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مة  - أولا    مقد ِّ
ــاد في قرار   -1 ــا مؤتمرف الــدول األألرا  في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــــــــ ، المعنون  3/1أنشـــــــــــــ

ريَق اســتعراض التنفيذ، و و فريق حكومي دولي مفتوح العضــوية يتالنف من دول أألرا  في الســتعراض"، ف "آلية
ــورة إجمالية عن  ــلطة المؤتمر ويرفه إليه تقارير . وتتمثنل م مة الفريق في تاوين عـــــــــــ التفاقية ويعمل تحت ســـــــــــ

وات والممارســات ال،ي ِّدة، والنظر في الح تياجات من المســاعدة التقنية عملية الســتعراض من أجل اســت انة التحد ِّ
 ضماناا لتنفيذ التفاقية تنفيذاا فعنالا. 

  
 تنظيم الدورة  - ثانياا  

 افتتاح الدورة -ألف 
ــرة في فيينا في  -2 ــاد دورته الحادوة عشـــــــ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــ عقد فريق اســـــــ

 . على نحو افتراضي 2020حزيران/يونيه  29

وعقد الفريق جلســـــــتين ترأســـــــ ما حار  ســـــــعيد العميمي حاةمارات العرمية المتحدة ، رئي  المؤتمر في  -3
 دورته الثامنة.

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -باء 

 حزيران/يونيه، جدوَل األعمال التالي: 29أقرن فريقف استعراض التنفيذ، في  -4

 المسائل التنظيمية: -1 

 الدورة؛افتتاح  حأ   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. ح    

 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. -2 

 المسائل المالية والمتعل ِّقة بالميزانية.   -3 

 حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: -4 

 لمكتس ة في تنفيذ التفاقية؛ت ادل المعلومات والممارسات والخبرات ا حأ   

 مناقشة مواضيعية. ح    

 المساعدة التقنية. -5 

 مسائل أخرى. -6 

 جدول األعمال المؤقنت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثانية عشرة. -7 

 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الحادوة عشرة. -8 

 3و  2و 1المؤتمر الموســه، نوقشــت في  ذ  الدورة بنود جدول األعمال ومناء على توعــية من مكتب  -5
 .8و 7و 6و
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 (1)الحضور -جيم 
مفث ِّلت في الدورة الدولف التالية األألرا  في التفاقية: التحاد الروسي، أذرمي،ان، األرجنتين، األردن، أرمينيا،   - 6

ــتان، إلوادور، ألمانيا،  ــرائيل، أفنانسـ ــ انيا، إسـ ــيا، أننول، أورويواأ، أونرانيا، إيران  إسـ اةمارات العرمية المتحدة، إندونيسـ
اةســــــالمية ، إوطاليا، بارايواأ، البرازيل، البرتنال، بل،يكا، بلناريا، بننالدوا، بوتان، البوســــــنة وال رســــــ ،  - حجم ورية 

تشــــيكيا، تون ، ال،بل األســــود، ال،م ورية   المتعددة القوميات ، بيرو، تايلند، ترنمانســــتان، ترنيا، - بولندا، بوليفيا حدولة 
ــلوفينيا،   الدومينيكية، جم ورية  ــلوفاليا، ســــــــ ــلفادور، ســــــــ لوريا، جنو  أفريقيا، الدانمرك، دولة فلســــــــــطين، رومانيا، الســــــــ

البوليفارية ،  – سـننافورة، سـويسـرا، يـيلي، عـرميا، الصـين، العران، عمان، يواتيمال، فرنسـا، الفلبين، فنزويال حجم ورية 
ـــتاريكـا، نولومبـيا، الاوـيت، لتفـيا، لبـنان، لاســـــــــــــمبر ، ليتوانـيا،  فن  لـندا، فيـيت ـنام، قبرق، قطر، نرواتـيا، نوـما، نوســـــــــــ

ليختنشــتاين، مالطة، ماليزيا، مصــر، المنر ، المكســي ، المملاة العرمية الســعودوة، المملاة المتحدة لبريطانيا العظمى 
يا، النرويج، النمســـــــــــا، ني ال، ني،يريا، نيكارايوا، نيوزيلندا، ال ند،  ندورا ،  وأيرلندا الشـــــــــــمالية، مننوليا، ميانمار، ناميب 

  نناريا، الولوات المتحدة األمريكية، اليابان. 

