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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة

        ٢٠١٤يونيه / حزيران٦- ٢فيينا، 
 املعقودة يف فيينا  تقرير فريق استعراض التنفيذ عن دورته اخلامسة،    

      ٢٠١٤يونيه / حزيران٦ إىل ٢من 
  احملتويات

 الصفحة   
  ٣..............................................................................................مقدِّمة -أوالً
  ٣........................................................................................تنظيم الدورة   -ثانياً

  ٣................................................................................افتتاح الدورة   -ألف 
  ٥..........................................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال       -اءب 
  ٦.....................................................................................احلضور  -جيم 
  ٨....................................................استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     -ثالثاً

  ٨...............................................................................سحب القرعة -ألف 
  ٩...............................................................................التقرير املرحلي    -باء 
  ١٠..........................................تقارير التنفيذ املواضيعية واإلضافات التكميلية اإلقليمية -جيم 
  ١٧............................................تعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      أداء آلية اس -رابعاً
  ١٩......................................................................................املساعدة التقنية   -خامساً
  ٢٢........................................................................املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية     -سادساً
  ٢٣.......................................................................................مسائل أخرى   -سابعاً
  ٢٣.........................................جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة لفريق استعراض التنفيذ       -ثامناً
  ٢٣....................................................................................    لتقرير  ااعتماد  -تاسعاً
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 الصفحة   
      املرفقان

  ٢٤.........................................جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة لفريق استعراض التنفيذ       -األول
الدول املستعرِضة والدول املستعَرضة يف دورة : آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -الثاين

  ٢٥...................................................................................االستعراض األوىل
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    مقدِّمة  - أوالً  
، ٣/١أنشأ مؤمتُر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف قـراره                     - ١

، فريَق استعراض التنفيذ باعتباره فريقاً حكوميا دوليا مفتـوح العـضوية            "آلية االستعراض "املعنون  
وتتمثَّل مهمـة الفريـق     . ومسؤوليتهيتألَّف من دول أطراف يف االتفاقية ويعمل حتت سلطة املؤمتر           

ــة االســتعراض مــن أجــل اســتبانة التحــدِّيات واملمارســات        ــة عــن عملي يف تكــوين صــورة إمجالي
  .اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضماناً لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعَّاالً

    
      تنظيم الدورة  - ثانياً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

  .٢٠١٤يونيه / حزيران٦ إىل ٢د فريق استعراض التنفيذ دورته اخلامسة يف فيينا من َعق  -٢
جلــسات الــدورة اخلامــسة مــن األوىل إىل  ) بنمــا(وترأســت أبيغيــل بنــسادون كــوهني    -٣

  .اجللسات من اخلامسة إىل التاسعة) رومانيا(الرابعة، وترأست إيون غاليا 
 والصني فرحَّب بالـدول اجلديـدة األطـراف    ٧٧ة الـوتكلَّم ممثِّل إندونيسيا باسم جمموع     -٤

يف االتفاقية، كما رحَّب بالعمل الذي يضطلع بـه فريـق اسـتعراض التنفيـذ حيـث يواصـل، مـن             
خالل آلية استعراض تنفيـذ االتفاقيـة، مـساعدةَ الـدول األطـراف علـى تنفيـذ االتفاقيـة، وشـدَّد                 

بـــادئ التوجيهيـــة آلليـــة االســـتعراض علـــى ضـــرورة االمتثـــال لإلطـــار املرجعـــي، وال ســـيما امل
ــة        ــام ومتــسق طــوال عملي ــة، علــى حنــو ت ــة الدولي ــها احلكومي وخصائــصها، مبــا يف ذلــك طبيعت

وأعـــرب عـــن تقـــديره ملـــشاركة عـــدد كـــبري مـــن الـــدول األطـــراف يف عمليـــة   . االســـتعراض
ــتبانة        ــدورها يف اسـ ــة ولـ ــا اآلليـ ــت هبـ ــيت خرجـ ــدة الـ ــة واملفيـ ــائج امللموسـ ــتعراض، وللنتـ االسـ

وأثــىن علــى األمانــة ملــا تبذلــه مــن جهــود مــن أجــل تقــدمي   . االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة
جمموعــة واســعة مــن أنــشطة املــساعدة التقنيــة املفــصَّلة حــسب احلاجــة علــى املــستوى العــاملي     

وكرَّر ممثِّلُ إندونيسيا موقَف جمموعتـه بـشأن ضـرورة متويـل أعمـال اآلليـة          . واإلقليمي والوطين 
ــا لإلطــار املرجعــي    مــن ميزا ــة، وفق ــم املتحــدة العادي ــة األم ــشأن   . ني ــادلَ التجــارب ب ــرب تب واعت

وشـدَّد  .  والدروس املستفادة عند انتـهاء دورة االسـتعراض األوىل أمـراً هامـا             اجليِّدةاملمارسات  
 والــصني، املتمثـل يف أنَّ اهلــدف مــن إدراج بنــد جديــد يف جــدول  ٧٧علـى موقــف جمموعــة الـــ 

 هـو إتاحـة الفرصـة للفريـق ملناقـشة املعلومـات         ٥/١ر املؤمتر    أداء اآللية وفقا ملقرَّ    األعمال بشأن 
ذات الصلة بدعم من األمانة، بغيـة تيـسري تقيـيم أداء اآلليـة، الـذي ينبغـي أن يبـدأ بعـد إكمـال                 

  .الدورة األوىل وفقاً لإلطار املرجعي
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ورويب والـدول األعـضاء فيـه وألبانيـا         وأدىل ممثِّل االحتاد األورويب ببيان باسـم االحتـاد األ           - ٥
وأوكرانيا وآيسلندا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية             
سابقا ومجهورية مولدوفا وصربيا وليختنـشتاين والنـرويج، فأشـار إىل قواعـد االشـتراء العمـومي                  

. تقريـر لالحتـاد األورويب عـن مكافحـة الفـساد          اليت اعتمدها االحتاُد مؤخَّرا، كمـا أشـار إىل أوَّل           
وقـال إنَّ   . وأثىن املتكلُِّم على عمل آلية االستعراض اليت تـوفِّر بيانـات مفيـدة عـن تنفيـذ االتفاقيـة                  

وقـال  . التحدِّيات اليت تواجه عمل اآللية تشمل حاالت التأخري واملسائل املتعلقة بفعاليـة التكلفـة             
ــًضا إنَّ مــن املهــمِّ مــع انتــ   ــة متابعــة مناســبة    أي ــتفكري يف وضــع آلي هاء دورة االســتعراض األوىل ال

. للمشاكل اليت اسـتبانتها آليـة االسـتعراض، وتطبيـق الـدروس املـستفادة يف كـلِّ مراحـل العمليـة                    
وأردف قائالً إنَّ من املؤسف أنَّ مؤمتر الـدول األطـراف مل يـتمكن يف دورتـه األخـرية مـن اختـاذ               

مكنة لتحـسني اآلليـة ومعاجلـة أوجـه قـصورها اسـتعدادا للـدورة الثانيـة،                 أي قرار بشأن السبل امل    
وإنه ينبغي للدول األطراف االستفادة القصوى من مجيـع املعلومـات ذات الـصلة، مبـا فيهـا تلـك                    

وأعرب عن األسـف ألنـه ال ميكـن لألفرقـة العاملـة الـيت       . اليت تصدر عن املنظمات غري احلكومية 
 اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة ومــؤمتر أنــشأها مــؤمتر األطــراف يف

الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد وفريـق اسـتعراض التنفيـذ أن تـستفيد           
مــن خــربة املنظمــات غــري احلكوميــة فيمــا يتعلــق مبختلــف املــسائل ذات الــصلة بــاجلهود املبذولــة  

ة املنظمـة واالجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين إال يف حـدود ضـيِّقة                 ملكافحة الفـساد واجلرميـ    
ورئي أنَّ توافق اآلراء الذي حصل يف مـراكش بـشأن مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة           . للغاية

وأعـرب املـتكلُِّم عـن      . يف مداوالت فريق استعراض التنفيذ ميثِّل خطـوةً أوىل يف االجتـاه الـصحيح             
 للدخول يف حوار بنَّاء مع الـدول األطـراف األخـرى يف هـذا الـشأن بغيـة            استعداد دول جمموعته  

  .االستفادة على أفضل وجه من اخلربات اليت متلكها املنظمات غري احلكومية
وأشــارت نــاردي سوكــسو، وزيــرة شــؤون الــشفافية املؤســسية ومكافحــة الفــساد يف     -٦

 آلية االستعراض، وأبلغت الفريَق بنتـائج       دولة بوليفيا املتعدِّدة القوميات، إىل مشاركة بلدها يف       
االجتماع التخصِّصي األول للوزراء والسلطات العليا ملكافحـة الفـساد يف مجاعـة دول أمريكـا                

 يف سـانتا كـروز يف دولـة         ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٨الالتينية والكاريـيب، الذي انعقـد يف       
 اتَّفقـت يف ذلـك االجتمـاع علـى تعزيـز تبـادل               دولـةً  ٣٣وقالت إنَّ   . بوليفيا املتعدِّدة القوميات  

اخلربات وبنـاء القـدرات يف مـسائل مكافحـة الفـساد، بغيـة تيـسري اسـترداد املوجـودات وإزالـة                      
العوائق أمام تسليم املطلـوبني، بوسـائل منـها إلغـاء اسـتثناء اجلرميـة الـسياسية يف قـضايا التـسليم                   

  ال للـسرقة  "ف علـى االلتـزام باملبـادئ األخالقيـة     ت مجيـع الـدول األطـرا      وحثَّـ . املتعلقة بالفـساد  
وأشـارت إىل إنــشاء فريــق عامـل دائــم ُيعــىن بتنفيـذ اتفاقيــة األمــم    ". وال للكـذب وال للتكاســل 
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كمـا أشـارت إىل مـؤمتر       . املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة الفـساد            
ـــ   يف ســانتا ٢٠١٤يونيــه / حزيــران١٤عقد يف  والــصني الــذي ســيُ ٧٧القمــة القــادم جملموعــة ال

كــروز يف دولــة بوليفيــا املتعــدِّدة القوميــات، ُيتوقَّــع أن يعــاجل مــسائل مهمــة متعلقــة بالــشفافية     
وشــدَّدت املتكلِّمــة أيــًضا علــى التقــدُّم الــذي أُحــرز علــى املــستوى الــوطين  . ومكافحــة الفــساد

  .ركة املواطنني وشفافية احلكومةبشأن تنفيذ االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق مبشا
زويال البوليفاريـة، أديلينـا غونـساليس،         وأشارت أيضا املراِقبة املالية العامة جلمهورية فـن         -٧

