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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة املستأنفة

        ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥-١٣فيينا، 
فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته اخلامسة املستأنفة،  تقرير    

      ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥إىل  ١٣املعقودة يف فيينا يف الفترة من 
      إضافة    

    مقدِّمة  - أوالً  
، ٣/١ُر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف قـراره      أنشأ مؤمت  -١

ــا مفتــوح       ــا دولي ــاً حكومي ــاره فريق ــذ باعتب ــَق اســتعراض التنفي ــة االســتعراض"، فري املعنــون "آلي
ــؤوليته.     ــة ويعمـــل حتـــت ســـلطة املـــؤمتر ومسـ العضـــوية يتـــألَّف مـــن دول أطـــراف يف االتفاقيـ

ــل ــق   وتتمثَّ ــة االســتعراض مــن أجــل اســتبانة      مهمــة الفري ــة عــن عملي يف تكــوين صــورة إمجالي
التحــدِّيات واملمارســات اجليِّــدة، والنظــر يف االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة ضــماناً لتنفيــذ    

  االتفاقية تنفيذاً فعَّاالً.
    

    تنظيم االجتماع  - ثانياً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

تشـرين   ١٥إىل  ١٣خلامسة املستأنفة يف فيينـا مـن   عقد فريق استعراض التنفيذ دورته ا  -٢
  ,٢٠١٤األول/أكتوبر 
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رئيســة مــؤمتر الــدول األطــراف  بــاولوس ُنــوا (ناميبيــا) نائــُب املســتأنفةَ وتــرأَّس الــدورةَ  -٣
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  يف
    

    تنظيم األعمال  - باء  
  ألعمال.قدَّمت األمانة معلومات مفصَّلة عن تنظيم ا  -٤
    

    احلضور  - جيم  
حضر الدورةَ اخلامسةَ املستأنفة لفريق استعراض التنفيـذ ممثِّلـو الـدول التاليـة األطـراف        -٥

ــبانيا،   يف االتفاقيـــة:  ــا، إسـ ــا، أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن، أرمينيـ االحتـــاد الروســـي، إثيوبيـ
ــارات الع     ــة املتحــدة، إندونيســيا،   أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانســتان، إكــوادور، اإلم ربي

، إيطاليــا، بــابوا غينيــا   آيرلنــدااإلســالمية)، -أنغــوال، أوروغــواي، أوغنــدا، إيــران (مجهوريــة    
اجلديدة، باراغواي، باكستان، باالو، البحـرين، الربازيـل، الربتغـال، بـروين دار السـالم، بنمـا،       

املتعـددة القوميـات)، بـريو،    -بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورونـدي، بولنـدا، بوليفيـا (دولـة    
ليشـيت، اجلبـل األسـود، اجلزائـر، جـزر القمـر،       -بيالروس، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمـور 

ســليمان، جــزر كــوك، جــزر مارشــال، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة الدومينيكيــة،    جــزر
ــا، مج       ــة كوريـ ــدة، مجهوريـ ـــزانيا املتحـ ــة تنـ ــة، مجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة مجهوريـ هوريـ

فلســطني، روانــدا، رومانيــا، زامبيــا،  الدميقراطيــة الشــعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، دولــة الو
النكا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة،      زمبابوي، سان تومي وبرينسيبـي، سري

الســنغال، الســودان، سويســرا، ســرياليون، شــيلي، الصــني، العــراق، ُعمــان، غانــا، غواتيمــاال،   
البوليفاريـة)، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـربص،       -انواتو، فرنسا، الفلبني، فنــزويال (مجهوريـة  ف

قطر، كازاخستان، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكويـت،     
كرييباس، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليبيا، ليختنشتاين، ليسـوتو، مالطـة، ماليزيـا،    

ــة الســعودية، اململكــة املتحــدة     م دغشــقر، مصــر، املغــرب، املكســيك، مــالوي، اململكــة العربي
دة)، املوحَّــ-الشــمالية، موريشــيوس، ميامنــار، ميكرونيزيــا (واليــات آيرلنــدالربيطانيــا العظمــى و

ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسـا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا، نيكـاراغوا، هـاييت، اهلنـد، هنغاريـا،         
  ولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن.ه
وُمثِّــل يف الــدورة املســتأنفة االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة      -٦

  طرف يف االتفاقية.
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، املعنــون "مشــاركة الكيانــات املوقِّعــة وغــري  ٤/٥مــن قــرار املــؤمتر  ١ووفقــاً للقاعــدة   -٧
مية الدوليـة يف أعمـال فريـق اسـتعراض التنفيـذ"، قـرَّر املـؤمتر        املوقِّعة واهليئات واملنظمات احلكو

  أنه حيقُّ للدول املوقِّعة أن تشارك يف فريق استعراض التنفيذ.
  وُمثِّلت مبراقبني الدولتان التاليتان املوقِّعتان على االتفاقية: أملانيا واليابان.  -٨
ر أن ُتـدعى الـدول غـري املوقِّعـة إىل     ، قـرَّر املـؤمت  ٤/٥من قـرار املـؤمتر    ٣ووفقاً للقاعدة   -٩

حضور مداوالت فريق استعراض التنفيذ، شـريطة أن تكـون الـدول املعنيـة قـد أبلغـت الفريـق،        
ــا      ــا أو إقرارهـ ــة أو قبوهلـ ــديق علـــى االتفاقيـ ــا التصـ ــا أو بقرارهـ ــة، باعتزامهـ عـــن طريـــق األمانـ

  اقية.من االتف ٦٧من املادة  ٤و ٣االنضمام إليها، وفقاً للفقرتني   أو
، قــرَّر املــؤمتر أنــه ميكــن دعــوة املنظمــات      ٤/٥مــن قــرار املــؤمتر    ٢ووفقــاً للقاعــدة    -١٠

احلكومية الدولية ووحدات األمانة العامة وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا واملعاهـد   
ــة والوكــاالت املتخصِّ      ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــامج األمــم املتحــدة ملن صــة التابعــة لشــبكة برن

  وغريها من مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ.
ــة        -١١ ــة: املنظمــة االستشــارية القانوني ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــات احلكومي وُمثِّلــت مب

 األفريقيــة، أمانــة الكومنولــث، جملــس أوروبــا، األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد، -اآلســيوية
  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية.

وُمثِّلـــت مبـــراقبني وحـــدات تابعـــة لألمانـــة العامـــة وهيئـــات وصـــناديق وبـــرامج تابعـــة   -١٢
ــم ــة         لألم ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــة لشــبكة برن ــد تابع املتحــدة ومعاه

ي: جلنة األمـم املتحـدة   ووكاالت متخصِّصة ومؤسسات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة، ه
للقانون التجاري الدويل، إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمـن، برنـامج األمـم املتحـدة     

  اإلمنائي، كلية علوم القانون اجلنائي، جامعة بيجني لتدريب املعلمني.
يف االجتماع منظمة فرسان مالطة العسكرية، وهي كيان لديه مكتـب   مبراقب وُمثِّلت  -١٣

  م يف مقر األمم املتحدة.مراقب دائ
    

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

الــيت ستســتعرض الســودان،  لــدول األطــرافاأجــرى الفريــق ســحَب القُرعــة الختيــار    -١٤
، أي بعـد أن متَّ  من دورة الفريق اخلامسة اجلزء األول بعد انعقاد االتفاقيةالذي أصبح طرفاً يف 
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رعة. وقد وقَعت القُرعة على أنغـوال ودولـة فلسـطني كـدولتني طـرفني ُمستعرِضـتني       القُسحب 
للسودان. وإضافة إىل ذلك، فإن بعض الدول الـيت بـدأ استعراضـها يف السـنتني الثالثـة والرابعـة       
من دورة االستعراض األوىل مل تلـَق جتاوبـاً مـن الـدول األطـراف املعنيـة الستعراضـها، فطلبـت         

القُرعــة الختيــار دول جديــدة. وتبعــاً للممارســة املتَّبعــة يف املاضــي، ُتعــدُّ نتــائج  إجــراء ســحب 
، إذ ُتعطى الدولُ غـري املتجاوبـة مهلـةَ أسـبوعني آخـرين لكـي متتثـل        إعادة سحب القُرعة مؤقَّتةً

اللتزاماهتــا. فــإذا اســتمرَّت تلــك الــدول يف عــدم التجــاوب، تتــولَّى املهمــةَ الدولــةُ املستعرِضــة     
ؤقَّتة. ووقَعت القُرعة على ليبرييا لتكون هـي املسـتعرِض اإلقليمـي املؤقَّـت جليبـويت. ووقَعـت       امل

القُرعة على كـوت ديفـوار لتكـون هـي املسـتعرِض اإلقليمـي املؤقَّـت لتـونس. ووقَعـت القُرعـة           
رعــة علــى علــى الســودان ليكــون هــو املســتعرِض اإلقليمــي املؤقَّــت جلــزر القمــر. ووقَعــت القُ    

  فلسطني.  دة لتكون هي املستعرِض اآلخر املؤقَّت لدولةحَّميكرونيزيا املو واليات
    

    التقرير املرحلي  - باء  
ريــة ثــة عــن التقــدُّم احملــرز يف االستعراضــات القُطْقــدَّمت األمانــة شــفويا معلومــات حمدَّ  -١٥

