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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨- ٢٤مراكش، املغرب، 

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  :استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

        التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل   
      أعمال فريق استعراض التنفيذ    

    **مذكرة من األمانة
 بشأن إجراء ئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانةاملباد  -أوال 

    االستعراضات القطرية
 مـشروع املبـادئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة             ٣/١اعتمد املـؤمتر يف قـراره         -١

بــشأن إجــراء االستعراضــات القطريــة، ومــشروع املخطــط النمــوذجي لتقــارير االســتعراض         
ووضع فريق اسـتعراض التنفيـذ،      . تنفيذ يف صيغتهما النهائية   القطرية ليضعهما فريق استعراض ال    

، الــصيغة النهائيــة ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢يونيــه إىل / حزيــران٢٨يف دورتــه األوىل املعقــودة مــن 
للمبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجـراء االستعراضـات القطريـة واملخطـط              

  .واخلالصات الوافيةالنموذجي لتقارير االستعراض القطرية 
رة من األمانة عن املبـادئ التوجيهيـة        وكان معروضاً على الفريق يف دورته األوىل مذكّ         -٢

) CAC/COSP/IRG/2010/2(للخرباء احلكوميني واألمانة بـشأن إجـراء االستعراضـات القطريـة            
───────────────── 

  * CAC/COSP/2011/1و Corr.1.  
 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب تأخر ورود املعلومات **  
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 هبـدف   ترة مـن األمانـة قـد أُعـدّ        وكانـت املـذكّ   . م مـن االحتـاد الروسـي والـصني        واقتراح مقـدّ  
ضمان اتساق املبادئ التوجيهية واملخطط النموذجي مع اإلطار املرجعـي الـذي اعتمـده املـؤمتر        

، قادهــا ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠ و٢٩وُعقــدت مــشاورات غــري رمسيــة يف  . ٣/١يف قــراره 
  .من مشروع املبادئ التوجيهية" توجيهات حمددة"ممثل بريو، للنظر يف الباب املعنون 

ــدى وضــع الــ    -٣ ــق أن      ول ــدى الفري ــا ل ــان مفهوم ــة، ك ــادئ التوجيهي ــة للمب صيغة النهائي
 تتناول وسـائل احلـوار املباشـر األخـرى، الـيت هـي اختياريـة وفقـا للفقـرة                    ٢٩ إىل   ٢٤الفقرات  

  ).٢٩ و٢٨، الفقرتان CAC/COSP/IRG/2010/7( من اإلطار املرجعي ٢٩
    

    طريةاالستعراضات القُ -ثانيا 
 لفريــق اســتعراض التنفيــذ اختيــار الــدول األطــراف الــيت ســيجري  مت يف الــدورة األوىل  -٤

ــالفقرة   ــرار املــؤمتر  ٣استعراضــها عمــال ب ــة  ١٤ والفقــرة ٣/١ مــن ق  مــن اإلطــار املرجعــي آللي
وُسحبت القرعة الختيار الدول األطراف الـيت سـيجري استعراضـها يف كـل سـنة         . االستعراض

  .األوىلمن السنوات األربع األوىل من دورة االستعراض 
وكان مفهوما لدى الفريق أن الدول اليت ستصدِّق علـى االتفاقيـة أو تنـضم إليهـا بعـد                -٥

  .سحب القرعة سوف ُتستعَرض يف السنة اخلامسة من دورة االستعراض
ــة طــرف    ١٤ووفقــا للفقــرة   -٦ ــة االســتعراض، جيــوز ألي دول  مــن اإلطــار املرجعــي آللي

رجـــئ مــــشاركتها إىل الـــسنة التاليـــة مــــن دورة    اخـــتريت لالســـتعراض يف ســــنة معيَّنـــة أن ت   
وطُلـب إىل الـدول األطـراف احلاضـرة الـيت           . االستعراض، إذا كـان لـديها مـربر معقـول لـذلك           

وسـتخطر األمانـة   . اخـتريت لالسـتعراض أن تبـيَّن مـا إذا كانـت ترغـب يف ممارسـة ذلـك احلـق         
 زمنيـة معقولـة ملمارسـة حقهـا     الدول األطراف املختارة غري احلاضرة باختيارها وتتـيح هلـا فتـرة        