ر المؤتمر أنــه و،وز دعوة المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة، 4/5من قرار المؤتمر  2ووفقــاا للقــاعــدة  -7 ، قرن
تحــدة وعــــــــــــــنــادوق ــا ومرام، ــا، والمعــا ــد التــابعــة لشــــــــــــــ كــة برنــامج  ووحــدات األمــانــة العــامــة، و يلــات األمم الم

صــة وســائر مؤســســات منظومة األمم المتحدة،  األمم المتحدة لمنه ال،ريمة والعدالة ال،نائية، والونالت المتخصــ ِّ
 إلى المشارنة في دورات فريق استعراض التنفيذ.

ــالت  - 8 ــة في  ، و و ونالة ومفث ِّل بمراقبين التحاد الدولي لالتصـــــ ــصـــــ الم،ل  و  ، منظومة األمم المتحدة   متخصـــــ
 مع د تابه لش كة برنامج األمم المتحدة لمنه ال،ريمة والعدالة ال،نائية. ، و و الستشارأ الدولي للشؤون العلمية والفنية 

ومفث ِّلت بمراقبين المنظماتف الحكومية الدولية التالية: المرنز اةقليمي للمعلومات والتنســـــــــــيق في آســـــــــــيا  -9
ــادأ، م،ل  التعاون لدول الخليج العرمية، المنظمة الدولية ا ــطى، م،ل  أوروما، منظمة التعاون القتصـــــــــ لوســـــــــ

 لل ،رة، منظمة الدول األمريكية، المحكمة الدائمة للتحكيم، منظمة ينن اأ للتعاون.
  

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - ثالثاا  
 

 القرعةسحب  -ألف 
إلى الفريق، في جملـة أمور، أن وعقـد اجتمـاعـات  يمـا بين الـدورات تففَت   6/1أللـب المؤتمر في قرار   -10

من اةألار المرجعي آللية اســـــــــتعراض التنفيذ،    19أمام جميه الدول األألرا  بنرض ســـــــــحب القفرعة وفقاا للفقرة 
عة في الجتماع الالحق للفريق في فترة ما  دون المســـــــــا  بحق أأ ِّ دولة ألر  في أن تطلب إعادة ســـــــــحب القفر 

 بين الدورات أو في دورته العادوة الالحقة.

، ففت  أـمام 2020حزيران/يونـيه   25، عفـقِّد اجتـماعب بين اـلدورات للفريق يوم الخمي  1/ 6ووفـقاا لقرار المؤتمر  - 11
ــتعرِّضــــــة للدول  حبت القفرعة لختيار الدول األألرا  المســــ جميه الدول األألرا . و يما يتعلق بالدورة الثانية لآللية، ســــــف

دورة الســتعراض الثانية. وســحبت القرعة أوضــاا لتحديد الدول المســتعَرضــة في الســنة الخامســة من   35األألرا  الــــــــــــــــ 
ــلين الثالن حالت،ريم وانفاذ القانون  والرابه حالتعاون الدولي  من   ــتعراض تنفيذ توننا للفصــــ ــة لســــ ــتعرِّضــــ األألرا  المســــ

__________ 

 .اتصالت مؤندة أنشلت على المنصة الفتراضية استنادا إلى أفدرجت المعلومات المتعلقة بالحضور في  ذا التقرير  1ح 
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نيوأ وتشاد ندولتين  واختيرت    2ح التفاقية، وقد انضمت  ذ  الدولة إلى التفاقية بعد النت اء من سحب القرعة األخير. 
 ألرفين مستعرِّضتين لتوننا، نما اختيرت ساموا ندولة ألر  مستعرِّضة مؤقتة من نف  المنطقة ال،نرا ية. 

من اةألار المرجعي لآللية.   20و 19وجرى اختيار الدول األألرا  المســــــــــــــتعرِّضــــــــــــــة عمالا بالفقرتين  -12
ــتان ــتعرِّضـــ ، إحدا ما من نف  م،موعت ا اةقليمية واختيرت لال دولة ألر  ســـــتخضـــــه لالســـــتعراض دولتان مســـ

   3ح والثانية من م،موعة تشمل جميه الدول األألرا  حانظر المرفق .

