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*1610138*  

تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السابعة املستأنفة، املعقودة     
    ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٤يف فيينا يف الفترة من 

    إضافة    
    مقدِّمة  - أوالً  

قرَّر فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، يف دورتـه السـابعة الـيت       -١
، أن يعقد دورة مسـتأنفة مـدهتا ثالثـة أيـام     ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤إىل  ٢٠نا من عقدت يف فيي

  قبل هناية العام ملواصلة مداوالته.
    

      تنظيم الدورة  - ثانياً  
    الدورةافتتاح   - ألف  

 تشـرين الثـاين/   ١٦إىل  ١٤عقد فريق استعراض التنفيذ دورته السابعة املستأنفة يف فيينـا مـن     - ٢
  ,٢٠١٦نوفمرب 

  س الدورة املستأنفة ألكسندر كونوفالوف (االحتاد الروسي).وترأ  -٣
ورحَّــب أمــُني املــؤمتر ببوتــان والكرســي الرســويل باعتبارمهــا أحــدث دولــتني طــرفني يف       -٤

دولة طرفا يف الوقت احلـايل، فـإن هـدف انضـمام مجيـع       ١٨٠االتفاقية، وأشار إىل أنه مع وجود 
قـرارات اجلمعيـة العامـة ومـؤمتر الـدول األطـراف، قـد أوشـك         الدول إىل االتفاقية، الذي حددتـه  

على التحقق فيما يبـدو. وباإلضـافة إىل ذلـك، أبـرز أمـني املـؤمتر املسـائل الرئيسـية الـيت سـيتناوهلا           
الفريـق يف دورتــه املسـتأنفة. وفيمــا يتعلـق بــدوريت االسـتعراض األوىل والثانيــة، أشـار إىل أحــدث      

م احملـــرز يف تنفيــذ واليـــات الفريــق، وإىل تبـــادل املعلومــات عـــن    قــدُّ املعلومــات املقدَّمــة عـــن الت  
املمارسات اجليِّدة واخلربات املكتسبة والتدابري ذات الصلة الـيت اختـذت بعـد إجنـاز االستعراضـات      

ه بالــدور احملفِّــز الــذي تؤديــه آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  القطريــة، ونــوَّ
شار إىل اتساع الفجوة بني االحتياجات املطلوبة يف جمال املساعدة التقنية والقـدرة  الفساد. كما أ
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علــى تلبيتــها. ويف هنايــة املطــاف، أبــرز األمــني اســتمرار الفجــوة بــني التربعــات الــواردة والتمويــل 
  املطلوب للتنفيذ السليم للدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ.  

ستعراضية الثانية، أشار األمني إىل املواعيد النهائيـة احملـدَّدة لتعـيني    وفيما يتعلق بالدورة اال  -٥
جهات الوصل واخلرباء احلكوميني، وكذلك لتقـدمي الـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة.        

غالبيـة الـردود علـى قائمـة      أنَّ ويف هذا الصـدد، أبلـغ الفريـَق بـأنَّ عـدة تعيينـات مل تـتم بعـد كمـا         
ايت املرجعيـة مل تــرد بعــد، وناشـد الــدول األطـراف أن تبــذل املزيــد مـن اجلهــود إلمتــام     التقيـيم الــذ 

استعراضاهتا القطرية وفقاً للجدول الزمين احملدَّد. وأكَّد كذلك على أمهية تفـادي حـدوث تـأخري    
مفرط، وإمتام استعراضـات السـنة األوىل مـن دورة االسـتعراض الثانيـة قبـل دورة الفريـق الثامنـة.         

مشاورات غري رمسية قد ُعقـدت لوضـع خطـة متعـددة السـنوات لعملـه،        نَّلغ األمُني الفريَق بأوأب
  وبأنَّ النقاش يف هذا الشأن بلغ مرحلة متقدِّمة.  

    
    تنظيم األعمال  - باء  

  قدَّمت األمانة معلومات مفصَّلة عن تنظيم األعمال.  -٦
    

    احلضور  - جيم  
ممثِّلــو الــدول التاليــة األطــراف يف   الســابعة املســتأنفةةَ فريــق اســتعراض التنفيــذ  حضــر دور  -٧

االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل،   االتفاقيــة: 
أفغانستان، إكـوادور، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، إندونيسـيا، أنغـوال، أوروغـواي، أوغنـدا،          

مية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بـروين دار  اإلسال-إيران (مجهورية
السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسـك، بولنـدا، بوليفيـا    

ليشـيت،  -املتعددة القوميات)، بريو، تايلنـد، تركيـا، تشـيكيا، توغـو، توفـالو، تـونس، تيمـور       -(دولة
اجلمهورية الدومينيكية، ، زانيا املتحدة مجهورية تنزائر، جزر سليمان، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجل

مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا، جنــوب 
النكـا،  ي، سـري   السودان، جيبويت، دولة فلسطني، رواندا، رومانيا، زامبيـا، سـان تـومي وبرينسـيب    

الســنغال، الســودان، الســويد، سويســرا، ســرياليون،   ،ســنغافورةالســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، 
بيســاو، فــانواتو، فرنســا، -شــيلي، الصــني، العــراق، عمــان، غامبيــا، غانــا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا 

تان، كرواتيـا،  البوليفاريـة)، فنلنـدا، فييـت نـام، قـربص، قطـر، كازاخسـ       -زويال (مجهورية الفلبني، فن
كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كرييبـاس، كينيـا، التفيـا،    
لبنـان، لكسـمربغ، ليربيــا، ليبيـا، ليتوانيـا، ليختنشــتاين، ليسـوتو، مالطـة، مــايل، ماليزيـا، مدغشــقر،        

ملكـة املتحـدة لربيطانيـا    مصر، املغرب، املكسيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة العربيـة السـعودية، امل     
العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، ناميبيـا، النـرويج، النمسـا، نيبـال،     

  النيجر، نيجرييا، هاييت، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن، اليونان.
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اقتصـادي إقليميـة طـرف     منظمة تكامل حتاد األورويب، وهووُمثِّل يف الدورة املستأنفة اال  -٨
  يف االتفاقية.

، املعنون "مشـاركة الكيانـات املوقِّعـة    ٤/٥من قراره  ١وكان املؤمتر قد قرَّر، يف القاعدة   -٩
وغري املوقِّعة واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمـال فريـق اسـتعراض التنفيـذ"، أنـه حيـقُّ       

  الفريق.للدول املوقِّعة أن تشارك يف 
  وُمثِّلت الدولة التالية املوقِّعة على االتفاقية: اليابان.  -١٠
، أنه جيوز دعـوة املنظمـات احلكوميـة    ٤/٥من قراره  ٢وكان املؤمتر قد قرَّر، يف القاعدة   -١١

الدولية، ووحدات األمانة العامة، وهيئـات األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، واملعاهـد التابعـة        
ــا  ــة، والوكــاالت املتخصِّصــة وســائر       لشــبكة برن ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن مج األم

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة، إىل املشاركة يف دورات الفريق.
وُمثِّلـــت مبـــراقبني املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة التاليـــة: املنظمـــة االستشـــارية القانونيـــة    -١٢  

ــة الكومنولــ -اآلســيوية ــة، أمان ــة    األفريقي ــة ملكافحــة الفســاد، املنظمــة الدولي ــة الدولي ث، األكادميي
  للهجرة، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، جامعة الدول العربية.  

ومن بني الوحـدات التابعـة لألمانـة العامـة، واهليئـات والصـناديق والـربامج التابعـة لألمـم            -١٣
نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، والوكـاالت      املتحدة، واملعاهد التابعة لشبكة برنامج األمم املتحـدة مل 

ــراقبني املؤسســتان        ــم املتحــدة، ُمثِّلــت مب ــة األم ــة ملنظوم املتخصِّصــة، واملؤسســات األخــرى التابع
  التاليتان: مكتب األخالقيات والبنك الدويل.

وُمثِّلـت يف الــدورة منظمـة فرســان مالطـة العســكرية املسـتقلة، وهــي كيـان لديــه مكتــب        -١٤
  ئم يف مقر األمم املتحدة.مراقب دا

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

ــاون          -١٥ ــع (التع ــانون) والراب ــاذ الق ــث (التجــرمي وإنف ــتعراض الفصــلني الثال ــق باس ــا يتعل فيم
اقية األمـم املتحـدة   الدويل)، أجرى الفريق سحب القرعة الستعراض بوتان، اليت صدَّقت على اتف

ملكافحة الفساد بعد دورة املؤمتر السادسة. وقـد وقعـت القرعـة علـى طاجيكسـتان وجـزر كـوك        
  كدولتني مستعرِضتني لبوتان.

ــة        -١٦ ــة الدومينيكي ــة، وقعــت القرعــة علــى اجلمهوري ــدورة االســتعراض الثاني وفيمــا يتعلــق ب
  يات اليت طلبت إعادة سحب القرعة.  كدولة مستعرِضة إقليمية لدولة بوليفيا املتعددة القوم
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    التقرير املرحلي ونتائج االستعراضات  - باء  
قدَّمت األمانة حتديثاً شفويا بشأن التقدُّم احملرز يف االستعراضات القُطرية خـالل دوريت    - ١٧

 نـه بأأبلغـت األمانـةُ الفريـَق     االستعراض األوىل والثانية. ففيما يتعلق بـدورة االسـتعراض األوىل،  
دولـة طرفـا مستعَرضـة قـد أجابـت علـى قائمـة التقيـيم          ١٧٠وقت إعداد هذا التقرير كانت  يف

خالصــة وافيــة أتيحــت  ١٤٤حــوارا مباشــرا وأُجنــزت  ١٦١الــذايت املرجعيــة وكــان قــد أُجــري 
للفريق. وأفادت أيضا بأنَّ العمل يف سبع خالصات وافية أخرى قـد أوشـك علـى االنتـهاء وأنَّ     

مستعَرضـة طلبـت منـها أن تنشـر تقـارير االسـتعراض القطـري اخلاصـة هبـا علـى            دولة طرفا ٦٦
  موقعها الشبكي.

وفيمــا يتعلــق بــدورة االســتعراض الثانيــة، مل تكــن ثــالث دول مــن الــدول األطــراف            -١٨
دولــة، قــد عينــت بعــد   ٢٩املستعَرضــة خــالل الســنة األوىل مــن الــدورة الثانيــة، والبــالغ عــددها   

هبا يف وقـت إعـداد هـذا التقريـر. وأجابـت مثـاين دول أطـراف مستعَرضـة          جهات الوصل اخلاصة
  على قائمة التقييم الذايت املرجعية وجيري التخطيط إلجراء عدة زيارات قطرية.

    
    إجراء دورة االستعراض الثانية  - جيم  

سـتعراض  يف األعمـال اجلاريـة لتسـيري دورة اال   احملـرز  م قدَّمت األمانة حملة عامة عـن التقـدُّ    -١٩
ــد عــدَّ    ــه مت عق ــق بأن ــة. وأبلغــت الفري ــة ملســاعدة جهــات الوصــل واخلــرباء    الثاني ة دورات تدريبي

ــة         ــة املستعَرضــني ومنهجي ــام بفصــلي االتفاقي ــى اإلمل ــة عل ــدورة الثاني احلكــوميني املشــاركني يف ال
حضـور   فرصـة  أنَّ االستعراض. وقد ُعقدت تلك الدورات فور انتهاء الدورة املسـتأنفة؛ ممـا يعـين   

ــد أُ  ــدورات قـ ــار  تلـــك الـ ــراف املشـ ــدول األطـ ــع الـ ــن دورة  تيحـــت جلميـ ــنة األوىل مـ كة يف السـ
  االستعراض الثانية.