ـــيب املــذكور أعــاله،       ــة والكاري ــصادر عــن اجتمــاع مجاعــة دول أمريكــا الالتيني إىل اإلعــالن ال
زت أمهية الشبكات يف جمال التعـاون       وشدَّدت على أمهية االتفاقية كإطار للتعاون الدويل، وأبر       

، ١٩٩٩زويال البوليفاريـة، الـذي بـدأ العمـل بـه يف عـام                 وقالت إنَّ دستور مجهورية فن    . الدويل
ألغى قانونَ التقادم بشأن جرائم الفساد واستحدث أحكاما ملـصادرة املوجـودات املرتبطـة هبـا،                

كـسلطة  " سـلطات املـواطنني   "ة  واستعاض عن اجلهـاز الوحيـد ملكافحـة الفـساد بإنـشاء جمموعـ             
ونوَّهـت املتكلِّمـة بالتقـدُّم احملـَرز يف إطـار آليـة             . دستورية مؤلَّفـة مـن مؤسـسات رقابـة مـستقلة          

وقالـت إنـه ينبغـي    . االستعراض وما تتَّسم به اآللية من طبيعة بنَّاءة تستند إىل املبادئ التوجيهيـة  
ساعدة والتعـــاون ومـــن خـــالل معاجلـــة حـــاالت تـــأخري االستعراضـــات مـــن خـــالل تقـــدمي املـــ

وُدعيـت البلـدانُ إىل اختـاذ تـدابري         . التحسينات املقرَّر إدخاهلا على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة        
ــة      قويــة وملزمــة ملكافحــة الفــساد مبــا يف ذلــك الــسرِّية املــصرفية، وإىل تقــدمي املــساعدة القانوني

اجملتمــع بوصــفها عــامالً هامــا يف بنــاء  وُشــدِّد علــى مــشاركة خمتلــف شــرائح  . املتبادلــة بكفــاءة
  . مؤسسات تتَّسم مبزيد من الشفافية واإلنصاف والكفاءة

ــدورة           -٨ ــيم ال ــده لتنظ ــة يف بل ــَق بالتحــضريات اجلاري ــاد الروســي الفري ــلُ االحت ــغ ممثِّ وأبل
وأشــار إىل . ٢٠١٥الــسادسة ملــؤمتر الــدول األطــراف املزمــع عقــدها يف االحتــاد الروســي عــام   

  .جلنة تنظيم برئاسة وزارة العدل، تضمُّ مجيَع املؤسسات املعنيةإنشاء 
وقــدَّم ممثِّــل أملانيــا إىل الفريــق معلومــات حمدَّثــة عــن اإلصــالحات التــشريعية اجلاريــة يف   -٩

بلده، وأبلغ الفريَق أنَّ من املتوقَّع، استنادا إىل تلك التغيريات التـشريعية، أن يـصدِّق بلـده علـى         
  .٢٠١٤هناية عام االتفاقية قبل 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  

قبل إقرار جدول األعمال، أبلغت األمانة الفريق بتصويب خلطأ يف جدول األعمال، حيث               - ١٠
  ".أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد "٣ينبغي أن يكون نص البند 
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  :يونيه جدولَ األعمال التايل، بصيغته املصوَّبة/ حزيران٢لتنفيذ يف وأقرَّ فريُق استعراض ا  - ١١
  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح الدورة؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢  
  .ملكافحة الفسادأداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   -٣  
  .املساعدة التقنية  -٤  
  .املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة لفريق استعراض التنفيذ  -٧  
  .اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته اخلامسة  -٨  

    
    احلضور  - جيم  

اخلامــسةَ لفريــق اســتعراض التنفيــذ ممثِّلــو الــدول التاليــة األطــراف يف        حــضر الــدورةَ    -١٢
االحتاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، األرجنـتني، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا،                : االتفاقية

إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيـسيا،        
يرلنـــدا، إيطاليـــا، بـــاراغواي، آ، )اإلســـالمية-ةمجهوريـــ( أوروغـــواي، أوغنـــدا، إيـــران أنغـــوال،

باكستان، باالو، البحرين، الربازيـل، الربتغـال، بـروين دار الـسالم، بلجيكـا، بـنغالديش، بنمـا،                  
املتعـدِّدة  -دولـة (بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورونـدي، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، بوليفيـا               

ليشيت، اجلبل األسود، اجلزائر، جـزر      -، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، توغو، تيمور      )تالقوميا
ــن     ــة ت ــة التــشيكية، مجهوري ــا  القمــر، جــزر ســليمان، جــزر كــوك، جــزر مارشــال، اجلمهوري زاني

املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية كوريـا، مجهوريـة الو            
 الـــشعبية، جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــويت، دولـــة فلـــسطني، روانـــدا، رومانيـــا، زامبيـــا،  الدميقراطيـــة

زمبابوي، سان تومي وبرينـسيـيب، سـري النكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة،                 
السنغال، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، صـربيا، الـصني، العـراق، ُعمـان، غـابون، غانـا،                 

، فنلنــدا، فيجــي، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  واتو، فرنــسا، الفلــبني، فــنغواتيمــاال، غينيــا، فــان
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ــوار،         ــا، كــوت ديف ــدا، كوب ــا، كن ــا، كمبودي ــربص، قطــر، كازاخــستان، كرواتي ــام، ق فييــت ن
ــت،   ــاسكوســتاريكا، الكوي ــا،     كرييب ــا، ليتواني ــا، ليبي ــان، لكــسمربغ، ليربي ــا، لبن ــا، التفي ، كيني

مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة          ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيا،     
يرلنـدا الـشمالية، موريـشيوس، ميامنـار،        آملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        العربية السعودية، امل  

ناميبيـا، نـاورو، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا، نيكـاراغوا، هـاييت، اهلنـد، هولنـدا،            
  .ة، اليمن، اليونانالواليات املتحدة األمريكي

  وُمثِّــل االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة طــرف يف االتفاقيــة،      -١٣
  .يف االجتماع

مــشاركة الكيانــات املوقِّعــة وغــري املوقِّعــة " املعنــون ٤/٥ مــن القــرار ١ووفقــاً للقاعــدة   -١٤
، قـرَّر املـؤمتر أنـه حيـقُّ         "التنفيـذ واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق استعراض         

  .للدول املوقِّعة أن تشارك يف فريق استعراض التنفيذ
  .أملانيا واليابان: وُمثِّلت الدولتان التاليتان املوقِّعتان على االتفاقية  -١٥
، قـرَّر املــؤمتر أنـه ميكـن دعــوة املنظمـات احلكوميــة     ٤/٥ مــن القـرار  ٢ووفقًـا للقاعـدة     -١٦

ات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملعاهـد التابعـة            الدولية، ووحد 
لــشبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت املتخصِّــصة وســائر    

  .مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ
االحتـــاد األفريقـــي، واملنظمـــة :  املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة التاليـــةوُمثِّلـــت مبـــراقبني  -١٧

األفريقيــة، وجملــس أوروبــا، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة -االستــشارية القانونيــة اآلســيوية
  .األمريكية للتعاون القضائي الدويل-األمن والتعاون يف أوروبا، والشبكة اإليبريية

عة لألمانة العامة، وهيئـات وصـناديق وبـرامج تابعـة لألمـم             وُمثِّلت مبراقبني وحدات تاب     -١٨
املتحدة، ومعاهد تابعة لشبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ووكـاالت                  

ــم املتحــدة هــي      ــة األم ــة ملنظوم ــصة، ومؤســسات أخــرى تابع ــم املتحــدة   : متخصِّ ــامج األم برن
  .ن اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائيةاإلمنائي، واملركز الدويل إلصالح القانو

وُمثِّلت يف االجتماع منظمة فرسان مالطة العسكرية، وهي كيان لديه مكتب مراقـب               -١٩
 .دائم يف مقر األمم املتحدة
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      استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ثالثاً  
    سحب القرعة  - ألف  

الــدول املــستعرِضة للجمهوريــة التــشيكية    أجــرى الفريــق ســحب القرعــة خبــصوص       -٢٠
وعمان ودولة فلسطني، اليت أصبحت أطرافا يف االتفاقية بعـد إجـراء عمليـة سـحب القرعـة يف                   

وبغية االمتثال لالشتراط بأن تكون الدول األطراف كلـها قـد           . الدورة الرابعة املستأنفة للفريق   
حـداً علـى األقـل وثالثـة استعراضـات          أجرت، حبلول هناية دورة استعراض معّينة، استعراضـاً وا        

وبـالنظر إىل  . على األكثر، قام الفريق بسحب القرعة من بني الدول اليت مل جترِ استعراضـاً بعـدُ   
عدم وجود دول تنطبق عليها هذه املعايري يف اجملموعـة اإلقليميـة للجمهوريـة التـشيكية أو دول          

عراض اجلمهوريـة التـشيكية مـن       أجرت استعراضا واحدا، سحب الفريق القرعة مـن أجـل اسـت           
  .بني الدول اليت أجرت استعراضني

وقد اختريت يف سحب القرعة مجهورية مولـدوفا وتركمانـستان كـدولتني مـستعرِضتني              - ٢١
للجمهورية التشيكية، إثر طلب بإعـادة سـحب القرعـة بعـد سـحب القرعـة األويل وفقـا للفقـرة                     

 أنَّ املــشاركة يف اآلليــة ليــست خاضــعة  وأشــارت إحــدى الــدول إىل.  مــن اإلطــار املرجعــي١٩
 واململكــة العربيــة الــسعودية كــدولتني مــستعرِضتني     كرييبــاسواخــتريت . العتبــارات سياســية 

  .واختريت عمان وغيانا كدولتني مستعرضتني لدولة فلسطني. لعمان
وإضــافة إىل ذلــك، مثــة دول بــدأ استعراضــها يف الــسنتني الثالثــة والرابعــة مــن دورة          -٢٢
ــادة        اال ــت إع ــة الستعراضــها وطلب ــدول األطــراف املعيَّن ــن ال ــا م ــق جتاوب ســتعراض األوىل مل تل

قة يف املاضـي، ُتَعـّد نتـائج عمليـات إعـادة سـحب القرعـة        وتبعاً للممارسة املطبَّ. سحب القرعة 
وأمـا يف حالـة     . مؤقتةً، بغية إتاحة أسبوعني آخرين للدول غري املستجيبة لكـي متتثـل اللتزاماهتـا             

واخـتريت  . تة تتـوىل املهمـة  مرار تلك الدول يف عدم االستجابة، فإنَّ الدولة املستعرِضة املؤقَّ    است
واخــتريت أنتيغــوا وبــاربودا    . ت لبوركينــا فاســو  غينيــا باعتبارهــا املــستعرِض اإلقليمــي املؤقَّــ    