وأللبت بعض الدول األألرا  إعادة سـحب القرعة لدورتي السـتعراض األولى والثانية أو إرجاء م ام ا  -13
إعادة الســــــحب تل  خالل اجتماع لدول مســــــتعرِّضــــــة، تمايــــــيا مه اةألار المرجعي لآللية. وقد أجريت عمليات 

 ، وخالل الدورة الحادوة عشرة للفريق.2020حزيران/يونيه  26مستانف عقد  يما بين الدورات في 

  
  التقدم المحرز في تنفيذ الستعراضات القطرية -باء 

ــات القفطرية   -14 ــتعراضــــ م المحرز في الســــ التي أفجريت في قدنمت ممثلة لألمانة معلومات محدثة عن التقدُّ
دولة من الدول األألرا   183إألار دورتي الســــــــــــتعراض األولى والثانية. وميننت أنه، حتى وقت نالم ا، نانت 

حواراا  175المستعَرضة خالل الدورة األولى قد قدنمت ردود ا على قائمة التقييم الذاتي المرجعية، وأفجرأ   185الــ 
ــترناا ، وأفن،زت اجتماع 14زيارة قفطرية و 161م ايــــراا ح ــارة إلى التقدم المحرز  172اا مشــ خالعــــة وا ية. وماةيــ

دولة من الدول األألرا  المستعَرضة في تل  الدورة،   185في الدورة الثانية، أيارت الممثلة إلى أن من أعل الــــ 
ــراا ح 68دولة ردود ا على قائمة التقييم الذاتي المرجعية، وأن،ز   112قدنمت   ارة قطرية وخمســــة زي  63حواراا م ايــ

تقرير اســـــتعراض قفطرأ. وذنرت أنن العمل قد قار    19خالعـــــة وا ية و 42اجتماعات مشـــــترنة ، نما أن،زت 
 على النت اء في إن،از عدة خالعات وا ية أخرى تخص دورتي الستعراض معاا.

مرض ل األألرا  للتصــــــدأ   وأيــــــار ممثل لألمانة إلى أمور من ا التدابير يير المســــــبوقة التي اتخذت ا الدول  - 15
وآلثار  على السـتعراضـات القطرية في إألار آلية اسـتعراض التنفيذ، التي تتعلق في المقام     19- لوفيد ح فيرو  نورونا 

األول بضـــــــرورة تاجيل الزيارات القطرية المقررة. وأيـــــــار إلى أن األمانة تعيد ترنيز ج ود ا على الخطوات من عملية  
ة لالســـــتعراضـــــات القطرية. وقال إن الســـــتعراض التي ومكن الضـــــطالع ب ا عن بعد، بما في ذل  العناعـــــر المكتبي 

ــائل الحوار  األمانة تنظر في إمكانية إجراء زيارات قطرية على نحو افتراضـــــــــــــي وفقاا لمألار الذأ ينظم مختلف وســـــــــــ
ــور على معلومات عن الدورات التدريبية المقررة على  المتوخاة بموجب إألار اآللية المرجعي. نما أألله المتالم الحضـــــ

 ة، التي تست د  ج ات التصال والخبراء الحكوميين.  اةنترنت بشان اآللي 

قد ترنت أثراا على تقدم الســـــــــــــتعراضـــــــــــــات القطرية  19-ولحظ العديد من المتالمين أن جائحة نوفيد -16
ال،ارية في إألار اآللية. ويـــدد بعض المتالمين على أ مية اختتام دورة الســـتعراض الثانية بحلول حزيران/يونيه  

تســـــــــــــــبب ـتاخيرات نبيرة في إن،ـاز  19-، ولان م أوضــــــــــــــحوا أن جـائحـة نوفـيد8/1رر المؤتمر ، وفقـا لمق2024
السـتعراضـات القطرية وأن السـتعراضـات المقبلة قد ل تاتمل في وقت ا. وأيـارت متالمة إلى أنه قد يلزم تطبيق 

ــنة الخامســـة من الدورة الثان  ــ ة لســـتعراضـــات السـ ــيما بالنسـ ية لآللية، إذ إن العديد جدول زمني ألثر مرونة، ل سـ
من الخبراء الفنيين وشــارنون أوضــا في ج ود التعافي من ال،ائحة على الصــعيد الوألني. وأيــارت متالمة أخرى 
إلى أنه على الريم من التحدوات الخاعــــــة التي تواج  ا بلدان نثيرة بســــــبب تعقد الفصــــــلين الثاني والخام  من 

__________ 

 .2020ي اط/فبراير  6انضمنت توننا إلى التفاقية في   2ح 
سو  تتاح معلومات محدثة عن تشكيالت المزاوجة بين البلدان بالنس ة للدورتين األولى والثانية بعد الدورة الحادوة عشرة لفريق    3ح 

 الش كي آللية استعراض التنفيذ.استعراض التنفيذ على الموقه 
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ــتمرة أوـضــــ  ــبب ال،ائحة المســـ ــرعة من أجل إن،از التفاقية، ومســـ اا، ين ني للدول أن تاثف ج ود ا على وجه الســـ
 جميه الستعراضات القطرية بالبر قدر ممكن من السرعة والافاءة.

