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  فريق استعراض التنفيذ 
  الدورة الرابعة املستأنفة

        ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ و٢٦مدينة بنما، 
تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة املستأنفة،     

      ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ و٢٦املعقودة يف مدينة بنما يومي 
    إضافة    

    مةمقدِّ  -أوالً  
فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف اجلـزء األول مـن                 قرَّر    -١

، أن يعقد دورة مـستأنفة      ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١ إىل   ٢٧دورته الرابعة، اليت ُعقدت يف فيينا من        
  .مدهتا يوم واحد قبل هناية هذا العام بغية مواصلة مداوالته

    
      تنظيم الدورة  -ثانياً  
    الدورةافتتاح   - ألف  

 ٢٧ و ٢٦َعقد فريـق اسـتعراض التنفيـذ دورتـه الرابعـة املـستأنفة يف مدينـة بنمـا يـومي                       -٢
  .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين

، نائـب رئيـسة مـؤمتر الـدول         )إسـبانيا (وترأس الـدورة املـستأنفة إغنـاثيو بايلينـا رويـث              -٣
  .األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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     جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار  - باء  
مــايو / أيـار ٢٧أقـرَّ فريـق اسـتعراض التنفيـذ جـدول األعمــال التـايل لدورتـه الرابعـة يف           -٤

٢٠١٣:  
  :املسائل التنظيمية  -١

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

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢
  .املساعدة التقنية  -٣
  .املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٤
  .مسائل أخرى  -٥
  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة لفريق استعراض التنفيذ  -٦
  . اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة  -٧
    

    احلضور  - جيم  
تعراض التنفيذ ممثِّلو الدول التاليـة األطـراف يف         حضر الدورة الرابعة املستأنفة لفريق اس       -٥

االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، أرمينيـــا، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـرائيل،  : االتفاقيـــة
-مجهوريــة(إكـوادور، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيـسيا، أنغـوال، إيـران          

، باكستان، باالو، البحـرين، الربازيـل، الربتغـال، بـروين           يرلندا، إيطاليا، باراغواي  أ،  )اإلسالمية
ــا      ــدي، بوليفيـ ــو، بورونـ ــا فاسـ ــنن، بوركينـ ــا، بـ ــا، بنمـ ــسالم، بلجيكـ ــة(دار الـ ــددة -دولـ املتعـ

، تايلنــد، تركيــا، توغــو، اجلزائــر، جــزر ســليمان، جــزر القمــر، جــزر كــوك، جــزر  )القوميــات
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب        زانيـا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا،           مارشال، مجهورية تـن   

أفريقيــا، الــدامنرك، روانــدا، رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، الــسلفادور، ســلوفينيا، ســنغافورة،         
الــسنغال، ســوازيلند، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــراق، غانــا، غواتيمــاال، فرنــسا،     

ومبيـا، الكويـت، كرييبـاس،    الفلبني، فنلندا، فييت نـام، قطـر، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كول            
ــصر، املكــسيك،         ــشقر، م ــا، مدغ ــسوتو، ماليزي ــشتاين، لي ــا، ليختن ــا، ليتواني ــان، ليبي ــا، لبن كيني

ــا العظمــى و     ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال ــديف، اململكــة العربي ــشمالية،  أمل ــدا ال يرلن
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 النمـسا، نيبـال، النيجـر،     ، ناميبيـا، نـاورو، النـرويج،      )دةاملوحَّـ -واليات(موزامبيق، ميكرونيزيا   
  .نيكاراغوا، هاييت، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية

وُمثِّــل يف الــدورة املــستأنفة االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة      -٦
  .طرف يف االتفاقية

عــة وغــري مــشاركة الكيانــات املوقِّ"، املعنــون ٤/٥ مــن قــرار املــؤمتر ١ووفقــاً للقاعــدة   -٧
، قـرَّر املـؤمتر   "املوقِّعة واهليئات واملنظمات احلكومية الدوليـة يف أعمـال فريـق اسـتعراض التنفيـذ              

  .أنه حيقُّ للدول املوقِّعة أن تشارك يف فريق استعراض التنفيذ
ــة     -٨ ــة املوقِّعــة علــى االتفاقي ــة التــشيكية،  : وُمثِّلــت مبــراقبني الــدولُ التالي ــا، اجلمهوري أملاني
  .انالياب
، قـرَّر املـؤمتر أن ُتـدعى الـدول غـري املوقِّعـة إىل         ٤/٥ من قـرار املـؤمتر       ٣ووفقاً للقاعدة     -٩

حضور مداوالت فريق استعراض التنفيذ، شريطة أن تكون الدول املعنية قد أخطـرت الفريـق،               
يهـا أو  عن طريق األمانة، باعتزامها أو بقرارها التـصديق علـى االتفاقيـة أو قبوهلـا أو املوافقـة عل           

  . من االتفاقية٦٧ من املادة ٤ و٣االنضمام إليها، وفقاً للفقرتني 
  .وُمثِّلت دولة جنوب السودان، وهي دولة هلا صفة مراقب  -١٠
    

