقِّعة والدول اليت هلا صفة مراقـب إىل حـضور مداوالتـه الـيت تتنـاول بنـدي جـدول األعمـال                  

يف ختـام   قـد اّتفـق      الفريقكان  و. ئل املالية واملتعلقة بامليزانية   بشأن املساعدة التقنية وبشأن املسا    
 إىل الدول املوقِّعة والـدول الـيت هلـا صـفة             الدعوات  الثانية على أن ُتوجَّه    اجلزء األول من دورته   

ــة املــس  مر ــدورة الثاني ــدورة   ،ةتأنفاقــب حلــضور ال ــة املــستأنفة  وكــذلك حــضور ال  ،جمــّدداًالثاني
 قــراراً بــشأن ؤمتراملــخــذ وذلــك ريثمــا يّت، حنــو مــا جــرى بــشأن اجلــزء األول مــن الــدورة  علــى

  .مشاركة املراقبني
  . أملانيا واليابان: مبراقبنيلتني على االتفاقية ممثّتان املوقِّعانت التاليتانوكانت الدول  -١٠

    
األول اجلزء متابعة : استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثاً  

مع التركيز على مناقشة التقريرين املواضيعيني املتعلقني الثانية  الدورة من
    الثالث والرابع من االتفاقية بالفصلني

ــق   -١١ ــر الفريـ ــسته األوىل ،نظـ ــالل جلـ ــد ، خـ ــون   ٢ يف البنـ ــال، املعنـ ــدول األعمـ ــن جـ  مـ
 األول مـن الـدورة الثانيـة،        اجلزءمتابعة  : استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      "

مـــع التركيـــز علـــى مناقـــشة التقريـــرين املواضـــيعيني املـــتعلقني بالفـــصلني الثالـــث والرابـــع مـــن  
  : على الفريق ويف إطار النظر يف هذا البند، كانت الوثائق التالية معروضةً."االتفاقية
التجـرمي وإنفـاذ    ( األمانـة عـن تنفيـذ الفـصل الثالـث            ن إعداد متقرير مواضيعي     )أ(  
  ؛(CAC/COSP/2011/2)من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ) القانون

) التعـاون الـدويل   (ل الرابـع    األمانة عـن تنفيـذ الفـص       ن إعداد متقرير مواضيعي     )ب(  
  ؛(CAC/COSP/2011/3)من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

  ؛(CAC/COSP/2011/5) أعمال فريق استعراض التنفيذ نعمذكّرة من األمانة   )ج(  
حملــــــة عامـــــة عـــــن عمليـــــة االســــــتعراض     تـــــضمن تمـــــذكّرة مـــــن األمانـــــة      )د(  

(CAC/COSP/2011/8).  
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جيـب أن    هوتوصـيات الفريق   استنتاجات    أنَّ ، يف مالحظاته التمهيدية   ،وذكر أمني املؤمتر    -١٢
لفريــق أن ينظــر يف الــالزم ل مــن خــذ إجــراء بــشأهنا، وأنَّحــال إىل املــؤمتر لكــي ينظــر فيهــا ويّتُت

  .وظائفه يف هذا الصددلكيفية أدائه 
كــام االتفاقيــة  األطــراف إىل اختــاذ التــدابري الالزمــة لتنفيــذ أح  الــدولَاملتكلِّمــونودعــا   -١٣

 آليـة اسـتعراض      بـأنَّ  وإقـراراً .  يف سـياق أطرهـا احملليـة القانونيـة واملؤسـسية           االً وفعّ  كامالً تنفيذاً
ب تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قـد أمثـرت بالفعـل نتـائج ملموسـة ومفيـدة، رحّـ                   

ملناقــشة املــسائل املتاحــة لفرصــة ابو األمانــة هتماعــدَّأالتقريرين املواضــيعيني اللــذين  بــاملتكلِّمــون
حـىت  الـيت أُجريـت     عـدد االستعراضـات القطريـة         أنَّ املتكلِّمونوالحظ  . املتصلة بتنفيذ االتفاقية  