وعندما متارس أي دولة طرف حقها يف التأجيـل، ُتـدعى الـدول األطـراف املنتميـة             . يف التأجيل 
إىل نفس اجملموعة اإلقليمية واليت اختريت الستعراضها يف الـسنة التاليـة إىل بيـان مـا إذا كانـت                    

لـدى الفريـق أنـه إذا مل تتطـوع          وكـان مفهومـا     . ترغب يف أن حتل حملَّ الدولة الطـرف املؤجِّلـة         
ــة إىل       ــة الطــرف املؤجِّل ــضاف اســتعراض الدول ــبكري استعراضــها، ســوف ي ــة طــرف بت أي دول

  .رت للسنة التاليةاالستعراضات اليت سبق أن تقّر
ــار الــدول       -٧ ويف الــدورة األوىل لفريــق اســتعراض التنفيــذ أيــضا، ُســحبت القرعــة الختي

واخــتريت إحــدى الــدولتني . مــن دورة االســتعراض األوىلاألطــراف املــستعرِضة للــسنة األوىل 
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املستعرِضتني من نفـس اجملموعـة اإلقليميـة لكـل دولـة طـرف اخـتريت لالسـتعراض؛ واخـتريت               
  .الدولة املستعرِضة الثانية من جمموعة تشمل مجيع الدول األطراف

ــاً للفقــرة    -٨ طــرف  مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض، جيــوز للدولــة ال      ١٩ووفق
وجيـوز، يف ظـروف اسـتثنائية،    . املستعَرضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مـرتني علـى األكثـر     

وكـان مفهومـا لـدى الفريـق أن طلـب الدولـة الطـرف        . تكرار سحب القرعة أكثـر مـن مـرتني    
تكــرار ســحب القرعــة ألن الدولــة الطــرف الــيت مت ســحبها الستعراضــها أو الــدولتني الطــرفني   

 مــن اإلطــار املرجعــي ٢١جــراء االســتعراض مل متتثــل أو مل متتــثال للفقــرة  اللــتني مت ســحبهما إل
  . لآللية يشكل مثل هذا الظرف االستثنائي

وفيمــا يتعلــق بالــدول األطـــراف الــيت متــارس حقهـــا يف أن تؤجِّــل إىل الــسنة التاليـــة          -٩
عراض،  من اإلطار املرجعي آلليـة االسـت       ١٤مشاركتها كدول أطراف مستعَرضة عمال بالفقرة       

ويف احلـاالت الـيت تتطـوع       . سوف ُتختاُر الدولُ املُستعرَِضة وقـت سـحب القرعـة لتلـك الـسنة             
فيهــا إحــدى الــدول األطــراف بتــبكري استعراضــها لكــي حتــل حمــلَّ دولــة طــرف مؤجِّلــة، ُيكــرَّر 

  .سحب القرعة اخلاصة بالدول املستعرِضة
 ٢٠١٠املختارة كدول مـستعرِضة لـسنة       وطلب الفريق إىل األمانة أن تبلغ الدول األطراف           -١٠

أن تفيد، خالل أسبوعني من تاريخ سحب القرعة، بأهنا مستعدة إلجـراء االسـتعراض وتقـدمي قـوائم      
  .وُيكرَّر سحب القرعة إذا طلبت ذلك الدولة الطرف املستعَرضة. خبربائها احلكوميني

تعرِضة، إذا كـان ذلـك      وطُلب إىل األمانة أن تكرر سحب القرعة اخلاصة بالدول املـس            -١١
ضـروريا ومناســبا، بعـد انتــهاء فتـرة األســبوعني، وذلــك مبـشاركة الــدول األطـراف املعنيــة مــن      

  .خالل بعثاهتا الدائمة
وطلب الفريق إىل األمانـة أن تبلـغ الـدول األطـراف الـيت اخـتريت لالسـتعراض خـالل                   -١٢

ــدورة     ــاء ال ــها مل تكــن حاضــرة أثن ــدورة ولكن ــسنة األوىل مــن ال ــد خــالل  ال ــأن عليهــا أن تفي ب
  .أسبوعني من سحب القرعة باستعدادها للمشاركة يف ذلك االستعراض