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

كرييبـاس، اللـتني أصـبحتا طرفـاً        أجرى الفريق سحب القرعة خبصوص كلٍّ من غينيا و          -١١
يف االتفاقيــة بعــد إجــراء عمليــة ســحب القرعــة يف اجلــزء األول مــن دورة الفريــق الرابعــة، الــيت  

وقــد اخــتريت يف ســحب القرعــة ســانت لوســيا  . ٢٠١٣مــايو / أيــار٣١ إىل ٢٧ُعقــدت مــن 
ــا   ــا كــدولتني مــستعرِضتني لغيني ــانواتو و  . وموريتاني كــوت كمــا اخــتريت يف ســحب القرعــة ف
  .ديفوار كدولتني مستعرِضتني لكرييباس

    
    التقرير املرحلي  - باء  

مــون الــضوء علــى فائــدة عمليــة االســتعراض القطــري، للــدول املــستعَرضة ســلَّط املتكلِّ  -١٢
وأثنــوا علــى العمــل الــذي تقــوم بــه الــدول املــشاركة يف . والــدول املــستعرِضة علــى حــد ســواء

تـضطلع بـه األمانـة؛ ورّحـب املتكلمـون بازديـاد عـدد              عمليات االستعراض وعلى العمل الذي      
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واسـتذكر  . عمليات االستعراض اجلاري اختتامها وبالوثائق اليت جيري إعدادها بناًء علـى ذلـك   
املتكلّمون املبادئ التوجيهية آلليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، وقـّدموا تفاصـيل عـن جتـارهبم يف           

نّوه بعض املتكلّمني بالتأثري اإلجيايب الناتج عـن تـوفّر      و. عملية االستعراض على املستوى الوطين    
عملية استعراض شاملة للجميع وشفافة؛ كما أشار بعضهم إىل الطابع احلكومي الـدويل الـذي         

 بعض املتكلّمني علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة الـيت ُينظـر                   وعقَّب. ليةاآلتتسم به   
وذُكـر أنـه    .  املعلومات عن تنفيذ االتفاقية علـى الـصعيد الـوطين          إليها على أهنا أداة مفيدة جلمع     

ميكــن مواصــلة حتــسني القائمــة املرجعيــة بتبــسيطها وتقليــصها مــع احلفــاظ علــى نوعيــة وعمــق   
مني علـى تـوّخي     ويف هـذا اخلـصوص، حـثّ بعـض املـتكلِّ          . املعلومات والتحليالت اليت تقـدمها    

يـد مـن التـأّني لـدى تقيـيم نتـائج الـدورة األوىل بغيـة            احلذَر، وذكروا أن من الـالزم الـتفكري مبز        
وقــالوا إن واليــة األمانــة ال تتــضمن حماولــة تبــسيط القائمــة املرجعيــة  . حتــسني القائمــة املرجعيــة

وقُـّدم  . ولكن بعض املتكلمني اآلخرين مل يوافقـوا علـى هـذا الـرأي            . للتقييم الذايت مببادرة منها   
إىل الــدول مــشروع خمطّــط لتسلــسل األســئلة يف الفــصلني قيــد االســتعراض يف الــدورة املقبلــة،  

ط وســلَّ. CAC/COSP/2013/CRP.6و CAC/COSP/2013/3 الــوثيقتنيللتعليــق عليــه، وذلــك يف 
بعض املتكلّمني الضوء على السُّبل اليت باإلمكان اّتباعها بشأن متابعـة نتـائج دورة االسـتعراض               

قبـل بـدء    التنفيـذ   وىل، وأيدوا مواصلة املناقشات بشأن الدروس املستفادة يف فريق استعراض           األ
مني أن األعمـال الالزمـة لتنظـيم الـدورة الثانيـة مـا زالـت يف                 وذكر بعض املـتكلِّ   .الدورة الثانية   
  . مرحلتها األولية

    
    حمصلة االستعراضات  - جيم  

املواضــيعية واإلقليميــة وبفائــدهتا املتزايــدة للتحليــل  مــون بنوعيــة التقــارير  رحَّــب املتكلِّ  -١٣
الذي جيريه الفريـق للمـسائل املوضـوعية، وخـصوصاً التحـدِّيات املواَجهـة واملمارسـات اجليِّـدة                  

وذُكـر أنَّ هنالـك أمثلـة إضـافية علـى التنفيـذ             . اليت تأخذ يف احلسبان توصـيات الفريـق الـسابقة         
 االعتبــار الطبيعــة املواضــيعية للتقــارير وفقــاً لإلطــار ميكــن أن تكــون مفيــدة، علــى أن توضــع يف

ــي  ــان (املرجع ــن       ). ٤٤ و٣٥الفقرت ــد م ــيِّن مبزي ــصلة ميكــن أن يب ــارير منف ــدمي تق ــي أنَّ تق وُرئ
اإليضاح املمارسات اجليدة، اعتماداً على التجارب واألمثلـة علـى التنفيـذ لـدى بلـدان خمتـارة،                  