ة متكلِّمني أنه يتعني استيعاب الدروس املسـتفادة مـن الـدورة األوىل يف الـدورة     وأكَّد عدَّ  -٢٠
امهم مبواصـــلة الثانيـــة بغـــرض زيـــادة فعاليتـــها وكفاءهتـــا. وأعـــرب بعـــض املـــتكلِّمني عـــن اهتمـــ  

استكشاف وسائل جمدية لتحسني كفاءة آلية االستعراض والتقليل إىل أدىن حد مـن أعبـاء العمـل    
على اخلرباء، دون املساس بعنصر الدقة. واقُترح وضع حدود طوعية لعدد الصـفحات يف الـردود   

ن تراعـي التعقيـدات   على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة. إال أنـه أُشـري إىل أنَّ هـذه احلـدود ينبغـي أ      
الفنية لدورة االستعراض الثانية. وُنوِّه باجلهود الـيت بذلتـها األمانـة لتحسـني كفـاءة اآلليـة. وأكَّـد        

مون جمدَّدا على املبادئ التوجيهية لآللية، خاصةً طابعها احلكومي الـدويل املتسـم بالشـفافية    لِّاملتك
  والكفاءة وعدم التدخل والشمول للجميع.

مني مسـألة كفـاءة آليـة االسـتعراض. وسـاق أحـد املـتكلِّمني مقترحـات         ة مـتكلِّ عدَّوناقش   - ٢١
لتحســـني هـــذه الكفـــاءة والبـــدء يف معاجلـــة الفجـــوة التمويليـــة، وذلـــك بإعـــادة النظـــر يف تنظـــيم    
واختصاصـــات هيئـــات املـــؤمتر الفرعيـــة، وحتديـــد أولويـــات النفقـــات املتعلقـــة باالســـتعراض وفقـــا 
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شــكل  مكانيــة تزويــد الفريــق باخلالصــات الوافيــة لالستعراضــات القطريــة يف ألمهيتــها، والنظــر يف إ
مني علـى أمهيـة احتـرام التعدديـة اللغويـة إذ أهنـا تسـاهم يف إضـفاء         ة مـتكلِّ ورقات مؤمتر. وشدَّد عدَّ

  الطابع الشمويل على اآللية ويف تعزيز إحساس شىت األطراف املشاركة فيها بامتالك زمام األمور.  
د عدد من املتكلِّمني جمدَّداً على ضـرورة التقيُّـد باجلـداول الزمنيـة اإلرشـادية احملـددة       وأكَّ  -٢٢

، وال سـيما  ٦/١لالستعراضات والتقليل إىل أدىن حد من حاالت التـأخري، يف ضـوء قـرار املـؤمتر     
بســبب العــدد الكــبري مــن االستعراضــات الــيت ســُتجرى يف الســنة الثانيــة والســنوات الالحقــة مــن  

  رة الثانية نتيجة للتأجيالت، األمر الذي يؤثر مباشرة على تكاليف آلية االستعراض.الدو
ة متكلِّمني باإلجراءات املتخذة للتحضري لـدورة االسـتعراض الثانيـة، مبـا يف ذلـك      وأفاد عدَّ  - ٢٣

. عمليات التقييم األولية واالجتماعات التشاورية وإنشاء جلان خرباء متهيـداً إلجـراء االستعراضـات   
هناك دروساً قيِّمة قد اسُتخلصت من الدورة األوىل، كالفوائـد املتأتيـة    أنَّ وأشار عدة متكلِّمني إىل

مـن إشـراك طائفـة واســعة مـن أصـحاب املصـلحة يف االستعراضــات؛ ورأوا أنـه يـتعني علـى الــدول          
مالئـم  األطراف أن تراعي تلك الدروس يف جهودهـا التنفيذيـة. وطالـب املتكلمـون بإرسـاء تـوازن       

م يف الدورة الثانيـة. وأوضـح   بني االستفادة من الدروس املستخلصة من الدورة األوىل وحتقيق التقدُّ
ــة االســتعراض          ــار عملي ــان آث ــادة الشــفافية يف بي ــه لزي ــيت اختــذهتا دولت ــتكلِّمني اخلطــوات ال أحــد امل

اص هبـا ومعلومـات   د للحاضرين التـزاَم دولتـه بنشـر اجلـدول الـزمين لالسـتعراض اخلـ       القطري؛ وأكَّ
عــن جهــات الوصــل فيهــا وردهــا علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة وتقريــر االســتعراض النــهائي  

  اخلاص هبا مع تقدمي إحاطات إعالمية للجمهور العام بشأن نتائج االستعراض.
 وأشــار املتكلمــون إىل أنَّ املســائل املتعلقــة بتقــارب الــنظم القانونيــة بــني الــدول األطــراف     -٢٤

املستعرِضة واملستعَرضة تؤثر على االستعراضات، وإن رأوا أنَّ التنوع يف التقاليد القانونية ميثل، بناء 
تتسم بـه اآلليـة ألنـه يفسـح الفرصـة أمـام األطـراف         ال الدورة األوىل، جانباً إجيابيعلى ما تبني خال

  أو مستكشفة يف بلدان أخرى. لكي تتبادل التعلَُّم ويطرح على اخلرباء احلكوميني حلوالً خمتارة
وقد أجريت مشاورات غري رمسية قُبيل الدورة املستأنفة حـول إمكانيـة وضـع خطـة عمـل        -٢٥

متعدِّدة السنوات من أجل الفريق. وقدم املندوب الذي ترأس املشاورات غري الرمسية معلومات عـن  
ــراح املقــدَّم إىل الفريــق يف الوثي    ــد علــى أنَّ االقت  CAC/COSP/IRG/2016/CRP.24قــة نتائجهــا، وأكَّ

يهدف إىل إجراء املزيد من املناقشات املوضوعية املركزة يف دورات الفريق، مع ضمان التوازن بني 
املواضيع اليت حيللها الفريق. ويف هذا الصدد، أشار إىل أنَّ خطة العمـل املتعـدِّدة السـنوات املقترحـة     

 يلزم أن تركز عليها جهود الفريـق التحليليـة يف كـل    توفر املزيد من اإلرشادات بشأن املواضيع اليت
. وعـالوة علـى ذلـك، أوضـح املنـدوب أنَّ االقتـراح       ٦/١مـن قـرار املـؤمتر     ١٠دورة، وفقا للفقـرة  

يغري جدول أعمال الفريق، الـذي سـيظل علـى النحـو احملـدَّد، وال مينـع الفريـق مـن تنفيـذ مهامـه            ال
ؤون امليزانيـة وغريهـا مـن البنـود الدائمـة يف جـدول أعمالـه.        األخرى، كمناقشة املسـائل املاليـة وشـ   

وأعرب عن األمل يف أنَّ عقد دورات الفريق وإجراء املناقشات املتعلقـة باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة     
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ــة األخــرى ســيتيحان مشــاركة خــرباء متخصِّصــني يف      بالتعاقــب مــع دورات هيئــات املــؤمتر الفرعي
االتفاقية يف دورات الفريق. وأشار كذلك إىل أنَّ هذه املشاركة مـن   اجملاالت املوضوعية احملددة من

جانب اخلرباء أصـبحت أكثـر أمهيـة نظـرا لزيـادة املعلومـات الـيت ُتجمـع مـن خـالل االستعراضـات            
  القطرية وتتاح للفريق دعماً جلهوده التحليلية.

يــق يف ضــوء   ورحَّــب املتكلِّمــون خبطــة العمــل املقترحــة مــن أجــل إحكــام عمــل الفر          -٢٦
االعتبارات املتعلقة بامليزانية والـدروس املسـتفادة مـن دورة االسـتعراض األوىل ومـن أجـل تعظـيم        
قيمة اجلهود التحليلية املبذولة يف إطار آليـة االسـتعراض. ورحَّـب املتكلِّمـون بـالتركيز املواضـيعي       

وىل، يف ضـوء احلاجـة   ونتـائج دورة االسـتعراض األ   ٦/١املقترح لعمل الفريـق، متشـيا مـع القـرار     
إىل تعزيــز حضــور اخلــرباء املناســبني يف اجتماعــات الفريــق، وال ســيما يف ضــوء تعقــد فصــلي          
االتفاقيــة املستعَرضــني والقيمــة التحليليــة لالستعراضــات فضــال عــن الطــابع الــتقين لعمــل اهليئــات   

قشـات املواضـيعية   الفرعية. كما أشري إىل أنه ينبغي ختصيص وقت كاف يف الدورات املقبلـة للمنا 
املتعلقة باألحكام املوضوعية اليت ستخضع لالستعراض يف الدورة الثانيـة والـدروس املسـتفادة مـن     
إجراء الدول األطراف استعراضات الدورة الثانية؛ مبـا يف ذلـك التحضـري لعمليـات التقيـيم الـذايت       

  واالستعراضات املكتبية والزيارات املوقعية.
، بـالنظر  دورة مسـتأنفة ثانيـة للفريـق   مني عن مدى احلاجة إىل عقـد  وتساءل بعض املتكلِّ  -٢٧

إىل مــا ميكــن أن يترتــب عليهــا مــن تكــاليف بالنســبة للوفــود. وأيــد أحــد املــتكلِّمني عقــد دورة      
مستأنفة ثانية كوسيلة لزيادة القيمة التحليلية للعمـل الـذي يضـطلع بـه الفريـق مـع تعزيـز حضـور         

  نفسه إىل أقصى حد ممكن، دون املساس مبيزانية اهليئات الفرعية.اخلرباء التقنيني يف الوقت 
وأوضح األمني أنَّ خطة العمل املتعدِّدة السنوات املقترحة ستوفِّر إرشادات بشـأن كيفيـة     -٢٨

ــة يف دورات      ــذ االتفاقي ــد جــدول األعمــال املتعلــق باســتعراض تنفي ــز املناقشــات يف إطــار بن تركي
ؤثر علــى مــا تبقــى مــن البنــود الدائمــة املدرجــة يف جــدول األعمــال.  الفريــق املقبلــة، لكنــها لــن تــ

ال يتجـــاوز حصـــةَ  CAC/COSP/IRG/2016/CRP.24وأشـــار إىل أنَّ االقتـــراح الـــوارد يف الوثيقـــة 
  االجتماعات املخصصة للفريق واهليئات الفرعية األخرى.

قـرارات املـؤمتر، خاصـة القـرار     وأكَّد األمني جمدَّداً أنَّ األمانـة تبقـى ملتزمـة بتنفيـذ مجيـع        -٢٩
ــةَ، والشــواغلَ الــيت أعــرب    ٤/٦ ــق املســتأنفة الثاني ــدول   . وفيمــا خيــص دورةَ الفري ــها بعــض ال عن

األطراف بشأن التكاليف اإلضافية احملتملة اليت قـد تتكبـدها الوفـود، أشـار األمـني إىل أنَّ األمانـة       
ــثالث املقترحــة لال     ــة ضــم اجملموعــات ال ــامي  ســوف تستكشــف إمكاني  ٢٠١٨جتماعــات يف ع

مــــن لعقــــد جمموعــــات يف جممــــوعتني، ولكنــــه ذكــــر أنَّ ذلــــك سيســــتتبع التخطــــيط  ٢٠١٩و
ارات تتجاوز مخسة أيام عمـل. وأكَّـد للفريـق أنَّ األمانـة سـتقوم بتحليـل مجيـع اخليـ         جتماعاتاال

العمـل ميكـن    هذا التحليل يف دورته الثامنة. كما أشـار إىل أنَّ خطـة   الزمنية وسَتعرض عليه نتائج
  أن تعدَّل وفقا لذلك عند االقتضاء.
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 ٩وأخرياً أبرز األمني أمهية اعتماد خطة العمل املتعدِّدة السنوات مـن أجـل تنفيـذ الفقـرة       -٣٠
، منـها أن تـنظم جـداول األعمـال     أمـور  إىل األمانـة مجلـة  ب فيهـا املـؤمتر   ؛ اليت طل٦/١من القرار 

خرى على حنو ُيتفادى به تكـرار املناقشـات، مـع احتـرام واليـة      املؤقتة للفريق واهليئات الفرعية األ
  كل من هذه اهليئات.