تنظـيم االستعراضـات وجـدوهلا الـزمين وغـري ذلـك        ليت ينطـوي عليهـا  اوعن اخلطوات املختلفة 
ى مـن استعراضـها   يف مراحل شتَّ عدَّة دول مل تكن متجاوبةً لبات اإلجرائية. وذُكر أنَّمن املتط
استعراضــات دول أخــرى. وبعــد توجيــه رســائل إليهــا، اســترعت األمانــة انتبــاه الفريــق  هـي أو 

  املسألة.  إىل
    

    ريطْنتائج عملية االستعراض القُ  - جيم  
اجات الرئيسية بشأن التنفيذ املواضيعي واإلقليمـي  عن االستنت جمملةً حملةً مت األمانةُدَّق  -١٦

ــ ريـــااستعراضـــاً قُطْ ٦٨  حتلـــيالً ل نتللفصـــلني الثالـــث والرابـــع مـــن االتفاقيـــة، تضـــمَّ   زاً.منَجـ
بعيـد مـع االجتاهـات     إىل حـدٍّ  ةًسـق متَّ هاجمملت يف ظلَّاالجتاهات واالستنتاجات  أوضحت أنَّو

املشــاهبة الــيت ســبق تقــدميها إىل املــؤمتر والفريــق. ولفتــت     التقــاريرســتبانة يف واالســتنتاجات امل
األمانة انتباه الفريق إىل الدراسـة املعنونـة "حالـة تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد:          

علــى رضــت )، الــيت ُعCAC/COSP/2013/CRP.7التجــرمي وإنفــاذ القــانون والتعــاون الــدويل" (  
ه جيـري إعـداد حتـديث لتلـك الوثيقـة يسـتند إىل مجيـع         إىل أنَّـ املؤمتر يف دورتـه اخلامسـة. وأُشـري   

ــه السادســة. واســتذكرت األمانــة أيضــاً      االستعراضــات املنَجــزة، لعرضــه علــى املــؤمتر يف دورت
تنفيذ الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصل الرابع (التعـاون الـدويل)   الورقة املعنونة "

" كافحـــــة الفســـــاد: حملـــــة مواضـــــيعية عامـــــة للتوصـــــيات مـــــن اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة مل 
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)CAC/COSP/IRG/2014/10َّالفريق قد يودُّ توسيع نطاق مداوالته فينظـر يف سـبل    ). وُرئي أن
ــات القُطْ  ــاق االستعراضــ ــمان اتِّســ ــياغة    ضــ ــى صــ ــوميني علــ ــرباء احلكــ ــاعدة اخلــ ــة، ومســ ريــ

  االستعراض.  تقارير
ات الرئيسـية وألشـيع املمارسـات اجليِّـدة يف جمـال      وأجرت األمانة أيضاً حتلـيالً للتحـدي    -١٧

  تنفيذ الفصلني قيد االستعراض.
وفيما يتعلق بتنفيذ الفصـل الثالـث مـن االتفاقيـة، ذُكـر أنَّ هنـاك متثـيالً جغرافيـا متوازنـاً            -١٨

للمجموعات اإلقليمية، مع بلوغ نصيب آسيا واحمليط اهلـادئ وأفريقيـا وأوروبـا الشـرقية جمتمعـةً      
 املالحقـة واملقاضـاة  بو ثالثة أرباع االستعراضات املنَجزة. وظلَّت التحدِّيات تتعلق يف معظمها حن
)، ٣١ مــن االتفاقيــة)، وجتميــد املوجــودات وحجزهــا ومصــادرهتا (املــادة ٣٠ (املــادةاجلــزاءات و

). كمــا ١٥  (املــادة)، وَرْشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني ٣٦ صــة (املــادةوالســلطات املتخصِّ
وغســل العائــدات   ،)٢٠ كُشــف النِّقــاب عــن حتــدِّيات تتعلــق بــاإلثراء غــري املشــروع (املــادة        

ــادة  ــة (امل ــ)، وَر٢٣ اإلجرامي ــة      ْش ــوظفي املؤسســات الدولي ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم و امل
ت، ة يف التنفيـذ، فظلَّـ  املمارسـات اجليِّـد   ا). أمَّـ ٣٣غني (املـادة  )، ومحاية املـبلِّ ١٦العمومية (املادة 

وجتميـد املوجـودات    ،)٣٦ كما كان عليه احلال مـن قبـل، تتعلـق بالسـلطات املتخصِّصـة (املـادة      
ــة (املــادة  ٣١ وحجزهــا ومصــادرهتا (املــادة  الحقــة امل)، و٣٨ )، والتعــاون بــني الســلطات الوطني

  ).٣٠  (املادةاجلزاءات و ةقاضااملو
دت بوضـوح  املنجـزة قـد أكَّـ    ٦٨االستعراضـات الــ   ق بالفصل الرابع، فإنَّا فيما يتعلأمَّ  -١٩

ــيت اســُتبينَ    ــة ال ــذ العام ــدت     اجتاهــات التنفي ــال، أكَّ ــى ســبيل املث ــيالت الســابقة. فعل ت يف التحل
البيانات بوضوح أكرب أنَّ غالبية البلدان ال حتتاج إىل أساس تعاهـدي لتسـليم اجملـرمني ولتبـادل     

ة، وإن كانت مجيع الدول األطراف من الناحية العملية قد تلجـأ يف كـثري مـن    املساعدة القانوني
األحيان إىل استخدام املعاهـدات الثنائيـة أو اإلقليميـة. وفيمـا خيـصُّ التعـاون يف إنفـاذ القـانون،         
اعتمدت الدول األطراف يف املقام األول على االتفاقات املؤسسـية أو املعاهـدات أو الترتيبـات    

غري الرمسية. وأكَّـد عـدد مـن الـدول األطـراف إمكانيـة اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس          صة املخصَّ
م كـثرياً يف  سـتخدَ ُي هـذا اخليـار ال   أنَّ قانوين للتعـاون الـدويل، وإن أبانـت العيِّنـة اجلديـدة أيضـاً      

ى لتعجيـل اإلجـراءات أو لتحديـد دور    مون عـن اختـاذ تـدابري شـتَّ    املمارسة العملية. وأبلغ متكلِّ
تباقي تقوم به السـلطات املركزيـة املعنيـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وكشـفت العيِّنـة عـن          اس

ضـت عنـها   عدد من التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة اجلديدة. ومـن أهـمِّ االسـتنتاجات الـيت متخَّ    
منهجي مـن   االستعراضات املنَجزة أنَّه ينبغي جتميع املعلومات املتعلقة بالتعاون الدويل على حنو

أجل صوغ مبادئ توجيهية عملية ليسـتخدمها النظـراء األجانـب. كمـا أفيـد بوجـود حتـدِّيات        
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ــداول       فيمــا خيــصُّ  الوصــول إىل املعلومــات املصــرِفية وتســيري جلســات االســتماع بواســطة الت
السـلطات الوطنيـة مـن    بالفيديو. ومن املمارسـات اجليِّـدة اجلديـدة إبـرام مـذكِّرات تفـاهم بـني        

ــة يف ســياق        أجــل ــة املتبادل ــدمي املســاعدة القانوني ــدويل، وكــذلك تق ــاون ال تســريع ُخطــى التع
لِّط الضوء علـى اسـتخدام وسـائل االتصـال اإللكترونيـة مـن أجـل        اإلجراءات اإلدارية. كما ُس
  رصد حالة طلبات املساعدة.

ت الفريـق  ووفقاً لإلرشادات املقدَّمة من الفريق، ُنظِّمت حلقـة نقـاش لتسـهيل مـداوال      -٢٠
نـام والكويـت للمشـاركة كمنـاِظرين      بشأن اسـتعراض التنفيـذ. وُدعـي ممثِّلـو بوتسـوانا وفييـت      

  تلك احللقة.  يف
نــت املنــاِظرة مــن بوتســوانا الترتيبــات املؤسســية الــيت اتُّخــذت يف بلــدها وســاعدت  وبيَّ  -٢١

ــة جبــرائم الفســاد واجلــ        ــة املعني ــة املديري ــها والي ــوَد مكافحــة الفســاد، ومن رائم االقتصــادية جه
وترتيباهتا التشغيلية، والتعاون بني سلطات إنفـاذ القـانون والسـلطة القضـائية وسـلطات العدالـة       
اجلنائية. وأوضحت املناِظرة أنَّ جنـاح تـدابري مكافحـة الفسـاد ميكـن أن ُيعـزى إىل وجـود عـزم         

ــذلك، فاحلكومــة تســتعرض باســت      ــزام شــديد ب مرار سياســي قــوي علــى مكافحــة الفســاد والت
ــة وحــدة ملكافحــة        ــات العام ــة النياب ــد أنشــأت مديري ــدة. وق ــادرات جدي إجنازاهتــا وتصــوغ مب
ــوظفني          ــن امل ــدداً م ــرائم الفســاد واجلــرائم االقتصــادية ع ــة جب ــة املعني ــدبت املديري الفســاد، وانت
القانونيني للمساعدة يف معاجلة القضايا املكدَّسة. وأفضى إنشـاء وحـدة مكافحـة الفسـاد أيضـاً      

