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    مقدِّمة  - أوالً  

، ٣/١حـة الفسـاد يف قـراره    أنشأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكاف   -١
املعنون "آلية االستعراض"، فريَق استعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتـوح العضـوية   
 يتألَّف مـن دول أطـراف يف االتفاقيـة ويعمـل حتـت سـلطة املـؤمتر ويرفـع إليـه تقـاريره. وتتمثَّـل           

بانة التحــدِّيات مهمــة الفريــق يف تكــوين صــورة إمجاليــة عــن عمليــة االســتعراض مــن أجــل اســت 
ــة        ــذ االتفاقي ــة ضــماناً لتنفي ــن املســاعدة التقني ــدة، والنظــر يف االحتياجــات م واملمارســات اجليِّ

  فعَّاالً.  تنفيذاً
    

      تنظيم الدورة  - ثانياً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

 ٥إىل  ١دورته السادسة يف فيينـا، يف الفتـرة مـن    التنفيذ (الفريق) عقَد فريق استعراض   -٢
  .٢٠١٥/يونيه حزيران

وتـــرأس بولـــوس نـــوا (ناميبيـــا) جلســـات الـــدورة السادســـة األوىل والثانيـــة والرابعـــة     -٣
والسادسة والسابعة والثامنة والعاشـرة، وترأسـت جلسـاته الثالثـة واخلامسـة والتاسـعة آجنيليكـا        

  ماينت خوستنياين (بنما).
لينظـر فيهـا    الفريـق ة علـى  وأوجز أمني املؤمتر يف كلمتـه األوليـة أهـم املسـائل املعروضـ       -٤

حتضرياً للدورة السادسة للمؤمتر. وقال إنَّ إحدى املسائل الرئيسية بالنسـبة للـدورة هـي موعـد     
الثانيـة أثنـاء انعقـاد     ضـية دورة االستعراالـ الثانيـة. فـإذا أُريـد اسـتهالل      يةدورة االستعراضـ البدء 

يف  للفريـق يف الـدورة السـابعة    الدورة السادسة للمـؤمتر وبـدء عمليـات االسـتعراض يف إطارهـا     
، لَزِم حتديد كيفية التعامل مع الـدول الـيت لـن تكـون يف ذلـك احلـني قـد        ٢٠١٦حزيران/يونيه 

األخـذ بـه للتعامـل مـع      الفريـق أهنت استعراضاهتا. وطُرِح تساؤل آخر بشأن النـهج الـذي يـودُّ    
هلـا األمانـة يف هـذا     أرسـلتها  احلاالت القليلة اليت مل ترد فيها دول أطراف علـى اخلطابـات الـيت   

عليها. ومن ناحيـة أخـرى، لفـت األمـني انتبـاه الفريـق إىل مشـروع         دِّفت عن الرقَّالشأن أو تو
الثانية، الـذي أتـيح للفريـق يف ورقـة اجتمـاع       يةلدورة االستعراضلقائمة التقييم الذايت املرجعية 

). CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1يف دورتــه السادســة جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة ( 
ومشلت املسائل املعلقة األخرى مسألة حتديد موعد وطريقـة إجنـاز تقيـيم أداء آليـة االسـتعراض      
(اآللية)، وما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت على تلك اآللية، وحتديد موعد الشروع يف مجـع  
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 ضـية دورة االستعراالـ مـة أثنـاء   وتبادل املعلومات عن اإلجراءات املتَّخذة لتنفيذ التوصـيات املقدَّ 
األوىل وكيفية القيام بذلك. ومتثلت املسألة األخرية يف مناقشة االحتياجات املقدَّرة من املـوارد  

  الثانية. ضيةدورة االستعراالمن أجل تسيري أعمال 
ــم مم  -٥ ــوتكلَّ ــا     ثِّ ــه األعضــاء وأرميني ــة عــن االحتــاد األورويب ودول ل االحتــاد األورويب نياب
بانيــا وأوكرانيــا وآيســلندا والبوســنة واهلرســك وتركيــا واجلبــل األســود ومجهوريــة مقــدونيا  وأل

ــيَّن أنَّ االحتــاد       ــرويج. وب ــدوفا وصــربيا وليختنشــتاين والن ــة مول اليوغوســالفية ســابقاً ومجهوري
األورويب يواصل تبسيط تدابريه الراميـة إىل مكافحـة الفسـاد يف سياسـاته الداخليـة واخلارجيـة،       

د كمثال قواعد االشتراء اليت ُعدِّلت مؤخراً والتشريع اجلديد املتعلق بتجميـد املوجـودات   وأور
وذكــر أيضــاً االشــتراطات املفروضــة علــى الشــركات الكــبرية بشــأن  ومصــادرهتا واســتردادها. 

الكشف عن املعلومـات املتعلقـة بسياسـات مكافحـة الفسـاد، ورصـد األنشـطة ذات الصـلة يف         
ــتك   ة االقتصــاديةإطــار دورات احلوكمــ  ــى األســس   لِّلالحتــاد األورويب. وســلَّط امل م الضــوء عل

ــأخري          ــق حبــاالت الت ــا يتعل ــة فيم ــا اآللي ــيت تطرحه ــة، وأشــار إىل التحــديات ال املوضــوعية لآللي
الثانيـة مـن    ضيةدورة االستعراالوالفعالية من حيث التكلفة. وشدَّد على ضرورة أن ُيستفاد يف 

ورة األوىل، وأكَّـد عـزم االحتــاد األورويب، والـدول األعضـاء فيــه     الـدروس املستخلصـة مـن الــد   
والبلدان اليت انضمت إىل البيان الذي أدىل به، علـى إجـراء حتسـينات مـن خـالل احلـوار البنَّـاء        
قبــل انعقــاد دورة املــؤمتر السادســة وأثناءهــا. وكــرَّر موقــف االحتــاد األورويب الــذي يــدعو إىل   

فية يف اآللية، مما ميكِّـن الـدول مـن أن تسـتفيد علـى النحـو األمثـل        حتقيق درجة أعلى من الشفا
من مجيع املعلومات، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من املنظمـات غـري احلكوميـة. وشـدَّد علـى      
أنَّ االحتاد األورويب يعتـرب أنَّ مشـاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف اهليئـات احلكوميـة الدوليـة         

  الداخلي ملؤمتر الدول األطراف. متتثل متاماً للنظام
ل نيجرييــا نيابــة عــن اجملموعــة األفريقيــة، فــأبرز أمهيــة اآلليــة وأمهيــة الفريــق  ثِّــوتكلَّــم مم  -٦

كمنــرب لتبــادل اخلــربات ومســاعدة البلــدان علــى تنفيــذ االتفاقيــة. وقــال إنَّ اآلليــة الــيت أنشــأها   
ــرار  ــر    ٣/١القـ ــدول األطـ ــاعدة الـ ــاً يف مسـ ــؤدي دوراً حامسـ ــديات   تـ ــتبانة التحـ ــى اسـ اف علـ

ل ثِّـ د املمكَّـ اعدة التقنيـة، وأ واملمارسات اجليدة، وكذلك على النظـر يف االحتياجـات مـن املسـ    
على أنَّ اإلطار املرجعي لآللية، وال سيما مبادئها التوجيهية، ال يزال ميثل إطاراً كافياً ومناسـباً  

 ملِّد املـتك كَّـ ل عمليـة االسـتعراض. وأ  مجيـع مراحـ   ينبغي االمتثال له متامـا وعلـى حنـو متسـق يف    
النظــام الــداخلي للمــؤمتر ال يســمح  نَّد علــى أكَّــبع احلكــومي الــدويل لآلليــة، كمــا أعلــى الطــا

مبشاركة املنظمات غـري احلكوميـة يف اهليئـات احلكوميـة الدوليـة ومجيـع األفرقـة العاملـة التابعـة          
. وذكـر أيضـاً أنَّ جمموعتـه    ٤/٦ليـه يف القـرار   ل إصُّـ ه باحلـل التـوفيقي الـذي مت التو   وَّنللمؤمتر و
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ترى أنَّه ينبغـي متويـل اآلليـة مـن خـالل امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة. وشـجَّع املـتكلِّم مجيـع             
ــالــدول األطــراف علــى املشــاركة بنشــاط يف    ــة الــيت ســوف تشــمل   يةدورة االستعراضــال الثاني

ائية) والفصـل اخلـامس (اسـترداد املوجـودات)     استعراض كل أحكام الفصل الثاين (التدابري الوق
استعراض هذه الفصـول سـيؤدي    نَّأ واعترب ٣/١من االتفاقية يف إطار من االمتثال التام للقرار 

إىل نتــائج ملموســة ومفيــدة. وأعــرب عــن رضــاه عــن قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــيت            
قائمـة التقيـيم    نَّد أكَّـ لتفاصـيل وأ األوىل ومستواها من ا يةدورة االستعراضالاستخدمت خالل 

الــذايت املرجعيــة الشــاملة الــيت اســتخدمت يف الــدورة األوىل ســوف تظــل ُتســتخدم يف الــدورة   
ــع       ــذ الكامــل لقــرارات املــؤمتر املتعلقــة مبن ــتكلِّم إىل التنفي ــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، دعــا امل الثاني

اســي مــن مبــادئ االتفاقيــة. ودعــا الفســاد، وشــدَّد علــى أمهيــة اســترداد املوجــودات كمبــدأ أس
الدول إىل التعجيـل يف إجـراءات اسـترداد املوجـودات وإزالـة العوائـق الـيت حتـول دونـه. وأكَّـد           
املتكلِّم أيضاً على أمهية التعاون الدويل يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك تبادل املعلومات ومجـع  

  .البيانات وتبادل املساعدة القانونية
    

    دول األعمال وتنظيم األعمالإقرار ج  -باء  
ــرَّ   -٧ ــُقالأق ــذ فري ــه ١يف  ،اســتعراض التنفي ــايل، بصــيغته   جــدولَ ،حزيران/يوني األعمــال الت

  لة:املعدَّ
  املسائل التنظيمية: -١  
  افتتاح الدورة؛ (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)    
  فساد.استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال -٢  
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. -٣  
  املساعدة التقنية.  -٤  
  املالية واملتعلِّقة بامليزانية.املسائل   -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ.  -٧  
  عن أعمال دورته السادسة.اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ   -٨  
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    احلضور  -جيم  
 ،االحتـاد الروسـي  فريق ممثِّلو الدول التالية األطراف يف االتفاقيـة:  لحضر الدورة السادسة ل  -٨

 ،إكـوادور  ،أفغانسـتان  ،إسـرائيل  ،إسـتونيا  ،أستراليا ،إسبانيا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني ،إثيوبيا
إيـــران  ،أوغنـــدا ،أوروغـــواي، أنغـــوال، إندونيســـيا ،يـــة املتحـــدةاإلمـــارات العرب ،أملانيـــا ،ألبانيـــا

بــروين دار  ،الربتغــال ،الربازيــل ،البحــرين ،بــاراغواي ،إيطاليــايرلنــدا، آ ،اإلســالمية)-ة(مجهوريــ
بوليفيا (دولـة   ،بولندا ،البوسنة واهلرسك ،بوروندي ،بوركينا فاسو ،بنن ،بنما ،بلجيكا ،السالم

 ،جـزر سـليمان   ،اجلزائـر  ،تـونس  ،توغـو  ،تركيـا  ،تايلنـد  ،بـيالروس  ،وبري ،املتعددة القوميات) -
اجلمهورية  ،مجهورية ترتانيا املتحدة ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،جزر القمر
 ،مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية    ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية كوريا ،الدومينيكية

 ،الســلفادور ،ســري النكــا ،زامبيــا ،رومانيــا ،روانــدا ،دولــة فلســطني ،يبــويتج ،جنــوب أفريقيــا
 ،شــيلي، ســرياليون ،سويســرا ،الســويد، الســودان ،الســنغال ،ســنغافورة ،ســلوفينيا ،ســلوفاكيا

 ،الفلـبني  ،فرنسـا  ،فـانواتو  ،بيسـاو -غينيـا  ،غينيا ،غواتيماال ،غانا ،غابون ،عمان ،العراق ،الصني
 ،كنــدا ،كمبوديــا ،كرواتيــا ،قطــر ،قــربص ،فييــت نــام ،فنلنــدا ،بوليفاريــة)ال-مجهوريــة(فرتويــال 

 ،ليربيـا  ،لكسـمربغ  ،لبنان ،التفيا ،كينيا ،الكويت ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا
ــا ــا ،مالطــة ،ليســوتو ،ليختنشــتاين ،ليبي  ،مــالوي ،املكســيك ،املغــرب ،مصــر ،مدغشــقر ،ماليزي