 تلـك االستعراضـات ُتوّضـح بعـض مـسائل التنفيـذ             مـع ذلـك فـإنَّ     و،  نـسبياً  زال حمدوداً  اآلن ما 
ســوف تتــضمن  التقــارير املواضــيعية أنَّمبــا ذُِكــر مــن بــوا  ورّح.الــيت ينبغــي مواصــلة النظــر فيهــا

ســوف لــن تقتــصر علــى التنفيــذ يف إطــار التــشريعات بــل و مــن املعلومــات يف املــستقبل، مزيــداً
البيانـات  مزيـد مـن     ، باإلضـافة إىل     يف املمارسة العمليـة    تطبيقهاوالتدابري  هذه   إنفاذ   تشمل أيضاً 

يات دة وحتــّدل املمارســات اجليَّــواإلحــصاءات عــن اجتاهــات التنفيــذ اإلقليميــة والعامليــة، وحتليــ 
يف تلـك   املوحَّـد   ساق  وا بـضرورة حتقيـق االتّـ      التنفيذ، واالحتياجات من املـساعدة التقنيـة، وأقـرّ        

إىل املـؤمتر   الـيت سـتقدَّم      التحـديات املالزمـة لـصياغة التوصـيات          املتكلِّمونالحظ  وإذْ  . اجملاالت
ذات الـصلة   املوضـوعية   بيانات   ال يف هذه املرحلة املبكّرة من أنشطة آلية االستعراض، ذكروا أنَّ         

  . إجراء املزيد من االستعراضاتعدبتظهر يف الوقت املناسب سوف 
جريـت  أُطريـة الـيت     وفيما خيص التقدم احملرز والـدروس املـستفادة مـن االستعراضـات القُ              -١٤

ُمستعرِضة اً دوالً أطراف  ُمسَتعَرضة و   أطرافاً جتارهبم بوصفهم دوالً  يف   موناملتكلّتشارك  حىت اآلن،   
مني النتــائج اإلجيابيــة الــيت حققتــها  ة مــتكلّوالحــظ عــّد. يف الــدورة األوىل مــن آليــة االســتعراض 

ــة   ــارات القطري ــضوء    الزي ــسلّطوا ال ــيت جــرت، ف ــن حتــسني     ال ــتمكّن م ــدهتا يف ال ــى فائ ــادل عل تب
 يف  عــن فائــدهتااملعلومــات، وتوضــيح املــسائل بــصورة مباشــرة وتوســيع عمليــة املــشاركة، فــضالً

 زيـارة   أنَّ أيـضاً موناملتكلّوذكر . تعزيز فعالية تنفيذ االتفاقية من قبل الدول األطراف املُستعَرضة 
 مكّنــت اخلــرباء مــن اكتــساب فهــم كامــل للــنظم  م القطريــة، قــد يف ســياق استعراضــاهت،البلــدان

  .القانونية واملؤسسية الوطنية يف تلك البلدان
  أمثـل   علـى  اوتنفيـذه طريـة   الزيـارات القُ  عمليـة   تبـسيط     إىل مني باحلاجـة  وأقّر عدة مـتكلّ     -١٥
علـى وجـه اخلـصوص      لية االستعراض واملبادئ التوجيهية، وذكروا      ي آل فقا لإلطار املرجع  و،  وجه

جــدول الزيــارة وإتاحــة الوقــت الكــايف لالتفــاق علــى ضــرورة التحــضري املــسبق لتلــك الزيــارات 
مجيــع بنـود جـدول األعمــال    تنـاول  التحـّدي الــذي ُيواَجـه يف   مـون املتكلّكمـا نــاقش  . وبرناجمهـا 
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 عنـد االحتيـاج إىل   وخـصوصاً طريـة،  املقترحة يف حدود الوقت املتفق على ختصيصه للزيارات القُ 
 بأمهيـة القيـام بالتحـضريات املـسبقة، فـإهنم        مـون املتكلّويف حـني أقـّر      . الفوريـة و لتحريريةاالترمجة  