واسـتنادا إىل االقتـراح والتوضـيحات املقدَّمـة، واملناقشـة الـيت تلـت ذلـك، اعتمـد الفريـق             -٣١
  خطة العمل املتعدِّدة السنوات بصيغتها الواردة يف املرفق األول هبذا التقرير.

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادأداء آلية   - رابعاً  

، أن يبــدأ الفريــق علــى الفــور، بــدعم مــن األمانــة، يف مجــع   ٥/١قــرَّر املــؤمتر، يف مقــرَّره   -٣٢
مـن اإلطـار املرجعـي     ٤٨ومناقشة املعلومات ذات الصلة من أجل تيسري تقييم األداء وفقاً للفقرة 

ة االســتعراض األوىل، وأن يــدرج الفريــق يف دوراتــه املقبلــة آلليــة االســتعراض، عقــب اختتــام دور
  بنداً يف جدول األعمال يتيح مناقشة تلك املعلومات.

، الدول األطراف على مواصلة تبـادل املعلومـات طواعيـة بشـأن     ٦/١وشجَّع املؤمتر، يف قراره   - ٣٣
ز تقـارير استعراضـها القطـري، مبـا يف     املمارسات اجليِّدة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتَّخذة بعد إجنا
علـى    ذه املعلومات إىل األمانة لنشـرها ذلك املعلومات املتعلقة باملساعدة التقنية، وعلى النظر يف تقدمي ه

  ). www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-session7-resumed.htmlموقعها الشبكي (انظر 
مت األمانة عرضاً ملذكرهتا املتعلقـة باملمارسـات اجليِّـدة واخلـربات     وبغية تيسري املناقشة، قدَّ  -٣٤

خـالل  )؛ وهي الوثيقة اليت جتمـع الـردود الـواردة، سـواء مـن      CAC/COSP/IRG/2016/12املكتسبة (
  من الدول األطراف.  ٣٥رة شفوية أو بالربيد اإللكتروين، من مذكِّ
وأشارت األمانة إىل أنَّ أبرز االستنتاجات املستخلصة مـن الـردود قـد ُصـنِّفت يف مخسـة        -٣٥

يف املائة من الـردود إىل أنَّ عمليـة االسـتعراض كانـت      ٨٩مواضيع على النحو التايل: أوالً، أشار 
ز لإلصالح الداخلي، وكان هلا دور مهم يف حتديد الثغـرات وأوجـه القصـور الـيت     مبثابة عامل حمفِّ

يف املائة مـن الـردود أنَّ اآلليـة أسـفرت      ٧٧تشوب األطَر الوطنية ملكافحة الفساد؛ وثانياً، أوضح 
عن إجراء إصالحات وتغيريات تشريعية من خالل اعتماد قوانني جديدة أو تعديل قـوانني حاليـة   

يف املائـة مـن الـردود     ٦٠تماشى مع أحكام فصلي االتفاقية الثالث والرابع؛ وثالثاً، أشـار  جلعلها ت
ــة حسَّــنت التعــاون املؤسســي، وعــزَّزت مــن مث اإلطــار املؤسســي العــام وزادت مــن       إىل أنَّ اآللي

ردود الــيف املائــة مــن  ٦٠كفــاءة أدائــه باعتبــاره حجــر زاويــة يف مكافحــة الفســاد؛ ورابعــاً، أبــرز  
أنَّ اآللية سـامهت يف تعزيـز تبـادل املعلومـات بـني أصـحاب املصـلحة الـوطنيني، وأدت إىل          كيف

إىل أنَّ اآلليــة أثبتــت ردود الــيف املائــة مــن  ٤٩إنشــاء أو تعزيــز قنــوات لالتصــال؛ وأخــرياً، أشــار  
اجملتمع الدويل يعمل معاً ملكافحة الفساد. أنَّ اعملي  
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فريق عن النتائج اليت أسفرت عنها حلقـة عمـل ُعقـدت بـني     وقدَّمت األمانة إحاطة إىل ال  -٣٦
 ٢٣و ٢٢هيئــات دوليــة جتــري استعراضــات نظــراء جلهــود مكافحــة الفســاد، يف بــاريس يــومي     

ــل املعــين         ــق العام ــع الفري ــة باالشــتراك م ــد نظمــت هــذه احللق ــة ق أيلول/ســبتمرب. وكانــت األمان
بع ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  مبكافحـــة الرشـــوة يف املعـــامالت التجاريـــة الدوليـــة التـــا 

، بغيـة تعزيـز أوجـه التـآزر والتعـاون مـع       ٦/١االقتصادي، تنفيـذا للواليـة الـواردة يف قـرار املـؤمتر      
أمانـات اآلليــات األخــرى ذات الصــلة. وكـان الغــرض مــن حلقــة العمـل الــيت استضــافتها منظمــة    

مخــس آليــات معنيــة باستعراضــات النظــراء التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي مجــع أمانــات  
جلهود مكافحة الفسـاد معـاً؛ وهـي الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة الرشـوة التـابع ملنظمـة التعـاون            
والتنمية يف امليدان االقتصادي، وشبكة مكافحة الفساد يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (خطـة  

عاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، وجمموعـة     عمل اسطنبول ملكافحة الفساد) التابعة ملنظمة الت
ــة         ــدان األمريكي ــة البل ــذ اتفاقي ــة تنفي ــة متابع ــا، وآلي ــة جمللــس أوروب ــدول املناهضــة للفســاد التابع ال
ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        ــة، ومكتــب األم ــدول األمريكي ــة ملنظمــة ال ملكافحــة الفســاد التابع

شة التحديات واستكشاف سبل للحـد مـن التـداخل    واجلرمية؛ وذلك بغرض تبادل اخلربات ومناق
  وتعزيز تنفيذ الصكوك اخلاصة بكل منها.  

الفريق بعد ذلك فريقا للنقاش مكوناً من ممثلي الدول األطراف الـيت أجنـزت    وقدَّم رئيس  -٣٧
  استعراضاهتا واختذت بالفعل تدابري خمتلفة استجابةً لنتائج االستعراضات.

بة بلده اإلجيابية فيما يتعلق بالـدورة األوىل آلليـة االسـتعراض، فقـدَّم     وعرض ممثل كينيا جتر  - ٣٨
حملة عامة عن األنشطة املضطلع هبا بعد إجناز استعراض كينيا. وأشار إىل تنظـيم حلقـة عمـل وطنيـة     
بدعم من مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، ضـمت جمموعـة واسـعة مـن أصـحاب          

وأسـفرت عـن وضـع قائمـة مـن التـدابري لتنفيـذ التوصـيات الـيت صـدرت خـالل             املصلحة الوطنيني،
عملية االستعراض. وبعد حلقة العمل، أُنشئت جلنة تقنية جديدة مشتركة بني الوزارات لإلشـراف  

مشـاريع عـدة   على تنفيذ القائمة. واختذت كينيا تـدابري ملموسـة عديـدة حـىت اليـوم، مشلـت وضـع        
 ع قانون ملكافحة الرشوة وآخـر حلمايـة املـبلِّغني وثالـث بشـأن (تعـديل)      ؛ منها مشروقوانني جديدة

قــوانني مكافحــة الفســاد. كمــا وضــعت مشــروع سياســة وطنيــة لألخالقيــات ومكافحــة الفســاد.    
ــاء           ــة أثن ــاعدة التقني ــن املس ــة م ــن االحتياجــات املطلوب ــددا م ــا حــددت ع ــل أنَّ كيني وأوضــح املمث

ع للجهـات املاحنـة لـدعم كينيـا يف مسـاعيها الراميـة إىل تعزيـز        االستعراض، وأشار إىل تنظيم اجتما
يف  إطارها اخلـاص مبكافحـة الفسـاد. وشـدَّد املمثـل علـى قيمـة اجلانـب املتعلـق بـالتعلُّم مـن النظـراء            

  ، وأشار إىل أمهية ختصيص ما يكفي من األموال لدعمها.  اآللية وعلى طابعها التشاركي
لــى الــرغم مــن أنَّ بلــده كــان قــد شــارك بالفعــل يف برنــامج وذكــر ممثــل إندونيســيا أنــه ع  -٣٩
ه اخلاص مبكافحة الفسـاد، فإنـه اسـتفاد اسـتفادة عظيمـة      ي لتحليل الثغرات اليت تشوب إطار جتريب

من تنفيذ عملية االستعراض وما صدر عنها من توصيات. وقـد تلقـت إندونيسـيا عـدة توصـيات      
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التجرمي، وإنفـاذ القـانون، وتسـليم املطلـوبني، واملسـاعدة      بشأن تعزيز التشريعات الوطنية املتعلقة ب
القانونية املتبادلة، أسفرت عن تغيريات تشريعية ومؤسسية مهمة. وكـان مـن نتـائج ذلـك اعتمـاد      
اســـتراتيجية وطنيـــة بشـــأن منـــع الفســـاد ومكافحتـــه، وكـــذلك وضـــع قـــانون بشـــأن مصـــادرة    

ــوانني مكافحــة الف    ــى ق ــة،   املوجــودات، وإدخــال تعــديالت عل ــة املتبادل ســاد، واملســاعدة القانوني
ــا  ــا أصـــدرت مرســـوما بشـــأن مســـؤولية األشـــخاص    أنَّ وتســـليم املطلـــوبني. كمـ احملكمـــة العليـ
علـى أنَّ االسـتعراض سـلَّط الضـوء أيضـاً علـى ممارسـات جيِّـدة، مثـل           االعتباريني. وشـدَّد املمثـل  

  لفساد.  وجود جهاز فعال ملكافحة الفساد، وحمكمة متخصصة يف مكافحة ا
وقدَّم ممثل اليونان إحاطـة إىل الفريـق حـول جتربـة بلـده يف التعامـل مـع آليـة االسـتعراض            -٤٠

وإجراءات املتابعـة الـيت اختـذت لتنفيـذ نتـائج االسـتعراض. وأشـار إىل أنَّ الزيـارة القطريـة جـرت           
مبكافحة الرشوة التـابع   بالتزامن مع زيارة استعراض املرحلة الثالثة اليت قام هبا الفريق العامل املعين

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي. وعـرض املمثـل علـى الفريـق ثالثـة أمثلـة ملموسـة          
مـن   ٣٩و ٣٨و ٣٦للتدابري اليت ميكن اختاذها لتنفيذ التوصـيات. فـذكر أوالً، فيمـا يتعلـق بـاملواد      

ومـات بـني الوكـاالت املتخصصـة بشـأن      وتبـادل املعل  االتفاقية، أنَّ بلده وضع آلية لتنسيق اجلهود
العمـل   أنَّ التحقيقات يف قضايا الفساد، كما أنشأ هيئة خاصة بأعمـال التنسـيق. وأشـار ثانيـاً إىل    