 ،يرلنــدا الشــمالية آاململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و    ،ســعوديةاململكــة العربيــة ال  ،ملــديف
 ،نيجرييـا  ،النيجر ،النمسا ،النرويج ،ناميبيا ،دة)حَّاملو-ميكرونيزيا (واليات ،ميامنار ،موريشيوس
  .اليونان ،اليمن ،الواليات املتحدة األمريكية، هولندا ،هنغاريا ،اهلند ،هاييت ،نيكاراغوا

، وهــو منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة طــرف يف االتفاقيــة  ، األورويب وُمثِّــل االحتــاد  -٩
  االجتماع.  يف
مشــاركة الكيانــات املوقِّعــة وغــري املوقِّعــة املعنــون " ٤/٥مــن القــرار  ١للقاعــدة  ووفقــاً  -١٠

حيـقُّ  أنـه   ، قـرَّر املـؤمتر  "واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق استعراض التنفيـذ 
  .فريقدورة الوقِّعة على االتفاقية أن تشارك يف امل للدول
  : اليابان.املوقِّعة على االتفاقيةوُمثِّلت الدولة التالية   -١١
، قــرَّر املــؤمتر أنــه جيــوز دعــوة املنظمــات احلكوميــة ٤/٥مــن القــرار  ٢للقاعــدة  ووفقــاً  -١٢

وبراجمها، واملعاهـد التابعـة    الدولية، ووحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصناديقها
صــة وســائر لشــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت املتخصِّ  

  فريق.الإىل املشاركة يف دورات  ،مؤسسات منظومة األمم املتحدة
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ــة: املنظمــة االستشــارية القانون       -١٣ ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــات احلكومي ــة وُمثِّلــت مب ي
، األكادميية الدولية ملكافحة الفسـاد، جامعـة الـدول العربيـة،     جملس أوروبا، األفريقية-اآلسيوية

  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
تابعــة لألمــم الربامج الــصــناديق واليئــات واهلو، تابعــة لألمانــة العامــةال ويف فئــة الوحــدات  -١٤

كـاالت  الوو، ملتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     تابعة لشبكة برنامج األمم االعاهد املو، املتحدة
 :املؤسسـة التاليـة  ُمثِّلـت مبـراقبني   ، تابعة ملنظومة األمم املتحـدة الخرى األؤسسات املو، صةتخصِّامل

  جامعة بيجني العليا التربوية (الصني).
ب وُمثِّلت يف االجتماع منظمة فرسان مالطة العسكرية، وهي كيان لديه مكتب مراقـ   -١٥

  دائم يف مقر األمم املتحدة.
    

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - اًثالث  
   

    التقرير املرحلي  - ألف 
ــ  -١٦ ــة عرضــ دَّق ــ ياشــفو اًمت األمان ــراء االستعراضــات   دُّبشــأن التقــ اً ثدَّحم ــرز يف إج م احمل

دولـة مـن    ١٥٨ديث كانـت  يف وقـت إعـداد هـذا التحـ     نَّالقطرية، وأبـرزت يف هـذا السـياق أ   
حـوارا مباشـرا    ١٣٣ضة قـد ردت علـى قائمـة التقيـيم الـذايت وأُجـري       الدول األطراف املستعَر

م احملــرز بوجــه عــام خــالل الــدورة األوىل  دُّخالصــة وافيــة، ممــا يظهــر عظــم التقــ  ٩٧وأُجنــزت 
دول يف  عـدَّة  مشـاكل صـعبة يف االتصـال قـد تبـدت مـع       نَّلالستعراض. غري أهنا أشـارت إىل أ 

مراحل خمتلفة من العمل، إما أثنـاء خضـوعها لالسـتعراض أو قيامهـا باسـتعراض دول أخـرى.       
وبعد إرسال تنبيهات هبذا الشأن، استرعت األمانـة انتبـاه الفريـق إىل هـذا األمـر وأعربـت عـن        

  استعداد املكتب لتوفري املساعدة التقنية يف خمتلف خطوات االستعراض إن طلب منه ذلك.
    

    نتيجة االستعراضات - ءبا  
ألقى باكدي بوتيسريي، عضو اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، كلمة افتتاحية وصـف    -١٧

فيهــا جتربــة بلــده كدولــة طــرف مستعَرضــة واســتراتيجيتها الوطنيــة يف جمــال مكافحــة الفســاد.  
صــة صَّخنيــة يف تايلنــد ورئــيس اللجنــة املألقــى ِكــيت واســينوند، عضــو اجلمعيــة التشــريعية الوطو

ملشروع القانون األساسي ملكافحة الفساد، كلمة أبلغ فيهـا الفريـَق بالتـدابري الـيت اختـذها بلـده       
صــة صَّت التشــريعية الــيت صـاغتها جلنــة خم ، ومنــها خباصــة التعـديال الًاعَّـ ف اًفاقيــة تنفيــذلتنفيـذ االت 

ملؤسســات رشــو املــوظفني األجانــب ومــوظفي احتــت رئاســته. ومشلــت هــذه التعــديالت جتــرمي 
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وإدخــال تعــديالت علــى النظــام اجلزائــي بشــأن اجلــرائم املتعلقــة باالتفاقيــة،     الدوليــة العموميــة
ــى         ــائم عل ــة الق ــزع امللكي ــى القيمــة إىل جانــب نظــام ن ــائم عل واســتحداث نظــام للمصــادرة ق
املمتلكات، وتعديل نظام التقادم حبيث يعلق العمل بـه يف حـال فـرار اجلـاين املزعـوم مـن وجـه        

فيـد،  أُمـة يف االتفاقيـة. و  رَّدالة، وإرساء مبدأ مساءلة األشـخاص االعتبـاريني عـن األفعـال اجمل    الع
على ذلك، بأنَّ من املقرر متديد صالحيات ووالية اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، الـيت   ةًعالو

قدَّم أحد أعضائها أيضا عرضا لتجربة بلده كدولة طرف خاضعة لالسـتعراض وأشـار يف هـذا    
  السياق إىل استراتيجية تايلند الوطنية اجلديدة ملكافحة الفساد.

لـة بوليفيــا  دت لـيين فالـديفيا، وزيــرة الشـفافية املؤسسـية ومكافحــة الفسـاد يف دو     كَّـ وأ  -١٨
بلدها جعل مـن أولوياتـه مكافحـة الفسـاد. وأشـارت إىل اجملـاالت الـيت         نَّاملتعددة القوميات، أ

تنفيذ االتفاقية، ومنها جترمي الرشـوة األجنبيـة واإلثـراء غـري املشـروع       م يفدُّق فيها مؤخرا تققَّحت
وأوضـحت، عـالوة علـى ذلـك،     وإعاقة سري العدالة وكذلك توفري احلماية للشـهود واملـبلِّغني.   

صـحة اإلقـرارات.   نظام إقرارات الذمة املالية الوطين قد تعزز باستحداث آليـة للتحقـق مـن     نَّأ
فيــه علــى أمهيــة دور املنظمــات غــري احلكوميــة يف مكافحــة الفســاد،  دتكَّــويف الوقــت الــذي أ

طت الضـوء يف  لَّأعربت أيضا عن قلقها إزاء التصنيفات الـيت تعـدها بعـض هـذه املنظمـات وسـ      
حسـبما وردت  سيما طابعها احلكـومي الـدويل،    ، والليةاإلرشادية لآلبادئ املهذا الشأن على 

  يف إطارها املرجعي.
ة بشـأن "حالـة تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة       دَّمانة انتباه الفريق إىل الدراسة املعواسترعت األ  - ١٩

)، CAC/COSP/2013/CRP.7ملكافحة الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل" (انظر الوثيقة 
الــيت ُعرضــت علــى املــؤمتر يف دورتــه اخلامســة. وجيــري إعــداد حتــديث هلــذه الوثيقــة بنــاء علــى             

تعراضــات املنجــزة ســوف ُيعــرض علــى املــؤمتر يف دورتــه السادســة. وأشــارت األمانــة أيضــا إىل االس
مت فيه حملة مواضيعية عامة عن التوصيات املقدمة بشأن تنفيذ الفصل الثالث دَّته وقدَّالتقرير الذي أع

) CAC/COSP/IRG/2014/10( (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصل الرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية
كيفية ضمان اتساق االستعراضـات  ع يف مداوالته وأن ينظر يف سَّأن يتو دُّالفريق رمبا يو نَّنوهت بأو
راضـات، مبـا يشـمل وضـع التقـارير      طرية ابتغاء مساعدة اخلرباء احلكـوميني أيضـا يف إجـراء االستع   قُال
  طرية وصوغ التوصيات.قُال

ــ  -٢٠ ــة حملــ دَّوق ــ ةًمت األمان ــذ    عــن ا ةًعام ــائج املواضــيعية الرئيســية املستخلصــة بشــأن تنفي لنت
هــذا  دَّعــأُ. وقــد اًمنجــز يــاطرقُ اًاستعراضــ ٦٨الفصــلني الثالــث والرابــع مــن االتفاقيــة بعــد حتليــل 

الصادر بشأن تعزيز تنفيذ أحكـام التجـرمي الـواردة     ٥/٢على القرار  ًءالتحديث الشفوي أيضا بنا
يما فيمـا يتعلـق بالتمـاس الرشـوة، الـذي طلـب فيـه املـؤمتر مـن          يف اتفاقية مكافحـة الفسـاد، ال سـ   
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األمانة أن تقدم حتديثا موجزا بشأن التقـدم احملـرز والتحـديات املواجهـة يف تنفيـذ القـرار. وأشـري        
هـات والنتـائج املسـتبانة    جُّبعيد مـع التو  دٍّزالت متسقة إىل ح تائج العامة ماإىل أن التوجهات والن

  رضت على املؤمتر والفريق من قبل.املواضيعية واإلقليمية اليت عيف تقارير التنفيذ 
زالـت التحـديات القائمـة متصـلة       وفيما يتعلق بتنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية، ما  - ٢١

يف معظم األحيان مبالحقة اجلـرائم املتعلقـة بالفسـاد وتقـدمي مرتكبيهـا إىل العدالـة ومعاقبتـهم        
) ٣٦) والسـلطات املتخصصـة (املـادة    ٣١واملصـادرة (املـادة   ) والتجميد واحلجـز  ٣٠(املادة 

). كمـا اسـتبينت حتـديات بشـأن اإلثـراء غـري       ١٥ورشو املوظفني العموميني الوطنيني (املادة 
) ورشـو املــوظفني العمــوميني  ٢٣) وغسـل العائــدات اإلجراميـة (املــادة   ٢٠املشـروع (املــادة  

). ٣٣) ومحايـة املـبلِّغني (املـادة    ١٦املـادة  األجانب ومـوظفي املؤسسـات الدوليـة العموميـة (    
وفيما يتعلق باملمارسات اجليدة يف التنفيـذ، ظلـت هـذه املمارسـات متصـلة بإنشـاء سـلطات        

) ٣١) وجتميــد املوجــودات واحتجازهــا ومصــادرهتا (املــادة ٣٦متخصصــة وتعزيزهــا (املــادة 
ملتعلقــة بالفســاد وحماكمــة ) ومالحقــة اجلــرائم ا٣٨والتعــاون بــني الســلطات الوطنيــة (املــادة  

  ).  ٣٠مرتكبيها ومعاقبتهم (املادة 
يف  اًنـ يَّمع اًعـ وُّمسـائل رئيسـية عكسـت تن    عدَّة االستعراضات قد حددت نَّشري إىل أأُو  -٢٢

هذه االختالفـات تـربز    نَّتفاسري أحكام االتفاقية مما أفرز تباينا يف التوصيات املقدمة. ولوحظ أ
ــذين يبلغــون مــن تلقــاء      أشــد مــا يكــون يف اجملــاالت  ــوفري احلصــانات لألشــخاص ال املتعلقــة بت

أنفســهم عمــا ارتكبــوه مــن جــرائم (توصــف األحكــام بشــأهنم أحيانــا بأحكــام حــاالت "النــدم 
ــة اجلــزاءات املقــررة علــى جــرائم الفســاد.      ــيم فعالي ــراف التلقــائي") ويف تقي الفعلــي" أو "االعت

مــن  اًعــدد نَّطبيــق العملــي لالتفاقيــة حيــث إالت وســلط الضــوء أيضــا علــى مســألة اإلبــالغ عــن
الدول األطـراف واجـه حتـديات يف مجـع بيانـات إحصـائية عـن تنفيـذ االتفاقيـة ويف دمـج هـذه            

ى إىل صـعوبات عسـرية يف التقيـيم العملـي للفعاليـة يف التنفيـذ.       دَّالبيانات والوصول إليها، مما أ
اجلة هذه املسائل من خالل املضـي  دة ملعوأشارت األمانة إىل أن من املمكن التماس حلول مفي

يف عمليات التحليل عندما ينظر املؤمتر والفريق يف تقييم تدابري املتابعة الـيت اختـذهتا الـدول     اًمقُُد
  التالية. يةدورة االستعراضالبشأن استعراضات الدورة األوىل وتنظيم 

نـت فيـه أهـم    يَّب ياإيضـاح  اًعرضـ  مت األمانـة دَّق بالفصل الرابع من االتفاقية، قوفيما يتعل  -٢٣
ة من االستعراضات الـيت أُجنـزت خـالل الـدورة األوىل اجلاريـة لآلليـة. ومشـل        فَّهات املستشجُّالتو

ة دَّهذا العرض اإليضاحي حتليال ألشـيع التحـديات واملمارسـات اجليـدة والنتـائج الشـاملة املسـتم       
صــائية والوقــت الــالزم للموافقــة علــى مــن عمليــات االســتعراض، مثــل أمهيــة مجــع البيانــات اإلح

طلبات التعاون الدويل. ونوقشت أيضا مواضيع تباينت بشأهنا االسـتنتاجات الـواردة يف التقـارير    
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القطريــة واستعرضــت املناقشــات والتطــورات اجلاريــة بشــأن تفســري االتفاقيــة. وهــي متصـــلة          
لتجـرمي والضـمانات اإلجرائيـة يف    وازدواجيـة ا  باالشتراطات املتعلقة بـاجلرائم املسـتوجبة للتسـليم   

ــال ألحكــام الفقــرة    ــادة   ٢٩إىل  ٩والفقــرات مــن   ٧إجــراءات التســليم واالمتث مــن  ٤٦مــن امل
  االتفاقية (التطبيق املباشر لإلطار الذي توفره االتفاقية لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة).