 واعُتمد الختيار الدول األطراف املستعرِضة إجراء مماثل لإلجراء الذي اتُّخـذ الختيـار              -١٣
  .الدول األطراف املستعَرضة

للـسنة األوىل  وقامت بعـض الـدول األطـراف الـيت اخـتريت مـن قَبـل كـدول مـستعَرضة             -١٤
واسـتخدمت  . واختريت أيضا كدول مستعرِضة، باإلعراب عن استعدادها للعمل بكلتا الـصفتني  

دول أطــراف أخــرى حقهــا يف تأجيــل العمــل بــصفة دول أطــراف مــستعرِضة ودول أطــراف         
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ويف هــذه .  مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض٢٠مــستعَرضة يف نفــس الــسنة، وفقــا للفقــرة 
واتُّبـع اإلجـراء نفـسه فيمـا خيـص الـدول األطـراف الـيت اخـتريت                  . يد سحب القرعة  احلاالت، أُع 

، CAC/COSP/IRG/ 2010/7(لتكــون دوال مــستعرِضة ألكثــر مــن دولــة واحــدة يف الــسنة األوىل  
  ).٤٤ إىل ٣٢الفقرات 

 / آب٥وقـــّرر الفريـــق، يف جلـــسة اإلحاطـــة اإلعالميـــة غـــري الرمسيـــة الـــيت عقـــدها يف   -١٥
ــة طــرف      ٢٠١٠أغــسطس  ــه ذلــك دول ــدما تطلــب إلي ــة ســحب القرعــة عن ، أن يواصــل عملي

مستعَرضة، على أن يكون مفهوما أن األمانة ستعقد اجتماعا للفريق يف فترة مـا بـني الـدورتني                  
وقــدَّمت األمانــة يف .  مــن أجــل النظــر يف نتــائج ســحب القرعــة ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٣يف 

ــة عــن جهــات االتــصال بالــدول   اجتمــاع الفريــق يف فتــرة مــا بــني الــدورتني معل   ومــات ُمحدَّث
  .األطراف اليت اخِتريت كدول مستعَرضة

واســتنادا إىل املعلومــات املقدَّمــة مــن األمانــة عــن حالــة تقــدمي قائمــة اخلــرباء احلكــوميني     -١٦
اخلاصة بدولة طرف مستعرِضة، وافق الفريق، بناء على طلب الدولة الطـرف املـستعَرضة املعنيـة،           

عادة سحب للقرعة مؤقتا على الدولة الثانية املستعرِِضة، على أن يكون مفهومـا أنـه               على إجراء إ  
إذا مل تقــدِّم الدولــة الطــرف املــستعرِضة قائمتــها حبلــول تــاريخ معــيَّن، فــستحل حملــها الدولــة          

، CAC/COSP/IRG/ 2010/10(املــستعرِضة املؤقتــة الــيت اخــِتريت يف إطــار إعــادة ســحب القرعــة   
  ).٦ و٣الفقرتان 

ــه األوىل املــستأنفة، املعقــودة مــن    قــّررو  -١٧  تــشرين ٢٩ فريــق اســتعراض التنفيــذ يف دورت
، أن ُترَســل إىل الــدول غــري املتجاوبــة عــرب ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١نــوفمرب إىل /الثــاين

بعثاهتا الدائمـة رسـالة يوقّعهـا رئـيس املـؤمتر وأعـضاء مكتـب املـؤمتر اآلخـرون، وُتحـال نـسخة                       
وسوف ُيعَرب يف الرسـالة عـن قلـق الفريـق،         .  رؤساء اجملموعات اإلقليمية يف نيويورك     منها إىل 

ــة         ــة لعملي ــات اإلجرائي ــاء باملتطلب ــدول للوف ــه يف اســتعداد تلــك ال ــا عــن ثقت كمــا ســُيعرب فيه
. وستظل األمانـة جـاهزة لتقـدمي املـساعدة إذا لـزم األمـر             . االستعراض، مع بيان تلك املتطلبات    

وإذا . ل دولة طرف معنية أن تبلغ مكتب املؤمتر بقرارها يف أقرب وقت ممكـن             وسُيطلب إىل ك  
يناير، فسترسل رسـالة أخـرى حتـّدد أجـالً          /مل يرد رّد على تلك الرسالة حىت هناية كانون الثاين         