إنشاء حمكمة خمصَّصة ملكافحة الفسـاد. ومشلـت التغـيريات التشـريعية والسياسـاتية األخـرية        إىل
، والقـانون  ٢٠١٣إجراء تعديالت علـى قـانون مكافحـة الفسـاد واجلـرائم االقتصـادية يف عـام        

بشـأن املصـادرة غـري القائمـة علـى إدانـة،        اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا، الذي أدرج حكماً
ل تعريف مصطلح "املوظـف العمـومي". وأثنـاء    ملتاجرة بالنفوذ وتضارب املصاحل، وعدَّم اوجرَّ

املناقشة الالحقة، ذُكرت أمثلة للتعاون الفعَّال بني األجهزة، مشلت اختاذ تدابري لتفادي تـداخل  
ــق يف        ــة عــن التحقي ــات وفصــل الوظــائف اإلداري ــد واضــح للوالي الوظــائف، مــن خــالل حتدي

مي من قبل السلطات املخصَّصـة ملكافحـة الفسـاد أو الشـرطة. وأشـري إىل      ارتكاب سلوك إجرا
ــة ال    أنَّ ــزال يطــرح حتــدِّ  إشــراك القضــاء يف أعمــال التطــوير التشــريعي والسياســايت اجلاري . ياًي

ه جيــري إعــداد تشــريع بشــأن نظــم اإلفصــاح عــن املوجــودات والــدخل، إىل جانــب   وذكــر أنَّــ
غني. وتتبادل بوتسوانا خرباهتا من خالل منظمـات مثـل   املبلِّتشريع آخر يتعلق حبماية الشهود و

حمفل اجلنوب األفريقي ملكافحة الفساد، واملركز األفريقي ملكافحة الفساد التـابع للكومنولـث،   
  وهو مركز َتميُّز وَتعلُّم لصاحل دول الكومنولث األفريقية ومقّره يف غابورون.
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ــام      -٢٢ ــاِظر مــن الكويــت عــن قي ــاد املُن ــده بإصــالحات تشــريعية ومؤسســية واســعة   وأف بل
ري. وأفـاد  ري ومـع املالحظـات الـواردة يف التقريـر القُطْـ     مـع االسـتعراض القُطْـ    النطاق، جتاوباً

عن إجراء إصالحات يف اإلطار التشريعي العـام مشلـت إنشـاَء سـلطة مسـتقلة ملكافحـة الفسـاد        
ــاَد نظــام لإلعــالن عــن امل     ــة، واعتم ــد   ووحــدة للتحقيقــات املالي ــانون جدي ــنَّ ق وجــودات، وَس

ن، فيمــا ه جيــري إعــداد جمموعــة تعــديالت تشــريعية تتضــمَّ ملكافحــة غســل األمــوال. وذَكــر أنَّــ 
جلـرم اإلثـراء غـري املشـروع، وكـذلك للمسـؤولية اجلنائيـة         جديـداً  نه مـن أحكـام، تعريفـاً   تتضمَّ

ارســة أنشــطتها منعــاً دائمــاً ملــديري اهليئــات االعتباريــة، وتــدابري ملنــع اهليئــات االعتباريــة مــن مم 
و املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي  ْشـــتـــاً، والرشـــوة يف القطـــاع اخلـــاص، ورَ مؤقَّ أو

ــدَّ      ــريعات حم ــة. وأدرجــت تش ــة العمومي ــوال    املؤسســات الدولي ــة اخــتالس األم ــربط جرمي دة ت
ريعية لكشـف  . وأُصدرت مبادئ توجيهية تشـ رِّم حديثاًالعمومية باإلثراء غري املشروع الذي ُج

ــة لقــانون غســل األمــوال، ممَّــ     ــوائح تنفيذي بــني متابعــة   وثيقــةً ا أوجــد صــلةً غســل األمــوال، ول
عـن   ري ومتابعة تنفيذ توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املاليـة. وفضـالً  االستعراض القُطْ

ام ذلك، اسُتحدثت لوائح بشأن وقف املـوظفني العمـوميني ومسـتخَدمي شـركات القطـاع العـ      
ــاِظر أنَّ    وجــود صــلة وثيقــة بــني   أو مؤسســاته عــن العمــل وفصــلهم مــن اخلدمــة. وأَوضــح املن

مفوَّضــية مكافحــة الفســاد والســلطة القضــائية وإبــرام مــذكِّرة تفــاهم مــع مكتــب النائــب العــام  
أمران سهَّال التعاون بني املؤسسات بشأن التدابري العملياتية وبرامج التدريب املشتركة اخلاصـة  

  فيذ االتفاقية، وكذلك تنفيذ القانون الكوييت واللوائح التنفيذية.بتن
ري لبلـده،  نام عن بعض التجارب املكتسبة من االسـتعراض القُطْـ   ل فييتوَتحدَّث ممثِّ  -٢٣

ط الضوء على النتائج الرئيسـية والتحـدِّيات املسـتبانة، ومنـها     . وسل٢٠١٢َّالذي جرى يف عام 
وة واالخـتالس يف القطـاع اخلـاص وإلقـرار املسـؤولية اجلنائيـة       عدم وجود أحكام لتجـرمي الرشـ  

للهيئات االعتبارية. ونتيجة ملا اسُتبني يف االستعراض من نـواقص موجـودة، اسـُتحدثت تـدابري     
ــة         ــرِّية هوي ــى ِس ــاظ عل ــدابري احلف ــبلِّغني. واســتهدفت تلــك الت ــة الشــهود واألشــخاص امل حلماي

تـوفري احلمايـة اجلسـدية ألولئـك األشـخاص، وكـذلك        الشهود واألشخاص املبلِّغني، وَشـملت 
محاية شروط خدمتهم. ومن النتائج األخرى زيـادة العقوبـات املفروضـة علـى جـرائم الفسـاد،       

تقتصر علـى السَّـجن فحسـب، بـل تشـمل فـرض غرامـات تصـل إىل مخسـة           فأصبحت اآلن ال
ح قانوهنـا اجلنـائي مـن أجـل     نـام حاليـا بتنقـي    أضعاف قيمـة املمتلكـات املختلَسـة. وتقـوم فييـت     

حتســني درجــة امتثالــه لألحكــام اإللزاميــة وغــري اإللزاميــة الــواردة يف اتفاقيــة مكافحــة الفســاد.   
ويتعلــق هــذا التنقــيح، علــى وجــه اخلصــوص، بتعريــف الرشــوة ومبســؤولية اهليئــات االعتباريــة.  
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متامــاً مــع أحكــام   بإعــادة صــوغ نظامــه اخلــاص باملصــادرة، جلعلــه متوافقــاً   ويقــوم البلــد أيضــاً 
  االتفاقية، والستحداث املصادرة غري القائمة على إدانة.

وأعــرب عــدد مــن املــتكلِّمني عــن تقــديرهم هليكــل حلقــة النقــاش، وأبــدوا ارتيــاحهم      -٢٤
للطريقــة الــيت ُســيِّرت هبــا املناقشــة. كمــا أُبــدي ترحيــب بــالعروض املقدَّمــة يف احللقــة، لكوهنــا   

  واملمارسات اجليِّدة بني الدول األطراف. ن التجاربعات تساعد على تبادل املعلوم
متكلِّمــون علــى جــودة التقــارير املواضــيعية واإلقليميــة.   وأثنــاء املناقشــة الالحقــة، أثــىن  -٢٥

ــة قــد ســهَّ    وذُكــر أنَّ ــائق الــيت أعــدَّهتا األمان ــق،    الوث ــه الفري لت العمــل التحليلــي الــذي يقــوم ب
سـائل املوضـوعية واملمارسـات اجليِّـدة والتحـدِّيات القائمـة يف       وخصوصاً فيما يتعلق بتحليـل امل 

التنفيذ. ورحَّب متكلِّمون بازدياد وَتركز اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ االتفاقيـة. وسـلَّطوا الضـوَء       
لنجـاح آليـة اسـتعراض اتفاقيـة      دافعـةً  على التدابري اإلصالحية الوطنية، الـيت اعُتـربت أيضـاً قـوةً    

فيها. وأَقرَّ متكلِّمـون   كاملةً الةًلضمان مشاركة الدول األطراف مشاركةً فعَّمكافحة الفساد و
ــد   ــة ق ــأنَّ اآللي ــدول األطــراف مــن   ب ــق   عــضب اربجتــانتفــاع بعضــها مــن  مكَّنــت ال عــن طري

رية. وشدَّد بعض املتكلِّمني على أمهية إشـراك جمموعـة واسـعة مـن اجلهـات      االستعراضات القُطْ
فحة الفساد الوطنية، مبا يف ذلك عامة الناس، وعاودوا التأكيد علـى أمهيـة   املعنية يف جهود مكا

  وجود عزم سياسي قوي على مكافحة الفساد والتزام شديد بذلك.
بلـداهنم يف جتـرمي اإلثـراء غـري املشـروع وتنفيـذ        اربجتـ وَتحدَّث بعـض املـتكلِّمني عـن      -٢٦

مـت اإلثـراء غـري    عـدَّة بلـدان قـد جرَّ    نظم اإلعالن عن املوجودات املتصـلة بـذلك. وذكـروا أنَّ   
ــورِّ    ــق املت ــذا   طني يف أي قضــايا، أو ملاملشــروع، ولكــن بعضــها مل ُتالِح ــات هب تصــدر أّي إدان