وذكـر بعـض املـتكلِّمني أنَّ تـوفري حملـة إمجاليـة       . يوهي جتـارب وأمثلـة ُتقـدَّم علـى أسـاس طـوع           
مواضــيعية عــن التوصــيات الــيت ُتقــدَّم يف عمليــات االســتعراض ميكــن أن يثــري باملعلومــات          
مداوالت الفريق املوضوعية، وكذلك ضمناً يف سـياق متابعـة عمليـات االسـتعراض واملـساعدة       

تقارير املواضيعية واإلقليميـة، علـى غـرار        التقنية، وطلبوا تقدمي املزيد من التحديثات خبصوص ال       
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حالة تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة         "املعلومات احلديثة اليت توفرها يف هذا الشأن الوثيقة املعنونة          
  ).CAC/COSP/2013/CRP.7" (التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل: ملكافحة الفساد

    
    املساعدة التقنية  -رابعاً  

لِّمــون الــضوء علــى أنَّ آليــة اســتعراض التنفيــذ هــي أداة تــساعد الــدول         ســلَّط املتك  -١٤
األطراف على استبانة وتسويغ احتياجاهتا وأولوياهتا اخلاصـة باملـساعدة التقنيـة، وعلـى تـشجيع       
وتيسري تقدمي تلك املساعدة، ممـا ُيـربز أمهيـة املـساعدة التقنيـة بالنـسبة إىل عمـل اآلليـة كعنـصر                       

تنويــه بــدور اآلليــة اهلــام يف التوصُّــل إىل حتديــد االحتياجــات اخلاصــة مــن وجــرى ال. ل لــهمكمِّــ
وقـال  . ويف توفري املعلومـات الالزمـة لتقـدمي الـدعم علـى حنـو مـستدمي ومتـسق                 املساعدة التقنية   

بعض املتكلِّمني إهنم سوف يرحِّبون باحلصول على مزيد من املعلومات املفصَّلة علـى املـستوى               
وجـرى التنويـه    . ري حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية وتـوفري الـدعم         القُطري من أجل تيس   

بوصـفه جهـةً تقـدِّم املـساعدة        ) املكتـب (بدور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة         
وأكَّـد املتكلِّمـون أمهيـة ضـمان املتابعـة          . التقنية، وخاصة يف سياق متابعة عمليـات االسـتعراض        

يــات االســتعراض وطلبــات املــساعدة، علــى حنــو ُيــشرك مجيــع اجلهــات املعنيــة          الفعَّالــة لعمل
وأُكّدت جمدداً أمهيـة اتبـاع هنـج        . واجلهات املاحنة الثنائية واملتعدِّدة األطراف ومقدِّمي املساعدة      

قُطري، من حيث املبـادرة والتنفيـذ، لوضـع بـرامج لتقـدمي املـساعدة التقنيـة علـى حنـو متكامـل                       
ويف هذا السياق، ضـرب عـّدةُ مـتكلِّمني أمثلـةً علـى      . ٣/٤يتماشى مع قرار املؤمتر     ومنسَّق، مبا   

ــددة األطــراف           ــات متع ــة ومنظم ــة ثنائي ــات ماحن ــّدمها جه ــيت تق ــة الناجحــة ال ــساعدة التقني امل
وأشــار املتكلِّمــون أيــضاً إىل . واملكتــب، وتنــاولوا باملناقــشة جتــارهبم يف تقــدمي املــساعدة التقنيــة 

وأعـرب  . ستمر ألنشطة مكافحة الفساد واملساعدة التقنيـة الـيت يـضطلع هبـا املكتـب              تأييدهم امل 
بعض املتكلِّمني عن تقديرهم حللقات املناقـشة الـيت سـبق أن نظَّمتـها األمانـة لتيـسري مـداوالت                    
الفريق بشأن املساعدة التقنية، وقالوا إهنم سوف يرحِّبون بتنظيم حلقات مناقـشة مماثلـة خـالل                

  .ليت سُتعقد يف املستقبلالدورات ا
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -خامساً  
قـدَّمت األمانـة معلومــات حمدَّثـة عــن امليزانيـة تبــيِّن النفقـات املتكّبــدة حـىت اآلن بــشأن         -١٥

السنوات األربع األوىل من عمل اآللية، والتقديرات املنقَّحة بشأن الـسنوات األربـع األوىل مـن             
ية، وكذلك املوارد املتلقّاة من امليزانية العادية لألمم املتحـدة واملـسامهات املقدمـة مـن                عمل اآلل 

خارج امليزانية على السواء، واالحتياجات من املوارد للسنة الرابعـة مـن عمـل اآلليـة، والتـدابري           
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ة وأوضـح أحـد الوفـود أنـه ينبغـي مواصـلة مناقـشة مـسأل               . املؤقَّتة بشأن الوفورات يف التكاليف    
متويل اآللية مبعزل عن مسألة متويل أنشطة املساعدة التقنية الرامية إىل متابعـة العمـل علـى تلبيـة                   

  .االحتياجات املستبانة من خالل االستعراضات القُطرية
    

    اعتماد التقرير  -سادساً  
 التقريـر املعـد عـن       ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧اعتمد فريق استعراض التنفيذ يف        -١٦

  . دورته الرابعة املستأنفةأعمال
 