وسوف ُيتَّبع إجراء مماثل بـشأن الدولـة الطـرف الـيت مل ترسـل بيانـات االتـصال خبربائهـا                      . للرد
  ).١٥، الفقرة CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1(احلكوميني 

ــة، بغيــة توحيــد إجــراءات ســحب القرعــة يف الــدورات       -١٨ واتَّفــق الفريــق يف دورتــه الثاني
املقبلــة، علــى أالّ ُيعــاد اســم الدولــة الطــرف املــسحوب بالقرعــة للعمــل كدولــة مــستعرِضة إىل     
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واتَّفـق  . نيـة ذلـك صـراحة     الصندوق لسحب القرعة مرة أخرى إالّ إذا طلبت الدولة الطرف املع          
الفريــق كــذلك علــى أن ُتــسأل الدولــة الطــرف الــيت ُيــسحب امسهــا بالقرعــة إلجــراء أكثــر مــن   
استعراض يف السنة نفسها ما إذا كان بوسعها القيـام بـذلك، قبـل اعتبـار نتيجـة سـحب القرعـة         

ولـة مـستعرِضة يف     كما اتفق الفريق على أنَّه جيوز للدولة الطرف اليت جيري اختيارها كد           . هنائية
إطار أكثر من عملية اسـتعراض واحـدة أن تقـّرر عـدم أداء مهمتـها كدولـة مـستعرِضة إذا وقـع                       

  .عليها االختيار جمّددا هلذا الغرض يف سحب القرعة الثاين أو عمليات سحب القرعة التالية
 وجرى خالل سحب قرعة الدول األطراف املستعرِِضة للسنة الثانية سـؤال كـل دولـة                -١٩

ــسنة      ــد ممارســة حقهــا يف إرجــاء استعراضــها إىل ال ــا إذا كانــت تري طــرف مــستعَرضة أوَّالً عّم
واتُّفـق فيمـا خيـّص كـل عمليـة إعـادة سـحب للقرعـة علـى أنَّـه ميكـن للـدول األطـراف                          . التالية

  .املستعَرضة أن تعيد سحب القرعة فيما خيّص إحدى الدولتني املستعرِضتني هلا أو كلتيهما
قرَّرت دولة ما وقع عليها االختيار للخضوع لالستعراض يف الـسنة الثانيـة إرجـاء         وإذا    -٢٠

االستعراض، فإنَّه ميكن لدولـة أخـرى منتميـة للمجموعـة اإلقليميـة نفـسها اخـتريت للخـضوع                   
  .لالستعراض يف السنة الثالثة أن تتطّوع للحلول حملَّها

لط حمتويات صندوقي بطاقات القرعـة      ووافق الفريق على طلب قدَّمه االحتاد الروسي خل         - ٢١
ــشرقية مــن أجــل ســحب القرعــة        ــا ال ــدول اآلســيوية وجمموعــة دول أوروب اخلاصــة مبجموعــة ال

، CAC/COSP/IRG/ 2011/4(الختيــار الدولــة الطــرف املــستعرِضة مــن املنطقــة اجلغرافيــة نفــسها   
  ).٢٧ إىل ٢٢الفقرات 

اختيـار إحـدى الـدول األطـراف لتخـضع          ونظر الفريق يف دورته الثانيـة أيـضا يف مـسألة              -٢٢
لالستعراض يف السنة األوىل من تشغيل آلية االستعراض، وعدم إبـالغ هـذه الدولـة األمانـة حـىت                   

ولُوِحظ . اآلن مبا إذا كانت على استعداد ألن ختضع لالستعراض أم أهنا سترجئه إىل السنة الثانية       
 األوىل املستأنفة، ُسلِّمت رسالة موقّعة من رئيس املـؤمتر وسـائر   أنه وفقا ملا قّرره الفريق يف دورته  

أعضاء املكتب باليد إىل الدولة غري املستجيبة عرب بعثتها الدائمة لدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك        
وتقـّرر  . وأن نسخة من الرسالة ُسلِّمت إىل رئيس اجملموعة اإلقليمية اليت تنتمي إليها تلك الدولـة              