الشــأن، بســبب القواعــد الدســتورية املتعلقــة بقرينــة الــرباءة وعــبء اإلثبــات يف اإلجــراءات         
ة للنظـر يف قضـايا اإلثـراء    اجلنائية. ويف إحدى الـدول األطـراف الـيت أنشـأت حمكمـة متخصِّصـ      

غري املشروع، رفضت احملكمة الدستورية صراحةً اعتراضات قانونيـة علـى جتـرمي ذلـك الفعـل،      
مون بتقاسـم مزيـد   متكلِّب تبتَّ احملاكم العليا يف بلدان أخرى يف املسألة بعُد. ورحَّ يف حني مل

غــري اإللزامــي مــن أحكــام واملمارســات اجليِّــدة بشــأن هــذا احلكــم   لتجــاربامــن األمثلــة عــن 
ن عــدَّة مــتكلِّمني نظمهــم اخلاصــة بــاإلعالن عــن املوجــودات، والتغــيريات الــيت    االتفاقيــة. وبــيَّ

أُدخلــــت عليهــــا متابعــــةً لتوصــــيات االســــتعراض أو جلهــــود إصــــالحية وطنيــــة. وأشــــري إىل 
بتسـمية   اليت تعترض تصميم نظم اإلعـالن عـن املوجـودات، مثـل القـرارات املتعلقـة       ياتالتحدِّ

  السلطات املسؤولة.
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وفيما يتعلق حباالت التأخُّر يف تنفيذ تدابري مكافحة الفساد، ذكر متكلِّمـون الترتيبـات     -٢٧
ــة وجــود إطــار       املؤسســية املتَّخــذة، وخصوصــاً دور الســلطات املتخصِّصــة. وأشــاروا إىل أمهي

ــافع تقاســم       ــة، وإىل من ــي ســليم ملعاجلــة القضــايا املتراكم ــانوين إجرائ ــذا الشــأن.   ق اخلــربات هب
ا أسـهم يف زيـادة   وَتحدَّث أحد املتكلِّمني عن جتربة بلده يف إنشاء حمـاكم ملكافحـة الفسـاد، ممَّـ    

نسـبة اإلدانــات، نتيجـة لتخصُّــص القضـاة ومــا يصـاحب ذلــك مـن فــرض مهـل زمنيــة للفصــل       
  القضايا.  يف
. عويصـةً  الداخلي مسـألةً واعترب عدد من املتكلِّمني التنسيق بني األجهزة على الصعيد   -٢٨

ــاروا إىل أنَّ ــذي          وأش ــدور ال ــك ال ــن ذل ــة، وم ــار إجيابي ــن آث ــة أســفرت ع مشــاركتهم يف اآللي
اضطلعت بـه جهـات الوصـل الوطنيـة يف تنسـيق االستعراضـات وتعزيـز التنسـيق علـى الصـعيد           

دَّث سع نطاق هذه اآلثار اإلجيابية فتجـاوزت حـدود عمليـة االسـتعراض. وَتحـ     الوطين. وقد اتَّ
بعض املتكلِّمني عن خرباهتم الوطنية فيما يتعلق بالتدابري املتَّخذة ملتابعـة توصـيات االسـتعراض،    

ــيت خضــعت لالســتعراض يف الســنوات األوىل      وخصوصــاً متكلِّ ــدول األطــراف ال ــن ال ــون م م
ــتكلِّمني اخلطــوات الــيت اتَّ     ــرز أحــد امل ــال، أب ــة. فعلــى ســبيل املث ــر   لآللي ــده لنشــر تقري خــذها بل

ة، مشلـت صـوغ تعـديالت    ري ولصوغ خطة عمل تنفيذية للسـلطات املختصَّـ  الستعراض القُطْا
ة، مــن جهــة، خــاذ تــدابري مؤسســية لتــدعيم ختصُّــص مؤسســات التحقيــق املختصَّــ  تشــريعية واتِّ

ب بعـض  وحتسني إدارة قضايا الفساد ومجع اإلحصاءات واستخدامها، من جهة أخرى. ورحَّـ 
د مــن املمارســات اجليِّــدة، ونــوَّه عــدَّة مــتكلِّمني مبــا للمســاعدة التقنيــة   مني بتقاســم املزيــاملــتكلِّ

القائمة على تلبية االحتياجات من أمهية يف تنفيذ التدابري الوطنية ملكافحة الفساد. وأشـري أيضـاً   
رة الــيت أعــدَّهتا األمانــة بعنــوان "ترمجــة االلتــزام إىل نتــائج: أثــر آليــة اســتعراض تنفيــذ   إىل املــذكِّ

ــاد" (  ات ــة الفســ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ ــة األمــ ــر  CAC/COSP/2013/14فاقيــ )، والــــيت حلَّلــــت أثــ
رية من حيث إجراُء إصالحات وطنية وتنسيُق اجلهـود والتـدابري الراميـة إىل    االستعراضات القُطْ

  معاجلة توصيات االستعراض.
التـدابري الـيت   عـدد مـن املـتكلِّمني عـن      دَّثحتـ وفيما يتعلق بالفصل الرابع من االتفاقية،   -٢٩
خذهتا بلداهنم لتنفيذ توصيات االسـتعراض، وعـن التحـدِّيات الـيت واجهتـها يف جمـال التعـاون        اتَّ

ري بـأن ُيواَصـل   مني إىل توصـية وردت يف تقريـر االسـتعراض القُطْـ    الدويل. وأشار أحـد املـتكلِّ  
 بلـده أبـرم، نتيجـةً    بلده السعي احلثيث إىل إبـرام اتفاقـات ثنائيـة ومتعـدِّدة األطـراف. وأبلـغ أنَّ      

ا إعـداد سـتة   لذلك، مخسـة اتفاقـات مؤسسـاتية مـع سـلطات خمتصَّـة أجنبيـة، وأنَّـه جيـري حاليـ          
ــها       اتفاقــات. واســُتهلَّت أيضــا مخســة بــرامج تعــاون مــع مكاتــب يف دول أطــراف أخــرى، من

  برناجمان تديرمها وزارة الداخلية ويستهدفان تنفيذ االتفاقية على وجه التحديد.
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إىل أنَّ نسـبة   تكلِّمـة مويف سياق التحليل املواضـيعي املتعلـق بتسـليم اجملـرمني، أشـارت        -٣٠
الـدول علـى االسـتفادة     املتكلِّمـة  ميكنها تسليم مواطنيها عالية نسبيا. كما حثَّـت  الدول اليت ال

 درقـ من االتفاقية كأساس قانوين للتعـاون الـدويل، بغيـة مواءمـة املتطلبـات اإلجرائيـة واإلقـالل        
رة اإلمكان من حاالت رفض التسليم ورفض تقدمي املساعدة بسبب اختالف اإلجـراءات املقـرَّ  

  ية للطلبات.مبقتضى قوانني الدول املتلقِّ
ة داعيـــةً قُطْريـــوأشـــار أحـــد املـــتكلِّمني إىل التوصـــيات الـــيت تـــرد كـــثريا يف التقـــارير ال  -٣١
طلـوبني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.     إنشاء نظـم جلمـع البيانـات اإلحصـائية عـن تسـليم امل       إىل

م عمومـاً، ذُكـر أهنـا قـد ال تكفـي لتقيـيم جناعـة نظـم         ظُه ال جـدال يف جـدوى تلـك الـنُّ    ومع أنَّـ 
ه ينبغي إيالء األولوية لنوعية األطر القانونيـة املوجـودة   التعاون الدويل اليت وضعتها البلدان، وأنَّ

  وكفاءة استخدامها.
م من أمانة الكومنولـث عـن األنشـطة الـيت اضـطلع هبـا مركـز الكومنولـث         وأبلغ املتكلِّ  -٣٢

ه جيــري إنشــاَء مراكــز مماثلــة يف  ، وذَكــر أنَّــبِبوتســوانااألفريقــي ملكافحــة الفســاد يف غــابورون  
  ي. احمليط اهلادئ والكاريب ْي منطقت
عـن املبـادرة    دَّثـةً وقدَّم ممثِّل للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربـول) معلومـات حم    -٣٣

ــودات        ــترداد املوجـ ــادرة اسـ ــول ومبـ ــأهتا اإلنتربـ ــيت أنشـ ــل، الـ ــات الوصـ ــة جبهـ ــة اخلاصـ العامليـ
(ســتار)، والــيت تتــيح جلهــات الوصــل وللممارســني فرصــةً للوصــول إىل األدوات         املســروقة

ــترداد     واملمارســـات اجليِّـــدة، وملواصـــلة إقامـــة عالقـــات لتعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف جمـــال اسـ
إىل التقدُّم احملرز يف بناء شـبكة آمنـة لتبـادل املعلومـات      ل اإلنتربول أيضاًوجودات. وأشار ممثِّامل

  عن قضايا استرداد املوجودات.
    