نقــاش لتيســري مداوالتــه حــول مــت حلقــة ظِّمــة مــن الفريــق، ُندَّووفقــا لإلرشــادات املق  -٢٤
  استعراض التنفيذ.  

تنفيـذ االتفاقيـة   لية قد أثبتت فائـدهتا البالغـة يف تقيـيم    اآلد متحاور من إسرائيل أنَّ كَّوأ  -٢٥
تـوائم قوانينـها الداخليـة مـع أحكـام االتفاقيـة       اختذت خطوات لكي  إسرائيل نَّيف بلده. وقال إ

اعتمـاد أحكـام قانونيـة جديـدة وأكثـر       تمشلـ ات هـذه اخلطـو  حىت قبل أن تصدق عليهـا، وإن  
رشو املـوظفني األجانـب ومـوظفي املؤسسـات الدوليـة      حتديدا بشأن التجرمي، ومنها مثال جترمي 

وتنفيــذ بعــض األحكــام االختياريــة يف االتفاقيــة مثــل املتــاجرة بــالنفوذ. وفيمــا يتعلــق   العموميــة
قيمة توسيع دائـرة االسـتعراض لتشـمل أكـرب     د كَّستفادة من االستعراض يف بلده، أبالدروس امل

ــع          ــه فقــط عــدد كــبري مــن املســؤولني مــن مجي ــدر ممكــن مــن اجلهــات، حبيــث ال يشــارك في ق
املســـتويات، بـــل أيضـــا اجملتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص. وُرئـــي أن مـــن اجلوانـــب األخـــرى 

وصـيات. وقـد   املستصوبة يف عملية االستعراض إمكانية التعليـق علـى مشـاريع املالحظـات والت    
ر مــن سِّــمــع النظــام القــانوين للبلــد ممــا ييســاعد هــذا مســاعدة كــبرية علــى مواءمــة التوصــيات  

  تنفيذها الحقا.
متحاور من الفلبني فوائد إجـراء عمليـة اسـتعراض شـاملة للجميـع، وأفـاد       أيضا د كَّوأ  -٢٦

الثالثـة وكـذلك    بلده قد أشركت اجلهات املعنية من مجيـع أفـرع احلكومـة    نَّيف هذا السياق بأ
م مـؤمتر وطـين السـتعراض    ظِّـ . وبعد نشر تقرير االسـتعراض، نُ من اجملتمع املدين يف حوار وطين

التوصيات احملددة فيه وترتيب أولويات تنفيذها. ونتيجة هلذا، أصدر رئيس اجلمهوريـة يف عـام   
ــدابري الالزمــة لوضــع االتفاقيــ  الــذي يقضــي   ١٧١األمــر التنفيــذي   ٢٠١٤ ة موضــع باختــاذ الت

وكلفـت هـذه اللجنـة، الـيت      .معنيـة باالتفاقيـة   رفيعة املسـتوى  رقابية التنفيذ الفعلي وإنشاء جلنة
ــة وتنســيق ورصــد       ــذ االتفاقي ــدابري تنفي ــة باإلشــراف، علــى ت يرأســها مكتــب رئــيس اجلمهوري
األعمال اجلارية يف هذا الشأن واستعراض مدى امتثـال البلـد ألحكـام االتفاقيـة. وقـال إن مـن       
بني أعضاء اللجنة أيضـا ممثلـون عـن منظمـات اجملتمـع املـدين املعنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة           
املنخرطة يف الدعوة إىل مكافحة الفساد واملبادرات الراميـة إىل مكافحتـه الـيت قـد تـرى اللجنـة       

مكتــب أمــني املظــامل وللجنــة صــالحية دعــوة ممــثلني مــن كــل مــن    أن تشــركها يف عضــويتها.
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اسبة وجلنة اخلدمة املدنية وجملس مكافحة غسل األموال وجملسي النـواب والشـيوخ   وديوان احمل
  وجهاز القضاء لتنسيق برامج مكافحة الفساد يف البلد.

ــأ   -٢٧ ــا ب بلــده قــد اســتبان عــددا مــن الثغــرات التشــريعية عقــب     نَّوأفــاد متحــاور مــن غان
ت قوانني جديـدة كـان مـن    رَّئمة وأُقاالنضمام إىل االتفاقية. ومن مث، جرى تعديل القوانني القا

ومحاية املـبلِّغني. وأشـار    بينها قوانني بشأن االشتراء العمومي وغسل األموال وتضارب املصاحل
عملية االستعراض القطري سوف يترتب عليها تدعيم اإلطار التشريعي واملؤسسـي مـن    نَّإىل أ

ــد ومو ــال إ   جدي ــة. وق ــع االتفاقي ــر م ــه أكث ــدجد اًصــندوق نَّاءمت ــل     اًي ــوفري التموي ــد أنشــئ لت ق
ة املسـؤولة عـن مكافحـة الفسـاد.     للمؤسسات املستقلة مثل جلنة حقوق اإلنسان وتسيري العدالـ 

خطة العمل على مكافحة الفساد جيري حتديثها اآلن من أجـل تنفيـذ    نَّد يف هناية املطاف أكَّوأ
  .اخلاص باالستعراض ما تبقى من التوصيات الواردة يف التقرير

مت العديــد مــن دَّويف املناقشــة الــيت جــرت يف أعقــاب ذلــك حــول الفصــل الثالــث، قــ   -٢٨
الدول للفريق معلومات عن جهودها املبذولـة علـى الصـعيد الـداخلي لتنفيـذ االتفاقيـة وزودتـه        
ــاء      ــة املتخــذة اســتعدادا إلجــراء االستعراضــات أو أثن ــدابري اإلصــالح الداخلي بتحــديثات عــن ت

ــا يشــمل إجــ   ــا، مب ــة خــالل      إجرائه ــة احملــددة املتخــذة اســتجابة للتوصــيات املقدم راءات املتابع
ــتحداث      ــداخلي باسـ ــعيد الـ ــذة علـــى الصـ ــراءات املتخـ ــا تتصـــل اإلجـ ــا مـ ــتعراض. وغالبـ االسـ

 عـدَّة  استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد متفقـة مـع االتفاقيـة وإجـراء إصـالحات تشـريعية يف      
وغسـل األمـوال واإلثـراء غـري املشـروع؛ وتعزيـز        جماالت مبا يشمل جرائم الرشـو عـرب الوطنيـة   

قــدرات أجهــزة التحــري والتحقيــق والنيابــة العامــة والقضــاء؛ وتــدعيم التنســيق بــني األجهــزة؛  
  ووضع تدابري حلماية الشهود واخلرباء واملبلِّغني.

مني الضوء على التـدابري الـيت اختـذهتا بلـداهنم مـن أجـل تيسـري ضـبط         لِّمتك عدَّة طلَّوس  -٢٩
ــة        ــها اســتحداث ُنظــم موســعة للمصــادرة تســتند إىل القيم ــدات الفســاد ومصــادرهتا، ومن عائ

ــة،   وال ــتند إىل اإلدان ــاالت أو وحــدات متخ   تس ــترداد   صِّوكــذلك إنشــاء وك ــة باس صــة مكلف
مني الضـوء أيضـا علـى    لِّط أحـد املـتك  لَّوساملوجودات وإدارة املوجودات املضبوطة واملصادرة. 

لــة املصــدر املوجــودة يف مــالذات آمنــة ومصــادرهتا وإعادهتــا يف هنايــة        مســألة األمــوال اجملهو 
مني بإمكانية االستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أثر معـادل للرفـع   لِّكما نوَّه أحد املتكاملطاف. 

مـن الـدول األطـراف قـد حنـت يف تصـميم        اًعـدد  نَّ. ولـوحظ أ املصـرفية  السريع لغطـاء السـرية  
ديها إىل االقتـداء باملمارسـات اجليـدة والـدروس املسـتفادة يف البلـدان       تدابري اإلصالح الوطين لـ 

جـه  طـري، وأهنـا قـد رجعـت علـى و     قُينت من خالل عمليـات االسـتعراض ال  األخرى اليت استب
طــري واخلالصــات الوافيــة املتاحــة لالطــالع العــام. وأفــادت   قُالتحديــد لتقــارير االســتعراض ال
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إلنفــاذ أدت يف كــثري مــن احلــاالت إىل إدانــة اجلنــاة يف الــدول أيضــا باختــاذ إجــراءات مشــددة ل
  قضايا للفساد رفيعة املستوى إىل جانب النجاح يف استرداد كم كبري من عائدات الفساد.  

ووضــعت يف عــدد مــن البلــدان خطــط عمــل وطنيــة مــن أجــل متابعــة تنفيــذ توصــيات        - ٣٠
ضـوع لعمليـة االسـتعراض، ومنـها     مني فوائد اخللِّمتك عدَّة االستعراض وأنشطة التنسيق. وأوضح

الفوائد املتأتية من تبادل األفكار والتجارب بني الدول وحتديد اجملـاالت الـيت تتطلـب إصـالحات     
مني علـى أمهيـة دور   لِّد الكـثري مـن املـتك   كَّـ ك احتياجـات املسـاعدة التقنيـة. وأ   يف سياساهتا وكـذل 

  تعاون بني الدول.  لية يف تعزيز العمل على تنفيذ االتفاقية وتوثيق الاآل
مـن احملصـالت الرئيسـية ملشـاركة الـدول يف عمليـات        نَّمني بـأ لِّوأفاد العديد من املـتك   -٣١

االستعراض هتيئـة الفرصـة إلنشـاء آليـات للتنسـيق الـداخلي أو تعزيـز آليـات التنسـيق الـداخلي           
أنشـئت يف   لالنتفـاع هبـا يف تنفيـذ توصـيات االستعراضـات. وقـد       ٍةالقائمة لديها، وذلك خباصـ 

عدد من الدول األطراف جلان توجيه وطنيـة أو أفرقـة عمـل مشـتركة بـني احلكومـات لتنسـيق        
ووصف هذا الضـرب مـن التنسـيق بأنـه      .العمل على تنفيذ االتفاقية وعملية االستعراض نفسها

  عنصر ال غىن عنه لفعالية العمل.
بته املشـاورات الواسـعة النطـاق،    مني الضوء على الدور اهلام الذي لعلِّمتك عدَّة طلَّوس  -٣٢

اجلهــات املعنيــة غــري احلكوميــة، يف التشــاور مــع الــيت أجريــت علــى الصــعيد الــوطين مبــا يشــمل 
ــة     عمــل اآلســياق  ــارات القطري ــاء الزي ــذايت وأثن ــيم ال ــة مبكــرة مــن التحضــري للتقي ــة يف مرحل لي

ذه املشــاركة يف إطــار عمليــات اإلصــالح املواكبــة لــذلك علــى الســواء. واعتــربت هــ كــذلك و
  لية.اآلمقوما بالغ األمهية لتوسيع نطاق الوعي العام باالتفاقية و

ومن النتائج الفرعية اإلجيابية لالستعراضات القطرية اجلارية إنشـاء أو تعزيـز نظـم وطنيـة       -٣٣
مني ســلطوا الضــوء علــى   لِّمــتك عــدَّة نَّ. ورغــم أإعــداد التقــارير اإلحصــائية  جلمــع البيانــات و 