وأوضـــ  بعض المتالمين أن ال،ائحة لم تمنع م من الضـــطالع بم ام مكتبية في إعداد اســـتعراضـــات  -17
، أو من تقدوم ردود خطية على الســــتفســــارات والتعليقات الواردة بلدان م، مثل إعداد قوائم التقييم الذاتي المرجعية

 من الخبراء المستعرِّضين.

وفي  ذا الصدد، أبرزت إحدى المتالمات الخطوات التي يتخذ ا بلد ا لضمان توفير جميه المعلومات  -18
دما وصــ   باةمكان  التاميلية التي أللب ا الخبراء المســتعرِّضــون، وذل  لضــمان أن تتســم عملية الســتعراض، عن 

ر متالم آخر الفريق ـبا مـية إعـداد ردود موحـدة ويــــــــــــــامـلة  إجراء زـيارة قطرـية، ـباعلى ـقدر ممكن من الاـفاءة. وذن 
ر بدور  إجراء الستعراض بكفاءة  .ومنسقة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية، مما ييس 

مه الم،تمه المدني في إألار الســــــــتعراض  وأبرز أحد المتالمين المشــــــــاورات التي أجرت ا حكومة بلد  -19
القطرأ خالل ال،ائحة. وأيـــــــــار إلى أن حكومته قد وقعت على تع د الشـــــــــفا ية اســـــــــت،ابة لدعوة أأللق ا ائتال  
ــاد، ودعا الدول األخرى إلى التوقيه على ذل   ــر لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــ الم،تمه المدني المناعـــــــــ

يان إلى التدابير الطوعية التي ومكن أن تتخذ ا البلدان، مثل نشـــــــر ال،دول الزمني  التع د. وأيـــــــار في  ذا الـســــــ 
ــال المعنية بالســـــتعراض. وأبرز متالم آخر أن أحد  ــال ب، ات التصـــ لالســـــتعراض القفطرأ أو معلومات التصـــ

المســــــــتوى العالي  التدابير التي ســــــــاعدت في إحراز تقدم  يما يتعلق بالدورة الثانية لســــــــتعراض التنفيذ يتمثل في
 .ةيراك أعحا  المصلحة الخارجيين

وأيــار أحد المتالمين إلى أنه ين ني لآللية أن تواعــل التقيد الصــارم ب ألار ا المرجعي وم ادئ ا، مثل الحياد  - 20
 . والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي  ذا الصدد، يدد المتالم على الطابه الحكومي الدولي لآللية 

ومغية رعـــــــــد التقدم المحرز في الدورة الثانية لآللية، حثت متالمة األمانة على مواعـــــــــلة إبال  الدول  -21
األألرا  باحدث المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في اســـــتامال الســـــتعراضـــــات القطرية للدورة الثانية، ونذل  

المـة أوضـــــــــــــــا أن يتم تقـدوم التقـارير عن نـل بشـــــــــــــــان ال،ـدول الزمني المتوقه ةن ـاء  ـذ  العمليـة. واقترحـت المت 
 استعراض على حدة بدل من تقدوم تقارير عن م،موعة من الستعراضات.

وأثنى عدة متالمين على األمانة لما تتخذ  من م ادرات للحفاظ على اســـــــتمرارية ســـــــير األعمال في مواج ة  - 22
ــاف ا، مثل توفير تدريب  . ولذل  أفعر  عن التقدير للن ج 19- جائحة نوفيد  ــتاشـــــــ المبتارة التي تعكف األمانة على اســـــــ

بالتصـــال الحاســـومي الم ايـــر ل، ات التصـــال والخبراء الحكوميين والنظر في إجراء زيارات قطرية افتراضـــية. ويـــدد 
ـــية ألن ـا تمـثل ألريقـة ألثر جـدوى لتقييم مـدى تنفـيذ أح  كـام بعض المتالمين على أ مـية الزـيارات القطرـية الشـــــــــــــخصـــــــــــ

ــرين، و ما حلقات العمل التدريبية التي تنظم ا األمانة   ــر من  ذين العنصـ ــارت متالمة إلى أن نل عنصـ التفاقية. وأيـ
وألدت متالمة أوضـا أن يـفا ية السـتعراضـات القطرية، التي تتحقق  . والزيارات القطرية المنفذة، حاسـم في ن،اح اآللية 