    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - رابعاً 
عة، بـدعم مـن األمانـة،    ، أن يبـدأ الفريـق علـى وجـه السـر     ٥/١قرَّر املؤمتر، يف مقـرَّره    -٣٤

يف اإلطــار   ٤٨جبمــع ومناقشــة املعلومــات ذات الصــلة، تســهيالً لتقيــيم األداء وفقــاً للفقــرة        
املرجعي، عقب إمتـام دورة االسـتعراض األوىل، وأن يـدرج الفريـق يف جـداول أعمـال دوراتـه        

  املقبلة بنداً يتيح مناقشة تلك املعلومات.
 رةًت األمانــةُ مــذكِّا البنــد مــن جــدول األعمــال، أعــدَّوتســهيالً للمناقشــة يف إطــار هــذ  -٣٥

ــاد"       ــة الفســ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ ــة األمــ ــذ اتفاقيــ ــتعراض تنفيــ ــة اســ ــيم أداء آليــ ــوان "تقيــ بعنــ
)CAC/COSP/IRG/2014/12 ِّــتندت املـــذك ــة مـــن الـــدول  ). وقـــد اسـ رة إىل املســـامهات املقدَّمـ
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علــى اإلمجــال، واملناقشــات الــيت  يقُطْــراألطــراف وإىل خــربة األمانــة يف عمليــة االســتعراض ال 
ت يف اجلــزء األول مــن دورة الفريــق اخلامســة. وركَّــزت تعليقــات الــدول األطــراف، فيمــا  ردا
وعلـى التقـارير املواضـيعية واملمارسـات      قُطْـري زت عليه، على نتـائج عمليـة االسـتعراض ال   ركَّ
ــاء االستعراضــات ال بيَندة الــيت اســُتاجليِّــ ــإجراءات متابعــة  ة، واالقتراقُطْريــت أثن حــات املتعلقــة ب

ــاالستعراضــات ال ــذايت     قُطْري ــيم ال ــدول أيضــاً تعليقــات علــى مشــروع قائمــة التقي ة. وأبــدت ال
  املرجعية الشاملة اليت سُتستخدم يف دورة االستعراض الثانية.

ــة االســتعراض، ســواء كــدول         -٣٦ ــداهنم يف عملي ــتكلِّمني عــن جتــارب بل وحتــدَّث عــدَّة م
أو كدول مستعرِضة، ورحَّبوا مبا لآلليـة مـن أثـر إجيـايب يف مكافحـة الفسـاد        أطراف مستعَرضة

لــدول كــثرية  ســاحنةً كــان فرصــةً قُطْــريمني أنَّ االســتعراض اليف بلــداهنم. وذكــر أحــد املــتكلِّ
قيــيم شـامل ألطرهــا اخلاصـة مبكافحــة الفسـاد. وأُعيــد تأكيـد وإبــراز علـى طــابع      ل تإلجـراء أوَّ 

  اآللية احلكومي الدويل.
وفيما يتعلق بسحب القُرعة، اقُترح أن جيري املكتـب سـحَب القُرعـة قبـل اجتماعـات        -٣٧

الفريق من أجل زيادة الكفاءة ومتكني الدول من ختصـيص الوقـت للمشـاورات بشـأن سـحب      
دورات مــؤمتر الــدول األطــراف. وقُــدِّم اقتــراح حمــدَّد لتخفيــف آثــار عــدم جتــاوب  القُرعــة قبــل

الدول األطراف املستعرِضة على عمليات استعراض الدول، متثَّل يف متكني املكتب مـن سـحب   
ــا خيــصُّ   ــة فيم ــق، ممَّــ     القُرع ــني دورات الفري ــا ب ــدول فيم ــك ال ــد   تل ــادي مزي ــى تف ا يســاعد عل

  اإلبطاء.  من
 دقيقـةً  يف بعـض الـدول، إذ رمسـت صـورةً     عملية التقييم الذايت كانت مفيدةً وذُكر أنَّ  -٣٨

عــن التنفيــذ وعــن التحــدِّيات الــيت تعترضــه، ومنــها التحــدِّيات املتعلقــة بالتنســيق بــني   ومتعمِّقــةً
 وشـدَّد لالستعراضـات املكتبيـة،    املؤسسات. وأُشري إىل جدوى احلوار املباشـر باعتبـاره مكمِّـالً   

ة. وأبــرز عــدَّة قُطْريــول علــى أمهيــة اتِّبــاع هنــج جــامع وتشــاركي يف استعراضــاهتا ال  بعــض الــد
مــتكلِّمني أمهيــة االســتفادة مــن جتــارب املنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة    
بعملية استعراض وتنفيذ االتفاقيـة. وُشـدِّد علـى أمهيـة الشـفافية يف عمـل اآلليـة. وتنـاول بعـض          

ر الـيت حصـلت   أيضاً التحدِّيات اليت اعترضت عملية االستعراض، مثل حاالت التـأخُّ املتكلِّمني 
  يف تلقِّي الردود على التقييم الذايت بسبب احلاجة إىل الترمجة.

، وقــدَّمت معلومــات قُطْــريوأشــارت عــدَّة دول إىل جــدوى عمليــات استعراضــها ال    -٣٩
لتلـك   تفاقية، والـيت كـثرياً مـا اضـطلع هبـا نتيجـةً      حمدَّثة عن جهودها الوطنية الرامية إىل تنفيذ اال

االستعراضــات. ومشلــت جهــود التنفيــذ اعتمــاد تشــريعات جديــدة ملكافحــة الفســاد، وإنشــاء    
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مركز وطين لإلبالغ عن جرائم الفساد، وإنشاء جلان توجيهيـة وأفرقـة عاملـة إلسـداء املشـورة      
افحــــة الفســــاد كــــي تــــوفِّر للحكومــــات بشــــأن تنفيــــذ االتفاقيــــة، وإنشــــاء أكادمييــــات ملك 

  للممارسني.  التدريب
وأبــرز بعــض املــتكلِّمني أيضــاً أمهيــة مراعــاة مكافحــة الفســاد عنــد إجــراء إصــالحات      -٤٠

تشريعية تركِّز على احلوكمـة الرشـيدة وإصـالحات اقتصـادية وسياسـية أوسـع نطاقـاً واخلطـط         
 متطلباهتا مـن املسـاعدة التقنيـة اسـتناداً     الضوَء على اإلمنائية الوطنية. وسلَّط عدَّة متكلِّمني أيضاً

إىل االحتياجــات الــيت أبانــت عنــها استعراضــاهتا، وأفــاد بعــض املــتكلِّمني مبــا تلقَّتــه بلــداهنم مــن  
ة. ورحَّـب عـدَّة   قُطْريـ مساعدة تقنية من أجل إعـداد تقييماهتـا الذاتيـة، ونتيجـةً الستعراضـاهتا ال     

واجلرمية وغريه من الشركاء من مساعدة تقنيـة ومسـاعدة    ره مكتب املخدِّراتمتكلِّمني مبا يوفِّ
يف بنـــاء للقـــدرات. وذكـــر أحـــد املـــتكلِّمني أيضـــاً أنَّ إحـــدى الـــدول الـــيت استعرضـــت بلـــده 

  .قُطْريوفَّرت تعاوناً تقنيا إثر عملية االستعراض ال  قد
سـتعراض الثانيـة،   وفيما يتعلق بقائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة اخلاصـة بـدورة اال    -٤١

ه ينبغي تقليل عـدد األسـئلة دون   نوا أنَّرحَّب عدَّة متكلِّمني بالتبسيط املقترح لتلك القائمة، وبيَّ
االنتقاص من عمق التحليل الذي تـوفِّره الصـيغة املسـتخدمة حاليـا لـدورة االسـتعراض األوىل.       

مليــة مــن إيــراد طلبــات  ا خيــامره مــن شــكوك بشــأن اجلــدوى الع مني عمَّــوأعــرب أحــد املــتكلِّ
ذلـك قـد يبـدو     رة لإلبالغ عن بيانات ودراسات ومواد إعالمية يف القائمة املرجعية، ألنَّمتكرِّ
للغاية. وشدَّد بعض املتكلِّمني على ضـرورة احلفـاظ علـى مسـتوى التفصـيل والشـمولية        مرهقاً
بـالغ والتحليـل. ومـن أجـل     ه يسـمح بعمـق اإل  سم به قائمة التقييم الذايت املرجعية، ألنَّالذي تتَّ

تزويد الفريق بصيغة حمدَّثة لقائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة جبميـع اللغـات الرمسيـة، طُلـب     
إىل األمانة أن تواصل مجع ودمج ما تقدِّمه الدول من تعليقات علـى مشـروع القائمـة املرجعيـة     

  ومن مسامهات فيه.
ــاول عــدَّة مــتكلِّمني مســألة متاب    -٤٢ ــة االســتعراض،    وتن عــة املالحظــات الناشــئة عــن عملي

فشــدَّدوا علــى أمهيــة اختــاذ إجــراءات متابعــة مناســبة لتنفيــذ االتفاقيــة ولتحقيــق غايــات عمليــة     
صـة لآلليـة. وعلـى وجـه اخلصـوص، أُبـدي       االستعراض وضمان كفاءة استخدام املوارد املخصَّ

دَّة مـتكلِّمني إىل أمهيـة االسـتمرار    ترحيب بإعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ االتفاقية، وأشـار عـ  
  يف معاجلة التوصيات بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع أثناء دورة االستعراض الثانية.