قائمـة يف هـذا الشـأن واحلاجـة إىل بـذل جهـود إضـافية لتحديـد املؤشـرات املناسـبة،           التحديات ال
 نَّمـون أيضـا إىل أ  لِّتهاللية لألمانـة، فقـد أشـار املتك   على حنو حياكي مـا ورد يف املالحظـات االسـ   

  اإلحصاءات ال ينبغي أن تكون هي املقياس الوحيد لتقييم الفعالية يف تنفيذ االتفاقية.
باحلاجــة إىل ضـــمان االتســاق يف تقــدمي املالحظـــات والتوصــيات النابعــة مـــن      وُنــوِّه    -٣٤

االستعراضات كمقوم ال غىن عنه لضمان فعالية تنفيذ االتفاقية. وأُعرب عـن الترحيـب بسـعي    
مني لِّاألمانة إىل حتديد هذه اجملاالت وتدعيم االتساق بـني االستعراضـات. واقتـرح بعـض املـتك     

دة بشــأن حَّــت يف قائمــة هبــدف إصــدار توصــيات موة يف االستعراضــامــدَّجتميــع التوصــيات املق
أحكام االتفاقية والسماح بإجراء حتاليل مستوفاة الحتياجات املسـاعدة التقنيـة، وحثـوا الـدول     

  مني ضرورة  لِّستعراض الكاملة. وأبرز بعض املتكيف هذا السياق على النظر يف نشر تقارير اال
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مـون أيضـا بـاجلهود املبذولـة     لِّإللزاميـة يف االتفاقيـة. ورحَّـب املتك   أن تنفذ الدول األحكام غري ا
 عـدَّة  لضمان التآزر يف االستعراضات اجلارية مع آليـات االسـتعراض الدوليـة األخـرى. ووجـه     

رات واجلرميـة وسـائر   دِّمكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ     مني يف هناية املطاف الشكر إىل لِّمتك
ون الــتقين وكــذلك اجلهــات املاحنــة علــى دعمهــم للــدول األطــراف يف  الشــركاء يف جمــال التعــا

  تنفيذ االتفاقية ومشاركتهم يف االستعراضات.
مــون التــدابري الــيت اختــذت مــن أجــل تنفيــذ   لِّوفيمــا يتعلــق بالفصــل الرابــع، أبــرز املتك   -٣٥

املنفــذة إلصــالحات الوطنيــة األخــرية واملبــادرات اذات الصــلة يف االتفاقيــة وعرضــوا  األحكــام
ــاد     ــة. وأف ــدويل يف إطــار االتفاقي ــة للتعــاون ال مني بتحــديث لِّمــتك عــدَّة بشــأن اجلوانــب العملي

تشـريعات التعــاون الــدويل أو بالبــدء يف إصــالح التشـريعات ذات الصــلة بنــاء علــى التوصــيات   
قانونيـة  قانونـا بشـأن املسـاعدة ال    نَّمني بـأ لِّطرية. وأفـاد أحـد املـتك   قُعراضات الالنابعة من االست

الـواردة  توصـيات  العلـى   ًءرائية يف هذا الشأن قـد ُسـنَّ بنـا   املتبادلة حيدد تفاصيل املتطلبات اإلج
  عدد عمليات التعاون الدويل قد زاد منذ ذلك احلني. نَّطري وأقُالتقرير اليف 
ــتك   -٣٦ ــاد بعــض امل ــة    لِّوأف ــة املتبادل ــدة بشــأن املســاعدة القانوني ــإبرام معاهــدات جدي  مني ب
م آخــر الضــوء علــى توثيــق التعــاون بــني أجهــزة لِّط مــتكلَّنشــاء أفرقــة حتقيــق مشــتركة. وســوبإ

الشــرطة والضــرائب واالســتخبارات املاليــة يف بلــده مــع األجهــزة املنــاظرة هلــا. وأُفيــد كــذلك    
  بالتدابري املتخذة لتوثيق التعاون اإلقليمي.

مــن بلــد إىل آخــر يف نفــس   تســليم ناجحــة للمطلــوبنيمني لعمليــة لِّوعــرض أحــد املــتك  -٣٧
مني بأمهيـة اسـترداد املوجـودات. وأعربـوا عـن ترحيبـهم بالتــدابري       لِّه عـدد مـن املـتك   وَّاملنطقـة. ونـ  

 الشـأن  زالت قائمة يف هذا الناجحة السترداد املوجودات وسلطوا الضوء على التحديات اليت ما
سـترداد املوجـودات وأشـاروا يف    مع توجيه الدعوة إىل الدول األطراف إلزالة احلـواجز املعوقـة ال  

م بعـض  دَّورة الثانية أيضـا، قـ  الثانية. وفيما يتعلق بالد يةدورة االستعراضالهذا الشأن إىل اقتراب 
  مني معلومات عن التدابري الوقائية اليت اختذت أو عززت يف هذا الشأن يف بلداهنم.لِّاملتك
 نَّمني ألِّ، ذكــر أحــد املــتكصــيات االستعراضــاتويف معــرض التركيــز علــى اتســاق تو  -٣٨

التوصـية بــإبرام معاهــدات جديـدة ميكــن االستعاضــة عنــها يف بعـض احلــاالت بالتوصــية بتقــدمي    
املســاعدة دون االســتناد إىل معاهــدة أو باســتخدام االتفاقيــة كأســاس قــانوين لتقــدميها. وفيمــا   

ي الـدول بـبعض   يتعلق باجلرائم الواجب تسليم مرتكبيها، شدد مـتكلم آخـر علـى ضـرورة حتلـ     
  املرونة فيما يتعلق باألفعال اليت ال تقضي االتفاقية إلزاما بتجرميها.
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    سحب القرعة  -جيم  
مــن أملانيــا وجنــوب  لٌّأجــرى الفريــق قرعــة الختيــار الــدول الــيت ســوف تســتعرض كــ   -٣٩

أصـبحت أطرافـا يف االتفاقيـة بعـد إجـراء عمليـة سـحب القرعـة         وهي دول السودان وغرينادا، 
دولــة ثالثــة استعراضــات؛    ٣٢وحــىت اليــوم أجــرت    لــدورة اخلامســة املســتأنفة للفريــق.   يف ا

ــة استعراضــــني؛ و ١١١وأجــــرت  ــ ٢٤دولــ ــة استعراضــ دول أي  ٧؛ ومل جتــــر اًواحــــد اًدولــ
وبغيـة االمتثـال لشـرط أن تكـون الـدول األطـراف كلـها قـد أجـرت حبلـول           استعراضات بعد. 

حـداً علـى األقـل وثالثـة استعراضـات علـى األكثـر، قـام         استعراضاً وا يةدورة االستعراضالهناية 
، فقـط  اًواحـد  اًالفريق بإجراء قرعة على الدول الـيت مل جتـرِ أي اسـتعراض أو أجـرت استعراضـ     

  .حسب االقتضاء
مــن ســانت لوســيا وجنــوب الســودان الســتعراض   لٌّوأســفرت القرعــة عــن اختيــار كــ  -٤٠

ســودان، وأيســلندا والكونغــو الســتعراض  غرينــادا، وسيشــيل والكونغــو الســتعراض جنــوب ال 
ذا فِّـ إجراء سحبني احتياطيني للقرعـة ون أملانيا. وعمال باملمارسة املعهودة يف هذا الشأن، طُلب 

بالفعــل. وأســفرت القرعــة عــن اختيــار اجلمهوريــة التشــيكية والــدامنرك كــدولتني مستعرِضــتني  
  بيساو.  -يمية احتياطية لغينيااحتياطيتني الستعراض أملانيا، وغينيا كجهة استعراض إقل

    
    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - رابعاً  

علــى وجــه الســرعة يف مجــع املعلومــات فريــق ال، أن يبــدأ ٥/١ره رَّقــرَّر املــؤمتر، يف مقــ  -٤١
ــةمــن  بــدعمٍذات الصــلة ومناقشــة تلــك املعلومــات،   وفقــاً آلليــة، ا، تســهيالً لتقيــيم أداء األمان

يـدرج   أن . وقـرَّر أيضـا  األوىل يةدورة االستعراضالاإلطار املرجعي، عقب إمتام  من ٤٨ للفقرة
  الفريق يف جداول أعمال دوراته املقبلة بنداً يتيح مناقشة تلك املعلومات.

وبغية تيسري املناقشة يف إطار هذا البند من جـدول األعمـال، ُعرضـت مـذكِّرة مقدَّمـة        -٤٢
). واملـذكِّرة مبنيَّـة علـى املناقشـات     CAC/COSP/IRG/2015/3مانة عن تقييم أداء اآللية (من األ

اليت عقدها الفريق، خالل دورته اخلامسة ودورته اخلامسة املستأنفة، عـن املسـائل ذات الصـلة    
 بــأداء اآلليــة وعلــى الوثــائق الــيت قدَّمتــها الــدول اســتجابةً إىل دعــوات لتقــدمي املعلومــات تنفيــذاً

  الصادر عن املؤمتر. ٥/١للمقرَّر 
وقــد أُدرجــت املســامهات الــواردة مــن الــدول بشــأن تقيــيم أداء اآلليــة يف ورقــة غرفــة     -٤٣

ــها     CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5االجتماعــات  ــور ومن ــة أم ــى مجل ــات عل ــزت التعليق . وركَّ
ــة    ــأن متابعــ ــات بشــ ــاقتراحــ ــالــ ــداول الز  يةدورة االستعراضــ ــل؛ واجلــ ــة األوىل؛ والتمويــ منيــ
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لالستعراضــات القُطريــة، وفعاليــة عمليــة االســتعراض؛ وكــذلك إطــالق الــدورة االستعراضــية    
تقدمي هذا البند مـن جـدول األعمـال، أُشـَري إىل تـأثري اآلليـة علـى الصـعيد          الثانية ونطاقها. ويف

اقيـة  السـتعراض تنفيـذ االتف   ةًالوطين، كما أشارت عدَّة مسامهات إىل اآللية بوصـفها أداةً جيِّـد  
م عرض جممل عـن إعـداد خطـط العمـل الوطنيـة وازديـاد       دأهنا تؤدي وظيفتها أداء حسنا. وقو

  التنسيق على الصعيد الوطين بفضل عملية االستعراض.
مني على أنَّ بوسع املؤمتر استهالل الدورة االستعراضـية الثانيـة إبَّـان    لِّد بعض املتككَّوأ  -٤٤

د يَّـ . وأ٢٠١٦الحقة، يف حزيران/يونيـه  بَّان دورة الفريق الدورته السادسة، مع إجراء القُرعة إ
مــن املمكــن أن يــتم ســحب القرعــة يف وقــت الحــق    نَّولكنــهم رأوا أمني لِّذلــك بعــض املــتك 

لذلك. وعالوة على ذلك، أُشري إىل إمكانية أن يعيد املؤمتر النظر يف بِنية هيئاته الفرعية وذلـك  
لـيت يناقشـها الفريـق والقضـايا الـيت تناقشـها األفرقـة العاملـة.         الجتناب أيِّ تداخل بني القضايا ا

وفيمــا خيــصُّ حصــيلة النتــائج املوضــوعية لعمليــات االســتعراض والعمــل التحليلــي املضــطَلع بــه  
التركيـز يف عمـل اآلليـة     بشأن تنفيذ االتفاقية، أشري إىل أنه قـد يكـون مـن املتـوخى تغـيري حمـور      

يلزم يف هذا اخلصوص متكني الـدول مـن مجـع املعلومـات عـن      صوب حتقيق النتائج املنشودة. و
ومعاجلتـها وتقييمهـا، وسـوف يكـون مـن الـالزم        تلـك املعلومـات   واملطابقة بـني أعمال التنفيذ 

  أيضاً توفري املساعدة التقنية دعماً لتحقيق تلك النتائج.
ييم الذايت من أجـل  للتق ة املنقَّحةلقائمة املرجعية الشاملا مشروعفريق العرض على وقد   -٤٥

، وذلك جبميع اللغات الرمسية يف األمـم املتحـدة،   من االتفاقية واخلامس الثاين الفصلَْيناستعراض 
ــة مناقشــتها (  ــوُّرات      ).CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1بغي ــن التط ــةً ع ــةً عام ــة حمل ــدَّمت األمان وق

ات تفصيلية عـن مسـار تعاقـب    ح للقائمة. كما قُدِّمت إيضاحقَّملشاورات املتعلقة باملشروع املنوا
 نصــوص إرشــادات مــؤطَّرة. وجــرى األســئلة املقتــرح وعــن إدخــال مســات إضــافية، ومنــها مــثالً 

التأكيــد علــى أنَّ نصــوص اإلرشــادات املــؤطَّرة هــي اقتراحــات فحســب معــدَّة بقصــد مســاعدة    
جهات االتصال احملورية على تقدمي معلومات مركَّزة ووثيقة الصلة بالتنفيـذ. وإضـافةً إىل ذلـك،    