روا مـن   وحـذّ ،طـري لكـل اسـتعراض قُ  صيلية التفـ باع املرونـة يف الترتيبـات     ّتا ضرورة   دوا أيضاً أكّ
قـّر  أُو. ةوذلـك لوجـود جـداول زمنيـة إرشـاديّ         ،  ثابتـة حتديد مواعيد هنائية صارمة وجداول زمنية       

. وظيفتــها التنــسيقية بغيــة دعــم احلــوار بــني اخلــرباءنطــاق ممارســة  باســتطاعة األمانــة توســيع بــأنَّ
 اًدور هنالـك  فـإنَّ  القطريـة الـيت متّ إجراؤهـا،     االستعراضاتبشأن  ساع منظور األمانة    وبالنظر التّ 

ــ ــة  ينبغــي اًهام ــه يف ضــمان  لألمان ــد االضــطالع ب ــالتوحي ــد . ساق بــني االستعراضــات واالّت وأكّ
طريـة، وخباصـة عنـد     ضرورة تأمني التمويل الكـايف لالستعراضـات والزيـارات القُ        أيضاً موناملتكلّ

  .طرية أثناء الزيارات القُىل الترمجةإاالحتياج 
ــد   -١٦ ــونكلّاملتوناشـ ــدول مـ ــّدتأن  الـ ــصال  عـ ــات االتـ ــا جبهـ ــسيقية  قوائمهـ ــرباء التنـ واخلـ

يف البــدء  علــى وا الــدولَد، وحثّــإىل األمانــة يف املوعــد احملــّدتقــّدمها حني وأن احلكــوميني املرّشــ
عمليـة  الـشروع يف   وقبل  وقت ممكن يف أقرب   املرجعية  التقييم الذايت   قائمة  إعداد ردودها على    

  .نييخربائها احلكوماحلفاظ على حتديث قوائم  على الستعراض الفعلي، وحثوها أيضاًا
    

    االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
دت أثناء دورات الفريق السابقة، مبـا يف ذلـك املبـادئ            استعرض الرئيس املسائل اليت ُحدِ      -١٧

طريـة، وذلـك يف صـيغتها       لقُإجـراء االستعراضـات ا    بـشأن   التوجيهية للخرباء احلكـوميني واألمانـة       
، ١/١النهائية اليت وضعها الفريق، واملسائل اإلجرائية الناشـئة عـن إجـراء القرعـة، وقـرار الفريـق                   

ص جتـري مناقـشة ملخّـ   سـوف  ه وذكـر أنـ  . نية ومشاركة املراقبنيقوالتوصيات بشأن املساعدة الت 
ية ميكـن خالهلـا مواصـلة النظـر     خذ قرار بشأهنا، وذلك يف إطار مشاورات غري رمس املسائل اليت اتُّ  

  . بشأهنااملناسبن املؤمتر من دراستها واختاذ اإلجراء يف االقتراحات األخرى لكي يتمكّ
    
    مسائل أخرى  -خامساً  

أشـــاروا إىل ف ،يف دورتـــه األوىلالـــذي اعتمـــده الفريـــق  ١/١قـــرار لا املتكلِّمـــوناســـتذكر   -١٨
عــة رحــت يف هــذا الــصدد مــسألة التكــاليف املتوقّ وطُ. متــها األمانــة بــشأن املــوارداملعلومــات الــيت قّد
  .البند من امليزانيةذلك  عن قلقهم إزاء الزيادات األخرية يف املبالغ حتت املتكلِّمونللترمجة، وأعرب 

ــونوذكــر   -١٩ ــشاورات غــري       أنَّاملتكلِّم ــار امل ــراقبني جتــري اآلن يف إط ــسألة امل ــشة م  مناق
  .ؤمتر بشأن مشاركتهم يف دورات الفريق املتَّخذهيالرمسية هبدف التوصل إىل قرار 