ــة    أن يتكفّــل  الفريــق مبــسؤولية إبــالغ املــؤمتر باملعلومــات املتعلقــة هبــذه املــسألة، وأن حيــّدد الدول
الطرف املعنية ويطلـب احلـصول علـى إرشـادات بـشأن هـذه املـسألة وبـشأن اختيـار الـدول غـري                      

  ).٦٦، الفقرة CAC/COSP/IRG/ 2011/4(املتجاوبة لتصبح دوال مستعرِضة على العموم 
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    الية واملتعلقة بامليزانيةاملسائل امل  -ثالثا 
االحتياجـات مـن    "، املعنـون    ١/١اعتمد فريق استعراض التنفيذ يف دورته األوىل قراره           -٢٣

ــرة       ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد لفت ــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقي املــوارد الالزمــة لتــشغيل آلي
  ".٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

وُشـّدد علـى    . مات املتعلقة بامليزانية إىل الفريـق     وطُلب من األمانة أن تواصل تقدمي املعلو        -٢٤
ن اخلطــوط العريــضة للتكــاليف املقــدَّرة ومعلومــات عــن      أن هــذه املعلومــات ينبغــي أن تتــضمّ   

وُزوِّد فريق استعراض التنفيذ، يف دورتـه الثانيـة، مبعلومـات أوليـة عـن النفقـات الفعليـة                   . النفقات
 املؤّشـرات عن السنة األوىل من تشغيل آلية االستعراض و      ٢٠١١أبريل  /املُتكبَّدة حىت هناية نيسان   

 ).CAC/COSP/IRG/ 2011/CRP.1 (٢٠١٣-٢٠١٢املتعلقة بالتكاليف املقدَّرة لفترة السنتني 
    

    املساعدة التقنية  -رابعا 
ذُكر يف الدورة األوىل املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ أن الفريق ومؤمتر الدول األطـراف                -٢٥

ت هبما والية ومسؤولية العمل علـى تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة ذات الـصلة علـى أفـضل وجـه                 قد أنيط 
وقّدم وفـد  .  منها٦٢ و٦٠ممكن، حسبما يقتضيه الفصل السادس من االتفاقية، وباألخص املادتان       

األرجنتني اقتراحا عرض فيه جممل املسائل اليت يراد أن ينظر فيها الفريق عند مناقشة دوره يف جمـال                  
وبناًء على ذلك االقتراح وما تاله من مناقشات، اعتمد الفريـق يف            . املساعدة التقنية يف سياق اآللية    

، الفقـرات   CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1انظـر   (دورته األوىل املستأنفة التوصيات الـواردة أدنـاه         
  ).٣٦ إىل ٢٦
ه املــؤمتر تكليــف ، الــذي قــّرر فيــ٣/١واســتذكر فريــق اســتعراض التنفيــذ قــرار املــؤمتر    -٢٦

الفريق مبهمة متابعة ومواصلة العمل الذي كان يقوم به سابقاً الفريق العامـل احلكـومي الـدويل              
 مـن اإلطـار     ١١وأخذ الفريق بعني االعتبار أن الفقرة       . املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية    

و مـساعدة الـدول     املرجعي تقـضي بـأن يكـون أحـد أهـداف آليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة هـ                    
األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصة من املساعدة التقنية وتسويغها، وعلى تعزيـز وتيـسري     

  .تقدمي املساعدة التقنية
 من اإلطار املرجعي، اليت تقـضي       ٤٤واستذكر الفريق الوظائف املسَندة إليه يف الفقرة          -٢٧

ــة عــن عم      ــق يف تكــوين صــورة إمجالي ــام الفري ــل مه ــأن تتمثّ ــى   ب ــوف عل ــة االســتعراض للوق لي
ــة      ــة، وذلــك بغي ــدة، والنظــر يف االحتياجــات مــن املــساعدة التقني التحــديات واملمارســات اجلي

  .ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً
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وسلّم الفريق مبا تؤّديه املساعدات التقنية اليت تقّدمها اجلهات املاحنـة الثنائيـة واملتعـّددة                 -٢٨
لُصُعد من دور متواصل وقَــيِّم، وبأمهيـة معاجلـة مـسألة املـساعدة التقنيـة                األطراف على خمتلف ا   

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            

  .الدول األطراف املستعَرضة من املساعدة التقنيةاحتياجات 
ويف ضوء ما سبق، أوصى الفريق مجيع الـدول األطـراف بـأن ُتـدرج يف ردودهـا علـى                -٢٩

قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة ويف تقاريرهــا القُطريــة، حيثمــا انطبــق احلــال، بيانــاً           
 مرتَّبــة حــسب األولويــة ومتــصلة بتنفيــذ  باحتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة، وُيفــّضل أن تكــون 

  .أحكام االتفاقية اليت جيري تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية
وأوصى الفريق مجيع الدول األطراف بأن تقـّدم، حيثمـا انطبـق احلـال، معلومـات عـن             -٣٠

  .مشاريع املساعدة التقنية اجلارية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية
 مـع اإلطـار   يّتـسق ظـر، باالسـتناد إىل نتـائج عمليـة االسـتعراض ومبـا       وقّرر الفريق أن ين   -٣١

املرجعي لآلليـة، يف حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة يف جمـال تقـدمي املـساعدة التقنيـة ويف جتميـع                       
  .ةقّدممعلومات عن االجتاهات السائدة فيما يتعلق باملساعدات التقنية املطلوبة وامل

 أعـاله   ٣١مانـة جمـاالت األولويـة املـشار إليهـا يف الفقـرة              وأوصى الفريق بأن تأخـذ األ       -٣٢
  .بعني االعتبار يف براجمها املواضيعية واإلقليمية، وال سّيما لدى صوغ أدوات املساعدة التقنية

وأوصــى الفريــق بــأن تــزّوده األمانــة مبعلومــات عــن الثغــرات يف تــأمني التمويــل الــالزم      -٣٣
  . باملخدرات واجلرمية اجلاري تنفيذها وفقاً لألولويات احملّددةملشاريع مكتب األمم املتحدة املعين

  :وأوصى الفريق كذلك بأن تقوم األمانة، حتت إشرافه، مبا يلي  -٣٤
التعاون مع سائر الشركاء الثنائيني واملتعدِّدي األطراف على الترويج الستخدام            )أ(  

   املساعدات يف ميدان مكافحة الفساد؛االتفاقية وآلية االستعراض اخلاصة هبا كأداة لوضع برامج
إقامــة شــراكات مــع الــشركاء الثنــائيني واملتعــدِّدي األطــراف ضــماناً للفعاليــة     )ب(  

  والتنسيق يف تقدمي املساعدة التقنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛
جتميــع املعلومــات املتعلقــة بــاخلربات املكتــسبة والــدروس املــستفادة مــن تقــدمي   )ج(  
   التقنية يف جمال مكافحة الفساد؛املساعدة
ــدريب       )د(   ــة يف دورات التـ ــساعدة التقنيـ ــب املـ ــة جبوانـ ــات املتعلقـ إدراج املعلومـ

  . من اإلطار املرجعي لآللية٣٢الدورية اليت تنظَّم عمالً بالفقرة 
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 ٣/٤واتساقاً مع اإلطار املرجعي، أعاد الفريـق تأكيـده علـى الطلـب الـوارد يف القـرار                  -٣٥
ن املؤمتر بأن يواصـل املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة تقـدمي املـساعدة التقنيـة مـن                     الصادر ع 

ــاء         ــسياسات أو بن ــشأن ال ــة املباشــرة ب ــها تقــدمي اخلــربة الفني ــة، بوســائل من ــذ االتفاقي أجــل تنفي
ــة          ــساد واجلرمي ــدابري مكافحــة الف ــق بت ــب املواضــيعي املتعل ــامج املكت ــن خــالل برن ــدرات م الق

ذلك يف بــرامج املكتــب اإلقليميــة، حيثمــا كــان مناســباً، باســتخدام جمموعــة    االقتــصادية، وكــ
املكتبـة القانونيـة وَمجمـع إدارة املعـارف وقائمـة خـرباء       (أدوات املساعدة التقنية املوجودة لديه  

  ).مكافحة الفساد وحلقات العمل الوطنية أو اإلقليمية، وغريها من األدوات
ّد األمانة تقريراً عن تنفيذ التوصيات الواردة أعاله لكـي          وختاماً، أوصى الفريق بأن تع      -٣٦