وأشــار بعــض املــتكلِّمني إىل إمكانيــة وضــع تنظــيم أعمــال لــدورة االســتعراض الثانيــة،    -٤٣
ي تداخالت حمتملـة. وُشـدِّد   يكفل مناقشة مجيع فصول االتفاقية أثناء تلك الدورة مع تفادي أ
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ة واخلالصــات الوافيــة. واقتــرح قُطْريــأيضــاً علــى ضــرورة اتِّســاق مجيــع نــواتج االستعراضــات ال
بعــض املــتكلِّمني جتميــع التوصــيات غــري امللزمــة املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة واملمارســات الفضــلى  

ــا اقترحــوا أن تبلِّــ      ــدول طوعيــ الشــائعة لكــي تســتخدم كمرجــع، كم ــا اتَّغ ال ــن  ا عمَّ ــه م خذت
  إجراءات ملتابعة التوصيات الصادرة أثناء دورة االستعراض األوىل.

ه ميكن إدخال جمموعة من التحسينات على عمل اآلليـة باتِّبـاع   وذكر عدَّة متكلِّمني أنَّ  -٤٤
قيـيم  ه يتعـيَّن إجـراء ت  هنج مرن وعملي يتَّسم أيضاً بالتدرُّج والشمول. وذكر عـدَّة مـتكلِّمني أنَّـ   

مـــن اإلطـــار املرجعـــي، عنـــد اختتـــام الـــدورة األوىل. وأشـــار   ٤٨ألداء اآلليـــة، وفقـــاً للفقـــرة 
ــون آخــرون إىل أنَّــ  متكلِّ ــي أن ُتنفَّــ م ــار دورة     ه ينبغ ــيم يف إط ــن التقي ــدروس املستخلصــة م ذ ال

ــة واخلصــائص       ــادئ التوجيهي ــد باملب ــى ضــرورة التقيُّ ــة. وشــدَّد متكلِّمــون عل االســتعراض الثاني
ه ينبغـي متويـل اآلليـة مـن     ة مـتكلِّمني أنَّـ  اردة يف اإلطار املرجعي آللية االستعراض. وذكر عدَّالو

  خالل امليزانية العادية لألمم املتحدة.
    

    املساعدة التقنية  - خامساً  
ــدَّ  -٤٥ ــة شــفوي ق ــائق الــيت أُعــدَّ  ا معلومــات حمدَّمت األمان ــة عــن الوث ت للجــزء األول مــن  ث

 CAC/COSP/IRG/2014/2 ريــــق بشــــأن املســــاعدة التقنيــــة (الوثيقتــــان اخلامســــة للف الــــدورة
من الـدول األطـراف الـيت     دولةً ٦٨ من أصل دولةً ٤٢ ). وأبانتCAC/COSP/IRG/2014/3و

عـن عـدد    ةًعامَّـ  ة عن احتياجاهتـا مـن املسـاعدة التقنيـة. وقـدِّمت حملـةً      قُطْريأجنزت استعراضات 
مـن   دة سـلفاً ه االنتبـاه إىل فئـات حمـدَّ   وُوجِّـ . دةاحملـدَّ الدول حسب املنطقـة ونـوع االحتياجـات    

االحتياجات من املساعدة التقنية، الواردة يف قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، وإىل كـون العديـد      
، وهـو مـا مـن شـأنه     "فئـات أخـرى  "من االحتياجات احملـددة يف االستعراضـات تنـدرج ضـمن     

، يف الفتـرة الـيت تسـبق الـدورة     دة مسـبقاً يف الفئـات احملـدَّ  يثري مسألة احلاجة إىل إعادة النظـر   أن
دة حسـب كـل مـادة مـن     وجرى إبراز االجتاهات العامة فيما يتعلـق باالحتياجـات احملـدَّ    الثانية.

  .دة عن ذلكمت أمثلة حمدَّدِّمواد االتفاقية ونوع املساعدة املطلوبة، وقُ
ال بـاراغواي  . وشـارك فيهـا ممـثِّ   وُعقدت حلقـة نقـاش بغـرض تيسـري مـداوالت الفريـق        -٤٦

  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
هـذه   وأوضحت الوزيرة املسؤولة عن األمانة الوطنية ملكافحة الفساد يف بـاراغواي أنَّ   -٤٧

زاهـة ومكافحـة الفسـاد     نشئت لتوجيـه السياسـات احلكوميـة يف جمـاالت الشـفافية والـن      األمانة أُ
نت من إقامة نظام لرصـد  مكَّ تقنيةً ت مساعدةًاألمانة تلقَّ  أنَّواحلوكمة الرشيدة. وأشارت إىل
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ــة.         ــدعاوى اإلداري ــة وال ــع اإلحصــاءات عــن القضــايا اجلنائي ــة جتمي ــة تيســري عملي احلــاالت بغي
ا، وأبـرزت أمهيـة تـوفري املزيـد مـن املسـاعدة       األمانة أُنشئت منذ عهـد قريـب نسـبي    دت أنَّوأكَّ

ــدرات. وأ   ــاء الق ــة وبن ــة الرشــيد ملكافحــة      التقني ــانون واحلوكم ــيادة الق شــارت إىل ضــرورة س
  .طت الضوء على فوائد تنسيق املساعدة التقنية من أجل تفادي ازدواجية اجلهودالفساد، وسلَّ

د علـى أمهيـة الصـلة بـني اآلليـة وتقـدمي       ل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فقد شـدَّ ا ممثِّأمَّ  -٤٨
ل يف جـزء منـها   املساعدة تتمثَّـ  وذكر أنَّ .كامالً يذ االتفاقية تنفيذاًاملساعدة التقنية من أجل تنف

رات واجلرميـة  يف املبادرات املشتركة بني برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واملكتـب املعـين باملخـدِّ     
ل مــة. وأورد هــذا املمثِّــســاق واالنســجام ونوعيــة املســاعدة التقنيــة املقدَّوالراميــة إىل تعزيــز االتِّ

اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة     من األمثلة عن األنشطة واملبادرات املشتركة. وأوضح أنَّ اًعدد
مو املسـاعدة التقنيـة إىل اإلملـام    حيتاج مقـدِّ  لوضع الربامج اإلمنائية ومن ثَمَّ ةًهامَّ ل أداةًالفساد متثِّ

ــرب مــداخل لإلصــالحات ا   مببادئهــا. وأشــار إىل أنَّ  ــات االســتعراض تعت ــة،  عملي ــة الوطني إلداري
زان متابعة توصـيات االسـتعراض وتلبيـة االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة مهـا أمـران حيفِّـ           وأنَّ

د الفساد يعيق بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وشـدَّ  على بدء تلك اإلصالحات. واعترف بأنَّ
رات احلوكمـة الرشـيدة يف   تغيِّـ االتفاقية واآللية ميكنهما دعم االلتزامات العاملية برصد م على أنَّ

  .٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام
مـة ملسـاعدة الفريـق يف حتديـد     مون عن تقـديرهم لنوعيـة املعلومـات املقدَّ   وأعرب متكلِّ  -٤٩

ومتابعة االحتياجات من املساعدة التقنية. وشدَّد عدَّة متكلِّمني على أمهيـة املسـاعدة التقنيـة يف    
ا عن دعمهم للجهود املبذولة من أجل تعزيز آليـة االسـتعراض يف ذلـك    تنفيذ االتفاقية، وأعربو

علـى   داًمـون جمـدَّ  د متكلِّوأكَّـ . الصدد، وجدَّدوا التزامهم بتعزيز وتيسري تقدمي املسـاعدة التقنيـة  
قة ة لكفالــة تقــدمي املســاعدة التقنيــة املنسَّــ قُطْريــأمهيــة املعلومــات املســتقاة مــن االستعراضــات ال 

، بوسـائل منـها تبـادل املعلومـات     ٣/٤لقرار املؤمتر  من حيث التوجيه والتنفيذ، وفقاً ة،قُطْريوال
ة. وجـرى التأكيـد علـى أمهيـة اآلليـة يف حتديـد أولويـات        قُطْريـ الواردة يف تقارير االسـتعراض ال 

ه بالدور الـذي يضـطلع بـه مستشـارو املكتـب املعـين       االحتياجات من املساعدة التقنية، كما ُنوِّ
ــون مبكافحــة الفســاد، وال   دِّباملخــ ــون املعني ــون والوطني ــة اإلقليمي ــد   رات واجلرمي ســيما يف حتدي

مني إىل التــأثري املفيــد لعمليــة  وأشــار أحــد املــتكلِّ . دة اهلــدفالــة واحملــدَّاملســاعدة املناســبة والفعَّ
دة فيمـــا بـــني  االســـتعراض نفســـها يف تبـــادل املعلومـــات عـــن اخلـــربات واملمارســـات اجليِّـــ       

  .احلكوميني  ءاخلربا
ي مون خرباهتم يف تعزيز التـدابري الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد، باعتبـارهم متلقِّـ      ن متكلِّوبيَّ  -٥٠

. سواء، مبا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون الثنـائي واإلقليمـي       ميها على حدٍّاملساعدة التقنية ومقدِّ
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وضـع خطـط عمـل وإجـراء     على الكيفية اليت تدعم هبا املسـاعدة التقنيـة    مون أمثلةًوساق متكلِّ
ــة       ــاون بــني املؤسســات الوطني ــد التع ــدة وتوطي . إصــالحات تشــريعية وإنشــاء مؤسســات جدي