ونشر تقارير الستعراض القطرية  أعحا  المصلحة ذوأ الصلة  ك جميه من خالل الزيارات القطرية الشخصية، وايرا 
. ورحبت المتالمة بما اتخذ من افل التنفيذ الفعال لالتفاقية ت  ا التنفيذ، إذ إن   في آلية اســتعراض   ة عــر حاســم ا المن،زة عن 

 التواعــل الم ايــر،  تدابير لتيســير الســتعراضــات القطرية خالل األزمة الصــحية، وأضــافت أن من الم م الحفاظ على  
ل ســــــيما من خالل الزيارات القطرية. وألفلب إلى األمانة أن تقدم معلومات ألثر تفصــــــيال بشــــــان العمليات اةلاترونية  

 المتوخاة للتسريه في إجراء الستعراضات القطرية. 

ــتعراض األو  -23 ــات بلدان م للتنفيذ في دورتي السـ ــتعراضـ ــارة إلى اسـ لى والثانية،  وأبرز عدة متالمين، باةيـ
ــاعدت تقارير   ــحوا نيا ســــــــ الخطوات التي اتخذت ا بلدان م لمواءمة أفألر ا القانونية الوألنية مه التفاقية، وأوضــــــــ

 القطرية في تحديد اةعالحات القانونية المؤسسية.الستعراضات 
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الستعراضات وأيار أحد المتالمين إلى الصورة العالمية ل، ود مكافحة الفساد، التي أخذت تظ ر من  -24
ــاعد الم،تمه الدولي خالل العملية  ــان ذل  أن وســـــــــ ــا  أن من يـــــــــ القطرية التي أفجريت في إألار اآللية. وأضـــــــــ

. ويـددت متالمة على 2021التحضـيرية للدورة السـتثنائية لل،معية العامة لمكافحة الفسـاد، التي سـتعقد في عام 
 م بالتوازن وتقوم على النتائج.أ مية وضه وثيقة ختامية لتل  الدورة الستثنائية تتس

دت من خالل عملية  -25 دِّ  ويدد بعض المتالمين على أ مية تلبية الحتياجات من المساعدة التقنية التي حف
الســـــــتعراض، وأيـــــــاروا إلى أن الحتياجات ين ني أن تمثل األســـــــا  لتحديد الم،الت ذات األولوية في برم،ة 

الـة في مختلف  المـانحينلتي وقوم ب ـا م،تمه المســـــــــــــــاعـدة التقنيـة لمكـافحـة الفســـــــــــــــاد ا من أجـل تنفيـذ برم،ـة فعـ 
األمم المتحدة المعني بالمخد ِّرات الم،الت المواضـــــيعية. وأبرزت في  ذا الصـــــدد المســـــاعدة التي وقدم ا مكتب 

 إلى الدول دعماا لتنفيذ التفاقية. وال،ريمة 

وأبرزت متالمة أ مية التع،يل بتنفيذ التفاقية بالمل ا، حتى وان نانت دورة الســـــتعراض الثانية تتناول حاليا  - 26
ــترداد الموجودات  فقت. وأعر  متالمون عن تقدير م للمكتب على  ــلين الثاني حالتدابير الوقائية  والخام  حاســــــــ الفصــــــــ

إليه في إألار اآللية. وأضافوا أن اآللية ل تزال تضطله بدور حاسم ال، ود التي يبذل ا من أجل تنفيذ الولوات المسندة 
 في تعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية، وتتي  منصة لستعراض التقدم الذأ أحرزته الدول األألرا  حتى اآلن. 

ر  باعت ا 2019وأيـار أحد المتالمين إلى إعالن اسـطنبول بشـان الشـفا ية في اةجراءات القضـائية لعام  -27
من التـفاقـية. وأيــــــــــــــارت متالمـة أخرى إلى أن  ـذ  ال،ـائحـة لم تقـلل من فرق  11أداة مفـيدة  يمـا يتعلق ـبالمـادة 

 الفساد، بل تسببت في تفاقم األوضاع.

وأعر  عــدة متالمين عن تقــدير م لل، ود التي تبــذل ــا األمــانــة في تنظيم اجتمــاع افتراضــــــــــــــي لفريق  -28
م في الســــــــتعراضــــــــات القفطرية وفي عمل الفريق. يير أن عدة متالمين  اســــــــتعراض التنفيذ، مما يتي  إح راز تقدُّ

ــمان تحقيق الدورة  ــعومات تعيق ضــ ــة الجتماع، ولحظوا أن تل  الصــ ــعومات تقنية في منصــ أبلنوا عن وجود عــ
رة ل دف ا المتمثل في توفير منتدى للتواعــــــل وت ادل اآلراء بين المشــــــارنين. وأيــــــير في  ذا الصــــــدد إلى ضــــــرو 

 معال،ة المشالل التقنية التي ووج ت قبل تحديد مواعيد الجتماعات الفتراضية المقبلة.