  .ينظر يف املسألة خالل كل دورة من دوراته
ــه األوىل          -٣٧ ــيت اختــذها يف دورت ــرارات ال ــى الق ــة عل ــه الثاني ــّدداً يف دورت ــق جم ــد الفري وأكّ

ي واملتعـّدد   وطُلب من مقـدِّمي املـساعدة علـى الـصعيدين الثنـائ           . املستأنفة بشأن املساعدة التقنية   
األطراف أن يتبادلوا، أثناء الدورة الثانية املستأنفة، املعلومات بشأن املـساعدة التقنيـة الـيت سـبق                 
  .أن قُدِّمت، وذلك لتمكني الفريق من البدء يف تكوين صورة شاملة عن نوع املساعدة املقدَّمة

وطلبـات املـساعدة، اقتـرح    وتسهيال لتعزيز املواءمة االستراتيجية ألنشطة اجلهات املاحنـة           - ٣٨
الرئيس أن تتبادل اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية املعلومات مع فريق اسـتعراض التنفيـذ بـشأن                
مشاريع املساعدة التقنية اجلاري تنفيذها من جانب اجلهات املاحنـة املعنيـة يف جمـاالت ذات صـلة                   

  ).٦٣ و٥٠ و٤٩، الفقرات CAC/COSP/IRG/2011/4(مبنع الفساد ومكافحته 
    

    مسائل أخرى -خامسا 
وطلـب الفريـق    . نظر فريق استعراض التنفيذ يف مسألة مشاركة املراقبني يف اجتماعاتـه            -٣٩

يف دورتــه األوىل إىل األمانـــة أن تـــستفيت يف األمــر، مـــن الناحيـــة القانونيــة، مكتـــب الـــشؤون    
وىل املــستأنفة، علــى واتفــق الفريــق، يف دورتــه األ). CAC/COSP/IRG/2010/9انظــر (القانونيــة 

وســُتوّجه يف . أنَّ القــرار النــهائي يف مــسألة مــشاركة املــراقبني يف الفريــق ســوف يتخــذه املــؤمتر 
تلك األثناء دعوات حلضور دورة الفريق الثانية علـى النحـو املبـّين يف جـدول األعمـال املؤقـت               

وال يعتقــد . نظيميــة، يف إطــار البنــد املتعلــق باملــسائل الت)CAC/COSP/IRG/2011/1(وشــروحه 
فريق استعراض التنفيذ أنَّ ذلك القـرار يـشكّل سـابقة يف هـذا املـضمار، وقـد الحـظ يف دورتـه          
الثانية أنَّ جهودا ُبِذلت قبل الدورة الثانية وأثناءها الستكشاف حلول مناسـبة وعمليـة يف هـذا                 

 الفريـق مل يتوّصـل إىل       وألنَّ. الصدد من أجل عرضها على املؤمتر يف دورته الرابعـة للنظـر فيهـا             
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توافق يف اآلراء بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة بتلك املسألة، فسينظر يف هذه املـسألة مـرة أخـرى                
يف دورته الثانية املستأنفة لكـي يتـسّنى التوّصـل إىل تفـاهم حـول اقتـراح مناسـب ُيعـرض علـى                       

االنتقاليـة الـسابقة لعقـد    وعـالوة علـى ذلـك، لـن ُيـّدخر أّي جهـد يف الفتـرة            . املؤمتر للنظـر فيـه    
دورة الفريــق الثانيــة املــستأنفة ملواصــلة معاجلــة هــذه املــسألة مــن خــالل إجــراء مــشاورات غــري  

وقــّرر الفريــق أيــضا أن ُتوّجــه دعــوات حلــضور دورتــه . رمسيــة بغيــة التوّصــل إىل حلــول عمليــة
لبنـد املتعلـق باملـسائل      املستأنفة بالطريقة املبيَّنة يف جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه يف إطـار ا               

وفضال عن ذلك، اتُِّفق على أن ُتـدرج مـذكّرة تفـسريية حتـت بنـد جـدول األعمـال                   . التنظيمية
املتعلق مبسائل أخرى، لبيان أنَّ النظر يف البند املذكور سيشمل إجـراء مـداوالت بـشأن مـسألة                  

 ).٦٥، الفقرة CAC/COSP/IRG/2011/4(مشاركة املراقبني يف دورات الفريق 
 