  .ت اآلخر لغواتيماالباعتبارها املستعرِض اإلقليمي املؤقَّ
مي التقرير املرحلي للفريق شفويا، الحظت األمانـة أنَّ بعـض    ومثلما لوحظ يف سياق تقد      -٢٣

جهات التنسيق واخلرباء احلكوميني قد توقفوا مع مرور الوقت عن التجاوب فيما خيص عمليات 
قــة يف املاضــي، ســُتعدُّ رســائل، بالتعــاون مــع رئــيس وتبعــاً للممارســة املطبَّ. االســتعراض القطــري

وسُيعرض على الفريق يف دورتـه اخلامـسة املـستأنفة تقريـر عـن              . يةاملؤمتر، وترسل إىل الدول املعن    
التقدُّم احملرز وعن اإلجراءات اليت تتخذها األمانة، مبا يف ذلك قائمة بالدول غري املستجيبة، بغيـة                

 .التماس توجيهات الفريق والنظر يف اإلجراءات اليت ميكنه اختاذها يف ذلك الصدد
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    التقرير املرحلي  - باء 

أكَّد املتكلِّمون جمـدَّدا علـى اسـتمرار التـزام حكومـاهتم بآليـة وعمليـة اسـتعراض التنفيـذ                      -٢٤
ودعمها املستمر هلما، وسلَّطوا الضوء على اجلهود املبذولة للمضي قُدما يف تنفيـذ االتفاقيـة علـى      

  .ورحَّب املتكلِّمون أيضا بأحدث الدول األطراف يف االتفاقية. الصعيدين الوطين والدويل
  وشــدَّد بعــض املــتكلِّمني علــى ضــرورة التقيُّــد باملبــادئ اإلرشــادية واخلــصائص احملــدَّدة    -٢٥

ه بعــض املــتكلِّمني بالتــأثري اإلجيــايب الناشــئ عــن وجــود عمليــة ونــوَّ. يف اإلطــار املرجعــي لآلليــة
 وأشار متكلمون آخرون إىل الطابع احلكومي الـدويل الـذي         . استعراض شفَّافة وشاملة للجميع   

  .تتسم به اآللية
وسلَّط عدد من املتكلِّمني الضوء على أمهية عملية االستعراض القطري وفائـدهتا للـدول                - ٢٦

ــسواء   ــدول املــشاركة يف االستعراضــات    . املــستعَرضة واملــستعرِضة علــى ال وأُثــين علــى جهــود ال
اجلـاري إعـدادها    واألمانة، ورحَّب املتكلمون بتزايد عدد االستعراضات اجلاري إمتامها والوثائق          

وأُعـرب  . بناء على ذلك، مبا يشمل تقارير التنفيذ املواضيعية واإلقليمية واألمثلة امللموسة املقدمة           
عن الترحيب باملساعدة املقدمة من األمانة، مبا يشمل املساعدات املقدمة من خـالل املستـشارين               

ــة التابعـــة    ــة أو القطريـ ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  اإلقليمـــيني العـــاملني يف املكاتـــب اإلقليميـ
  . واجلرميةخدِّراتبامل
 مــتكلِّمني جمــدَّدا علــى أمهيــة التقيُّــد باجلــداول الزمنيــة اإلرشــادية إلمتــام         عــدَّةوأكَّــد   - ٢٧

االستعراضات القطرية، مبا يشمل اخلطـوات اإلجرائيـة مـن قبيـل تعـيني جهـات الوصـل واخلـرباء                    
 تقدمي االستعراضات املكتبية، وذلـك دون املـساس         احلكوميني وكذلك اخلطوات املوضوعية مثل    

وعَرض املتكلِّمون جتـارب دوهلـم يف إجـراء عمليـات االسـتعراض،        . جبودة االستعراضات ودقتها  
  .م احملرز يف االستعراضات وكيفية إجراء احلواروقدَّموا يف معرض حديثهم معلومات عن التقدُّ

وأشـار  .  االضـطالع بعمليـات التقيـيم الـذايت         مـتكلِّمني جتـارب دوهلـم يف       عدَّةوَعَرض    -٢٨
قليل منهم يف مستهل كالمهم إىل أنَّ التقييم قـد تـأخر يف بعـض احلـاالت ألسـباب شـىت منـها                        
أن بلداهنم كانت خارجة لتوهـا مـن نزاعـات أو كانـت متـر مبراحـل انتقاليـة، وكـذلك بـسبب                       

 أنَّ عمليــة التقيــيم الــذايت نفــسها وأشــار املتكلِّمــون إىل. التــداخل يف واليــات الــسلطات املعنيــة
ثبتت فائدهتا يف التنسيق على الصعيد الوطين ويف رسم صـورة واضـحة للنـصوص والـسياسات                 

وأُشري إىل الترتيبات اليت سبق أن ناقشها الفريق بـشأن تطبيـق هنـج مـرن يف تنفيـذ                   . ذات الصلة 
 األوىل بـالنظر إىل كـرب عـدد         اجلداول الزمنية لبعض االستعراضات يف السنة الرابعة مـن الـدورة          

  .االستعراضات يف تلك السنة
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 مــتكلِّمني إىل مرحلــة احلــوار يف االستعراضــات، وال ســيما فيمــا يتعلــق   عــدَّةوتطــرق   -٢٩
وأبرزوا فائدة الزيارات القطرية واألثر اإلجيايب الذي تركتـه علـى النقـاش             . بسبل احلوار املباشر  

مبـــا يـــشمل املناقـــشات الراميـــة إىل التوســـع يف تبـــادل  بـــني الـــدول املـــستعَرضة واملـــستعرِضة،  
 يف جمال دعم التنفيذ وكذلك هتيئة الفرصة للتعـاون مـع اجلهـات              اجليِّدةاملعلومات واملمارسات   

  .الوطنية املعنية صاحبة املصلحة
 مــن خــالل اجليِّــدةوُســلِّط الــضوء علــى مــسألة إفــراز ونــشر املعلومــات واملمارســات     -٣٠

وأُشري على وجه اخلصوص إىل املكتبة القانونية وبوابـة األدوات          . اض القطري عمليات االستعر 
ــة املتعلقــة مبكافحــة الفــساد    ــراك(واملــوارد املعرفي ــة  )ت ، وكــذلك إىل صــفحة املــوجزات القطري

 واجلرميــة والــيت متثــل منــصة رئيــسية ملْركَــزة   خــدِّراتاخلاصــة مبكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
باالستعراضـات القطريـة، مبـا يـشمل تقـارير التقيـيم الـذايت للبلـدان وتقـارير                  املعلومات اخلاصـة    

  . االستعراض القُطري املطلوبة
وأكَّــد بعــض املــتكلِّمني جمــدَّدا ضــرورة االســتمرار يف متويــل اآلليــة علــى حنــو مــستدام     -٣١

مبـا يـشمل   وأُعرب عن الترحيب بتقدمي الدول للتربعـات،  . ٣/١ويعول عليه وفقا لقرار املؤمتر  
التربعات العينية، من أجل مساعدة اآللية على أداء مهامها، مبا يشمل متكني البلدان األقـل منـوا    

  . من املشاركة يف اجتماعات الفريق
    

  تقارير التنفيذ املواضيعية واإلضافات التكميلية اإلقليمية  - جيم  
   

 الفصل الثالث  
 

    مناقشة عامة  )أ(  
ــاري   - ٣٢ ــة تقــ ــدَّت األمانــ ــذ     أعــ ــارير التنفيــ ــسية لتقــ ــائج الرئيــ ــن النتــ ــة عــ ــة عامــ ــوفِّر حملــ   ر تــ

 ٥٦املواضيعية واإلقليمية الـيت خلـصت إليهـا مـن حتليـل االستعراضـات القطريـة املنجـزة، وعـددها                     
 CAC/COSP/IRG/2014/8و CAC/COSP/IRG/2014/7و CAC/COSP/IRG/2014/6(استعراضـــــــــا 

  ).CAC/COSP/IRG/2014/9و
ــدهتا يف    وأعــرب املتكلِّمــ  -٣٣ ــة وفائ ون عــن تقــديرهم جلــودة التقــارير املواضــيعية واإلقليمي

 والتحـديات   اجليِّـدة أعمال الفريق التحليلية، وال سيما يف حتليل املسائل اجلوهرية واملمارسـات            
وسلَّموا بأنَّ التغيريات اليت أجريت على حمتـوى التقـارير وشـكلها قـد راعـت      . املاثلة يف التنفيذ  

  .السابقةتوصيات الفريق 
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طوا ورحَّــب املتكلِّمــون مبــا يبــذل مــن جهــود متزايــدة ومركَّــزة لتنفيــذ االتفاقيــة، وســلَّ   -٣٤
الضوء على ما اختذ من تدابري إصالحية وطنية لتنفيذها، مبا يف ذلك مـن خـالل التعـاون الـتقين                    

ــة  ــشركاء يف التنمي ــشريعات    . مــع ال ــيت أُدخلــت علــى الت ــرزوا اإلصــالحات والتعــديالت ال  وأب
وقـدَّم بـضعة   . هوا كذلك باعتماد خطط أو استراتيجيات وطنيـة ملكافحـة الفـساد         الوطنية، ونوَّ 

متكلِّمني على وجه اخلـصوص عروضـا مـوجزة ملـا أدخـل مـن إصـالحات علـى الـنظم الوطنيـة                 
ط كمـا سـلَّ   . املتعلقة مبصادرة عائدات الفساد وكذلك قوانني ولـوائح مكافحـة غـسل األمـوال             

وء على التغيريات املؤسـسية يف تنظـيم وتـشغيل أجهـزة مكافحـة الفـساد وإنفـاذ                  املتكلِّمون الض 
وأشــار أحــدهم إىل أنَّ بلــده قــد أنــشأ جهــازا مركزيــا إلدارة املوجــودات املــضبوطة   . القــوانني

واملــصادرة وأنــشأ حمكمــة متخصــصة يف النظــر يف املــسائل املتعلقــة بــاإلثراء غــري املــشروع،          
ط املتكلِّمـون الـضوء أيـضا علـى التـدابري           وسـلَّ . تبـع قـضايا الفـساد     م آخـر آليـة لت     ووصف مـتكلِّ  

الوطنية املتخذة لتعزيز التنسيق على الصعيد الداخلي، مثل وضع بروتوكـوالت لتنـسيق أعمـال             
 مــتكلِّمني عــدَّةونــاقش . التحقيــق وترتيبــات للعمــل املــشترك بــني األجهــزة وتبــادل املعلومــات 

الفساد، مبا يشمل تقييم خماطر الفساد وإنـشاء وتـشغيل أكادمييـات            اجلهود الوطنية املبذولة ملنع     
ونـوَّه عـدد مـن    . ومبادرات تعليمية معنيـة مبكافحـة الفـساد علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي           