، 2020و يما يتعلق بالبنود ذات الطابه الموضوعي التي أفجلت إلى الدورة المستانفة في أيلول/سبتمبر  -29
دل من نل جلســــة، مما يتي   اقترحت متالمة بان وســــم  لمتالمين اثنين بالتســــ،يل بشــــان نل بند قيد المناقشــــة ب 

 للخبراء الفنيين المعنيين المشارنة على نحو ألثر نشاألا. 
 
 

 المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية  - اا رابع  
 

م ممثل لألمانة معلومات عن النفقات المتابدة لتســــــــــيير أعمال الدورتين األولى والثانية آللية الســــــــــتعراض   - 30 قدن
، والنفقات المتوقعة ةلمال الدورة األولى، والنفقات المتوقعة لتسيير العمل في الدورة الثانية.  2020ي اط/فبراير   29حتى 

 وقدم الممثلف أوضاا معلومات مفصلة عن الموارد المتلقاة من الميزانية العادوة لألمم المتحدة ونذل  من التبرعات. 

ــيولة في الميزانية  و يما يتعلق بموارد الميزانية العادوة، -31 أبرز الممثل اآلثار الفعلية والممكنة ألزمة الســــــــ
العادوة لألمم المتحدة، المتمثلة في إضــــــــــعا  قدرت ا على ملء الورائف الشــــــــــايرة في الميزانية العادوة، ونذل   

 قبلة.احتمال إعاقة خدمات إدارة المؤتمرات عن ضمان توفير الترجمة الشفوية الاا ية خالل الجتماعات الم

دولر  9 770 000و يمـــا يتعلق بـــالنفقـــات الخـــارجـــة عن الميزانيـــة، أبلن الممثـــل الفريق بـــان مبلني  -32
دولر على التوالي قد أفنفقا على دعم تشـــــــــــنيل الدورتين األولى والثانية آللية الســـــــــــتعراض حتى  3 583  200و

 . 2020ي اط/فبراير  29



CAC/COSP/IRG/2020/5 
 

 

V.20-03353 7/10 

 

ــالنـــــة  -33 ــارجـــــة عن الميزانيـــــة، ال ـــ ــاجـــــات من الموارد الخـــ وأبلن الممثـــــل الفريق أوضــــــــــــــــــاا بـــــان الحتيـــ
 دولر للدورة األولى، قد يطيت بالاامل من المسا مات الخارجة عن الميزانية. 10 119 300

النت ا    وأعر  الممثل عن تقدير  لما قدمته الدول من تبرعات مالية ومســــــــــــا مات عينية لدعم اآللية، ولفت  - 34
  تلقا ا إذا أخذت التع دات التي  بانه في الوقت نفســــــــــــه إلى النقص في التمويل من خار  الميزانية. وأبلن الممثل الفريق 

سـد ف،وة   ف نه يلزم  العت ار، في    2020آذار/مار    1 منذ حالمكتب   وال،ريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة   األمم  مكتب 
 . اي يتمكن المكتب من تنطية الحتياجات المالية للدورة الثانية تنطية ناملة دولر ل   1  387  000تمويلية قدر ا  

، ذنر ممثـل األمـانـة أن من الســـــــــــــــابق ألوانـه تقييم أثر ـا المـالي على 19-و يمـا يتعلق ب،ـائحـة نوفيـد -35
ريق بان التدابير  الموارد الخارجة عن الميزانية الخاعــة بيلية الســتعراض. واختتم الممثل تقرير  المالي بتذنير الف

 الرئيسية لتوفير التااليا ما زالت مط قة.

وتعقي اا على ذل  التقرير، أعر  عدة متالمين عن ارتياح م لشــــــــفا ية وانتظام التقارير المالية لألمانة،  -36
 لما أعرموا عن دعم م القوأ لآللية.

ــي وفي اآلونة األخيرة  عن معلوماتوأورد بعض المتالمين  -37 التبرعات التي قدمت ا بلدان م في الماضـــــــــــ
عن    خارجة مسـا مات تقدومإلى اآللية والتبرعات التي سـتقدم ا إلي ا في الفترة المقبلة، ويـ،عوا سـائر الدول على 

 الميزانية من أجل ضمان استدامة اآللية.