، على تعزيز نظام محاية الشهود واملبلِّغني ليشمل حتديدا القطـاع  ٣٣و ٣٢جار، يف إطار املادتني 
املسـؤولة يف هـذا الشـأن قـد اسـتهلت مبـادرةً        تاخلاص علـى حنـو فعـال. وذكـر ثالثـاً أنَّ الـوزارا      

  لتحسني نظم مجع البيانات لتتبع مسار القضايا املتعلقة بالفساد والتعاون الدويل يف هذا اجملال.
وقدَّمت ممثلة اململكة املتحدة حملةً عامةً عن جتربة بلـدها فيمـا يتعلـق بعمليـة االسـتعراض.        -٤١

مليـة االسـتعراض الـيت اتسـمت بالطـابع التعـاوين الشـفاف        وأشارت إىل الطريقة اليت جرت هبـا ع 
الشــامل للجميــع. وأشــارت، علــى وجــه اخلصــوص، إىل أنَّ اجملتمــع املــدين ُدعــي إىل املســامهة يف   
مجيع مراحل عملية االستعراض، مبا يف ذلك الزيـارة القطريـة ووضـع تقريـر االسـتعراض القطـري       

ة تغـيريات تشـريعية ومؤسسـية،    اململكـة املتحـدة عـدَّ    ، أدخلت صيغته النهائية. وبناء على ذلكيف
، وأنشـأت وحـدة مركزيـة لتنسـيق السياسـات      ٢٠١٠حيث عدَّلت قانون مكافحة الرشوة لسنة 

ــادل        ــز تب ــة إىل تعزي ــدابري رامي ــة خمصَّصــة ملكافحــة الفســاد، كمــا اتَّخــذت ت العامــة ووحــدة دولي
باملبادرات املنبثقة من مؤمتر قمـة لنـدن ملكافحـة    املعلومات بني السلطات. وذكَّرت املمثلة الفريَق 

ــام   ــدى عــاملي مــن أجــل اســترداد املوجــودات. ويف معــرض      ٢٠١٦الفســاد لع ــل إنشــاء منت ، مث
، شجَّعت املمثلة الدول األطراف، وال سيما أقـل  CAC/COSP/IRG/2016/12 اإلشارة إىل الوثيقة

راءات املتابعة، وأشـارت إىل احلاجـة الواضـحة    البلدان منوا، على تقدمي املزيد من الردود بشأن إج
  إىل تقدمي املساعدة إىل هذه البلدان بغية حتديد أولويات احتياجاهتا على حنو أفضل.

وخالل املداوالت الالحقة، أكَّد معظم املتكلِّمني النتـائج الـيت قدَّمتـها األمانـة يف الوثيقـة        -٤٢
CAC/COSP/IRG/2016/12َّكيـف أنَّ آليـة اسـتعراض التنفيـذ قـد أثبتـت       ة مـتكلِّمني . والحظ عد 
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منـها عنـد إنشـائها، وأشـاروا إىل أنَّ املبـادئ       ةبالفعل قدرهتا على حتقيق اآلثار اليت كانـت متوخَّـا  
التوجيهية لآللية ال تزال تشكل حجر الزاوية يف جناحها. وعلى وجه اخلصـوص، شـدَّد عـدد مـن     

آلليـة ومـا تتسـم بـه مـن شـفافيٍة وكفـاءٍة وعـدم تـدخُّل          املتكلِّمني على الطابع احلكـومي الـدويل ل  
إىل أمهيـة حتسـني الشـفافية فيمـا خيـص نتـائج        املـتكلِّمني  ومشولٍ للجميع وحياٍد. وأشـار عـدد مـن   

اآللية وأمهية التشاور مع اجلهات املعنية أثناء الدورة الثانية، خاصـة مـع اجملتمـع املـدين، متشـياً مـع       
مني وجـوب احلفـاظ علـى طـابع اآلليـة احلكـومي الـدويل        ة مـتكلِّ د عـدَّ إطار اآللية املرجعـي. وأكَّـ  

دون املساس باجلهات الفاعلة األخرى، اليت هي، مـن واقـع دورهـا يف مكافحـة الفسـاد، تشـارك       
  ل املؤمتر وفقا ألحكام االتفاقية.وتنهض بدور نشط يف عم

الــيت نفــذهتا بلــداهنم يف ضــوء  ة مــتكلِّمني عــن اإلصــالحات والتــدابري احملليــة ث عــدَّوحتــدَّ  -٤٣
يتماشــى مــع أولويــات اخلطــط  الكــثري منــها أنَّ نتــائج واســتنتاجات االستعراضــات، وأشــاروا إىل

ــة.  ــة الوطني ــدة يف     وكــان مــن اإلمنائي ــة الــيت قــدموها يف هــذا الشــأن وضــع تشــريعات جدي األمثل
اخلاص؛ ومواءمة أحكـام التجـرمي   جماالت متنوعة منها محاية الشهود واملُبلِّغني يف القطاعني العام و

ــدويل؛ واعتمــاد اســتراتيجيات       ــاون ال ــة بالتع ــوانني املتعلق ــة؛ وتعــديل الق ــواد االتفاقي ــة مــع م  احمللي
  وخطط عمل وطنية ملكافحة الفساد.

آليـــة االســتعراض يف تعزيــز التنســيق والتعــاون بـــني      ه عــدد مــن املــتكلِّمني بأمهيــة    ونــوَّ   -٤٤
لـوعي. فعلـى سـبيل املثـال، أنشـأ كـثري مـن البلـدان جلانـاً وطنيـة مـن            املؤسسات الوطنية وإذكـاء ا 

والتواصل فيمـا بينـها. وأشـار أحـد املـتكلِّمني إىل أنَّ       جهات معنية متعددة من أجل تنسيق العمل
مجـع املعلومـات مـن أجـل إعـداد قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة لـدورة            تطلبـه  الـذي كم اجلهود، 

  رز احلاجة إىل تعزيز قنوات االتصال وسبل التعاون.االستعراض الثانية، أب
ــرات        -٤٥ ــد أدقَّ للثغـ ــتعراض أدَّت إىل حتديـ ــة االسـ ــأنَّ عمليـ ــتكلِّمني بـ ــن املـ ــدد مـ ــاد عـ وأفـ

ة قـدرات اخلـرباء احلكـوميني    زت بشـدَّ دة يف جمال التنفيـذ. كمـا عـزَّ   والتحديات واملمارسات اجليَّ
مليـة االسـتعراض والتعامـل مـع نتائجهـا واسـتنتاجاهتا.       وسائر اجلهات املعنية علـى املشـاركة يف ع  

ة متكلِّمني بالقيمة التعلُّمية اإلجيابية حللقات العمل والـدورات التدريبيـة   ه عدَّويف هذا السياق، نوَّ
اإلقليميـــة الـــيت نظمتـــها األمانـــة مـــن أجـــل جهـــات الوصـــل واخلـــرباء احلكـــوميني بشـــأن دورة    

كومات على اختاذ خطـواٍت إلعمـال نتـائج االسـتعراض. وأُشـري      االستعراض الثانية، مما ساعد احل
الــدول األطــراف قــد اســتثمرت يف هــذا الشــأن الكــثري مــن الوقــت واملــوارد يف ظــل   أنَّ أيضــاً إىل

سياقات اتسمت يف كثري من األحيـان بالتضـارب بـني األولويـات وحمدوديـة القـدرات. ويف هـذا        
اعدة التقنية اليت تلقتها بلداهنم لتعزيز جهودهـا الراميـة إىل   الصدد، رحَّب عدد من املتكلِّمني باملس

ــة متواصــلة           ــوفري مســاعدات تقني ــة ت ــدوبني أيضــا بأمهي ــوَّه بعــض املن ــة. ون ــدابري املطلوب ــذ الت تنفي
  قة من أجل اختاذ التدابري الالزمة بناء على نتائج االستعراضات.الة ومنسَّومستدامة وفعَّ
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مني اجلهود املبذولة لتدعيم ُنظُم مجع البيانـات وتعزيـز القـدرة علـى     من املتكلِّ قليلوأبرز   -٤٦
مجع وإعداد اإلحصاءات كأمثلة للتدابري امللموسـة املتخـذة بنـاء علـى التوصـيات الصـادرة خـالل        
ــة اخلاصــة ببلــداهنم. وأوضــح متكلِّمــون آخــرون كيــف أنَّ تزويــد اجلهــاز      االستعراضــات القطري

قـدرات بلـداهنم    امة بكفاءات متخصصة يف مكافحة الفسـاد عـزز مـن   القضائي وأجهزة النيابة الع
  على مالحقة مرتكيب جرائم الفساد وحماكمتهم.

من املتكلِّمني أمهية اإلرادة السياسية وااللتزام السياسـي بتنفيـذ اإلصـالحات.     دوأبرز عد  -٤٧
د أُِقـرَّت علـى أعلـى    وأوضحوا كيف أنَّ اجلهود الوطنية الرامية إىل إعمـال التوصـيات والنتـائج قـ    

املســـتويات السياســـية يف حكومـــات بلـــداهنم، أي علـــى مســـتوى رئـــيس الـــوزراء أو رئـــيس         
ــتكلِّمني إىل أنَّ إجــراءات املتابعــة قــد أدَّت     ــة. وأشــار أحــد امل إدخــال تعــديل   حــىت إىلاجلمهوري

الطـابع   أنَّ دستوري من أجل إنشاء هيئة مستقلة معنية مبكافحة الفساد. وشدَّد متكلِّم آخر علـى 
  ا عظيم الشأن.ا وسياسيعملي العاملي آللية االستعراض قد أكسبها وقعاً

ــ  - ٤٨ مني جبهــود الفريــق واألمانــة يف العمــل علــى حتســني فعاليــة آليــة    ب عــدد مــن املــتكلِّ ورحَّ
؛ وذلـك خاصـة مـن خـالل إجـراء عمليـات       ٦/١االستعراض وزيادة كفاءهتا متشياً مع قـرار املـؤمتر   

والحـظ   قرعة فيما بني الدورات والنظر يف اعتماد خطة عمل متعـددة السـنوات للفريـق.   سحب لل
أيلول/سـبتمرب أمانـاُت    ٢٣و ٢٢عدة متكلِّمني بارتياح حلقة العمـل الـيت عقـدهتا يف بـاريس يـومي      

اآلليات الدولية املعنيـة باستعراضـات نظـراء جلهـود مكافحـة الفسـاد. وأشـار عـدة مـتكلِّمني، علـى           
 صوص، إىل إحاطـٍة قدَّمتـها منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي يف هـذا الشـأن         وجه اخل

طت فيها الضوء على اجلودة الرفيعة اليت اتسم هبا نشاط تلك احللقة. وشـجَّع متكلِّمـون األمانـةَ    سلَّ
ي على مواصلة استكشاف أوجه التآزر والتنسيق مع اآلليـات األخـرى مبختلـف السـبل، كـأن جتـر      

بلغتـه   ثـال، علـى أن تأخـذ يف االعتبـار مـا     استعراضات وزيارات قطرية مشتركة معها على سبيل امل
 تلك اآلليـات مـن مراحـل خمتلفـة يف عملـها وتبـاين مبادئهـا اإلرشـادية. وطلـب عـدة مـتكلمني إىل           