واسـترعى بعـض املـتكلِّمني      . املتكلِّمني باعتماد مدونات وطنية لقواعد السلوك أو لألخالقيات       
مجتمع املـدين واجلهـات األخـرى مـن غـري الـدول وأشـاروا أيـضا إىل                االنتباه إىل الدور املهم لل    

واسـترعى املتكلِّمـون    . أثر جهـود مكافحـة الفـساد علـى تعزيـز التنميـة االقتـصادية االجتماعيـة                
االنتباه أيـضا إىل مـشاركة بلـداهنم يف اتفاقيـات ومعاهـدات ومبـادرات إقليميـة ودوليـة أخـرى                     

ــداف االتف   ــداف ُمكمِّلــة أله ــدد مــن      . اقيــةذات أه ــة، نــوَّه ع ــياق اإلصــالحات اجلاري ويف س
ــذا الــشأن        ــا اإلجيــايب يف ه ــتكلِّمني بأمهيــة االستعراضــات القطريــة وفائــدهتا وأثره وســلَّط . امل

ــة توصــيات االستعراضــات يف خطــط العمــل          ــى اجلهــود اجلاريــة ملعاجل ــون الــضوء عل املتكلِّم
يــة، فيمــا يتعلــق مــثال بالــسرية املــصرفية وتــدابري  التنفيذيــة والتــدابري القانونيــة والــسياساتية الوطن

ــبلِّغني وكــذلك اإلصــالحات القــضائية يف       ــشهود وامل ــة ال ــات ومحاي التفــاوض لتخفيــف العقوب
وسلَّط أحد املـتكلِّمني الـضوء علـى        . جماالت منها املبادئ التوجيهية إلصدار األحكام القضائية      

  .ضدعم رئيس الدولة يف بلده لتنفيذ نتائج االستعرا
األمريكيـة  -وعرض أحد املتكلِّمني مشروعا أعدَّه مؤمتر وزراء العدل يف الـدول اإليبرييـة      -٣٥

يرمي إىل توثيق التعاون فيما بني املؤسسات القائمة يف الدول املشاركة مع التركيز بصفة خاصـة    
  .اإلبالغعلى تيسري الوصول إىل املعلومات والتعاون بني القطاعني العام واخلاص وحتسني آليات 
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    حلقة نقاش  )ب( 
عمــال بإرشــادات الفريــق، ُنظِّمــت حلقــة نقــاش مــن أجــل تيــسري مداوالتــه بــشأن             -٣٦

زانيــا املتحــدة ورومانيــا واململكــة   هــت الــدعوة إىل ممثلــي مجهوريــة تــن ووجِّ. اســتعراض التنفيــذ
هلـا علـى    وميكـن االطـالع علـى العـروض اإليـضاحية الـيت قُـدِّمت خال              . املتحدة للمشاركة فيها  

  . املوقع الشبكي اخلاص بالفريق
وأبــدى عــدد مــن املــتكلِّمني إعجــاهبم باهليكــل التنظيمــي حللقــة النقــاش وأعربــوا عــن      -٣٧

بون بـإجراء مناقـشة      بأهنم يرحِّ  متكلِّمني عدَّةوذكر  . الرضا على الطريقة اليت جرت هبا املناقشة      
  .ارير املواضيعية واإلقليميةأخرى بشأن أحكام معينة من االتفاقية تناولتها التق

وخالل املناقـشة الـيت دارت بعـد ذلـك حـول املـبلِّغني، أوضـحت ممثلـة رومانيـا كيـف                    -٣٨
تعاجل املسائل املتعلقة بالشفافية يف التشريع الوطين يف بلـدها، فـشرحت أنَّ التحقيقـات اجلنائيـة                 

ــة ال ُتعلــن علــى املــأل حــىت حتــ    . ال القــضايا إىل احملــاكموكــذلك اإلجــراءات التأديبيــة واإلداري
ــا       ــشريعات وفقـ ــذ التـ ــة يف تنفيـ ــاع العدالـ ــة ودور قطـ ــد الوطنيـ ــة الرصـ ــذلك آليـ ــفت كـ ووصـ
لالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وخطة العمل الوطنية ملكافحة الفساد، مبـا يـشمل العمـل               

  .من خالل اتفاقات مشتركة مع القضاة وأعضاء النيابة العامة
مون إىل إجراء املزيـد مـن النقـاش حـول مـسألة الـسرية املـصرفية، وعـرض                   ودعا املتكلِّ   -٣٩

. احملاورون جتارهبم بشأن رفع قيود السرية املـصرفية، مبـا يـشمل رفعهـا بـدون أمـر مـن احملكمـة                
زانيـا املتحـدة أنَّ التـشريع الـوطين ال يـشترط احلـصول علـى إذن مـن               وأوضح ممثـل مجهوريـة تـن      

م لكــي تطلــع أجهــزة إنفــاذ القــوانني علــى الــسجالت املــصرفية   املؤســسات احلكوميــة واحملــاك 
كمـا أنَّ تقـدمي الـسجالت املاليـة مـن خـالل تـدابري املـساعدة القانونيـة املتبادلـة توازنـه                    . واملالية

  .ضمانات احملافظة على سرية املعلومات حلماية املؤسسات وأصحاب احلسابات
 الـــيت أعقبـــت ذلـــك حـــول إقـــرارات  وأثـــريت مـــسألة ســـرية املعلومـــات يف املناقـــشة   -٤٠

زانيا املتحدة أنَّ التشريع الوطين يقـضي بـأن           وأوضح ممثل مجهورية تن   . املوجودات والذمة املالية  
يتــسلم مفــوض الــشؤون األخالقيــة اإلقــرارات يف إطــار مــن الــسرية وجيــوز الــسماح بــاالطالع 

ومجيـع املـوظفني    . ة لـذلك  العام عليها وإتاحتها لوسـائط اإلعـالم إذا مـا أبـديت أسـباب وجيهـ               
العموميني، مبن فيهم رئيس الدولة، ملزمون بتقدمي إقرارات الذمة املالية خـالل فتـرة خدمتـهم،         
وتتوىل أمانة الشؤون األخالقية املعيَّنة وفق أحكام القانون فحص عيِّنات عـشوائية منـها سـنويا                

 حمكمـة خاصـة يرأسـها قـاض         وتتـوىل . للتأكد من صحتها باستخدام أساليب املراجعة والتقيـيم       
وأُوضح أيـضا أنَّ إقـرارات الذمـة       . من احملكمة العليا النظر يف املخالفات املرتكبة يف هذا الشأن         
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املالية مفيـدة يف كـشف جـرائم الفـساد، وأنَّ التحقيقـات يف جـرائم اإلثـراء غـري املـشروع الـيت                      
.  انتـهاء فتـرة خدمـة املوظـف        تتكشف بفعل إقرارات الذمة املالية ميكـن أن تـستمر إىل مـا بعـد              

 يف هذا الشأن، نبَّـه اثنـان مـن املـتكلِّمني إىل التمييـز        اجليِّدةويف معرض احلديث عن املمارسات      
بني التحقق من صحة اإلقرارات والكشف عنها، وقاال إنَّ هذا التفريق مفيد يف تـصميم الـنظم        

 أيـضا إىل ضـرورة تـضمني األقربـاء      وأشري إىل ضـرورة اسـترعاء االنتبـاه       . املناسبة يف هذا الشأن   
  .والشركاء يف فئة األشخاص املطالبني بتقدمي إقرارات الذمة املالية

وخــالل املناقــشة الــيت دارت حــول احلــصانات واالمتيــازات القــضائية، بــيَّن احملــاورون    -٤١
لـك  بإجياز نطاق احلصانات املعمـول هبـا يف بلـداهنم وإجـراءات رفعهـا عنـد االقتـضاء، مبـا يف ذ                     

وأشـار أحـد املـتكلِّمني إىل    . عند القبض على أحد األشـخاص أو تفتـيش مكتبـه أو حمـل إقامتـه        
  .ضرورة النظر أيضاً يف السوابق القضائية يف هذا الشأن

ويف معـــرض النقـــاش حـــول مـــصادرة عائـــدات اجلرميـــة وإدارة املوجـــودات املـــضبوطة   -٤٢
على ضرورة حتقيق التوازن بـني توجيـه عائـدات          واجملمدة واملصادرة، شدَّد ممثل اململكة املتحدة       

اجلرمية لتمويل عمليات أجهزة مكافحة الفـساد واحلاجـة إىل تعـويض الـضحايا بإنفـاق األمـوال                
وقـد أوضـح أيـضا، فيمـا يتعلـق حبـاالت الفـساد والتـدفقات                . لتحقيق أغـراض مفيـدة اجتماعيـا      

ة اليت ترتكب فيها هـذه األفعـال ينبغـي أن           املالية غري املشروعة العابرة للحدود، أنَّ مصاحل الدول       
ــة    ــار القنــوات  . تؤخــذ يف احلــسبان، وال ســيما مــن خــالل تــسويات إداري وأكــد علــى أن اختي

. اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية السترداد املوجودات ميكن أن يكـون لـه آثـاره علـى قبـول األدلـة                    
ليـات املدنيـة واإلداريـة، مبـا يـشمل وضـع       ط أحد املتكلِّمني الضوء على الفوائـد العمليـة لآل      وسلَّ

ســـيما بالنـــسبة  عتبـــات لالســـتدالل وتبـــسيط اإلجـــراءات، إىل جانـــب تأثرياهتـــا الوقائيـــة، وال 
كما عرض معلومات عن اإلطار القائم يف بلده لتحديـد العقوبـات مـع             . لألشخاص االعتباريني 
ت املتاحـة  سـلطات التجميـد املؤقَّـ     زانيا املتحدة     ووصف ممثل مجهورية تن   . مراعاة خطورة اجلرمية  

مبوجب أحكام التشريع الوطين يف سياق التحقيقات حيث ميكن للنائب العـام أن يـصدر أوامـر                 
كما نوَّه بقيمة قنـوات االتـصال غـري    . متنع من حيوز عائدات متأتية من جرمية من التصرف فيها         

خدام العائـدات غـري املـشروعة       الرمسية مع أجهزة إنفاذ القانون يف تدعيم التحقيقـات ومنـع اسـت            
  .على الصعيد الوطين

وعرض املتكلِّمون واحملاورون أيضا جتارهبم املتعلقة بإشراك اجلهات صـاحبة املـصلحة،        -٤٣
وسـلَّط ممثـل اململكـة      . مبا يشمل اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص، يف وضـع التـشريعات الوطنيـة             