ل في إألــار  لمختلت الحــالي، لنموذ  التمويــل ا بلــد ــادعم  عنإحــدى المتالمــات  وأعرمــت -38 الــذأ تمون
ــ ا اآلخر من التبرعات ل بعضــــــ ــنيل ا من الميزانية العادوة لألمم المتحدة ويمون ــر دعم اآللية وتشــــــ  ، بعض عناعــــــ

ومه اةألـار المرجعي لآللـية، وأعرـمت عن القلق إزاء تاـاليا تشــــــــــــــنـيل اآللـية،  3/1تمـايـــــــــــــــيا مه قرار المؤتمر 
حـــال توفر ـــا من أجــل  19-يـــد من المعلومـــات عن األثر المـــالي ل،ـــائحـــة نوفيـــدوأللبـــت إلى األمـــانـــة تقـــدوم مز 

 الالزمة. الستنتاجاتاستخالق 
  

  مسائل أخرى  - اا خامس  
أيـــــارت إحدى المتالمات إلى أن حكومت ا تعلق أ مية على نتائج الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األألرا ،   - 39

نانت قد  "حماوة الرياضـة من الفسـاد"  المعنون   4/ 8 ا من مقدمي القرار ومينت أن دولت ا، بصـفت   وعلى تنفيذ قراراته. 
وأبلنت  خصــــصــــت أموال لتنفيذ ، مما أتاح للمكتب أن ي ايــــر ب جراء دراســــة مواضــــيعية يــــاملة تمايــــيا مه القرار. 

والخبراء واألوســــــــــــاط المتالمة الفريق بان الدول األألرا  والمنظمات الدولية ذات الصــــــــــــلة والتحادات الرياضــــــــــــية 
ــافة إلى ذل ، نررت المتالمة دعوة حكومت ا جميه الدول  األلادومية مدعوة للمشـــــارنة في إعداد المنشـــــور.  وماةضـــ

ــد   ــاد المعنونة "معا ضـــ ــ ابية لمكافحة الفســـ ــابقة الدولية لمعالنات الجتماعية الشـــ ــارنة في المســـ األألرا  إلى المشـــ
ــاد "  ومينت أن البرازيل والتحاد الروســــــــي وال ند والصــــــــين وجنو    م،ل  أوروما. والمنفذة بدعم من المكتب و   الفســــــ

ــابقة في الســـــــنوات  ــتقلة يـــــــارنت بن،اح في تنظيم المســـــ أفريقيا حبلدان م،موعة البريك   وملدان رابطة الدول المســـــ
الذين  شــ ا  ل ا حين دعي  معرضــا نفظم في الدورة الثامنة للمؤتمر.  2019الســابقة، التي تضــمنت فعاليات ا في عام  

ســـــــــــــنــــــة إلى تقــــــدوم مشـــــــــــــــــــارنــــــات م عن ألريق الموقه الشـــــــــــــ كي للمشـــــــــــــروع  35و  14تتراوح أعمــــــار م بين 
ويــــــكرت المتالمة   "، والذأ تفرجم إلى جميه اللنات الرســــــمية الســــــت لألمم المتحدة. anticorruption.life"  المعنون 

وأعرمت، باســــــــم حكومت ا، عن أمل ا في   المكتب على نشــــــــر  المعلومات المتعلقة بالمنافســــــــة على موقعه الشــــــــ كي، 
ــان ا أن تســـ م في تنفيذ قرار المؤتمر  المعنون   5/ 5 تشـــارك الدول األألرا  مشـــارنة نشـــطة في الم ادرة، التي من يـ

 "تش،يه مسا مة الش ا  واألألفال في منه الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون والنـزا ة". 



 CAC/COSP/IRG/2020/5 

 

8/10 V.20-03353 

 

منشـــــــــور مؤخرا تحت عنوان "م،موعة التوعـــــــــيات والســـــــــتنتاجات  وأبلن ممثل األمانة الفريق بصـــــــــدور  - 40
الملزِّمة القائمة على الدرو  المســـــتفادة بشـــــان تنفيذ الفصـــــلين الثالن والرابه من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   يير 

المؤتمر في دورته الثامنة،  الفساد". وأفاد بان م،موعة التوعيات يير الملزمة الواردة في ذل  المنشور، والتي أقر  ا  
ــتنتاجات ونتائج  ــل الرابه   169تلخص اسـ ــل الثالن حالت،ريم وانفاذ القانون  والفصـ ــتامال للفصـ ــا قطريا مسـ ــتعراضـ اسـ

 التفاقية، وتقدم م،موعة من التدابير الختيارية للدول لتعزيز ج ود ا في مكافحة الفساد.  حالتعاون الدولي  من 
  

  األعمال المؤقت للدورة الثانية عشرة جدول  - اا سادس  
أيــــارت إحدى المتالمات إلى أن من الصــــعب، بالنظر إلى الظرو  الرا نة المتعلقة باألزمة الصــــحية  -41

ــرة إلى  ــكل الدورة المقبلة، واقترحت تاجيل النظر في جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية عشــ ــتمرة، توقه يــ المســ
 إحدى الدورات المستانفة.