ة مع تسليط الضوء على اجلهـد  السابق أُجرَيت مقارنة بني طول مشروع الصيغة املنقَّحة والصيغة
منهجية القائمة املرجعيـة   املبذول يف عملية التبسيط اليت روعي فيها يف الوقت نفسه احملافظة على

  للتقييم الذايت وكذلك عمقها وجودهتا.
مني الضوء على أمهية اآللية يف مكافحة الفسـاد، وأعربـوا عـن    لِّوسلَّط العديد من املتك  -٤٦

فها أداة تـؤدي وظيفتـها أداء جيـدا. وباإلضـافة إىل ذلـك، أُبـرز الـدور اهلـام         ثقتهم باآللية بوص
مني لِّالذي تؤديه اآللية يف تشجيع التعاون الدويل علـى تنفيـذ االتفاقيـة. وأشـار عـدد مـن املـتك       
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سـيما طابعهـا احلكـومي الـدويل،      إىل املبادئ التوجيهية لآلليـة واخلصـائص الـيت تتميـز هبـا، وال     
  ضرورة احلفاظ عليها. وشدَّدوا على

يف عمليـات االسـتعراض مـن حيـث القيـام       مني عن خربات بلـداهنم لِّمتك عدَّة وحتدَّث  -٤٧
مني أمهيـة احلـوار املباشـر يف تنميـة فهـم أفضـل       لِّمـتك  عـدَّة  على السواء. وأبـرز  به واخلضوع له

د يُّـ تواجـه يف التق كرت الصعوبات اليت ذُك يف تشجيع تبادل اخلربات. ولتنفيذ االتفاقية، وكذل
باجلــداول الزمنيــة اإلرشــادية، وخصوصــاً بشــأن تعبئــة بيانــات قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة،    

اجلـداول   نَّونـة يف هـذا اخلصـوص وأشـاروا إىل أ    مني تأكيـد احلاجـة إىل املر  لِّوكرَّر بعـض املـتك  
ليـات واإلجـراءات مـن    مني إمكانيـة حتسـني العم  لِّد بعـض املـتك  كَّـ أالزمنية هلا طابع إرشادي. و

أجل إجراء تقييم يف إطار زمين معقول. وذُكـر أيضـاً الطـابع التكميلـي الـذي تتَّسـم بـه آليـات         
مني بـاخلطوات اجلاريـة   لِّمـتك  عـدَّة  استعراض إقليمية وقطاعية أخرى ملكافحة الفساد. ورحَّـب 

االسـتعراض القطريـة   صوب حتقيق الشفافية يف عملية االستعراض، وأعلموا الفريق بـأنَّ تقـارير   
  اخلاصة ببلداهنم متاحة لالطالع العام، وشجعوا البلدان األخرى على أن حتذو حذو بلداهنم.

ــار  -٤٨ ــدَّة وأشـ ــتك عـ ــائي   لِّمـ ــابع غـــري اإلقصـ ــتعلقني بالطـ ــدأين التـــوجيهيني املـ مني إىل املبـ
جلهــات واحلكــومي الــدويل لآلليــة، ورحَّبــوا باالجتــاه العــام صــوب إجــراء حــوار مباشــر مــع ا    

صــاحبة املصــلحة، مثــل املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادمييــة، يف   
مشـاركة املنظمـات    نَّعلـى أ  دواكَّـ علـى الصـعيد الـوطين، كمـا أ     طريقُال االستعراض عمليات

غــري احلكوميــة بصــفة مــراقبني يف األفرقــة العاملــة ويف الفريــق نفســه مــن شــأهنا أن تعــزز عمــل   
ويف هذا السياق، اقُترح النظر يف فتح اجملال أمـام مشـاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف      اآللية. 

مني لِّمـتك  عـدَّة  تـوفري املسـاعدة التقنيـة. غـري أنَّ     إطار البنـد الـدائم مـن جـدول األعمـال بشـأن      
اإلطــار املرجعـي لآلليـة يتـيح للــدول السـماح مبشـاركة ممثلـي اجملتمــع        نَّدوا علـى أ دَّآخـرين شـ  

دين يف اآللية، وأشاروا إىل املبدأ التوجيهي املتعلق بالطـابع احلكـومي الـدويل لآلليـة وكـذلك      امل
الطابع احلكومي الدويل لفريق اسـتعراض التنفيـذ، وأشـاروا أيضـا إىل احللـول التوفيقيـة الدقيقـة        

  اليت جرى التوصُّل إليها خالل دوريت املؤمتر الثالثة والرابعة.
مني بالعمـل اجلـاري الـذي تقـوم بـه األمانـة بشـأن إعـداد مشـروع          لِّمـتك  عدَّة ورحَّب  -٤٩

من االتفاقيـة، املزمـع عرضـه علـى املـؤمتر       دراسة حتليلية عن حالة تنفيذ الفصلني الثالث والرابع
مني أيضــا إىل مســألة االتِّســاق فيمــا بــني عمليــات      لِّمــتك عــدَّة يف دورتــه السادســة. وأشــار  

اآللية هـي عبـارة عـن أداة عمليـة تتـيح جلميـع اجلهـات املعنيـة          االستعراض كلها، ُمالحظني أنَّ
الـنظم القانونيـة القائمـة والـُنهج      تنـوُّع التعلُّم املستمر. وذُكر أنـه ينبغـي أن يوضـع يف احلسـبان     

املتَّبعـــة يف التنفيـــذ، وأنَّ األمانـــة تنـــهض بـــدور يف دعـــم االتســـاق يف املالحظـــات املرصـــودة،  



 

V.15-04263 17 
 

 CAC/COSP/IRG/2015/5 

التفاقيـة مـن جانـب الـدول األطـراف. وقُـدِّمت بعـض االقتراحـات         وكذلك يف تفسري أحكام ا
من أجل حتسني االتساق املوضـوعي، ومنـها مـثال إعـداد حملـة عامـة عـن املالحظـات املشـتركة          

  خبصوص كل مادة.  
األوىل  يةدورة االستعراضالمني الفريق على اغتنام فرصة اقتراب لِّالعديد من املتك وحثَّ  -٥٠

طوا الضوء على أمهية متابعة املالحظـات الـيت أُبـديت يف تقـارير االستعراضـات      من ختامها، وسلَّ
مني عـن تفضـيلهم اتبـاع هنـج منظمـة. كمـا قُـدِّمت        لِّمـتك  عدَّة القطرية. ويف هذا الصدد، أعرب

اقتراحات خبصوص الشكل الذي ميكن أن تتخذه هذه املتابعة، مبا يف ذلك تقـدمي تقـارير شـفهية    
الفريــق يف إطــار بنــد حمتمــل قـائم بذاتــه مــن جــدول األعمــال، وكــذلك تقــدمي   جمدولـة زمنيــا إىل 

على أن تتم عملية  صُّاإلطار املرجعي ين نَّتقارير كتابية موجزة عن آخر التطورات. وأشري إىل أ
املتابعة هذه من خالل الردود على قائمة التقييم الذايت. ونوِّه خبطط العمل الوطنية باعتبارها أداةً 

  ة لتنفيذ املالحظات املنبثقة من االستعراضات القطرية.مفيد
أول تدبري يف عملية متابعة االسـتنتاجات واملالحظـات املنبثقـة عـن      نَّشري أيضا إىل أأُو  -٥١

اآللية جيـب أن يكـون تـوفري املسـاعدة التقنيـة للـدول الـيت تطلبـها مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات             
هذا أحد األهـداف األساسـية املنصـوص عليهـا يف      نَّاعتبار أاملستبانة أثناء عملية االستعراض، ب

  .١/٤إطار اآللية ويف قرار املؤمتر 
الواليــة املســَندة إىل اهليئــات الفرعيــة احلاليــة للمــؤمتر ميكــن   نَّمني ألِّورأى بعــض املــتك  -٥٢

واءمـة بـني   إعادة النظر فيهـا عنـدما تبـدأ الـدورة االستعراضـية الثانيـة، بغيـة حتقيـق املزيـد مـن امل          
مت مقترحـات مـن   قُـدِّ الـيت سـوف جتـري يف إطـار الفريـق. و     املناقشات املواضيعية واملناقشات 

اهتمامهــا مــن  يــاحتاشــي التــداخل، كــان مــن بينــها أن توجــه األفرقــة العاملــة القائمــة حال أجــل
يف  جديــد إىل املســائل املتصــلة بــالتجرمي والتعــاون الــدويل مــن أجــل متابعــة التوصــيات املقدمــة 

الـــدورة االستعراضـــية األوىل، ووقـــف املناقشـــات املواضـــيعية الـــدائرة حـــول الفصـــلني الثـــاين  
ــدعو      ــرح آخــر ي ــدِّم مقت ــا قُ ــذ. كم ــق اســتعراض التنفي ــل املعــين    واخلــامس يف فري ــق العام الفري

باسترداد املوجـودات والفريـق العامـل املعـين بـاملنع إىل مواصـلة التركيـز علـى إجـراء مناقشـات           
فريق على االسـتعراض العـام   ال يركِّزاستعراضات الدورة الثانية، يف حني  نتائج ة حولمواضيعي
إىل اإلبقـاء  آخر م وكذلك على املسائل املتصلة بعمليات االستعراض. ودعا اقتراح دُّملسار التق

 على الفريقني العاملني املعنيني باملنع وباسترداد املوجـودات وإنشـاء أفرقـة عاملـة إضـافية للنظـر      
ــدورة االستعراضــية األوىل   . وفيمــا يتعلــق بالتعــاون  يف متابعــة تنفيــذ الفصــول املستعرضــة يف ال

بالتعـاون الـدويل مبناقشـة ذلـك الفصـل، ومـن        معـين ف فريق من اخلرباء احلكوميني كُلِّالدويل، 
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ملناقشـة املواضـيع    ةاملمكن حتويل هذا الفريق إىل فريـق عامـل. كمـا ميكـن تشـكيل أفرقـة عاملـ       
  خرى اليت مل ختصص من أجلها أفرقة عاملة.األ
مني بالصيغة املنقَّحة من القائمة املرجعية الشاملة للتقييم الـذايت الـيت   لِّمتك عدَّة ورحَّب  -٥٣

بشــأن طــول القائمــة  شــواغل مني يف اإلعــراب عــنلِّ. وقــد اســتمر بعــض املــتكللفريــقأُتيحــت 
كن حتسني حماور توجيه األسئلة، بينما أعـرب  من املمأنَّ ورأوا يف هذا الشأن  وكثرة تفاصيلها

حـة ورأى  قَّيف مشـروع القائمـة املرجعيـة املن    مني عـن شـواغل بشـأن بعـض األسـئلة     لِّأحد املـتك 
ــة الــيت    مــن األفضــل   نَّمني اآلخــرين ألِّبعــض املــتك  ــذايت املرجعي ــيم ال احلفــاظ علــى قائمــة التقي

ــر  اســُت ــة االســتعراض األوىل. وأع ــاء دورة آلي ــتك ب بعــضخدمت أثن اســتعدادهم عــن  منيلِّامل
، يف حــني أشــار آخــرون إىل أهنــم ليســوا حــىت اآلن يف حــةقَّالصــيغة املن رَّلتوصــية املــؤمتر بــأن يقــ

مني ضــرورة اختصــار القائمــة املرجعيــة  لِّد أحــد املــتككَّــوأ ذلك.مــن القيــام بــموقــف ميكنــهم 
التفاقيـة ويسـتخرج املزيـد مـن     وتبسيطها، مع احملافظة على هنـج متـوازن يـربز مـدى االمتثـال ل     

  املعلومات حول الثغرات اليت مل ُتعاجل حىت اآلن يف البلد املستعَرض.
ره رَّورة االستعراضية الثانية حسبما قـ مني أنه ينبغي أن يظل نطاق الدلِّمتك عدَّة وذكر  -٥٤

ــرار   ــؤمتر يف الق ــاين واخلــامس    ٣/١امل ــة، يف حــني أ   وأن يشــمل الفصــلني الث ــن االتفاقي ــدى م ب
بعضهم تفضيلهم التركيز على أحد هذين الفصلني أو على أحكام خمتارة معينـة مـن االتفاقيـة،    

  على أن تستعرض بقية األحكام يف دورة استعراضية الحقة.
عـن اسـتعدادهم لبـدئها إبَّـان      منيلِّمـتك  عـدَّة  وفيما خيص الدورة الثانية لآلليـة، أعـرب    -٥٥

فريق السابعة املزمـع  الستعراضاهتا بسحب القرعة إبَّان دورة دورة املؤمتر السادسة، واستهالل ا
، بينمـــا رأى آخـــرون أال يبـــدأ ســـحب القرعـــة للـــدورة      ٢٠١٦عقـــدها يف حزيران/يونيـــه  

االستعراضية الثانية إال بعد إمتـام الـدورة االستعراضـية األوىل. ويف معـرض اإلشـارة إىل مسـألة       
عمليــات التصــديق علــى االتفاقيــة واالنضــمام  نَّأ هــت بعــض الــدول إىلبَّورة األوىل نإمتــام الــد
الدول األطـراف اجلديـدة يف االتفاقيـة سـوف يـتعني عليهـا        نَّزالت مستمرة، مما يعين أ إليها ما

الـدورة الثانيـة إىل السـنة     استعراضاهتا خـالل  أن ختضع الستعراضات الدورة األوىل وأن تؤجل
  األخرية من تلك الدورة.