ملشاورات الواسـعة علـى الـصعيد الـوطين يف وضـع            املتحدة الضوء على الدور اهلام الذي لعبته ا       
وقـال إن املـشاورات الـيت أجريـت مـع جهـات             . تشريعات متسقة مع االتفاقية واملعايري الدولية     
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غــري حكوميــة مــن أصــحاب املــصلحة قــد أدت مــثال إىل وضــع لــوائح تــشترط احلــصول علــى   
ــدء املالحقــة القــضائية جلــرائم الفــساد مــن مــوظفني فنــيني      يعملــون مبوجــب معــايري  موافقــة بب

باعتبـاره مـسؤوال سياسـيا      (منشورة تنظم كيفية بدء املالحقة القـضائية بـدال مـن النائـب العـام                
وقد ُنشرت أيضا على املوقع الشبكي للحكومة إرشـادات         ). معينا وموظفا قانونيا على السواء    

وأُشـري  . طاع اخلـاص  مناسبة توضح كيفية تنفيذ التشريعات الوطنية من أجل اجملتمع املدين والق          
ــسؤولني        ــق بامل ــا يتعل ــات وال ســيما فيم ــم لوســائط اإلعــالم يف حماســبة احلكوم ــدور امله إىل ال

طت ممثلـة رومانيـا الـضوء علـى منـصات التواصـل          وسـلَّ . املنتخبني وبتمويل األحزاب الـسياسية    
 والقطـاع   بني احلكومات املركزية واحمللية من جهة واألجهـزة املـستقلة وكـذلك اجملتمـع املـدين               

  .اخلاص من جهة أخرى، باعتبارها آلية رصد تعزز من تنفيذ التشريعات الوطنية
 مــتكلِّمني وحمــاورين باحلاجــة إىل إجــراء مناقــشة أخــرى لــدور امليــسرين    عــدَّةوســلَّم   -٤٤

الفنيني واملهنيني يف القطاع اخلاص، مثل احملـامني واحملاسـبني والـوكالء العقـاريني، الـذين كـثريا        
   بـــأنَّ االتفاقيـــة تكلِّمنيوســـلَّم بعـــض املـــ. لعبـــون دورا رئيـــسيا يف تيـــسري جـــرائم الفـــسادمـــا ي

وأشـار احملـاورون إىل حـاالت جـرت      . ميكن أن تشكل إطارا للمناقـشة     ) ٢٧ و ٢٦يف املادتني   (
فيها مساءلة أشخاص من املهنيني بتهمة تيـسري غـسل األمـوال وإىل حتقيقـات مت احلـصول فيهـا                    

وأُكِّـد علـى أمهيـة إشـراك        . وظة لدى منظمـات دوليـة رغـم احلـصانات الـسارية           على وثائق حمف  
فئات أخرى من األشخاص يف جهود مكافحة الفـساد، مـن بينـهم العـاملون يف سـلك القـضاء               

  . والنيابة العامة، من خالل التوعية واملشاركة والتدريب
زانيـا   ثـل مجهوريـة تـن   وخالل املناقشة اليت جرت بـشأن اإلثـراء غـري املـشروع، شـرح مم             -٤٥

املتحدة أنَّـه ال توجـد عقبـات دسـتورية يف بلـده بـشأن عـبء اإلثبـات، ألنَّ احملكمـة العليـا قـد                          
أوضحت أنَّ معيار أدلة اإلثبات لدى النيابة العامة يف القضايا اجلنائية ال يتأثر بعتبـة االسـتدالل            

  .ت الصلةاملقررة يف قضايا اإلثراء غري املشروع مبوجب التشريعات ذا
    

 الفصل الرابع  
 

    مناقشة عامة  )أ(  
ال بـني الـدول األطـراف      أكَّد املتكلِّمون جمدداً على احلاجـة إىل التعـاون القـضائي الفعَّـ              -٤٦

كما أكَّـدوا علـى ضـرورة أن تلتـزم الـدول التزامـا              . والتنفيذ الكامل للفصل الرابع من االتفاقية     
 من التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، متاشـياً مـع           راسخا بأن يزود بعضها البعض بأكرب قسط      

وقــدَّم بعــض املــتكلِّمني معلومــات عــن اإلصــالحات الــيت  . األحكــام ذات الــصلة مــن االتفاقيــة
 عـدَّة وأكَّـد   . أُدخلت على التشريعات واملعاهدات اليت أبرمت بشأن التعاون الدويل يف بلداهنم          
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نتــهم مــن أن يــصبحوا علــى وعــي باملمارســات مــتكلِّمني أنَّ املــشاركة يف آليــة االســتعراض مكَّ
  .  املتبعة لدى دول أخرى فيما يتعلق بتنفيذ الفصل الرابعاجليِّدة
ــنظم         -٤٧ ــد مــن ال ــواطنني يف العدي ــسليم امل ــها حظــر ت ــضاً إىل حتــديات حمــدَّدة، من وأُشــري أي

ترض الرد السريع على طلبات التعاون الدويل الواردة، والتحـديات          القانونية، واملشكالت اليت تع   
ــا  ــدةومــن املمارســات . املتعلقــة بتقــدمي املعلومــات تلقائي ــسليم  اجليِّ  املتعلقــة بتــسليم املــواطنني الت
وبغـرض تيـسري الـرد الـسريع،        .  مـن االتفاقيـة    ٤٤ مـن املـادة      ١٢املشروط املـشار إليـه يف الفقـرة         

كمـا  . لـة الطالبـة بوضـوح أن الطلـب عاجـل عنـدما تـرى ضـرورة لـذلك                  أُوصي بأن تـذكر الدو    
عت الدول على االستفادة الكاملة من امتيازاهتا اليت ختـول هلـا تبـادل املعلومـات تلقائيـا، مـع                    ُشجِّ

  . استخدام هنج متوازن واحترام اخلصوصية واحلقوق املتعلقة باإلجراءات القانونية الواجبة
ويف ذلـك   . ني عن ضرورة تعزيـز اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس قـانوين            وحتدث أحد املتكلِّم    - ٤٨

الصدد، اقُترح أن تبدأ األمانـة بـشكل منـهجي يف مجـع وحتليـل املعلومـات املتاحـة بـشأن اسـتخدام                       
االتفاقية كأساس قانوين يف التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، وخباصة فيما يتعلق بتسليم املطلـوبني              

وأشـار مـتكلِّم آخـر إىل الـصعوبات الـيت تواجـه احلـصول علـى             . املـساعدة القانونيـة   للعدالة وتبـادل    
  . بيانات موثوقة بشأن استخدام االتفاقية كأساس قانوين للتعاون على إنفاذ القانون

 مـن االتفاقيـة، الـيت تـنص علـى ضـرورة أن تنظـر                ٤٣ مـتكلِّمني إىل املـادة       عـدَّة وأشار    -٤٩
ــساعدة    ــدول األطــراف يف م ــسائل     ال ــات واإلجــراءات اخلاصــة بامل ــبعض يف التحقيق ــضها ال بع

 للمـؤمتر اللـذين دُعيـت فيهمـا         ٥/٣ و ٥/١املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد، وإىل القرارين        
وذكر بعض املتكلِّمني، فيمـا يتعلـق       . الدول األطراف إىل تبادل املمارسات املتعلقة هبذه املسألة       

 بــشأن منــوذج CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5وارد يف الوثيقــة هبــذا املوضــوع، أن النمــوذج الــ 
التعـاون الــدويل يف اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة املتعلقــة بالفــساد، ميكــن أن يكــون أداة مفيــدة  

 أنه ميكن مـد املوعـد النـهائي الـذي حددتـه       متكلِّمني عدَّةوذكر  . لتقدمي املعلومات ذات الصلة   
لصلة وأنَّ البلدان ميكن أن تنظـر يف إمكانيـة اسـتخدام النمـوذج        األمانة لتقدمي املعلومات ذات ا    

  . عند تقدمي ردودها
وأثار متكلِّمان مسألة االستماع إىل الـشهود يف اإلجـراءات املتعلقـة بتـسليم املطلـوبني                  -٥٠

للعدالــة وتبــادل املــساعدة القانونيــة عــن طريــق التواصــل بالفيــديو وســائر أشــكال االتــصاالت    
ــة ــضمان أن يكــون      .اإللكتروني ــانوين هلــذه األســاليب ول ــوفري أســاس ق ــرزت احلاجــة إىل ت  وأُب

  . للشهادة صفة استداللية يف اإلجراءات
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األمريكيـة للتعـاون القـضائي      -م أحد املتكلِّمني عرضاً حول عمل الشبكة اإليبرييـة        وقدَّ  -٥١
  . ابط تشغيلية فيما بينهاالدويل، مربزاً فائدة الشبكات القضائية اإلقليمية وداعياً إىل إنشاء رو

    
    حلقة نقاش  )ب(  

مـــت حلقـــة نقـــاش لتيـــسري مـــداوالت الفريـــق بـــشأن  عمـــالً بإرشـــادات الفريـــق، ُنظِّ  -٥٢
وميكـن  . هت الدعوة إىل ممثلي أسـتراليا وكوبـا للمـشاركة         ووجِّ. استعراض تنفيذ الفصل الرابع   

 املوقــع الـشبكي لفريــق  االطـالع علـى العــروض التوضـيحية املقدمــة خـالل حلقـة النقــاش علـى      
  . استعراض التنفيذ

 اليت جرى عرضـها ومناقـشتها إىل حـسن التوقيـت            اجليِّدةوأُرجع عدد من املمارسات       -٥٣
وأُشـري إىل أن النجـاح يف هـذا الـصدد يتمثـل            . والسرعة يف االستجابة لطلبات التعـاون الـواردة       

وميكــن . ات التعــاون الــدويليف التنــسيق الــسلس بــني املؤســسات الوطنيــة عنــد الــرد علــى طلبــ 
كمـا ذُكـر أن قواعـد البيانـات اخلاصـة بتتبـع             . لذلك أن يتحقق من خالل إنشاء جلان للتنـسيق        

وأشـار  . طلبات التعاون الدويل الواردة ساعدت يف الرد على تلك الطلبات يف توقيت مناسـب             
  . يةاملتكلِّمون أيضاً إىل احلاجة إىل قنوات اتصال جيدة بني السلطات املركز

وفيما يتعلق باألساس القـانوين، ُسـلِّط الـضوء علـى تقـدمي التعـاون الـدويل املـستند إىل                       -٥٤
كمــا ذُكــرت . اجليِّــدةاالتفاقيــة أو علــى أســاس مبــدأ املعاملــة باملثــل باعتبــاره مــن املمارســات   

سياسة التحديث املتواصـل للمعاهـدات ومـذكرات التفـاهم املربمـة بـشأن التعـاون الـدويل بـني                    
  . لسلطات املعنية بإنفاذ القانونا

ــ  -٥٥ ــاره مــن     وُس لِّط الــضوء علــى التعــاون غــري الرمســي بــني ســلطات إنفــاذ القــانون باعتب
وقدَّمت بعض البلدان معلومات بشأن تعاون سـلطات        . العوامل املهمة يف جناح التعاون الدويل     