  
 اعتماد التقرير  - اا سابع  

، 2020تموز/يوليه   15الحادوة عشـــــــــــــرة في تقرير عن أعمال دورته الاعتمد فريق اســـــــــــــتعراض التنفيذ  -42
  اختتام الدورة، باستخدام إجراء الموافقة الصامتة. بعد
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البلدان  آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: المزاوجة بين    
 خالل السنة الخامسة من دورة الستعراض الثانية

 استعراضاا. 35سي،رى خالل السنة الخامسة من دورة الستعراض الثانية 

 الدولة الطر  المستعَرضة  الم،موعة اةقليمية   
 الدولة الطر  المستعرِّضة المنتمية 

 األخرى الدولة الطر  المستعرِّضة   إلى نف  الم،موعة اةقليمية 
  ]نيكارايوا[ بيساو-يينيا سيشيل  الني،ر مجموعة الدول األفريقية     

 لولومبيا لابو فيردأ ليسوتو
]لازاخستان[   ملدوا ]إلوادور[ يينيا أننول

 ]مالوأ[
 لوت دوفوار موريتانيا يامبيا 
 جم ورية تنزانيا المتحدة جيبوتي مديشقر 
 فرنسا أويندا  ناميبيا 
 إثيوميا رواندا تون  
 اليمن المنر  رواندا 
 توفالو جم ورية تنزانيا المتحدة ]الاوننو[ حأ تشاد 
 سيشيل ]لوما[ بيساو-يينيا حأ  يينيا الستوائية 
    

 جزر القمر ألاجيكستان بننالدوا مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
 ني،يريا ملدوا أوزمكستان

 مان[عف يينيا ] دولة فلسطين قطر  
 ال،بل األسود  اةسالمية -إيران حجم ورية ال ند 
 جنو  السودان  الفلبين لازاخستان  
 المنر  األردن سننافورة  
 مالي لمبودوا لبنان 
 آوسلندا ال حرين حأ بوتان 
 جم ورية نوريا بابوا يينيا ال،ديدة حأ اليابان 
 موريتانيا الدومقراألية الشعبيةجم ورية لو  حأ نيوأ  
 بابوا يينيا ال،ديدة ]ليسوتو[ مننوليا  حأ ساموا 
 أنتينوا ومرمودا بروني دار السالم حأ توننا 
    

 موزامبيق جم ورية مولدوفا سلوفاليا مجموعة دول أوروبا الشرقية
 النرويج أرمينيا بلناريا

  ولندا لتفيا عرميا 
    

أمريكا الالتينية مجموعة دول 
 ي والكاريب 

 تايلند  ندورا   إلوادور
 ة مالط غيانا السلفادور
 جزر الب اما سانت لوسيا بارايواأ 
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 الدولة الطر  المستعَرضة  الم،موعة اةقليمية   
 الدولة الطر  المستعرِّضة المنتمية 

 األخرى الدولة الطر  المستعرِّضة   إلى نف  الم،موعة اةقليمية 
 جزر ماريال  سانت لوسيا ]أورويواأ[ حأ بيليز     
 جزر سليمان آوسلندا حأ نيوزيلندا 
 ييلي يرلنداأ س انياإ 
    

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول  
 أخرى 

 جنو  أفريقيا الولوات المتحدة األمريكية لندا
 بننالدوا السويد سويسرا 
 إسرائيل 

 لاسمبر  
 إوطاليا

 الدانمرك
 دومينيكا 

 الولوات المتحدة األمريكية
 

فترة ما بين  اختيرت الدول الواردة بين معقوفتين بصفة مؤقتة ندول مستعرِّضة أثناء الجتماع المستانف الذأ عفقد في   : مالحظة 
 أو خالل الدورة الحادوة عشرة للفريق.   2020حزيران/يونيه    26الدورات لفريق استعراض التنفيذ في  

 دولة ألر  عدقت على التفاقية بعد الدورة السادسة للمؤتمر.  حأ 

 