ــتم    وســوف يكــون مــن    -٥٦ ــة الــدول الــيت ال ُيحتمــل أن ت الــالزم أن ينظــر املــؤمتر يف حال
يف  نشــأت صــعوباتفريــق الســابعة، مبــا يف ذلــك الــدول الــيت الحلــول دورة  استعراضــاهتا قبــل

ام استعراضـاهتا،  معها. واقُترحت دعوة هذه الدول إىل تقدمي خطـة عمـل طوعيـة إلمتـ     لاالتصا
تلك الدول لن يكون لديها اعتـراض علـى بـدء الـدول      نَّمني عن اعتقاده بألِّوأعرب أحد املتك

اخلاصة بالدورة الثانيـة. ويف معـرض مناقشـة اإلجـراء املـراد اختـاذه، أُشـري         استعراضاهتااألخرى 
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إىل الطابع غري اجلزائي الذي تتسم به اآللية، وإىل احلاجة إىل إجراء استعراضات فعالـة. وذُكـر   
ية لتحسني أداء اآللية الـوظيفي، كـأن يقـوم مكتـب املـؤمتر أو      أيضا أنه ميكن اعتماد تدابري عمل

  ع بإجراء القرعة.سَّاملو مكتبه
ــة الســري قُــ   -٥٧ ــاقتراح عقــد  لِّمــتك عــدَّة يف النظــر يف هــذه املســائل، رحَّــب   اًمُدوبغي مني ب

 مـون لِّدورة املؤمتر السادسة. وأشـار متك مشاورات غري رمسية برعاية مكتب املؤمتر قبيل انعقاد 
لسياق، أكَّد بعـض  يف هذا الشأن. ويف هذا االبتِّ ب السلطة يف املؤمتر هو وحده صاح نَّإىل أ
مني أمهيــة حتديــد نطــاق تلــك املشــاورات حتديــدا واضــحا، وذكــروا أنــه ال ينبغــي إعــادة  لِّاملــتك

  التفاوض على اإلطار املرجعي لآللية.
عــة إىل تقــدمي مقترحــات  قِّواملوملكتــب بــدعوة الــدول األطــراف  وأبلــغ الفريــق بقــرار ا   -٥٨

بشأن نطاق ومضمون وطرائق املشاورات غري الرمسيـة الـيت سـتجرى إلعـداد القـرارات املهمـة       
  اليت سيتخذها املؤمتر يف دورته السادسة بشأن اآللية.  

    
    املساعدة التقنية  - اًخامس  

تقدمي املساعدة التقنية من  لية علىاآلرت هبا قدَّمت األمانة حملة عامة عن اجلوانب اليت أثَّ  -٥٩
خــالل حتديــد االحتياجــات وإجيــاد فــرص جديــدة للتعــاون الــتقين. وشــدَّدت علــى أمهيــة تقــدمي    

  املساعدة التقنية لدعم جهود الدول الرامية إىل تنفيذ توصيات االستعراضات.
ن سـتبانة مـ  األمانة عرضاً شفويا حمدَّثاً عن االحتياجات من املساعدة التقنية املوقدَّمت   -٦٠

وقــد  .ةة املســتأنفالــيت أُجنــزت منــذ دورة الفريــق اخلامســ خــالل عمليــات االســتعراض القُطــري
 ٩٧ أصـل من  خالصة وافية ٥٩يف  من املساعدة التقنية املطلوبة حتياجاتُحدِّدت، إمجاال، اال

املنطقـة  حسـب  موزعةً عن عدد الدول يف هذا الشأن  خالصة وافية أجنزت. وقُدِّمت حملةٌ عامَّةٌ
املســاعدة  احملــدَّدة ســلفاً الحتياجــات فئــات اله االنتبــاه إىل جِّــُوو .ونــوع االحتياجــات احملــدَّدة 

ة وكيـف ميكـن جتميعهـا علـى حنـو يوضِّـح بطريقـة أفضـل         التقنية يف قائمة التقييم الذايت املرجعي
ات األخـرية يف  أنواع املساعدات املطلوبة. وقد سلَّطت األمانة املزيـد مـن الضـوء علـى االجتاهـ     

  .االتفاقية توفري االحتياجات احملددة حسب كل مادة من مواد
وُعقدت حلقة نقاش لتيسري مداوالت الفريق. وقـدَّمت متحـاورة مـن وحـدة التعـاون        -٦١

الدويل بدائرة االدعاء العام االحتادية الربازيلية عرضـاً إيضـاحيا عـن التعـاون اجلـاري يف الوقـت       
ــرة اال   ــع دائ ــراهن م ــام يف  ال ــاء الع ــومي وبرينســييب  دع ــائج    ســان ت ــاون يســتند إىل نت ــو تع ، وه

االستعراض الذي خضع له ذلك البلد األخري. وأوضحت أنَّ الدعم املقدَّم من خالل مشـروع  
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ــب           ــوفري الكت ــة وت ــادية عملي ــة إرش ــداد أدل ــدريب وإع ــرامج الت ــدمي ب ــني تق ــراوح ب ــاون يت التع
ــا  ــة، وأف ــوفِّ واحلواســيب واملعــدات اإللكتروني ــة مــن  دت الربازيــل كــذلك بأهنــا ت ر ضــروباً مماثل

  فريدي وكوبا وموزامبيق.  من كابو لٍّالتعاون لك
وذكــر متحــاور مــن جلنــة مكافحــة الفســاد املاليزيــة أنــه شــارك يف فريــق اخلــرباء الــذي    -٦٢

ساهم يف تنفيـذ اسـتعراض بـاالو، وأنَّ ماليزيـا قـد شـاركت بعـد ذلـك، بالتعـاون مـع األمانـة،            
ســــاعدة بــــاالو علــــى حتضــــري ردهــــا علــــى مشــــروع قائمــــة التقيــــيم الــــذايت املرجعيــــة  م يف
)CAC/COSP/2013/3  بشأن الفصل الثاين من االتفاقية. وأوضح أنَّ معرفة اخلرباء بتشـريعات (

يف اسـتعراض بـاالو، كانـت     باالو واجلهات املعنية ذات الصلة، اليت اسـُتمدَّت مـن مشـاركتهم   
  عملية.مفيدة للغاية يف هذه ال

أنَّ أشـارت فيـه إىل    ياإيضاح اًعرض املوحَّدةميكرونيزيا مت متحاورة من واليات دَّوق  -٦٣
نصَّــبت خــبرياً قانونيــا متخصِّصــاً يف وزارة العــدل مــن أجــل ضــمان متابعــة  حكومــة بلــدها قــد

ورة وتنسيق اجلهود املبذولة ملعاجلة نتائج االسـتعراض الـذي خضـع لـه بلـدها. وسـلَّطت املتحـا       
الضوء أيضاً على التحـدِّيات احملـدَّدة الـيت تواجـه الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة وكيـف تـؤثِّر           
على قدرهتا على التنفيـذ الفعَّـال لإلصـالحات الوطنيـة يف جمـال مكافحـة الفسـاد. وأكَّـدت أنَّ         

لواليــات اآلليــة والــدعم املقــدَّم مــن األمانــة، قبــل االســتعراض وبعــده علــى الســواء، قــد أتاحــا  
ب علـى هـذه التحـدِّيات ويف مكافحـة الفسـاد.      لُّـ دة إحراز تقدُّم كـبري يف التغ حَّوميكرونيزيا امل

وقد مشلت املساعدة تقدمي الدعم الالزم لصوغ التشريعات إىل جانب توفري العديد من أنشـطة  
  التدريب للقضاة ووكالء النيابة واحملقِّقني.

للمحــاورين علـــى مــداخالهتم وأبـــرزوا أمهيــة تـــوفري    مني الشـــكر لِّمــتك  عـــدَّة هجَّــ وو  -٦٤
مني بفائــدة عمليــة االســتعراض لِّاملســاعدة التقنيــة يف إطــار عمــل اآلليــة. ونــوه عــدد مــن املــتك  

تعراضـات. وذكـروا يف   القطري وعرضوا بإجياز للجهود املبذولة من أجل تنفيـذ توصـيات االس  
ــدعم املقــ  نَّهــذا الســياق أ  ــة ومــن  دِّتحــدة املعــين باملخــ م مــن مكتــب األمــم امل دَّال رات واجلرمي

يف جمــال الشــركاء اإلمنــائيني اآلخــرين ســاهم مســامهة عظيمــة يف جهــود اإلصــالح الوطنيــة        
هـذا الـدعم أخـذ شـكل املسـاعدة علـى صـوغ التشـريعات وكـذلك بنـاء            نَّمكافحة الفساد وأ

  القدرات. وأعربوا عن أملهم يف إتاحة املزيد من املساعدات التقنية.
مـن املسـتوى    لٍّمني باملسـاعدات التقنيـة الـيت تقـدمها بلـداهنم علـى كـ       لِّمتك عدَّة وأفاد  -٦٥

الثنائي واإلقليمي والعاملي من أجل دعم العمل على تنفيذ االتفاقية. وأشار أحـدهم إىل تعـاون   
  بلده مع األمانة يف توفري التدريب على استخدام اآللية.
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ــتك    -٦٦ ــد املـ ــاد أحـ ــا يبذلِّوأفـ ــة      مني مبـ ــات الوافيـ ــيم اخلالصـ ــود لتعمـ ــن جهـ ــده مـ ــه بلـ لـ
عراض إعـالن مجيـع تقـارير االسـت     نَّلالستعراضات على مقدمي املسـاعدة التقنيـة لديـه، وقـال إ    

ف علـى اجملـاالت الـيت تتطلـب املسـاعدة التقنيـة ويتـيح تقـدمي بـرامج          رُّر التعسِّالقطرية سوف يي
  للمساعدة أشد فعالية واستنارة.

مني إىل اجلهود املبذولة لالستفادة من الشراكات بني القطاعني العـام  لِّمتك عدَّة وأشار  -٦٧
هوا أيضا بـدور اجملتمـع املـدين يف تقـدمي     وَّواخلاص يف تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية، ون

  املساعدة التقنية.
    

   املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - اًسادس  
ثة عن امليزانية تبيِّن النفقات املتكبَّـدة حـىت ذلـك احلـني عـن      حمدَّمت األمانة معلومات قدَّ  -٦٨

مـن  حـة للسـنوات   قَّملنعمـل اآلليـة، والتقـديرات ا   مـن  األوىل الـدورة  مجيع السنوات اخلمـس مـن   
إلمتـام   ٢٠١٥املوارد الالزمـة بعـد عـام    تقـديرا بـ  ، و٢٠١٥اخلامسـة حـىت هنايـة عـام     حـىت  الثانيـة  
 سـوف تـتغري تبعـاً    ٢٠١٥مـا بعـد عـام    فتـرة   تقـديرات ألمانـة علـى أن   دت ااألوىل. وشدَّ الدورة

اة مـن امليزانيـة   عن املوارد املتلقَّـ معلومات مفصلة مت األمانة أيضا دَّلتاريخ بدء الدورة الثانية. وق
  .اليت اختذهتا تدابري االقتصاد يف التكاليفعن من التربعات وكذلك العادية لألمم املتحدة و

اخلامســة  علــى طلبــه يف دورتــه   قــدَّمت األمانــة للفريــق، بنــاءً    إىل ذلــك،وباإلضــافة   -٦٩
الثانيــة خــالل فتــرة  يف دورة عملــها عــة لعمــل اآلليــةالتكــاليف املتوقَّ، معلومــات عــن املســتأنفة

ــيني منــ  ــا جمموعــه  هاالســنتني األول ــة مب ــدرهتا األمان ــيت ق دوالر مــن أجــل   ١٠ ٩٩٥ ٠٠٠ ، وال
ــدول األ  ٩٠اســتعراض  ــة مــن ال ــلطــراف. وباملقادول ــق أن  ، ب ــة الفري التكــاليف أبلغــت األمان
ــة إل ــاماملتوقع ــدورة االستعراضــية   مت ــد  األوىلال ــدِّق ــه  ق ــا جمموع ، دوالر ٢٣ ٩٩٥ ٠٠٠رت مب