عن حلقة العمل املذكورة ااألمانة أن تعد تقريراً كتابي.  
بلداهنم أصبحت أكثر استعداداً للدورة الثانية بفضل الـزخم   أنَّ وأشار عدة متكلِّمني إىل  -٤٩

املتولد عن الدورة األوىل والـدروس املسـتفادة منـها. فقـد شـاركت مـثالً يف حلقـات العمـل الـيت          
جهـات   نظَّمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وغريه من الشركاء، كما أنشـأت 

مـن املـتكلِّمني عـن اخلطـوات املبكـرة       دكة بني الوكاالت. وحتدث عدللوصل وجلانا وطنية مشتر
بـوا مبواصـلة تبـادل اخلـربات مـع الـدول       املتخذة يف إطار التحضري لدورة االستعراض الثانية. ورحَّ

ــى         ــب عل ــة التغل ــة حــول كيفي ــن دورة االســتعراض الثاني األطــراف املشــارِكة يف الســنة األوىل م
ول الزمنية احملددة لالستعراضات. وُسلِّط الضـوء علـى عـدٍد مـن التـدابري      التحديات والتقيُّد باجلدا

الوطنيــة امللموســة املتعلقــة بالفصــلني الثــاين واخلــامس مــن االتفاقيــة، مثــل إصــالح ُنظُــم االشــتراء   
العمومي ووضع مبادرات للحوكمة اإللكترونية. ويف إطار االستعداد لدورة االسـتعراض الثانيـة،   
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ــأ بعــض الــدول   ــد كتيبــات أو        أنش ــترداد املوجــودات وأع ــدرات فنيــة متخصِّصــة يف جمــال اس ق
الفصل اخلامس من االتفاقيـة   أنَّ مني علىد أحد املتكلِّإرشادات بشأن استرداد املوجودات. وشدَّ

يف التوصــل إىل اتفــاق حــول وضــع ميثــاق أخالقــي ملكافحــة املــالذات الضــريبية    اأدى دوراً هامــ
  للموجودات الناجتة عن الفساد.  ال واالسترداد الفعَّ

مني الــدول األطــراف علــى القيــام طوعــاً بتبــادل املزيــد مــن        ع عــدد مــن املــتكلِّ  وشــجَّ  -٥٠
املعلومـــات بشـــأن ممارســـاهتا اجليـــدة وخرباهتـــا الفنيـــة والتـــدابري املناســـبة الـــيت اختـــذهتا بعـــد إمتـــام 

التقنية، من أجـل تعظـيم الفائـدة مـن      استعراضاهتا القطرية، مبا يشمل املعلومات املتعلقة باملساعدة
نتائج استعراضات الدورة األوىل ومساعدة الفريق على صياغة ما قد يلـزم مـن توصـيات يف هـذا     

. ورحَّــب عــدة مــتكلِّمني ٦/١مــن قــرار املــؤمتر  ١١الشــأن وتوجيههــا إىل املــؤمتر، وفقــاً للفقــرة  
ت املواضــيعية، الــيت تبينــت أولويتــها بــإجراء املزيــد مــن املناقشــات اجلوهريــة بشــأن خمتلــف اجملــاال 

أثناء استعراضات الدورة األوىل. ومن بني جمـاالت التعـاون    وتوفرت بشأهنا بيانات كافية الكبرية
الدويل ذات األولوية اليت ميكن للمؤمتر وهيئاته الفرعية تناوهلا، أشري بوجه خاص إىل الـدور اهلـام   

قــانوين للتعــاون يف غيــاب املعاهــدات   ســاساقيــة كأللســلطات املركزيــة وإمكانيــة اســتخدام االتف 
  الثنائية ومسألة املراكز املالية الدولية.  

    
    املساعدة التقنية  - خامساً  

مهمــة  علــى أن يتــوىل فريــق اســتعراض التنفيــذ  ٣/١نــص قــرار مــؤمتر الــدول األطــراف    -٥١
ي الــدويل املفتــوح متابعــة ومواصــلة العمــل الــذي كــان يضــطلع بــه ســابقاً الفريــق العامــل احلكــوم

  العضوية املعين باملساعدة التقنية.
وبغية تيسري املناقشة، عرضت األمانة مذكِّرة بشأن حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية   -٥٢

ــة (   ــذكِّ ). وتتضــمCAC/COSP/IRG/2016/13َّاملســتبانة يف إطــار االستعراضــات القُطري رة ن هــذه امل
ــدول األطــراف       ــة الــيت حــددهتا ال ــة مــن املســاعدة التقني ــة عــن االحتياجــات املطلوب معلومــات حمدَّث

فية والتقارير لالحتياجات احملدَّدة يف اخلالصات الوا اورة األوىل لآللية وحتليالً كلياملستعَرضة يف الد
. وقـد  ٣ ١٠٩دت زت وقت إعدادها. وبلغ جمموع هـذه االحتياجـات الـيت حـد    اليت كانت قد أُجن

يف املائة يف التحليل السـابق   ٥٨ارتفعت نسبة الدول اليت حدَّدت احتياجات من هذه املساعدة من 
  دولة). ١٣٧دولة من بني  ٨٧يف املائة ( ٦٣دولة) إىل  ١٠١دولة من بني  ٥٩(

ملخصـات   وفيما يتعلق بالفصل الثالث من االتفاقية، أشارت األمانة إىل أنَّ احلاجة إىل إعداد  - ٥٣
دَّدة تــواتراً، تليهــا احلاجــة دة والــدروس املســتفادة ظلــت أكثــر أنــواع املســاعدة احملــ للممارســات اجليِّــ

يف املائـة)، ممـا جيسِّـد     ٦١املساعدة التشريعية. وطرأت أكرب زيادة على احلاجة إىل بناء القـدرات (   إىل
صـل  كثـر الـدول فيمـا خيـص الف    أ هات الثالث من االحتياجات اليت حـدد وجود اجتاه جديد. أما الفئا

ــاء    ــازيل، بن ــها التن ــت، حســب ترتيب ــع، فكان ــوفري ملخصــات للممارســات اجليِّــ   الراب ــدرات، وت دة الق
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ــا     ــن االجتاهـ ــوالً عـ ــل ذلـــك حتـ ــريعية. وميثـ ــاعدة التشـ ــتفادة واملسـ ــدروس املسـ ت الـــيت لوحظـــت والـ
  .االحتياجات املستبانة أشيع فئات التحليالت السابقة اليت كانت فيها املساعدة التشريعية هي  يف
ومن املرجَّح أنَّ نسبة كبرية من الدول سـوف حتـدِّد عـدداً ممـاثالً مـن االحتياجـات أثنـاء          -٥٤

بد مـن مراعـاة متطلبـات     الدورة الثانية، بالنظر إىل الطابع املعقَّد للفصلني املراد استعراضهما. وال
  عند مساعدهتا يف هذا اجملال. قالدول األطراف حب

ــة (     و  -٥٥ ــاعدة التقني ــذكِّرة بشــأن املس ــة م ــة CAC/COSP/IRG/2016/11عرضــت األمان ) بغي
تزويــد الفريــق بلمحــة عامــة عــن التــدابري الــيت اختــذها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات     
واجلرمية من أجل تلبيـة االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة املسـتبانة والطلبـات املقدَّمـة. وركَّـزت          

ة على أنشـطة املسـاعدة التقنيـة املنفـذة علـى الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين يف الفتـرة           املذكِّر
  .٢٠١٦وآب/أغسطس  ٢٠١٥املمتدة بني آب/أغسطس 

وقــدَّم املكتــب الــدعم إىل الــدول األطــراف يف جمــال منــع الفســاد، والتحقيــق يف جــرائم      -٥٦
سـاعدة علـى وضـع اسـتراتيجيات     الفساد ومالحقة مرتكبيها؛ وذلـك بوجـه خـاص مـن خـالل امل     

وطنيـة ملكافحـة الفسـاد، وبنــاء قـدرات اهليئـات املعنيـة مبكافحــة الفسـاد وإنفـاذ القـانون، وتعزيــز          
التعــاون الــدويل واســترداد املوجــودات (مبــا يف ذلــك مــن خــالل املبــادرة املشــتركة بــني املكتــب     

زاهـة وتعزيـز    تار"))، وترسيخ النوالبنك الدويل اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة (مبادرة "س
التثقيف يف جمال مكافحة الفسـاد (مبـا يف ذلـك مـن خـالل املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد)،          

  يعية موجَّهة ألهداف حمددة بدقة.وتوفري مساعدات تشر
وكثرياً ما تسـتلزم االحتياجـات احملـددة يف االستعراضـات القطريـة تقـدمي ضـروب أقـوى           -٥٧

عدة علــى ســنوات متعــددة واألخــذ بنــهج اســتراتيجي يكفــل مراعــاة مقــدِّمي املســاعدة  مــن املســا
لنتائج االستعراضات عند وضعهم برامج املساعدة التقنيـة اجلديـدة أو عنـد إدمـاجهم املسـاعدات      
املطلوبة ضمن الربامج اجلارية. ويف هـذا الصـدد، شـدَّدت األمانـة علـى الـدور اهلـام الـذي يؤديـه          

إلقليميون املعنيون مبكافحة الفساد التابعون ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات    املستشارون ا
واجلرمية، الذين يعملون كجهات وصل رئيسية من أجـل تـوفري املسـاعدة التقنيـة علـى الصـعيدين       
اإلقليمي والوطين. وُشدِّد على احلاجة إىل سـد اهلـوة املتناميـة بـني ازديـاد الطلـب علـى اخلـدمات         

  يت يقدِّمها املكتب وقدرته على تقدمي الدعم الذي تتوقعه منه الدول األطراف.ال
وأُشري يف املناقشة اليت تلت ذلك إىل أمهية وضع بـرامج متكاملـة منسـقة لتنفيـذ االتفاقيـة        -٥٨

وتوفري املساعدة التقنية الالزمة يف هـذا الشـأن يف إطـار هنـج قطـري مـن حيـث املبـادرة والتنفيـذ.          
ــرزت د ــة اســتعراض      وأب ــيت يقــدمها املكتــب يف ســياق عملي ــة ال ــا للمســاعدة التقني ول أطــراف م

التنفيــذ، مبــا يف ذلــك املســاعدة يف الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة، مــن دور أساســي يف 
الضوء علـى الـدور    املتكلِّمني متكني البلدان من املشاركة بنجاح يف آلية االستعراض. وسلَّط أحد
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الذي سُيسـند إىل املسـاعدة التقنيـة يف املـداوالت القادمـة للفريـق العامـل املعـين مبكافحـة          احملوري 
  مبسامهات املكتب يف هذا اجملال. الفساد التابع جملموعة العشرين، ورحَّب

ة بلـدان علـى التزامهـا املسـتمر بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة بسـبل خمتلفـة، منـها           وشدَّدت عدَّ  -٥٩
من جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز تنفيـذ      ارها جانباً هامز اهليئات الرقابية، باعتبادعم احلوكمة وتعزي

االتفاقية عن طريـق املبـادرات األقاليميـة واإلقليميـة والوطنيـة يف جمـال مكافحـة الفسـاد. وتتنـاول          
ة برامج املساعدة التقنية اليت تنفذها تلك البلدان عدة جماالت منـها منـع الفسـاد، وإصـالح العدالـ     

ــة، واملســاعدة التشــريعية، وإصــالح نظــم اســترداد املوجــودات، واالخنــراط يف العمــل مــع      اجلنائي
اجملتمــع املــدين، وكــذلك مــع القطــاع اخلــاص. وُرئــي، علــى وجــه اخلصــوص، أنَّ تعزيــز اجلهــود   

مـن   الرامية إىل منع ومكافحـة الفسـاد يف القطـاع اخلـاص هـو أحـد اجملـاالت الـيت تسـتحق مزيـداً          
  يها من جانب مؤمتر الدول األطراف وفريق استعراض التنفيذ.النظر ف

    
    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - سادساً  

قدَّمت األمانة معلومات عن النفقات املتكبدة لتسيري عمـل الـدورتني األوىل والثانيـة مـن       -٦٠
الــدورة األوىل،  ، وعــن النفقــات املتوقعــة إلكمــال٢٠١٦متوز/يوليــه  ٣١آليــة االســتعراض حــىت 

والنفقــات املتوقعــة لتســيري العمــل يف الســنتني األولــيني مــن الــدورة الثانيــة. وقــدَّمت األمانــة أيضــاً 
معلومات مفصَّلة عن املوارد املتلقـاة مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة وكـذلك مـن التربعـات،          

  ومعلومات عن التدابري القائمة لالقتصاد يف التكاليف.
لــدعم اآلليــة والــدول الــيت   ربــت األمانــة عــن تقــديرها للــدول الــيت قــدَّمت تربعــات   وأع  -٦١

تعهدت بتقدمي تربعات من هذا القبيـل، واسـترعت االنتبـاه يف الوقـت نفسـه إىل الثغـرة التمويليـة        
القائمــة بــني التربعــات املقدمــة واملــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة الالزمــة لتشــغيل آليــة االســتعراض. 