 معلومـات بـشأن جتربـة       وقـدم أحـد املـتكلِّمني     . إنفاذ القانون لديها مع نظرائها يف دول أخـرى        
واعُتـرب  . بلده يف إيفاد عدد من ضباط االتصال إىل بلدان أخرى كوسيلة لتحقيق اهلدف نفـسه             
  . أن وجود إطار وطين متني للتحقيقات اجلنائية من األسس الضرورية لنجاح التعاون

    
    حملة مواضيعية عامة بشأن التوصيات   )ج(  

 املواضــــيعي للتوصــــيات الــــواردة يف الوثيقــــة قــــدَّمت األمانــــة مــــوجزا لالســــتعراض  -٥٦
CAC/COSP/IRG/2014/10 .  
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ــواردة يف التقــارير       -٥٧ وأشــار املتكلِّمــون إىل وجــود شــيء مــن التفــاوت يف التوصــيات ال
وُرئــي ضــرورة إجــراء املزيــد مــن املناقــشات لــضمان االتــساق فيمــا بــني تقــارير           . القُطريــة

ئــي أنَّــه ينبغــي النظــر فيمــا إذا كــان ميكــن إعطــاء وُر. االســتعراض القُطــري وتــوازن التوصــيات
الـــدليل وأشـــار أحـــد املـــتكلِّمني إىل . اخلـــرباء القـــائمني باالســـتعراض املزيـــد مـــن اإلرشـــادات

كافحــة الفــساد واألعمــال التحــضريية للمفاوضــات   مل  األمــم املتحــدةالتــشريعي لتنفيــذ اتفاقيــة 
ــا   ملكافحــة الفــساد األمــم املتحــدةالراميــة إىل وضــع اتفاقيــة  ملثــل هــذه  باعتبارمهــا أساســا ممكن

وميكن استلهام الـوحي أيـضاً يف هـذا الـشأن مـن آليـات االسـتعراض القائمـة الـيت                  . اإلرشادات
  .ن العمل عن توصيات أكثر اتساقاًأسفرت على مدار سنوات عديدة م

    
    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - رابعاً 

، أن يبـدأ فريـق اسـتعراض التنفيـذ علـى الفـور، بـدعم مـن                  ٥/١قرَّر املؤمتر، يف مقـرَّره        -٥٨
 ٤٨األمانة، يف مجع ومناقشة املعلومات ذات الصلة من أجـل تيـسري تقيـيم األداء وفقـاً للفقـرة                    

مــن اإلطــار املرجعــي، عقــب اختتــام دورة االســتعراض األوىل، وأن يــدرج الفريــق يف دوراتــه    
  .شة تلك املعلوماتالقادمة بنداً يف جدول األعمال يتيح مناق

ولتيسري املناقشة بشأن هذا البند اجلديد من جدول األعمال، أتيحت مقدمة شـاملة عـن          -٥٩
وأشــري إىل الوثيقـــــــــة . الوثــائق، ألنَّ ورقــات غرفــة االجتماعــات متاحــة باللغــة اإلنكليزيــة فقــط

CAC/COSP/2013/14       ساد قـد ُدرِّبـوا علـى        ممارس ملكافحـة الفـ     ١ ٤٠٠، اليت بيَّنت أنَّ أكثر من
وعـالوة  . عمل آلية االستعراض، ممَّا أسهم يف إجياد جمموعة عاملية من اخلرباء يف مكافحة الفـساد              

على ذلك، أشـري إىل الطـابع العـاملي والـشامل لآلليـة الـذي أمكـن حتقيقـه بفـضل التـزام اجلهـات                 
            وتـضمَّنت املـسامهات   . ا يف اآلليـة املاحنة بدعم املشاركة الكاملة للبلدان الناميـة وأقـل البلـدان منـو

: الــواردة مــن الــدول بــشأن تقيــيم أداء اآلليــة تعليقــات بــشأن عــدَّة مواضــيع عامــة وشــاملة منــها 
املبــادئ التوجيهيــة آلليــة االســتعراض؛ واجلــداول الزمنيــة ملختلــف خطــوات عمليــة االســتعراض؛ 

دة املـستبانة؛ واجملتمـع املـدين؛ ومتابعـة         واملساعدة التقنيـة؛ والتقـارير املواضـيعية واملمارسـات اجليِّـ          
االستعراضات القُطرية؛ وآليات االسـتعراض األخـرى اإلقليميـة أو القطاعيـة؛ والتمويـل؛ وعمـل                

ــق ــدِّمت      . الفري ــة االســتعراض القطــري، وقُ كمــا تناولــت املــسامهات جوانــب حمــدَّدة مــن عملي
 الـواردة مـن الـدول بـشأن مـشروع           وقُدِّمت حملة عامة عن التعليقات    . مقترحات يف ذلك الصدد   

خمطَّط تسلـسل األسـئلة واهليكـل املواضـيعي املقتـرح، فـضالً عـن مـشروع ملناقـشة قائمـة التقيـيم                       
ومشلــت تلــك التعليقــات مقترحــات بــشأن البــاب املتعلــق باملعلومــات العامــة؛ واهليكــل  . املنقَّحــة

  .ع استعراضهمااملقترح؛ وأطر اإلرشادات؛ واألسئلة املتعلقة بالفصلني املزم
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مون على أنَّه من الـسابق ألوانـه تقيـيم أداء اآلليـة، مبـا أنَّ الـدورة األوىل مل                    وشدَّد املتكلِّ   -٦٠
   مــن اإلطــار املرجعــي، وأنَّ املناقــشات بــشأن املــسائل ذات الــصلة  ٤٨ختتــتم بعــد، وفقــاً للفقــرة 

لن يكـون مبقـدور الفريـق اسـتخالص         ال تزال، على أيَّة حال، يف مرحلتها األوىل، ومن ثَمَّ، فإنَّه            
  . استنتاجات وتقدمي توصيات يف الدورة احلالية لكي ينظر فيها مؤمتر الدول األطراف

مــون أنَّ مــن املهــم أن تبــدأ مناقــشة التحــسينات احملتملــة ألداء اآلليــة بغيــة وذكــر املتكلِّ  -٦١
ــة  ــا يف دورة االســـتعراض الثانيـ اهلـــدف الكلـــي املتمثـــل   إىل تكلِّمنيوأشـــار بعـــض املـــ . إدخاهلـ

  .بالنهوض بتنفيذ االتفاقية
 على رضاهم عن سري عمل آلية االستعراض، وقالوا إنَّه لـن يلـزم            متكلِّمنيوشدَّد عدَّة     -٦٢

اســــتعراض " إىل ضــــرورة تكلِّمنيوأشــــار بعــــض املــــ. إدخــــال أي تغــــيريات رئيــــسية عليهــــا
قيــام األمانــة بالتمــاس وجتميــع والنظــر يف اقتراحــات لتحــسينه، مبــا ينطــوي علــى  " االســتعراض

اقتراحات إضافية من الدول األطراف، ممَّـا يتـيح للفريـق احلـصول علـى حملـة عامـة عـن العمليـة                       
وتضمَّنت املعلومات الواردة يف التقارير املرحلية الـيت أُعـدَّت          . وإدارة سري عملها واستمراريتها   

سـتعراض القطـري بـشأن خمتلـف        من أجل الفريق أدلَّـةً علـى ممارسـات بـرزت مـن عمليـات اال               
وأشــار املتكلمــون إىل مــا تتَّــسم بــه اجلــداول الزمنيــة لالستعراضــات مــن طــابع    . مســات اآلليــة

  .إرشادي، وناشدوا يف نفس الوقت الدول واألمانة التقيُّد بتلك اجلداول إىل أقصى حدٍّ ممكن
تـوازن بدقَّـة بـشأن    واستذكر املتكلمـون املفاوضـات الـيت أفـضت إىل احلـل التـوافقي امل                -٦٣

اإلطار املرجعي، والذي متَّ التوصُّل إليه يف دورة املؤمتر الثالثة، وفهم الوفـود بـشأن العديـد مـن                   
ويف ذلك الصدد، شـدَّد املتكلمـون علـى ضـرورة التقيُّـد باملبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف                     . مساته

ئفـة مـن التحـسينات دون تعـديل          إىل إمكانيـة إجـراء طا      مـتكلِّمني وأشار عدَّة   . اإلطار املرجعي 
  .اإلطار املرجعي، وذلك باعتماد هنج مرٍن وعملي ومتدرج وشامل

ــدَّة    -٦٤ ــتكلِّمنيوأشــار ع ــذايت      م ــيم ال ــة التقي ــشروع قائم ــشأن م ــة ب ــات املقدَّم  إىل التعليق
 عمليـة   فقد أثبتت جتربة ملء قائمة التقييم الذايت يف الدورة األوىل أنَّهـا           . املرجعية للدورة الثانية  

 إىل إمكانيـة    مـتكلِّمني وأشار عدَّة   . ب بالتعديالت التقنية املبكرة اليت أُجرَيت عليها      م، وُرحِّ تعلُّ
وأبــدى . تقــصري قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة لتخفيــف العــبء عــن جهــات الوصــل 

فـصَّلة ضـرورية   آخرون رضاهم عن قائمة التقييم بشكلها احلايل، وأشاروا إىل أنَّ املعلومـات امل        
 عـن جتـارب دوهلـم فيمـا يتعلـق      متكلِّمنيوأبلغ عدَّة  . من أجل التمكُّن من تقييم تنفيذ االتفاقية      

مبــلء قائمــة التقيــيم الــذايت والتنــسيق فيمــا بــني خمتلــف الــسلطات الوطنيــة وأصــحاب املــصلحة  
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 ضـرورة   تكلِّمنياملـ وذكـر بعـض     .  أيضاً إىل نطاق قائمة التقيـيم      تكلِّمنيوأشار بعض امل  . املعنيني
  .احلفاظ على جودة قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة ونطاقها وطابعها التفصيلي ومشوهلا

 ملرحلة احلوار من االستعراضات القطرية، وأبلغوا عـن جتربـة دوهلـم             متكلِّمنيوتطرَّق عدَّة     - ٦٥
ولوحظ أنَّ معظم الدول قد وافقت      . فيما يتعلق باحلوار املباشر من خالل الزيارات القطرية حتديداً        

 جتـارهبم يف    مـتكلِّمني وتبادل عـدَّة    . على إجراء حوار مباشر من أجل استكمال االستعراض املكتيب        
جمال إشراك اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص واألوسـاط األكادمييـة يف عمليـة االسـتعراض، وهـو مـا             

علـى الفوائـد الـيت عـاد هبـا ذلـك اإلشـراك علـى             وسـلَّطوا الـضوء     . يتم عادةً أثناء الزيـارات القطريـة      
  .وشدَّد آخرون على الطبيعة احلكومية الدولية لعملية االستعراض. استعراضهم