عـة  قَّالتكـاليف اإلضـافية املتو   نَّالـدول األطـراف. وأوضـحت األمانـة أ    الستعراض مجيـع   وذلك
  ة يف املوظفني وخدمات الترمجة.الثانية قد جنمت عن الزيادة املطلوب دورةلل

مت تربعـات لـدعم اآلليـة، مبـا يف ذلـك      وأعربت األمانـة عـن تقـديرها للـدول الـيت قـدَّ        -٧٠
  .يل انعقادهاالتعهُّدات املُعلَنة أثناء الدورة احلالية للفريق وقب

ــن ارتيــاحهم لتحــ      -٧١ ــرب املتكلِّمــون ع ــل اآلليــة     رِّوأع ــالغ عــن متوي ي الشــفافية يف اإلب
ارسـها  مني باإلدارة املالية السليمة الـيت مت لِّمتك عدَّة بحَّوح الوثائق املعروضة عليهم. ورضوول

. اآلليـة األمانة وفعالية التكاليف اإلمجاليـة وحتقيـق قيمـة جيـدة مـن األمـوال الـيت تصـرف علـى          
اخنفـاض  سياسة االقتصاد يف التكاليف اليت تتبعها األمانة أسفرت عـن   نَّمني ألِّوأبرز أحد املتك
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املعتدلـة، وارتفـاع التكلفـة املاليـة واالقتصـادية       اآلليـة النفقات. وقارن متكلم آخر بني تكاليف 
 تغطيـة هي آلية استعراض النظراء الوحيدة القائمة اليت هلـا   اآللية د على أنَّالعاملية للفساد، وشدَّ

ــ ــاقش املتك ةعامليـ ــا. ونـ ــل  لِّتقريبـ ــن التمويـ ــات مـ ــون االحتياجـ ــة تفمـ ــيلها املبينـ ــة اصـ يف الوثيقـ
CAC/COSP/IRG/2015/CRP.6      ــة والترمجـــة ــدمات الترمجـ ــن خـ ــات مـ ــيما االحتياجـ ، وال سـ

حجــم الزيــادة يف امليزانيــة العاديــة واآلثــار  مني إىل أنَّلِّوأشــار بعــض املــتكالشــفوية واملــوظفني. 
لتـدابري الراميــة إىل  مني إىل تعزيـز ا لِّودعـا بعـض املـتك   املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة غـري مقبـول.      

وأعـرب أحـد    زيادة جدوى التكلفة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة تبسـيط إجـراءات العمـل.        
يف حجـم   CAC/COSP/IRG/2015/CRP.6مني عن القلق إزاء الزيادة املوصوفة يف الوثيقة املتكلِّ

األمانـة   ه باحلاجـة إىل التخفيـف مـن تلـك األعبـاء دون اإلخـالل جبـودة عمـل        وَّأعباء العمل ونـ 
د على ضـرورة ضـمان التقيـد التـام باإلطـار      من اإلطار املرجعي لآللية. وأكَّ ٣٣مراعاة للفقرة 
االحتياجـات   ى أنَّد يف هذا الصـدد علـ  دَّمنه املتعلق بالتمويل، وش ٧سيما القسم  املرجعي وال

مليزانيـة العاديـة.   متويلـها مـن ا   الثانيـة ينبغـي   يةلـدورة االستعراضـ  لاإلضافية من التمويل املطلوبـة  
وجرى التشديد على أن التكاليف املقدرة لتسيري الدورة الثانية لآللية اليت سـوف تعـرض علـى    

اإلطـار املرجعـي. وقيـل    مـن   ٧املؤمتر يف دورته السادسة ينبغي أن تتقيـد متامـا بأحكـام القسـم     
بـني دورات   هـو فحسـب سـد الثغـرات املاليـة الـيت قـد تنشـأ         ٤/١الغرض مـن القـرار    أيضا إنَّ

املؤمتر ومن مث ال ميكن تطبيقه على االحتياجات املالية اإلضافية اليت عرضـتها األمانـة مـن أجـل     
متويـل اآلليـة ينبغـي أن يـتم مـن       نَّمني على أالثانية. وأكد الكثري من املتكلِّ يةدورة االستعراضال

الل عمليـة االسـتعراض.   العمـل خـ   خالل امليزانية العادية، مبا يشـمل متويـل ترمجـة مجيـع وثـائق     
يف أمـور امليزانيـة العاديـة امتيـاز للجمعيـة العامـة، وخاصـة         تَّالب مني على أنَّلِّد بعض املتكوأكَّ

  جلنتها اخلامسة، وليس من حق الفريق.
مني علـى أمهيـة   لِّعدد من املـتك  شدَّدالثانية،  دورهتا يف اآلليةوفيما يتعلق بتمويل عمل   -٧٢

مني لِّاملـتك  بعـض زاهة وموضوعية. وأعـرب   اآللية بن يتيح عملكن التنبؤ به توفري متويل كاف مي
الالزمـة للـدورة   كيفية تلبية االحتياجات من التمويل  تيقُّن بشأنعن القلق إزاء استمرار عدم ال

  الثانية. االستعراضية
متـوَّل  وأعرب كثري من املتكلِّمني عن تأييدهم لنموذج التمويل املخـتلط احلـايل، الـذي      -٧٣

مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة وميـوَّل بعضـها        دعم اآللية وتشغيلها  بعض عناصريف إطاره 
ولإلطــار املرجعــي لآلليــة. وأعربــوا أيضــا عــن   ٣/١اآلخــر مــن التربعــات، وفقــا لقــرار املــؤمتر  

. ورأى ٤/١املتعلــق بتغطيــة العجــز، متشــيا مــع القــرار       وازياســتمرار دعمهــم للنمــوذج املــ   
تكلِّمون آخرون أنَّه ينبغي متويل اآلليـة مـن امليزانيـة العاديـة بغيـة كفالـة اسـتدامتها وحيادهـا.         م
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مــن احتياجــات التمويــل اإلضــافية  معاجلــة مني علــىلِّ، اعتــرض بعــض املــتكمــن ناحيــة أخــرىو
الــدورة  مني علــى أن االتفــاق علــى بــدءلِّأحــد املــتك وشــدَّدنيــة العاديــة، إجــراءات امليزاخــالل 

رأى منــاذج التمويــل ذات الصــلة. و ي الوضــوح يفتــوخِّ انالثانيــة ونطاقهــا يتطلبــ ستعراضــيةاال
ميكــن متديــد العمــل باحلــل  ،بــدالً مــن زيــادة التمويــل مــن امليزانيــة العاديــة ،مني أنــهلِّأحــد املــتك
وجرى التشديد عمومـا علـى   . فترة زمنية أطولل ٤/١القرار الذي مت التوصل إليه يف  التوفيقي

اهليئــات املختصــة الــيت أنشــأهتا  إالَّ أن تتخــذها  ال ميكــنامليزانيــة العاديــة املتعلقــة ب القــرارات أنَّ
 .اجلمعية العامة

    
   مسائل أخرى  - اًسابع  

ل االحتاد الروسي إحاطة إىل الفريق بشأن األعمال التحضـريية للـدورة السادسـة    ثِّم ممقدَّ  -٧٤
 ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦إىل  ٢عقدها يف الفترة مـن  املقبلة ملؤمتر الدول األطراف، املزمع 

ــدورة       ــل عــرض االحتــاد الروســي استضــافةَ ال ــد قوب يف ســانت بطرســربغ، االحتــاد الروســي. وق
ــة    ــدورة الرابع ــاء ال ــراكش، املغــرب، يف عــام   للمــؤمتر السادســة بالترحيــب أثن ــيت ُعقــدت يف م ال

 دورة أس اللجنـة وزيـر العـدل وميثِّلـها يف    ، وأنشئت بعد ذلك جلنة تنظيميـة وطنيـة. ويتـر   ٢٠١١
ها. وتعمل اللجنة مع جمموعـة مـن املؤسسـات مـن أجـل إعـداد الترتيبـات اللوجسـتية         الفريق أميُن

 النعقـاد الـدورة  دِّد مكـان  حُـ ركة تشـغيل لتقـدمي املسـاعدة. وقـد     واجلداول الزمنية، واختارت ش
ود مـن الفنـادق وإليهـا. وهـذا املكـان      لوفـ ايقع يف وسـط املدينـة، وسـيجري تـوفري وسـائل لنقـل       

السـتيعاب اجللسـات العامـة واالجتماعـات املوازيـة،       يتَّسـع هو مناسب لعقد اجتماعات كبرية و
إىل ذلـــك، مكَّنـــت بعثـــة ختطـــيط أوفـــدها مكتـــب  ووســـائط اإلعـــالم ومرافـــق األمانـــة. إضـــافةً

أمـور  بشـأن  إجـراء مشـاورات   اللجنـة مـن    حتت إشرافرات واجلرمية دِّاملتحدة املعين باملخ مماأل
اللجنــة التنظيميــة التحتيــة التقنيــة والربوتوكــول. وقــد أبرمــت  والــبىن األمن ووســائط اإلعــالم كــ

أسـعار تفضـيلية. وصـمَّمت اللجنـة      يستفيد الوفود مبوجبها مناتفاقات مع عشرة فنادق الوطنية 
، ومـن املزمـع أن   املـؤمتر  ولشـعار الـذي خيصِّصـه البلـد املضـيف للمـؤمتر      لموقـع الشـبكي   لمنوذجا 
اتفـاق البلـد املضـيف بـني     قـد دخـل   عملـة تذكاريـة. و   املركزي لالحتـاد الروسـي  صرف املُيصدر 

 .يف املراحل النهائية من املفاوضاتاالحتاد الروسي واألمم املتحدة 

رض علــى الفريــق ملخــص جللســة اإلحاطــة الــيت عقــدت مــن أجــل املنظمــات غــري وُعــ  -٧٥
  ).CAC/COSP/IRG/2015/CRP.4( ٤/٦ر املؤمتر احلكومية وفقا لقرا

ة الــيت شــاركت يف مني عــن تقــديرهم للمنظمــات غــري احلكوميــ لِّوأعــرب بعــض املــتك  -٧٦
دا تأييدهم لعقد مثل هذه اجللسـات. وقـالوا إهنـا تـوفر فرصـة لبنـاء       دَّدوا جمجلسة اإلحاطة وأكَّ
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 احلكوميـة الـيت تسـاهم يف العمـل     الثقة ولتبـادل اخلـربات الفنيـة واملعلومـات مـع املنظمـات غـري       
مـون املنظمـات غـري احلكوميـة علـى مواصـلة التركيـز علـى         ع املتكلِّعلى تنفيذ االتفاقيـة. وشـجَّ  

ــا           ــا وفق ــهض هب ــيت تن ــة ال ــة واملســاعدة التقني ــا يشــمل أنشــطة املتابع ــة، مب حمصــالت عمــل اآللي
واضــيعية الــيت عقــدت خــالل مــون أيضــا علــى املناقشــات امللِّلالحتياجــات احملــددة. وأثــىن املتك

مت بشــأن غســل األمــوال  دِّاملعلومــات الــيت قــ  اإلحاطــة، ونوَّهــوا يف هــذا الصــدد بــأنَّ جلســة 
مني لِّواســترداد املوجــودات ميكــن أن تكــون مفيــدة يف الــدورة التاليــة. وأشــار الكــثري مــن املــتك

الـرئيس واألمانـة يف    مـن  لٌّحسـبما أشـار كـ    ٤/٦جمددا إىل احلاجة إىل االمتثال ألحكام القرار 
ب ذكـر حـاالت قطريـة حمـددة. وأشـار أحـد       جلسة اإلحاطـة ومبـا يشـمل ضـرورة جتنُّـ     مستهل 

مني عـن ترحيبـه   حد املتكلِّأون هذه األحكام. وأعرب معظم املشاركني حيترم مني إىل أنَّلِّاملتك
عمليـــة  ذة علـــى املســـتوى الـــوطين ويفات غـــري احلكوميـــة يف األنشـــطة املنفَّـــمبشـــاركة املنظمـــ

  ع يف متثيل املنظمات غري احلكومية من البلدان النامية.سُّاالستعراض ودعا إىل التو
مني بفائدة املناقشات الـيت جـرت يف جلسـة    لِّه أحد املتكومن زاوية غسل األموال، نوَّ  -٧٧

متــها املنظمــات الدوليــة يف هــذا الشــأن والــيت ســيما يف ضــوء التوصــيات الــيت قدَّ والاإلحاطــة، 
ــد اجلرميــة       رأت ــربح يف غســل عوائ ــة لل أن مــن احملتمــل إســاءة اســتخدام املنظمــات غــري اهلادف

 املنظمة وتيسري متويل اإلرهاب.  
    