األمانة الفريق بأنَّ التربعات ستغطي النفقـات املتكبـدة واملتوقعـة للـدورة األوىل مـن آليـة       وأبلغت 
)، ولكنــها ٢٠١٧حزيران/يونيــه  ٣٠االســتعراض (علــى افتــراض أنَّ الــدورة األوىل ســتكتمل يف 

 هناك ثغرة كبرية يف التمويل الالزم لتسيري عمل السنتني األوليني مـن الـدورة الثانيـة    أنَّ أوضحت
ماليني دوالر. وأشارت األمانة كذلك إىل أنه بعـد أخـذ النفقـات املتكبـدة يف تنفيـذ       ٤,٢٣تبلغ 

يف االعتبــار، ســيبلغ إمجــايل نفقــات الــدورة الثانيــة    ٢٠١٦آب/أغســطس  ١الــدورة الثانيــة منــذ  
 ٦٦٠ ٠٠٠ نمـ دوالر، ونتيجة لذلك، سيصبح الرصيد النقدي للـدورة الثانيـة أقـل     ٧٢٠ ٠٠٠

  ال.احلالة املالية العامة هتدد تسيري عمل اآللية على حنو فعَّ أنَّ لصت األمانة إىلدوالر. وخ
، مسـألة العجـز   ٦/١وأعلمت األمانة الفريق بأهنا حبثت، بناء على طلب املؤمتر يف قـراره    -٦٢

 يف املوارد الالزمة لتسيري العمـل يف السـنتني األولـيني مـن الـدورة الثانيـة لآلليـة، وخلصـت إىل أنَّ        
اجلزء املتبقي من ذلك العجز ال ميكن سدُّه علـى النحـو املناسـب مـن خـالل املزيـد مـن االقتصـاد         
يف التكاليف عن طريق تدابري حتسني الكفاءة والتوفري. ومن مث، سوف تراعي األمانة وجـود هـذا   
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ة لفتـرة السـنتني   العجز يف املبلغ الالزم لـدعم الـدورة الثانيـة عنـد تقـدمي امليزانيـة الربناجميـة املقترحـ        
  .٦/١عي، ومتشيا مع قرار املؤمتر ، وفقا للقسم السابع من اإلطار املرج٢٠١٩-٢٠١٨

ــدابري املؤقَّ      -٦٣ ــة الت ــة، اقترحــت األمان ــة املالي ــالنظر إىل احلال ــاليف   وب ــة خلفــض التك ــة التالي : ت
(وفــق احملــدد ن املتوســطة الــدخل ، والشــرائح العليــا مــن البلــدادعــوة البلــدان املرتفعــة الــدخل )(أ
، الصـــادر عـــن إدارة الشـــؤون لتقريـــر احلالـــة االقتصـــادية العامليـــة وآفاقهـــااملرفـــق اإلحصـــائي  يف

االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة) إىل التكفـل بتمويـل مشـاركاهتا يف تـدريب اخلـرباء      
ئــتني مــن البلــدان و(ب) دعــوة هــاتني الف ؛احلكــوميني والزيــارات القطريــة/االجتماعات املشــتركة

لكي تنظرا يف التكفل بتمويل تكـاليف السـفر واإلقامـة ملـن يشـارك يف استعراضـاهتما مـن اخلـرباء         
والشــرائح الــدنيا مــن البلــدان املتوســطة الــدخل  احلكــوميني الزائــرين مــن البلــدان احملــدودة الــدخل

يف الزيـارات القطريـة   ل األمانة بتمويـل مشـاركة خـبري واحـد فقـط      ا؛ و(ج) تكفُّووأقل البلدان من
والشـرائح الـدنيا مـن البلـدان      ا والبلدان احملدودة الدخلمن كل بلد مستعرِض من أقل البلدان منو

املتوسطة الدخل؛ و(د) تشجيع البلدان على التكفل بترمجة وثائق العمل وتـوفري الترمجـة الشـفوية    
ــة باعتبارهــا مســامهات عينيــة يف إطــار آليــ    ) تشــجيع هة االســتعراض؛ و(خــالل الزيــارات القطري

ردودهـا علـى    الدول األطراف على تفادي تقدمي معلومات متكررة أو ال صـلة هلـا باملوضـوع يف   
قائمة التقييم الذايت املرجعية؛ و(و) تشجيع الدول األطراف على بـذل أقصـى اجلهـد لقصـر عـدد      

  مة يف كل استعراض على لغتني فقط.اللغات املستخد
مني أنَّ بلداهنم تعكف على النظر يف تقـدمي تربعـات ملموسـة لـدعم آليـة      ة متكلِّوأعلن عدَّ  - ٦٤

مني علماً بتدابري خفض التكاليف املقترحة، ولكنـهم أشـاروا إىل أنَّ   ة متكلِّاالستعراض. وأحاط عدَّ
 ةمني التقييد الطـوعي لطـول الـردود علـى قائمـ     من الضروري مواصلة النظر فيها. وأيد بعض املتكلِّ

الــذايت املرجعيــة شــريطة أال يــؤدي إىل اإلخــالل جبــودة تقــارير الزيــارات القطريــة. وجــرى   التقيــيم 
التنويه بطابع التعدديـة اللغويـة آلليـة االسـتعراض باعتبـاره مـن املكونـات املهمـة الـيت تضـمن مشـول            

ال أعمـ  جـدول تنقيح  املتكلِّمني اجلميع ومشاركتهم، وأُكِّد على ضرورة اإلبقاء عليه. واقترح أحد
الفريق لكـي يوضـح مبزيـد مـن الدقـة املسـائل املزمـع مناقشـتها يف إطـار كـل بنـد مـن بنـود جـدول               

  األعمال بغية تبسيط املناقشات داخل الفريق ومساعدة الدول األطراف على التحضري هلا.
ــه بتــدابري خفــض التكــاليف الــيت اقترحتــها األمانــة،     املــتكلِّمني وأعــرب أحــد  -٦٥ عــن ترحيب

إزاء التكاليف املترتبة على خطة العمـل املتعـددة السـنوات، خاصـة فيمـا يتعلـق منـها         وأبدى قلقه
ا يف دورات الفريـق وفعاليـة آليـة    باالحتياجات املطلوبة لتمويل مشاركة ممثلني من أقل البلدان منو

اآلليـة   أنَّ علـى  ٣/١د يف قـراره  املـؤمتر شـدَّ   أنَّ إىل املتكلِّمني بوجه عام. وأشار بعض االستعراض
 تتطلــب ميزانيــة تكفــل هلــا العمــل علــى حنــو يتســم بالكفــاءة واالســتمرار واحليــاد. وأشــار أحــد     

 ضإىل أنه ما مل تتحسن احلالة املالية، فقد يلزم مراجعة منوذج متويل اآلليـة وكـذلك بعـ    املتكلِّمني
م لآلليـة. واقتـرح املـتكلِّ   هلا وقعاً كبرياً على املتطلبـات املاليـة    أنَّ أحكام إطارها املرجعي اليت ثبت
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علـى فكـرة    املـتكلِّمني  إدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورة الفريق الثامنة. واعتـرض بعـض  
عمــل  شــأنإعــادة النظــر يف اإلطــار املرجعــي؛ موضــحني أنــه قــد يهــدد التوافــق احلــايل يف اآلراء ب 

ات للتغلـب علـى   ملسـامه املزيد من ا ٢٠١٧اآللية. وأعرب متكلمون عن أملهم يف أن يشهد عام 
  العجز يف التمويل.

، وأكَّــدت للفريــق أنَّ ترمجــة  ا الكامــل بالتعدديــة اللغويــة وشــدَّدت األمانــة علــى التزامهــ   -٦٦
تســاؤل. وأشــارت  لرمسيــة لألمــم املتحــدة ليســت موضــع  اخلالصــات الوافيــة إىل مجيــع اللغــات ا 

فـورا علـى أسـاس طـوعي، يف      تنفيـذه  األمانة إىل أنَّ بعض تدابري خفض التكاليف املقترحـة ميكـن  
حني يتطلب بعضها اآلخر قرارا ميكن أن يتخذه الفريق خالل دورته الثامنة إذا مل تتحسن احلالـة  
املالية. وأوضـحت األمانـة أنَّ التوقعـات احلاليـة لتكـاليف الـدورة الثانيـة تتضـمن تيسـري مشـاركة           

. وأكَّـدت أنـه سـيكون مـن الضـروري تنقـيح       ا يف دورتـني للفريـق كـل عـام    وممثلي أقل البلدان منـ 
  التكاليف إذا تقرر تنظيم دورات الفريق يف ثالث جمموعات منفصلة كل عام. توقعات

    
    اعتماد التقرير  - سابعاً  

، تقريـره عـن أعمـال    ٢٠١٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٦اعتمد فريق استعراض التنفيذ، يف   -٦٧
  .)Add.10إىل  CAC/COSP/IRG/L.1/Add.6دورته السابعة املستأنفة (
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    املرفق األول
خطة عمل متعددة السنوات بشأن األعمال التحليلية لفريق استعراض     

    ٢٠١٩- ٢٠١٧التنفيذ تغطي الفترة 
بناء على طلب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف قـراره       - ١
ــه   ، نظــر فريــق اســتعراض التنفيــذ يف خطــة   ٦/١ عمــل متعــددة الســنوات مــن أجــل مواصــلة أعمال

  .٢٠١٩- ٢٠١٧التحليلية خالل الفترة 
وقــد حــرص الفريــق، عنــد وضــعه خطــة العمــل املتعــددة الســنوات، علــى التصــرف مــن      -٢

ميثـل   املتعلقـة باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، الـذي     اته مناقشـ اهلدف منها هو زيادة تركيز  أنَّ منطلق
ووفقـاً لإلطـار املرجعـي آلليـة اسـتعراض       ٦/١، مبقتضـى قـرار املـؤمتر    مالهبندا دائما يف جدول أع

الالزم ملشاركة أقـل البلـدان   تقدمي الدعم املايل  أنَّ . كما تصرف الفريق من منطلقتفاقيةتنفيذ اال
يف دورات الفريق يظل مرهوناً مبدى توافر موارد من خارج امليزانية. امنو  
فق الفريق على خطة العمل املتعددة السنوات التاليـة  اتَّ ٦/١رار من الق ١٠ووفقاً للفقرة   -٣

  :٢٠١٩- ٢٠١٧بشأن أعماله التحليلية خالل السنوات 
  

  ٢٠١٧  
  الثامنة العادية الدورة  
الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة    املوضــوع  

ــة املســتقاة مــن    والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتيا  جــات مــن املســاعدة التقني
  للفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) من االتفاقية. االستعراضات القطرية

  
  الثامنة املستأنفة الدورة  
الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة    املوضــوع  

ــة املســتقاة مــن    والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات   مــن املســاعدة التقني
  االستعراضات القطرية للفصل الرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية.