مـــون إىل العمليـــات املنفَّـــذة ملتابعـــة التوصـــيات الـــصادرة يف عمليـــات       وأشـــار املتكلِّ  -٦٦
ن إجـراءات املتابعـة، مبـا    االستعراض القطري، وتبادلوا أفكارهم بشأن وسائل اإلبالغ املالئمة عـ   

وذكـر أيـضاً اسـتخدام أدوات تكنولوجيـا     . يف ذلك التقارير الشفوية القصرية املُقدَّمـة إىل الفريـق    
  .املعلومات والتطبيقات على شبكة االنترنت يف تباُدل املعلومات، مبا يف ذلك عمليات املتابعة

عـن عمليـات االسـتعراض القطـري        مون إىل املعلومات الغزيـرة الـيت تنـتج          وأشار املتكلِّ   -٦٧
والحظـوا أنَّ مـن املمكـن النظـر يف إعـداد            . وُتْدَرج يف التقارير املواضيعية واإلضافات اإلقليمية     

 أيــضاً بالنــشر الطــوعي لكامــل تقــارير  تكلِّمنيورحَّــب بعــض املــ. منــشور عنــد اختتــام الــدورة
وطلـب  . ملمارسات اجليِّدة وتعميمهـا   وُرئي أيضاً أنَّ من املفيد استبانة ا      . االستعراضات القطرية 

 إىل األمانـة تقـدمي وثيقـة موحَّـدة تـسترشد بالـدروس املـستفادة وتقـدم أفكـاراً                    تكلِّمنيبعض املـ  
ومقترحـات بـشأن التحـسينات اسـتناداً إىل جتـارب األمانـة وإىل حتليـل املقترحـات املقدَّمـة مــن          

ــه املــ     ــسواء، لكــي ينظــر فيهــا الفريــق يف دورت ــة الفريــق  . ستأنفةالــدول علــى ال وســتزود األمان
  .مبعلومات عن متوسط الفترة الزمنية اليت استغرقتها كل مرحلة من مراحل االستعراض

 تأييدهم لنمـوذج التمويـل املخـتلط الـوارد          تكلِّمنيوفيما يتعلق بالتمويل، أبرز بعض امل       -٦٨
عــات، يف حــني قــال يف اإلطــار املرجعــي والــذي يــشمل مــوارد مــن امليزانيــة العاديــة ومــن الترب  
 مـتكلِّمني ونـوَّه عـدَّة     . آخرون إنَّه ينبغي متويل اآللية من امليزانية العادية لألمـم املتحـدة حـصريا             
 .بأمهية ما ُيقدَّم من تدريب ومساعدة خالل عملية االستعراض القطري

   
    املساعدة التقنية  - خامساً 

ــة     -٦٩ ــساعدة التقنيــ ــوثيقيت املــ ــة لــ ــت األمانــ ــد أن عرضــ  CAC/COSP/IRG/2014/2 (بعــ
ــات     ، أعــرب املتكلِّ)CAC/COSP/IRG/2014/3و ــراء املعلوم ــا، وث ــديرهم جلودهتم ــن تق ــون ع م
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. الواردة فيهما، وفائدهتما لعمل الفريق فيما يتعلـق باسـتبانة االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة                 
، وأعربــوا عــن دعمهــم  علــى أمهيــة املــساعدة التقنيــة يف تنفيــذ االتفاقيــة مــتكلِّمني عــدَّةوشــدَّد 

للجهود املبذولة مـن أجـل تعزيـز آليـة االسـتعراض يف ذلـك الـصدد، وجـدَّدوا التـزامهم بتعزيـز                   
  . وتيسري تقدمي املساعدة التقنية

وُشــدِّد أيــضاً علــى قيمــة تقــارير االســتعراض القطــري وأمهيــة الــدور الــذي تؤديــه آليــة   -٧٠
ــةاالســتعراض يف اســتبانة االحتياجــات كأســاس لتقــد   ــة علــى  . مي املــساعدة التقني وقُــدِّمت أمثل

 تكلِّمنيالفائدة اليت حقَّقتـها اآلليـة يف تعزيـز التعـاون بـني املؤسـسات الوطنيـة، وشـرح أحـد املـ                      
كيف ساعدت عمليـة االسـتعراض علـى إذكـاء الـوعي باملـسائل املتعلقـة بالفـساد، ممـا وضـعها                

  .على قائمة األولويات السياسية
ون أمثلـــة علـــى كيفيـــة دعـــم املـــساعدة التقنيـــة إلعـــداد خطـــط العمـــل   مـــوقـــدَّم متكلِّ  - ٧١

 إتاحـة االطـالع علـى       تكلِّمنيواقترح أحد امل  . واإلصالحات التشريعية وإنشاء مؤسسات جديدة    
خطط العمل الوطنية عن طريق صفحات املـوجزات القُطريـة علـى موقـع مكتـب األمـم املتحـدة                    

وأبــرز . طريقــة الســتبانة املــداخل لتقــدمي املــساعدة التقنيــة  واجلرميــة باعتبارهــا خــدِّراتاملعــين بامل
م آخـر أمهيـة منظمـات اجملتمـع املـدين باعتبارهـا شـريكة يف التنفيـذ وعمليـات املتابعـة نظـراً                        متكلِّ

  .ملعرفتها باملسائل ذات الصلة وقدرهتا على أن تقترح حلوالً مبتكرة يف كثري من األحيان
 أن إجــراء املزيــد مـن التحليــل لالحتياجــات مــن املــساعدة   إىلتكلِّمنيوأشـار بعــض املــ   -٧٢

التقنية على الصعيد اإلقليمي أفاد كثرياً يف توفري املعلومات الالزمة للقـرارات الربجميـة واسـتبانة                
مــون آخــرون كيــف أن وأبــرز متكلِّ. الــروابط وأوجــه التــآزر احملتملــة فيمــا بــني البلــدان املعنيــة 

ساعد علـى تنفيـذ االتفاقيـة وتقيـيم أثرهـا نظـراً للتـشابه بـني األطـر               التعاون اإلقليمي ميكن أن يـ     
  . املؤسسية والتحديات داخل اإلقليم الواحد

 الضوء على جتـارهبم اإلجيابيـة يف االسـتفادة مـن املـساعدة التقنيـة         متكلِّمني عدَّةوسلَّط    -٧٣
دة  جهات ماحنـة ثنائيـة ومنظمـات متعـدِّ          تلك املساعدات  وقد قدَّمت . وتقدميها بصورة ناجحة  

األطراف، مثل أمانة الكومنولث واملنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة، باإلضـافة إىل مكتـب األمـم                 
وأشـار  .  واجلرميـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، والبنـك الـدويل              خـدِّرات املتحدة املعين بامل  

لتقنية الـيت يقـدِّمها مكتـب األمـم         مون أيضاً بتقدير إىل الدعم املتواصل وأنشطة املساعدة ا        متكلِّ
ــادرة اســترداد املوجــودات    خــدِّراتاملتحــدة املعــين بامل  واجلرميــة والبنــك الــدويل مــن خــالل مب

وأُكِّدت جمدَّداً أمهيـة اتِّبـاع هنـج قُطـري مـن حيـث املبـادرة والتنفيـذ               . املسروقة املشتركة بينهما  
مج متكامــل ومنــسَّق للمــساعدة التقنيــة، مبــا لتقــدمي املــساعدة التقنيــة، باإلضــافة إىل تقــدمي برنــا 
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ويف هذا السياق، ُشدِّد على ضرورة االلتزامـات الطويلـة األجـل         . ٣/٤يتماشى مع قرار املؤمتر     
  . لضمان االستدامة، على الرغم من أمهية املساعدة احملدَّدة اهلدف القصرية األجل

. مداوالته بشأن اسـتعراض التنفيـذ     مت حلقة نقاش لتيسري     ووفقاً إلرشادات الفريق، ُنظِّ     - ٧٤
وميكـن  . وُدعي ممثلو مجهورية كوريا والسلفادور وناميبيا واالحتاد األورويب واملكتب للمـشاركة          

  . االطِّالع على العروض املقدَّمة خالل حلقة النقاش على املوقع الشبكي للمكتب
ــة التعــاون   خــالل املناقــشات الــيت دارت بعــد ذلــك علــ   مــتكلِّمني عــدَّةوشــدَّد   -٧٥ ى أمهي

ويف ذلــك الــصدد، أُشــري إىل . اإلقليمــي والتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف تنفيــذ االتفاقيــة 
ويركِّـز  . تأسيس مركز البلدان األفريقية األعضاء يف الكومنولث ملكافحـة الفـساد يف بوتـسوانا             

تفاقيـات اإلقليميـة،    املركز على تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة، باإلضـافة إىل تنفيـذ الربوتوكـوالت واال               
ويعقد املركـز دورات تدريبيـة للمـوظفني يف         . مثل اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد وحماربته      

  . أجهزة مكافحة الفساد ومسؤويل الشرطة والنيابة العامة
. مون أمهية إذكاء الـوعي بـشأن املـساعدة التقنيـة وطرائـق احلـصول عليهـا                وأبرز املتكلِّ   -٧٦

مون املشاركني اآلخرين علـى عرضـهم لتجـارهبم وخـرباهتم، وأكَّـدوا علـى أمهيـة                 لِّوشكر املتك 
ونوقشت بشكل خاص أمهيـة آليـة االسـتعراض باعتبارهـا           . التعلم من تلك التجارب واخلربات    

. نقطة بداية لتقدمي املساعدة التقنية، وأُبرزت احلاجة إىل تدابري مناسـبة للمتابعـة يف هـذا الـشأن          
 إىل الفائدة اليت تعود مـن إنـشاء مـصفوفة باالحتياجـات             متكلِّمني عدَّةد، أشار   ويف ذلك الصد  

ونوقـشت مـسألة حتديـد      . من املـساعدة التقنيـة لبيـان التوصـيات واملالحظـات بغـرض متابعتـها              
ــسياق      األولويــات يف إطــار خطــة العمــل؛ وكــان أحــد االحتمــاالت املطروحــة، اســتناداً إىل ال

ــد األولو   ــو حتدي ــي، ه ــذ      احملل ــث ُتنف ــة، حبي ــزام مبوجــب االتفاقي ــستوى االلت ــات اســتناداً إىل م ي
وميكن حتديد األولويات بطريقة أخرى وهـي إعطـاء         . األحكام امللزمة قبل األحكام غري امللزمة     

  .األفضلية للمجاالت اليت ستحقق فيها نتائج مباشرة
 مـتكلِّمني  عـدَّة أشـار  وخالل املناقشات، أُثريت مسألة شكل تقدمي املساعدة التقنيـة، و       -٧٧