ــق صــفحات         ــة عــن طري ــى خطــط العمــل الوطني ــتكلِّمني إتاحــة االطــالع عل ــرح أحــد امل واقت
 ة على موقع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية باعتبارهـا طريقـةً  قُطْرياملوجزات ال

مني مواصــلة تقــدمي املســاعدة وطلــب بعــض املــتكلِّ. الســتبانة املــداخل لتقــدمي املســاعدة التقنيــة 
وأشـري إىل  . التقنية من أجل دعم التدابري الوطنية ملكافحة الفساد وتنفيذ توصـيات االسـتعراض  

دة دَّقائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة لــدورة االســتعراض الثانيــة ينبغــي أن تراعــي الطبيعــة احملــ    أنَّ
ــة    ــاعدة التقنيـ ــة باملسـ ــئلة املتعلقـ ــا واألسـ ــة هبـ ــها يف الفئـــات اخلاصـ ــراد استعراضـ ــام املـ . لألحكـ

رات ة الــيت يضــطلع هبــا املكتــب املعــين باملخــدِّ بأنشــطة الــدعم واملســاعدة التقنيــة املســتمرَّ هوُنــوِّ
وِّه ، كمـا نُـ  واجلرمية والبنك الـدويل عـن طريـق املبـادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املسـروقة        

وأشـري  . يه الشركاء اإلمنائيون، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي بالدور اهلام الذي يؤدِّ
م مــن خـالل احملافــل الدوليـة مثــل الفريـق العامــل املعـين مبكافحــة الفســاد     إىل الــدعم املقـدَّ  أيضـاً 

عــن  ةًعامَّــ ملكافحــة الفســاد حملــةًل عــن األكادمييــة الدوليــة م ممثِّــوقــدَّ. التــابع جملموعــة العشــرين
اإلطار املؤسسي هلذه املؤسسة وجهـود بنـاء القـدرات الـيت تبـذهلا مـن أجـل كفالـة التنسـيق يف          

  .مة حسب الطلبدة ومصمَّتقدمي املساعدة التقنية، يف شكل دورات تدريبية مشتركة موحَّ
 رات واجلرمية نسـخاً  باملخدِّدولة إىل املكتب املعين م كلُّمني أن تقدِّوطلب أحد املتكلِّ  -٥١
من قوانينها الرئيسية وقوانينها املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد ودليلـها التشـريعي بشـأن تسـليم         رمسيةً

لكـــي تتـــرجم إىل اللغـــات الرمسيـــة      - ُوجـــد  إنْ - اجملـــرمني واملســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة    
من شأن ذلـك أن يتـيح للـدول     وأوضح أنَّ. املتحدة وتدرج يف املوقع الشبكي للمكتب لألمم

األطــراف إمكانيــة االطــالع علــى قــوانني الــدول األطــراف األخــرى املتعلقــة بالفســاد وتســليم   
  .املطلوبني واملساعدة القانونية

    
    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - سادساً  

دة حىت ذلك احلـني عـن   عن امليزانية تبيِّن النفقات املتكبَّ قدَّمت األمانة معلومات حمدَّثةً  -٥٢
السنوات األربع األوىل من عمل اآللية، والتقديرات املنقَّحة للسنوات األربـع األوىل مـن عمـل    

مة من خـارج  اة من امليزانية العادية لألمم املتحدة واملسامهات املقدَّاآللية، وكذلك املوارد املتلقَّ
الرابعـة مـن عمـل اآلليـة، والتـدابري املؤقَّتـة       امليزانية على السواء، واالحتياجات من املوارد للسنة 

  .بشأن االقتصاد يف التكاليف
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مـة مـن الـدول مـن أجـل دعـم اآلليـة، مبـا يف         عات املقدَّوأعرب األمني عن تقديره للتربُّ  -٥٣
  .ن عنها أثناء الدورة احلالية للفريق وقبلها بوقت قصريعلَدات املُذلك التعهُّ

. ؤ بـه اف وميكـن التنبُّـ  زويد اآللية بتمويل مستدام وشـفَّ وجرى التشديد على ضرورة ت  -٥٤
مني عن تأييدهم للنموذج احلايل لتمويل اآلليـة، الـذي يقضـي بتغطيـة بعـض      ة متكلِّوأعرب عدَّ

مـع   ياًعـات، وذلـك متشِّـ   األجزاء من امليزانية العادية لألمم املتحـدة واألجـزاء األخـرى مـن التربُّ    
ه ينبغـي تغطيـة مجيـع احتياجـات     مني آخـرين ذهبـوا إىل أنَّـ   مـتكلِّ  نَّغري أ. اإلطار املرجعي لآللية

تنطـوي علـى    عـات ينبغـي أن ال  التربُّ مني علـى أنَّ د أحـد املـتكلِّ  وشـدَّ . اآللية من امليزانية العادية
  .شروط أو حماوالت ترمي إىل ممارسة تأثري أيِّ
اليـة لـدورة االسـتعراض الثانيـة     مني األمانة على عـرض التقـديرات امل  ة متكلِّع عدَّوشجَّ  -٥٥

املقترحــات املتعلقــة مبــوارد امليزانيــة العاديــة لفتــرة    وأشــار األمــني إىل أنَّ. وتقــدميها إىل الفريــق
سـوف تسـتند إىل البيانــات الـيت جيـري مجعهــا وحتليلـها خـالل عمــل        ٢٠١٧-٢٠١٦ السـنتني 

عن اسـتعداد   وأعرب أيضاً. انيةاآللية واالفتراضات بشأن املوارد الالزمة لدورة االستعراض الث
عات لالحتياجات من املوارد لدورة االستعراض الثانيـة يف إطـار اآلليـة لكـي     األمانة إلعداد توقُّ

  .ينظر فيها الفريق يف دورته السادسة
اجلهـود الراميـة إىل اسـتيعاب االحتياجـات      وفيما يتعلق بالوثائق، أوضحت األمانـة أنَّ   -٥٦

ومـن األمثلـة علـى تـدابري االقتصـاد يف      . وارد املتاحة قد جنحت حـىت اآلن اإلضافية يف حدود امل
الوثائق اليت جيـري حتـديثها وإصـدارها بصـورة دوريـة جبميـع        التكاليف، أشارت األمانة إىل أنَّ

ــرَّ  ــتثنائية مـ ــفة اسـ ــة    ةًاللغـــات، ُتعـــرض بصـ ــا ورقـــات غرفـ واحـــدة يف كـــل دورتـــني باعتبارهـ
 ، ألهنـا تـنِمُّ  إجيابيـةً  الزيـادة يف حجـم الوثـائق تعتـرب إشـارةً      مني أنَّوأبرز أحد املـتكلِّ . اجتماعات

إىل ضرورة إعـداد وثـائق جبميـع اللغـات      وأشري أيضاً. عن إجناز املزيد من العمل يف إطار اآللية
  .الرمسية لألمم املتحدة

الــدول نــت األمانــة مــن تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل بعــض  التربعــات قــد مكَّ وأُبلــغ أنَّ  -٥٧
ــة        ــدورات التدريبي ــوفري ال ــة، وذلــك مــن خــالل ت ــاء بالتزاماهتــا مبوجــب اآللي األطــراف يف الوف

املســاعدة  كــر أنَّوذُ. املســاعدة يف إعــداد قــوائم التقيــيم الــذايت املرجعيــة، علــى ســبيل املثــال  أو
 ت تغطيتـها مـن مصـادر متويـل غـري مصـادر      التقنية من أجـل تنفيـذ نتـائج االستعراضـات قـد متَّـ      

  .متويل اآللية
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    مسائل أخرى - سابعاً 
  .أمهية مبدأ التعددية اللغوية داًمون جمدَّد متكلِّأكَّ  -٥٨
    

    اعتماد التقرير  - ثامناً  
ــوبر  ١٥اعتمــد فريــق اســتعراض التنفيــذ، يف    -٥٩ ــره عــن ٢٠١٤تشــرين األول/أكت ، تقري

  .أعمال دورته اخلامسة املستأنفة
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   املرفق األول
 تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:  آلية استعراض  

     الدول املستعرِضة والدول املستعَرضة يف دورة االستعراض األوىل
   السنة األوىل  
 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  الدولة الطرف املستعرِضة
 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

الدولة الطرف املستعرِضة 
 األخرى

 إيطاليا زمبابوي زامبيا جمموعة الدول األفريقية
 رومانيا غانا أوغندا 
 أوغندا زانيا املتحدةمجهورية تن توغو 
 سلوفاكيا جنوب أفريقيا املغرب 
 منغوليا إثيوبيا يسان تومي وبرينسيب 
 لبنان السنغال رواندا 
 االحتاد الروسي موريشيوس النيجر 
 البوليفارية)- مجهوريةزويال ( فن مصر بوروندي 

   
 نيجرييا ملديف األردن جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

 باراغواي اإلسالمية)-إيران (مجهورية بنغالديش
 كينيا اليمن منغوليا 
 الواليات املتحدة بنغالديش فيجي 
 مالوي طاجيكستان بابوا غينيا اجلديدة 
 اململكة املتحدة أوزبكستان إندونيسيا 