   األعمال املؤقَّت للدورة السابعةجدول   - ثامناً  
حزيران/يونيـــه  ٥اعتمـــد فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ، يف جلســـته العاشـــرة املعقـــودة يف   -٧٨

 ).CAC/COSP/IRG/2015/L.2( قَّت لدورته السابعة، جدول األعمال املؤ٢٠١٥
    

   اعتماد التقرير  - اًتاسع  
عن أعمـال دورتـه   تقريره ، ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥اعتمد فريق استعراض التنفيذ، يف   -٧٩

  ).Add.4إىل  Add.1و CAC/COSP/IRG/2015/L.1السادسة (
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    املرفق األول

 فريق استعراض التنفيذت للدورة السابعة لجدول األعمال املؤقَّ    
   
  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
  املالية واملتعلقة بامليزانية. املسائل -٥
  مسائل أخرى. -٦
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة لفريق استعراض التنفيذ. -٧
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السابعة. -٨
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 الثاين املرفق
 

آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:   
 تعرِضة والدول املستعَرضة يف الدورة االستعراضية األوىلاملس  الدول

 
    السنة األوىل

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 إيطاليا زمبابوي زامبيا جمموعة الدول األفريقية
 رومانيا غانا أوغندا
 أوغندا  مجهورية ترتانيا املتحدة توغو
 سلوفاكيا جنوب أفريقيا املغرب

 منغوليا إثيوبيا سان تومي وبرينسييب
 لبنان السنغال رواندا
 االحتاد الروسي موريشيوس النيجر

  البوليفارية)- زويال (مجهورية فن مصر بوروندي
 

جمموعة دول آسيا واحمليط 
 اهلادئ

 األردن
 بنغالديش
 منغوليا
 فيجي

 بابوا غينيا اجلديدة
 إندونيسيا

 ملديف
 )اإلسالمية- إيران (مجهورية

 اليمن
 بنغالديش

 طاجيكستان
 أوزبكستان

 نيجرييا
 باراغواي

 كينيا
  الواليات املتحدة

 مالوي
 اململكة املتحدة

 
 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا جمموعة دول أوروبا الشرقية

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اجلبل األسود ياكروات
 السويد ألبانيا بلغاريا
 بولندا سلوفينيا أوكرانيا

جمموعة دول أمريكا الالتينية
 والكارييب

 أوكرانيا السلفادور شيلي
 هاييت املكسيك الربازيل

 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية
 سنغافورة بنما األرجنتني

املتعددة - بوليفيا (دولة بريو
 القوميات)

 إكوادور
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

جمموعة دول أوروبا الغربية
 ودول أخرى

مجهورية مقدونيا اليوغسالفية  السويد  الواليات املتحدة
  سابقاً

 تونس اليونان فنلندا
 ليتوانيا بلجيكا إسبانيا
      كابو فريدي الدامنرك فرنسا

    السنة الثانية

 الدولة الطرف املستعَرضة قليميةاجملموعة اإل
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 سان تومي وبرينسييب  مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشيل جمموعة الدول األفريقية
 ليسوتو بيساو-غينيا موريشيوس

 فنلندا زمبابوي بنن
 اجلمهورية الدومينيكية بوركينا فاسو قموزامبي
 صربيا املغرب الكونغو

 كوستاريكا مالوي كابو فريدي
 غانا تونس مجهورية أفريقيا الوسطى

 تايلند بنن سرياليون
 مايل السنغال (أ)جنوب أفريقيا

 مالوي مدغشقر (أ)زمبابوي
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  أنغوال (أ)الكامريون

  بقاًسا
 

جمموعة دول آسيا واحمليط 
 اهلادئ

 ليختنشتايناليمنبروين دار السالم
 األردنماليزياالعراق

مجهورية الو الدميقراطية
 الشعبية

 لكسمربغمنغوليا

قطرباكستانكازاخستان
 مصربنغالديشالفلبني

 إيطاليالبنانفييت نام
 ناميبيافيجي(أ)ليشيت-تيمور
 الربتغالملديف(أ)مارات العربية املتحدةاإل

-إيران (مجهورية
 (أ))اإلسالمية

 بيالروسإندونيسيا

 إثيوبياسري النكا(أ)الكويت
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 الدولة الطرف املستعَرضة قليميةاجملموعة اإل
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 سلوفاكيا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 صربيا

 اجلبل األسود
 إستونيا

 أذربيجان
 االحتاد الروسي

 (أ)جورجيا

 بولندا
 رومانيا
 أرمينيا
 ألبانيا
 وسنة واهلرسكالب

 أوكرانيا
 هنغاريا

 مالطة
 أوكرانيا

 اململكة املتحدة
 بوروندي
 غواتيماال
 إكوادور
 قربص

 
جمموعة دول أمريكا الالتينية

 والكارييب
 غواتيماال الربازيل كوبا

 الربازيل األرجنتني أوروغواي
املتعددة - بوليفيا (دولة السلفادور

 القوميات)
 سنغافورة

 نيبال كوبا نيكاراغوا
 سلوفينيا هندوراس كولومبيا

 إستونيا جزر البهاما بنما
 باراغواي شيلي (أ)دومينيكا
 هولندا ترينيداد وتوباغو (أ)جامايكا

 
جمموعة دول أوروبا الغربية

 ودول أخرى
 تركيا الويات املتحدة أستراليا
 الكويت السويد النرويج

 ونانالي إسرائيل اململكة املتحدة
 املغرب إسبانيا الربتغال
 اجلزائر فنلندا (أ)سوازيلند

  .مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة  (أ)
    

    السنة الثالثة

 اجملموعة اإلقليمية
الدولة الطرف 
 املستعَرضة

  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 غابون بوتسوانا ليسوتو الدول األفريقيةجمموعة 
 بريو ليربيا جيبويت
 التفيا النيجر اجلزائر
 سوازيلند رواندا غانا
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 اجملموعة اإلقليمية
الدولة الطرف 
 املستعَرضة

  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 أستراليا سرياليون مجهورية ترتانيا املتحدة
 رواندا غينيا بوركينا فاسو

 توغو كوت ديفوار تونس
 ليشيت- تيمور ليربيا أنغوال

 جزر مارشال قيا الوسطىمجهورية أفري (أ)موريتانيا
 

جمموعة دول آسيا واحمليط 
 اهلادئ

 بلغاريا اهلند مجهورية كوريا
 النمسا ناورو قربص
 كينيا الفلبني ماليزيا

 النرويج جزر سليمان باكستان
 دومينيكا  دة)حَّاملو- ميكرونيزيا (واليات قطر

 بروين دار السالم الصني أفغانستان
 الصني ابوا غينيا اجلديدةب (أ)سري النكا

 
دول أوروبا   جمموعة
 الشرقية

 جامايكا مجهورية مولدوفا هنغاريا
 جيبويت التفيا سلوفينيا
 يرلنداأ جورجيا التفيا
 فرنسا إستونيا رومانيا

مجهورية مقدونيا 
 اليوغسالفية سابقاً

 آيسلندا كرواتيا

 قريغيزستان ليتوانيا أرمينيا
 

عة أمريكا الالتينية جممو
 والكارييب

 أذربيجان بريو املكسيك
 الفلبني كولومبيا باراغواي

- بوليفيا (دولة املتعددة
 القوميات)

 زامبيا كوستاريكا

 باالو األرجنتني ترينيداد وتوباغو
 فانواتو كوبا غيانا

- فرتويال (مجهورية
 البوليفارية)

 اإلمارات العربية املتحدة شيلي
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 اجملموعة اإلقليمية
الدولة الطرف 
 املستعَرضة

  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

جمموعة دول أوروبا الغربية
 ودول أخرى

 السويد
 كندا

 لكسمربغ
 إيطاليا
 هولندا
 النمسا
 (أ)مالطا

 فرنسا
 سويسرا
 النمسا

 ليختنشتاين
 أستراليا
 إسرائيل
 إسبانيا

 كندا
 العراق
 سويسرا

 كازاخستان
 أوروغواي
 فييت نام
 كمبوديا

  .مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة  (أ)
    

  السنة الرابعة
  

 الدولة الطرف املستعَرضة جملموعة اإلقليميةا
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 كرواتيا جزر القمر السنغال جمموعة الدول األفريقية
 جنوب أفريقيا بنن ليربيا
 بابوا غينيا اجلديدة كابو فريدي كينيا

 اجلبل األسود يسوتول نيجرييا
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية سرياليون غابون
 الكويت جيبويت مالوي
 ناميبيا موزامبيق ليبيا

 نيكاراغوا نيجرييا مدغشقر
 كندا إثيوبيا ناميبيا
 مالطة توغو إثيوبيا

مجهورية الكونغو 
 (أ)الدميقراطية

 فييت نام موريشيوس

 بلغاريا ديبورون (أ)بوتسوانا
 اجلزائر بوركينا فاسو (ب)مصر
 باالو ]غينيا[الكامريون (ب)بيساو-غينيا

 سري النكا بوتسوانا (أ)سوازيلند
 ترينيداد وتوباغو السودان (أ)جزر القمر

 أذربيجان مجهورية الكونغو الدميقراطية (أ)كوت ديفوار
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 الدولة الطرف املستعَرضة جملموعة اإلقليميةا
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 أفغانستان النيجر (ب)مايل
 سانت لوسيا موريتانيا (أ)غينيا

  دولة فلسطني أنغوال (أ)السودان
 الكونغو سيشيل (أ)جنوب السودان

 
جمموعة دول آسيا واحمليط 

 اهلادئ
 باكستان إندونيسيا قريغيزستان

 كابو فريدي باالو ملديف
 سيشيل اإلسالمية)-إيران (مجهورية لبنان

 جورجيا سري النكا أوزبكستان
 ياكمبود ماليزيا باالو

 قربص قريغيزستان تركمانستان
 سوازيلند لبنان سنغافورة
 جزر البهاما فييت نام الصني

 هنغاريا جزر كوك طاجيكستان
 هندوراس األردن (أ)البحرين
 البحرين نيبال (أ)تايلند
 أوغندا كازاخستان (أ)اهلند
 بنن فيجي (أ)نيبال
 اهلند جزر سليمان (أ)فانواتو

 بيالروس قطر (أ)جزر كوك
 مجهورية أفريقيا الوسطى بابوا غينيا اجلديدة (أ)جزر مارشال
 سلوفاكيا العراق (أ)جزر سليمان

- ميكرونيزيا (واليات
 )املوحَّدة

 مجهورية كوريا منغوليا

 جامايكا ليشيت-تيمور (أ)ناورو
 سان تومي وبرينسييب اإلمارات العربية املتحدة (ب)اليمن

 توغو ميامنار (ب)كمبوديا
 بوروندي تايلند (أ)ميامنار

 موزامبيق كمبوديا (أ)اململكة العربية السعودية
 اململكة العربية السعودية كرييبايت (أ)مانُع

  دة)املوحَّ- ميكرونزيا (واليات ُعمان (أ)دولة فلسطني
 



 

32 V.15-04263 

 

CAC/COSP/IRG/2015/5 

 الدولة الطرف املستعَرضة جملموعة اإلقليميةا
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 بولندا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 بيالروس

 البوسنة واهلرسك
 نياألبا

 مجهورية مولدوفا
 (أ)اجلمهورية التشيكية

 صربيا
 جورجيا
 هنغاريا
 أرمينيا

 البوسنة واهلرسك
 مجهورية مولدوفا

 موريشيوس
 مجهورية مولدوفا

 الربتغال
 مايل

 النرويج
 تركمانستان

 
جمموعة دول أمريكا الالتينية

 والكارييب
 دومينيكا غواتيماال إكوادور
 ياإندونيس كولومبيا هاييت

  مجهورية الكونغو الدميقراطية البوليفارية)-فرتويال (مجهورية كوستاريكا
 ناورو اجلمهورية الدومينيكية هندوراس
 أنتيغوا وبربودا بنما غواتيماال

 فيجي الربازيل أنتيغوا وبربودا
 زامبيا السلفادور جزر البهاما
 جزر مارشال كوبا (أ)سانت لوسيا

 جنوب السودان لوسياسانت (أ)غرينادا
 

جمموعة دول أوروبا الغربية
 ودول أخرى

 ماليزيا بلجيكا تركيا
 غابون يرلنداأ اليونان
 املكسيك هولندا بلجيكا
  مجهورية ترتانيا املتحدة النمسا الدامنرك
 أوزبكستان اليونان إسرائيل

 اإلمارات العربية املتحدة كندا (أ)ليختنشتاين
 مدغشقر النرويج (أ)آيسلندا

 بروين دار السالم لكسمربغ (أ)يرلنداأ
 ة]اجلمهورية التشيكي[ الكونغو الدامنرك (أ)أملانيا

طرف صدَّقت علـى االتفاقيـة أو انضـمَّت إليهـا بعـد سـحب القرعـة يف الـدورة األوىل لفريـق          دولة   (أ)
    استعراض التنفيذ.

  .مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة  (ب)

  