  
  ٢٠١٨  
  التاسعة العادية الدورة  
الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة    املوضــوع  

ــة املســتقاة مــن   والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات مــن امل   ســاعدة التقني
  االستعراضات القطرية للفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية.
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أن ُتعقــد الــدورة التاســعة العاديــة بالتعاقــب مــع أحــد اجتماعــات الفريــق العامــل   وينبغــي  
املعين باسترداد املوجودات. وينبغي عقد كال االجتماعني يف غضون فتـرة قـدرها مخسـة    

  ل.أيام عم
  

  التاسعة املستأنفة األوىل الدورة  
الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة    املوضــوع  

ــة املســتقاة مــن       والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقني
  .االستعراضات القطرية للفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية

أن ُتعقد الـدورة التاسـعة املسـتأنفة األوىل بالتعاقـب مـع أحـد اجتماعـات الفريـق          وينبغي  
العامل املعين مبنع الفساد. وينبغـي عقـد كـال االجتمـاعني يف غضـون فتـرة قـدرها مخسـة         

  أيام عمل.
  

  التاسعة املستأنفة الثانية الدورة  
الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة  الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب  املوضــوع  

ــة املســتقاة مــن       والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقني
  .من االتفاقيةاالستعراضات القطرية للفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) 

ريــق ف حــد اجتماعــاتأأن ُتعقــد الــدورة التاســعة املســتأنفة الثانيــة بالتعاقــب مــع   وينبغــي  
اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم        
املتحدة ملكافحة الفسـاد. وينبغـي عقـد كـال االجتمـاعني يف غضـون فتـرة قـدرها مخسـة          

  أيام عمل.
  

  ٢٠١٩  
  العاشرة العادية الدورة  
لناجحــة واملمارســات اجليِّــدة الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب ا  املوضــوع  

ــة املســتقاة مــن       والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقني
  االستعراضات القطرية للفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية.

العاديــة بالتعاقـب مــع أحــد اجتماعــات الفريــق العامــل   العاشــرةأن ُتعقــد الــدورة  وينبغـي   
سترداد املوجودات. وينبغي عقد كال االجتماعني يف غضون فتـرة قـدرها مخسـة    املعين با

  أيام عمل.
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  العاشرة املستأنفة األوىل الدورة  
الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة    املوضــوع  

ــة امل     ســتقاة مــن  والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقني
  االستعراضات القطرية للفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية.

املسـتأنفة األوىل بالتعاقـب مـع أحـد اجتماعـات الفريـق        العاشـرة أن ُتعقد الدورة  وينبغي  
العامل املعين مبنع الفساد. وينبغـي عقـد كـال االجتمـاعني يف غضـون فتـرة قـدرها مخسـة         

  أيام عمل.
  

  عاشرة املستأنفة الثانيةال الدورة  
الرئيســي: حتليــل املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة    املوضــوع  

ــة املســتقاة مــن       والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقني
  االستعراضات القطرية للفصل الرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية.

ــدورة وُتعقــد   ــدول األطــراف؛      ال ــة ملــؤمتر ال ــدورة الثامن ــاء ال ــة أثن العاشــرة املســتأنفة الثاني
فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح       اتاجتماعـ  حـد أوينبغي أن تعقـد بالتعاقـب مـع    

  املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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      املرفق الثاين
دة ملكافحة الفساد: املزاوجة اتفاقية األمم املتح تنفيذ عراضآلية است    

      البلدان خالل دورة االستعراض األوىل  بني
    السنة األوىل    

 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية
ضة املنتمية الدولة الطرف املستعرِ

 الدولة الطرف املستعرضة األخرى إىل نفس اجملموعة اإلقليمية

  موعة جم
 الدول األفريقية

 إيطاليا زمبابوي زامبيا
 رومانيا غانا أوغندا
 أوغندا زانيا املتحدة مجهورية تن توغو
 سلوفاكيا جنوب أفريقيا املغرب

 منغوليا إثيوبيا ي سان تومي وبرينسيب
 لبنان السنغال رواندا
 االحتاد الروسي موريشيوس النيجر

 )البوليفارية-هوريةمج(زويال  فن مصر بوروندي
    

جمموعة دول آسيا 
 واحمليط اهلادئ

 نيجرييا ملديف األردن
 باراغواي )اإلسالمية-مجهورية(إيران  بنغالديش
 كينيا اليمن منغوليا
 األمريكية الواليات املتحدة بنغالديش فيجي

 مالوي طاجيكستان بابوا غينيا اجلديدة
  املتحدة لربيطانيا العظمى  اململكة أوزبكستان إندونيسيا

 وأيرلندا الشمالية
    

جمموعة دول أوروبا 
 الشرقية

 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اجلبل األسود كرواتيا
 السويد ألبانيا بلغاريا
 بولندا سلوفينيا أوكرانيا

    

جمموعة دول أمريكا 
 ي الالتينية والكاريب

 أوكرانيا السلفادور شيلي
 هاييت املكسيك الربازيل

 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية
 سنغافورة بنما األرجنتني

 إكوادور)املتعددة القوميات-(دولةبوليفيا  بريو
    

جمموعة دول أوروبا 
 الغربية ودول أخرى

 الفية سابقاًسومجهورية مقدونيا اليوغ السويد الواليات املتحدة
 تونس اليونان فنلندا
 ليتوانيا بلجيكا إسبانيا
 كابو فريدي الدامنرك فرنسا
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    السنة الثانية    

 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

ضة الدولة الطرف املستعرِ
املنتمية إىل نفس اجملموعة 

 ضة األخرىالدولة الطرف املستعرِ اإلقليمية
    

  جمموعة 
 الدول األفريقية

 يـسان تومي وبرينسيب مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشيل
 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 جنوب أفريقيا

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

    
  جمموعة 

دول آسيا واحمليط 
 اهلادئ

 ليختنشتاين اليمن بروين دار السالم
 األردن ماليزيا العراق

 لكسمربغ منغوليا لشعبيةمجهورية الو الدميقراطية ا
 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)-(مجهوريةإيران 

 إثيوبيا سري النكا (أ)الكويت
   

موعة دول أوروبا جم
 الشرقية

 مالطة بولندا سلوفاكيا
 أوكرانيا رومانيا صربيا

 اململكة املتحدة أرمينيا اجلبل األسود
 بوروندي ألبانيا إستونيا

 غواتيماال البوسنة واهلرسك أذربيجان
 إكوادور أوكرانيا االحتاد الروسي

 قربص هنغاريا (أ)جورجيا
    

 جمموعة دول أمريكا
 ي الالتينية والكاريب

 غواتيماال الربازيل كوبا
 الربازيل األرجنتني أوروغواي
 سنغافورةاملتعددة -(دولةبوليفيا  السلفادور
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 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

ضة الدولة الطرف املستعرِ
املنتمية إىل نفس اجملموعة 

 ضة األخرىالدولة الطرف املستعرِ اإلقليمية
    

 )القوميات
 نيبال كوبا نيكاراغوا
 سلوفينيا هندوراس كولومبيا

 إستونيا جزر البهاما بنما
 باراغواي شيلي (أ)دومينيكا
 هولندا د وتوباغوترينيدا (أ)جامايكا

    

جمموعة دول أوروبا 
 الغربية ودول أخرى

 تركيا الواليات املتحدة أستراليا
 الكويت السويد النرويج

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

  ل من سنة سابقة من الدورة.مؤجَّ  (أ)
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    الثالثةالسنة     

 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

ضة الدولة الطرف املستعرِ
  املنتمية 

 ضة األخرىالدولة الطرف املستعرِ إىل نفس اجملموعة اإلقليمية
    

  جمموعة 
 الدول األفريقية

 غابون بوتسوانا ليسوتو
 بريو ليربيا جيبويت
 التفيا النيجر اجلزائر
 سوازيلند رواندا غانا

 أستراليا سرياليون زانيا املتحدةـمجهورية تن
 رواندا غينيا بوركينا فاسو

 توغو كوت ديفوار تونس
 ليشيت-تيمور ليربيا أنغوال

 جزر مارشال مجهورية أفريقيا الوسطى (أ)موريتانيا
    

  جمموعة 
دول آسيا واحمليط 

 اهلادئ

 بلغاريا اهلند مجهورية كوريا
 مساالن ناورو قربص
 كينيا الفلبني ماليزيا

 النرويج جزر سليمان باكستان
-(والياتميكرونيزيا  قطر

 )دةاملوحَّ
 دومينيكا

 بروين دار السالم الصني أفغانستان
 الصني بابوا غينيا اجلديدة (أ)سري النكا

    
جمموعة دول أوروبا 

 الشرقية
 جامايكا مجهورية مولدوفا هنغاريا
 جيبويت  فياالت سلوفينيا
 أيرلندا جورجيا التفيا
 فرنسا إستونيا رومانيا

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 سابقاً

 يسلنداإ كرواتيا

 قريغيزستان ليتوانيا أرمينيا
    

ة دول أمريكا جمموع
 يالالتينية والكاريبـ

 أذربيجان بريو املكسيك
  الفلبني كولومبيا باراغواي

املتعددة -(دولةبوليفيا 
 )القوميات

 زامبيا كوستاريكا

 باالو األرجنتني ترينيداد وتوباغو
 فانواتو كوبا غيانا
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 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

ضة الدولة الطرف املستعرِ
  املنتمية 

 ضة األخرىالدولة الطرف املستعرِ إىل نفس اجملموعة اإلقليمية

 اإلمارات العربية املتحدة شيلي )البوليفارية-مجهورية(زويال ـفن
    

جمموعة دول أوروبا 
 الغربية ودول أخرى

 كندا فرنسا السويد
 العراق سويسرا كندا

 سراسوي النمسا لكسمربغ
 كازاخستان ليختنشتاين إيطاليا
 أوروغواي أستراليا هولندا
 فييت نام إسرائيل النمسا
 كمبوديا إسبانيا (أ)مالطة

  
  ل من سنة سابقة من الدورة.مؤجَّ  (أ)
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    السنة الرابعة    

 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية
ضة املنتمية إىل الدولة الطرف املستعرِ

 الدولة الطرف املستعرضة األخرى جملموعة اإلقليميةنفس ا

  جمموعة 
 الدول األفريقية

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

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

 نيكاراغوا نيجرييا مدغشقر
 كندا إثيوبيا ناميبيا
 مالطة توغو  إثيوبيا

 فييت نام موريشيوس (أ)مجهورية الكونغو الدميقراطية
 بلغاريا بوروندي (أ)بوتسوانا
 اجلزائر بوركينا فاسو (ب)مصر
 باالو غينيا (ب)بيساو-غينيا
 سري النكا بوتسوانا (أ)يلندسواز