   
 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا جمموعة دول أوروبا الشرقية

مجهورية الو الدميقراطية  اجلبل األسود كرواتيا
 الشعبية

 السويد ألبانيا بلغاريا 
 بولندا سلوفينيا أوكرانيا 

 
جمموعة دول أمريكا الالتينية 

 ي والكاريب
 أوكرانيا السلفادور شيلي

 اييته املكسيك الربازيل
 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية 
 سنغافورة بنما األرجنتني 
 إكوادور املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة بريو 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

الدولة الطرف املستعرِضة 
 األخرى

 
  جمموعة دول أوروبا الغربية 

 ودول أخرى
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  السويد الواليات املتحدة

 سابقا
 تونس اليونان فنلندا

 ليتوانيا بلجيكا إسبانيا 
     كابو فريدي الدامنرك فرنسا 

   السنة الثانية  

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

     
 ي تومي وبرينسيب سان مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشيل جمموعة الدول األفريقية

 ليسوتو بيساو-غينيا موريشيوس 
 فنلندا زمبابوي بنن 
 اجلمهورية الدومينيكية بوركينا فاسو موزامبيق 
 صربيا املغرب الكونغو 
 كوستاريكا مالوي كابو فريدي 
 غانا تونس مجهورية أفريقيا الوسطى 
 تايلند بنن سرياليون 
 مايل السنغال (أ)جنوب أفريقيا 
 مالوي مدغشقر زمبابوي 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  أنغوال (أ)الكامريون 

 سابقا
    

 ليختنشتاين اليمن بروين دار السالم جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
 األردن ماليزيا العراق 
  لكسمربغ منغوليا مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
 قطر باكستان كازاخستان 
 مصر بنغالديش الفلبني 
 إيطاليا لبنان فييت نام 
 ناميبيا فيجي (أ)ليشيت-تيمور 
 الربتغال ملديف (أ)اإلمارات العربية املتحدة 
 بيالروس إندونيسيا (أ)اإلسالمية)-إيران (مجهورية 
 إثيوبيا سري النكا (أ)الكويت 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 
 مالطة بولندا سلوفاكيا جمموعة دول أوروبا الشرقية

 أوكرانيا ومانيار صربيا
 اململكة املتحدة أرمينيا اجلبل األسود 
 بوروندي ألبانيا إستونيا 
 غواتيماال البوسنة واهلرسك أذربيجان 
 إكوادور أوكرانيا االحتاد الروسي 
 قربص هنغاريا (أ)جورجيا 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ي والكاريب

 غواتيماال الربازيل كوبا
 الربازيل األرجنتني أوروغواي

 سنغافورة املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة السلفادور 
 نيبال كوبا نيكاراغوا 
 سلوفينيا هندوراس كولومبيا 
 إستونيا جزر البهاما بنما 
 باراغواي شيلي (أ)دومينيكا 
 هولندا ترينيداد وتوباغو (أ)جامايكا 
    

  جمموعة دول أوروبا الغربية 
 خرىودول أ

 تركيا الواليات املتحدة أستراليا
 الكويت السويد النرويج

 اليونان إسرائيل اململكة املتحدة 
 املغرب إسبانيا الربتغال 
   اجلزائر فنلندا (أ)سويسرا 

        .مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة  (أ)
   السنة الثالثة  

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  ة الطرف املستعرِضة الدول

الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
 غابون بوتسوانا ليسوتو جمموعة الدول األفريقية

 بريو ليبيا [ليربيا] جيبويت 
 التفيا النيجر اجلزائر 
 سوازيلند رواندا غانا 
 أستراليا سرياليون زانيا املتحدةمجهورية تن 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  ة الطرف املستعرِضة الدول

الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
 رواندا غينيا فاسوبوركينا 
 توغو [كوت ديفوار] سيشيل تونس 
 ليشيت-تيمور ليربيا أنغوال 
 جزر مارشال مجهورية أفريقيا الوسطى (أ)موريتانيا 
    

 بلغاريا اهلند مجهورية كوريا جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
 النمسا ناورو قربص 
 كينيا الفلبني ماليزيا 
 النرويج جزر سليمان باكستان 
 دومينيكا املوحدة)-ميكرونيزيا (واليات قطر 
 بروين دار السالم الصني أفغانستان 
 الصني بابوا غينيا اجلديدة (أ)سري النكا 
    

 جامايكا مجهورية مولدوفا هنغاريا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 جيبويت التفيا سلوفينيا

 آيرلندا جورجيا التفيا 
 فرنسا اإستوني رومانيا 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 سابقا
 آيسلندا كرواتيا

 قريغيزستان ليتوانيا أرمينيا 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
  ي والكاريب

 أذربيجان بريو املكسيك
 الفلبني كولومبيا باراغواي

 زامبيا كوستاريكا املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة 
 باالو األرجنتني ترينيداد وتوباغو 
 فانواتو كوبا غيانا 
 اإلمارات العربية املتحدة شيلي البوليفارية)-زويال (مجهوريةفن 
    

  جمموعة دول أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 كندا فرنسا السويد
 العراق سويسرا كندا

 سويسرا النمسا لكسمربغ 
 كازاخستان ليختنشتاين إيطاليا 
 أوروغواي أستراليا هولندا 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  ة الطرف املستعرِضة الدول

الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
 فييت نام إسرائيل النمسا 
   كمبوديا إسبانيا (أ)مالطة 

     مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة.  (أ)
   السنة الرابعة  

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

 كرواتيا جزر القمر السنغال فريقيةجمموعة الدول األ
 جنوب أفريقيا بنن ليربيا 
 بابوا غينيا اجلديدة كابو فريدي كينيا 
 اجلبل األسود ليسوتو نيجرييا 
مجهورية الو الدميقراطية  سرياليون غابون 

 الشعبية
 الكويت جيبويت مالوي 
 ناميبيا موزامبيق ليبيا 
 نيكاراغوا نيجرييا مدغشقر 
 كندا إثيوبيا ميبيانا 
 مالطة توغو إثيوبيا 
 فييت نام موريشيوس (أ)مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 بلغاريا بوروندي (أ)بوتسوانا 
 اجلزائر بوركينا فاسو (ب)مصر 
 باالو الكامريون (ب)بيساو-غينيا 
 سري النكا بوتسوانا (أ)سوازيلند 
 وتوباغو ترينيداد ]السودان[سيشيل (أ)جزر القمر 
 أذربيجان مجهورية الكونغو الدميقراطية (أ)كوت ديفوار 
 أفغانستان النيجر (ب)مايل 
 سانت لوسيا موريتانيا (أ)غينيا 
 دولة فلسطني أنغوال (أ)السودان 

 
 باكستان إندونيسيا قريغيزستانجمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

 كابو فريدي باالو ملديف
 سيشيل اإلسالمية)-ن (مجهوريةإيرا لبنان 
 جورجيا سري النكا أوزبكستان 
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 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 كمبوديا 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 )(أاهلند 
 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 
 مجهورية كوريا منغوليا (أ)املوحدة)-ميكرونيزيا (واليات 
 جامايكا ليشيت-تيمور (أ)ناورو 
 ي سان تومي وبرينسيب اإلمارات العربية املتحدة (ب)اليمن 
 توغو ميامنار (ب)كمبوديا 
 بوروندي تايلند (أ)ميامنار 
 موزامبيق كمبوديا (أ)اململكة العربية السعودية 
 كوت ديفوار فانواتو (أ)كرييباس 
 اململكة العربية السعودية سكرييبا (أ)عمان 
غيانا [ميكرونيزيا  ُعمان (أ)سطنيدولة فل 

 املوحدة)]-(واليات
    

 موريشيوس صربيا بولندا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 مجهورية مولدوفا جورجيا بيالروس

 الربتغال هنغاريا البوسنة واهلرسك 
 مايل أرمينيا ألبانيا 
 النرويج البوسنة واهلرسك مجهورية مولدوفا 
 تركمانستان مجهورية مولدوفا (أ)ةاجلمهورية التشيكي 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ي والكاريب

 دومينيكا غواتيماال إكوادور
 إندونيسيا كولومبيا هاييت
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 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 مجهورية الكونغو الدميقراطية البوليفارية)-زويال (مجهوريةفن كوستاريكا 
 ناورو اجلمهورية الدومينيكية هندوراس 
 أنتيغوا وبربودا بنما غواتيماال 
 فيجي الربازيل أنتيغوا وبربودا 
 زامبيا السلفادور جزر البهاما 
 جزر مارشال كوبا (أ)سانت لوسيا 
     

جمموعة دول أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 ماليزيا بلجيكا تركيا
 غابون آيرلندا اليونان

 املكسيك هولندا بلجيكا 
 ا املتحدةينزا مجهورية تن النمسا الدامنرك 
 أوزبكستان اليونان إسرائيل 
 اإلمارات العربية املتحدة كندا (أ)ليختنشتاين 
 مدغشقر النرويج آيسلندا 
   بروين دار السالم لكسمربغ آيرلندا 

الدولـة الطـرف الـيت صـدَّقت علـى االتفاقيـة أو انضـمَّت إليهـا بعـد سـحب القرعـة يف الــدورة األوىل              (أ)
  فيذ.لفريق استعراض التن

    مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة.  (ب)
  