 ترينيداد وتوباغو السودان (أ)جزر القمر
 أذربيجان الشعبية مجهورية الكونغو الدميقراطية (أ)كوت ديفوار

 أفغانستان النيجر (ب)مايل
 الكامريون موريتانيا (أ)غينيا

 دولة فلسطني أنغوال (أ)السودان
 آيسلندا الكامريون (أ)جنوب السودان

 غيانا السودان (أ)غامبيا
    

جمموعة دول آسيا 
 واحمليط اهلادئ

 باكستان إندونيسيا قريغيزستان
 كابو فريدي باالو ملديف
 سيشيل )اإلسالمية-(مجهوريةإيران  لبنان

 جورجيا سري النكا أوزبكستان
 كمبوديا ماليزيا باالو

 قربص قريغيزستان تركمانستان
 ازيلندسو لبنان سنغافورة
 جزر البهاما فييت نام الصني

 هنغاريا جزر كوك طاجيكستان
 هندوراس األردن (أ)البحرين
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 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية
ضة املنتمية إىل الدولة الطرف املستعرِ

 الدولة الطرف املستعرضة األخرى جملموعة اإلقليميةنفس ا

 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
 مجهورية كوريا منغوليا (أ)املوحَّدة)-(واليات ميكرونيزيا

 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
 اململكة العربية السعودية كرييباس (أ)ُعمان

 )دةاملوحَّ-(والياتميكرونيزيا  عمان (أ)دولة فلسطني
 غرينادا أفغانستان (أ)توفالو
  جزر كوك  طاجيكستان )ج(بوتان

    

جمموعة دول أوروبا 
 الشرقية

 موريشيوس صربيا بولندا
 مجهورية مولدوفا جورجيا بيالروس

 الربتغال هنغاريا البوسنة واهلرسك
 مايل أرمينيا ألبانيا

 النرويج البوسنة واهلرسك مجهورية مولدوفا
 تركمانستان مجهورية مولدوفا (أ)تشيكيا

    

جمموعة دول أمريكا 
 ي الالتينية والكاريب

 دومينيكا غواتيماال إكوادور
 إندونيسيا ياكولومب هاييت

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

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

 أملانيا أنتيغوا وبربودا (أ)اداغرين
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 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية
ضة املنتمية إىل الدولة الطرف املستعرِ

 الدولة الطرف املستعرضة األخرى جملموعة اإلقليميةنفس ا

جمموعة دول أوروبا 
 الغربية ودول أخرى

 ماليزيا بلجيكا تركيا
 غابون يرلنداأ اليونان
 املكسيك هولندا بلجيكا
 زانيا املتحدةـمجهورية تن النمسا الدامنرك
 أوزبكستان اليونان إسرائيل

 دةاإلمارات العربية املتح كندا (أ)ليختنشتاين
 مدغشقر النرويج (أ)يسلنداإ

 بروين دار السالم لكسمربغ (أ)أيرلندا
 تشيكيا الدامنرك (أ)أملانيا

 الكامريون تركيا )ج(نيوزيلندا
  

  دولة طرف صدَّقت على االتفاقية أو انضمت إليها بعد سحب القرعة أثناء الدورة األوىل لفريق استعراض التنفيذ.  (أ)
  بقة من الدورة.مؤجل من سنة سا  )ب(
  دولة طرف صدَّقت على االتفاقية بعد الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف.  )ج(
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    املرفق الثالث
حة الفساد: املزاوجة آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكاف    

    البلدان خالل دورة االستعراض الثانية  بني
    .عراضاًاست ٢٩سيجرى ما جمموعه  األوىليف السنة     

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة املنتمية 

 الدولة الطرف املستعرضة األخرى إىل نفس اجملموعة اإلقليمية

جمموعة الدول األفريقية
 )١٠ (اجملموع:

 لكسمربغ توغو سرياليون
 قطر موريشيوس موزامبيق

 هورية الو الدميقراطية الشعبيةمج أوغندا بوركينا فاسو
 أملانيا الكامريون بوروندي 
 ميامنار كوت ديفوار نيجرييا 
 مدغشقر السنغال كابو فريدي 
 فنلندا السنغال املغرب 
 سري النكا غينيا بوتسوانا 
 كرييباس مايل (أ)السنغال 
 بنما موريتانيا (أ)موريشيوس 
    

جمموعة دول آسيا 
ئ واحمليط اهلاد

 )٨ (اجملموع:

 سوازيلند ليشيت- تيمور (أ)ماليزيا
 ليتوانيا كازاخستان جزر مارشال

 أيرلندا ناورو اململكة العربية السعودية
 الربازيل )دةاملوحَّ- (والياتميكرونيزيا  قربص 
 أرمينيا دولة فلسطني )اإلسالمية- (مجهوريةإيران  
 غانا اليمن (أ)إندونيسيا 
 مجهورية كوريا فييت نام (أ)جزر سليمان 
 بروين دار السالم باالو (أ)سري النكا 

    

جمموعة دول أوروبا 
)٤ الشرقية (اجملموع:

 موزامبيق أوكرانيا بيالروس
 ليربيا أذربيجان ألبانيا

 دولة فلسطني االحتاد الروسي مجهورية مولدوفا
 ترينيداد وتوباغو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً البوسنة واهلرسك

    

ة دول أمريكا جمموع
ي الالتينية والكاريبـ

 )٥ (اجملموع:

 يـسان تومي وبرينسيب غواتيماال املكسيك
 جزر الكوك ترينيداد وتوباغو هندوراس
 ناورو شيلي غرينادا
 سلوفينيا اجلمهورية الدومينيكية (أ))املتعددة القوميات- (دولةبوليفيا 

 اإلمارات العربية املتحدة كاجاماي (أ)بنما 
    

جمموعة دول أوروبا 
الغربية ودول أخرى 

 )٢ (اجملموع:

 تشيكيا مالطة بلجيكا
 ناميبيا أستراليا (أ)ليختنشتاين

  
  عت بتقدمي موعد استعراضها من إحدى السنوات التالية من الدورة الثانية.وَّتط  (أ)
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    .عراضاًاست ٤٩سيجرى ما جمموعه  نيةيف السنة الثا    
 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

 زانيا املتحدةـمجهورية تن )١١ جمموعة الدول األفريقية (اجملموع:
 مصر

 زمبابوي
 الكامريون

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 السودان
 سوازيلند
 موريتانيا

 بيساو-غينيا
 (أ)كينيا

 (أ)جيبويت
  

 نيبال )١٥ آسيا واحمليط اهلادئ (اجملموع:جمموعة دول 
 كرييباس

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مانُع

 البحرين
 جزر كوك

 ناورو
 طاجيكستان
 دولة فلسطني

 (أ)أفغانستان
 (أ)تايلند

 (أ)فييت نام
 (أ)الكويت
 (أ)ميامنار

  (أ))دةاملوحَّ-(والياتميكرونيزيا 
  

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً )٦ ة دول أوروبا الشرقية (اجملموع:جمموع
 أذربيجان
 سلوفينيا
 ليتوانيا
 تشيكيا

 (أ)االحتاد الروسي
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 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

 بريو )٨ ي (اجملموع:ة دول أمريكا الالتينية والكاريبـجمموع
 دومينيكا

 غيانا
 أوروغواي

 أنتيغوا وبربودا
 (أ)هاييت
 (أ)ينيداد وتوباغوتر

  (أ)سانت لوسيا
  

 فرنسا )٩ جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (اجملموع:
 أستراليا
 أيرلندا
 اليونان
 إيطاليا
 (أ)الربتغال

 (أ)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 (أ)أملانيا
     (أ)مالطة

  الدورة. مؤجل من سنة سابقة من  (أ)  
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    استعراضاً. ٣٦يف السنة الثالثة سيجرى ما جمموعه     
 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

 أوغندا )١٣ جمموعة الدول األفريقية (اجملموع:
 اجلزائر
 مايل
 توغو
 غانا

 مالوي
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ليبيا
 بنن
 ليربيا

 (أ)كوت ديفوار
 (أ)جزر القمر

 )ب(جنوب السودان
  

 باالو )٨ جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ (اجملموع:
 كمبوديا
 فيجي
 توفالو
 الفلبني

 قريغيزستان
 ملديف
 )ب(ليشيت-تيمور

  

 كرواتيا )٥ جمموعة دول أوروبا الشرقية (اجملموع:
 أرمينيا
 بولندا
 التفيا

 جورجيا
  

 األرجنتني )٥ ي (اجملموع:تينية والكاريبـجمموعة دول أمريكا الال
 كوبا

 جزر البهاما
 اجلمهورية الدومينيكية

 نيكاراغوا
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 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

 فنلندا )٥ جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (اجملموع:
 النمسا

 يسلنداإ
 الواليات املتحدة األمريكية

     تركيا
  موعد استعراضها من إحدى السنوات التالية من الدورة الثانية.  تطوعت بتقدمي  (أ)  
  مؤجل من سنة سابقة من الدورة.  (ب)  
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    استعراضاً. ٣٥يف السنة الرابعة سيجرى ما جمموعه     
 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

 يـسان تومي وبرينسيب )٧ جمموعة الدول األفريقية (اجملموع:
 ياإثيوب
 زامبيا
 سيشيل

 جنوب أفريقيا
 الكونغو
 غابون

  

 بروين دار السالم )١٢ جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ (اجملموع:
 اإلمارات العربية املتحدة

 بابوا غينيا اجلديدة
 اليمن
 فانواتو
 األردن
 منغوليا
 العراق
 الصني

 )ب(تركمانستان
 (أ)باكستان

 )ب(ورية كوريامجه
  

 هنغاريا )٥ جمموعة دول أوروبا الشرقية (اجملموع:
 أوكرانيا
 إستونيا
 رومانيا

 اجلبل األسود
  

 جامايكا )٧ ي (اجملموع: جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
 شيلي

 الربازيل
 غواتيماال
 كولومبيا

 (ب))البوليفارية-مجهورية(زويال ـفن
  (أ)ستاريكاكو
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 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

 الدامنرك )٤ جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (اجملموع:
 النرويج
 هولندا
     السويد

  نوات التالية من الدورة الثانية.تطوعت بتقدمي موعد استعراضها من إحدى الس  (أ)  
  مؤجل من سنة سابقة من الدورة.  (ب)  
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    تعراضاً.اس ٢٩يف السنة اخلامسة سيجرى ما جمموعه     
 ضةالدولة الطرف املستعَر اجملموعة اإلقليمية

 النيجر )٩ جمموعة الدول األفريقية (اجملموع:
 ليسوتو
 أنغوال
 غامبيا

 مدغشقر
 ناميبيا
 تونس
 غينيا
 رواندا

  

 بنغالديش )٨ جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ (اجملموع:
 أوزبكستان

 قطر
 اهلند
 ازاخستانك

 سنغافورة
  لبنان
 (أ)بوتان

  

 سلوفاكيا )٣ جمموعة دول أوروبا الشرقية (اجملموع:
 بلغاريا
 صربيا

  
 إكوادور )٣ ي (اجملموع:ة دول أمريكا الالتينية والكاريبـجمموع

 السلفادور
 باراغواي

  

  (أ)دانيوزيلن )٦ جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (اجملموع:
  إسبانيا
  كندا

  سويسرا
  إسرائيل

     لكسمربغ
  دولة طرف صدَّقت على االتفاقية بعد الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف.  (أ)  

 