إىل أنه على الـرغم ممـا للـدورات التدريبيـة مـن فائـدة، فإنـه ينبغـي أيـضاً تقـدمي مـساعدة ماديـة                           
ــز تعقُّــب املوجــودات    كمــا نــوقش توقيــت تقــدمي املــساعدة   . ومعــدات، وخباصــة بغــرض تعزي

فجـوات يف التنفيـذ   مون أهنم يفضِّلون تقـدمي املـساعدة التقنيـة فـور اسـتبانة        وذكر املتكلِّ . التقنية
  . أثناء عملية االستعراض

ــار املتكلِّ    -٧٨ ــك، أشـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــتبانة    وعـ ــتعراض يف اسـ ــة االسـ ــة عمليـ ــون إىل أمهيـ مـ
ــة  ــة االســتعراض  وأشــار مــتكلِّ. االحتياجــات إىل املــساعدة التقني م خــالل املناقــشة إىل أن عملي
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. م أولويـة مكافحـة الفـساد     ساعدت يف اجلمع بني أجهزة املساءلة املختلفـة وأسـهمت يف تعظـي            
وأبــرز املــتكلم أيــضاً أمهيــة عمــل املستــشارين اإلقليمــيني املعنــيني مبكافحــة الفــساد، وخباصــة يف 

 بفرصـة تبـادل اخلـربات       متكلِّمني عدَّةورحَّب  . تعزيز التعاون فيما بني البلدان اجلزرية الصغرية      
  .من املساعدة التقنيةوأعربوا عن اهتمامهم بالتعلم من آراء البلدان املستفيدة 

ــوعي يف مؤســسات      تكلِّمنيوطلــب بعــض املــ   -٧٩ ــز ال ــة مــن أجــل تعزي ــدعم مــن األمان  ال
بلداهنم، ودعم اجلهات املاحنة من أجل تنفيذ االتفاقية بغية تعزيز اجلهـود الـيت تبـذهلا الـسلطات                  

  .الوطنية املعنية مبكافحة الفساد
    

    يزانيةاملسائل املالية واملتعلِّقة بامل  - سادساً 
قـدَّمت األمانـة معلومــات حمدَّثـة عــن امليزانيـة تبــيِّن النفقـات املتكّبــدة حـىت اآلن بــشأن         -٨٠

السنوات األربع األوىل من عمل اآللية، والتقديرات املنقَّحة بشأن الـسنوات األربـع األوىل مـن             
ـــ   ــوارد املتلقَّ ــذلك املـ ــة، وكـ ــل اآلليـ ــدة   عمـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العاديـ ــن امليزانيـ ــات، اة مـ والتربعـ

واالحتياجات من املوارد للسنة اخلامسة من عمل اآلليـة، والتـدابري املؤقَّتـة بـشأن الوفـورات يف                  
وأعربت األمانة عن تقديرها ملا قدَّمته الـدول حـىت اآلن مـن تربعـات لـدعم اآلليـة،                    . التكاليف

نفيـذ، والـيت تـشري إىل       مبا يف ذلك التعهدات املعلن عنها أثناء الدورة احلالية لفريق اسـتعراض الت            
  .أنَّ العجز التمويلي قد ُسدَّ تقريباً

. مون عن رضاهم عـن عمـل األمانـة ووضـوح الوثيقـة املعروضـة علـيهم             وأعرب املتكلِّ   -٨١
ميـوَّل وفقـه أحـد        عن تأييدهم للنمـوذج التمـويلي الـراهن لآلليـة، الـذي            متكلِّمني عدَّةوأعرب  

ألمم املتحدة ومتوَّل سائر عناصرها من التربعات، وفقا لقـرار          عناصر اآللية من امليزانية العادية ل     
مون آخرون أنَّـه ينبغـي متويـل اآلليـة مبجملـها        ورأى متكلِّ .  ولإلطار املرجعي لآللية   ٣/١املؤمتر  

  .من امليزانية العادية لألمم املتحدة بغية كفالة استدامتها وحيادها
ملاحنني من أجل اآللية بغيـة تعزيـز القـدرة          وشدَّدت األمانة على ضرورة توسيع قاعدة ا        -٨٢

على التنبؤ بالتمويل واستقراره، فهما أمـران يتـسمان بأمهيـة بالغـة بالنـسبة لتـشغيل اآلليـة علـى                   
وُشجِّعت الدول على توفري مسامهات مالية إضـافية لآلليـة لـسدِّ أي عجـز             . ال ومستدام حنو فعَّ 
 ُبيِّنــت خمتلــف البنـود املــراد تغطيــة تكاليفهــا مــن  ،تكلِّمنيوإثــر طلــب تقــدَّم بـه أحــد املــ . إضـايف 

  .التربعات، وال سيما ترمجة وثائق عمل اآللية ومشاركة أقل البلدان منوا يف دورات الفريق
وطُلب إىل األمانة أن تعد تقـديرات ماليـة لـدورة االسـتعراض الثانيـة لكـي ينظـر فيهـا                        -٨٣

إعـداد تلـك التقـديرات، مراعـاة املناقـشات          والحظت األمانة أنَّ مـن الـضروري، عنـد          . الفريق
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اجلارية بشأن أداء اآللية واملتوقع أن تستمر حىت انعقاد الدورة املـستأنفة، وأنَّـه قـد يلـزم مـن مث                     
  .مزيد من الوقت إلعداد تقديرات دقيقة

طت األمانــة الــضوء علــى الــشفافية الــيت تتــسم هبــا طريقــة عــرض املــسائل املاليــة    وســلَّ  -٨٤
  .بامليزانية على الفريق، وأكَّدت جمدَّدا التزامها باالستمرار على تلك املمارسةواملتعلقة 

    
    مسائل أخرى  - سابعاً 

أُتيح للفريق موجز عن جلسة اإلحاطة اليت عقدت من أجـل املنظمـات غـري احلكوميـة              -٨٥
 ).CAC/COSP/IRG/2014/CRP.11 (٤/٦وفقا لقرار املؤمتر 

   
    قَّت للدورة السادسة لفريق استعراض التنفيذجدول األعمال املؤ  - ثامناً 

يونيــه / حزيــران٦اعتمــد فريــق اســتعراض التنفيــذ، يف جلــسته التاســعة املعقــودة يف         -٨٦
 ).CAC/COSP/IRG/2014/L.2(، جدول األعمال املؤقَّت لدورته السادسة ٢٠١٤

   
    لتقريرااعتماد   - اًتاسع 

، ٢٠١٤يونيـه   / حزيران ٦اعتمد فريق استعراض التنفيذ، يف جلسته التاسعة املعقودة يف            - ٨٧
 ).Add.3 إىل Add.1 وCAC/COSP/IRG/2014/L.1(عن أعمال دورته اخلامسة التقرير 
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      املرفق األول
      جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة لفريق استعراض التنفيذ    

  :يميةاملسائل التنظ  -١
  افتتاح الدورة؛  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢
  .أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٣
  .املساعدة التقنية  -٤
  .املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٥
  . أخرىمسائل  -٦
  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ  -٧
 .اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السادسة  -٨
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 املرفق الثاين
   

 : آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
 تعراض األوىلالدول املستعرِضة والدول املستعَرضة يف دورة االس

   
 السنة األوىل  

   

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةالدول

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
    

  إيطاليا  زمبابوي  زامبيا  جمموعة الدول األفريقية
  رومانيا  غانا  أوغندا 
  أوغندا  املتحدةزانيا  مجهورية تن  توغو 
  سلوفاكيا  جنوب أفريقيا  املغرب 
  منغوليا  إثيوبيا  ي سان تومي وبرينسيب 
  لبنان  السنغال  رواندا 
  االحتاد الروسي  موريشيوس  النيجر 
  زويال البوليفارية مجهورية فن  مصر  بوروندي 
    

  نيجرييا  ملديف  األردن ا واحمليط اهلادئجمموعة دول آسي
  باراغواي  رية إيران اإلسالميةمجهو  بنغالديش 
  كينيا  اليمن  منغوليا 
  الواليات املتحدة  بنغالديش  فيجي 
  مالوي  طاجيكستان  بابوا غينيا اجلديدة 
  اململكة املتحدة  أوزبكستان  إندونيسيا 
    

  جمموعة دول أوروبا الشرقية  مصر  االحتاد الروسي  ليتوانيا
 لدميقراطية الشعبيةمجهورية الو ا اجلبل األسود كرواتيا

  السويد  ألبانيا  بلغاريا 
  بولندا  سلوفينيا  أوكرانيا 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية   أوكرانيا  السلفادور  شيلي
 هاييت املكسيك الربازيل  ي والكاريب

  أوروغواي  نيكاراغوا  اجلمهورية الدومينيكية 
  سنغافورة  بنما  األرجنتني 
  إكوادور  دة القومياتتعدِّدولة بوليفيا امل  بريو 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةالدول

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
    

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   السويد  الواليات املتحدة
  سابقاً

  تونس  اليونان  فنلندا
  ليتوانيا  بلجيكا  إسبانيا

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  ودول أخرى

  كابو فريدي  الدامنرك  فرنسا
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 السنة الثانية  
   

   املستعَرضةالدولة الطرف  اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةالدول

  الدولة الطرف املستعرِضة األخرى  من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

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

  فنلندا  زمبابوي  بنن 
  رية الدومينيكيةاجلمهو  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  )أ(زمبابوي 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   أنغوال  )أ(الكامريون 

  سابقاً
    

  ليختنشتاين  اليمن  بروين دار السالم  آسيا واحمليط اهلادئجمموعة دول
  األردن  ماليزيا  العراق 
  لكسمربغ  منغوليا  الشعبية مجهورية الو الدميقراطية 
  قطر  باكستان  كازاخستان 
  مصر  بنغالديش  الفلبني 
  إيطاليا  لبنان  فييت نام 
  ناميبيا  فيجي  )أ(ليشيت-تيمور 
  الربتغال  ملديف  )أ(ةاإلمارات العربية املتحد 
  بيالروس  إندونيسيا  )أ(مجهورية إيران اإلسالمية 
  إثيوبيا  سري النكا  )أ(الكويت 
    

  جمموعة دول أوروبا الشرقية   مالطة  بولندا  سلوفاكيا
  أوكرانيا  رومانيا  صربيا

  اململكة املتحدة  أرمينيا  اجلبل األسود 
  بوروندي  ألبانيا  إستونيا 
  غواتيماال  وسنة واهلرسكالب  أذربيجان 
  إكوادور  أوكرانيا  االحتاد الروسي 
  قربص  هنغاريا  )أ(اجورجي 
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   املستعَرضةالدولة الطرف  اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضةةالدول

  الدولة الطرف املستعرِضة األخرى  من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

جمموعة دول أمريكا الالتينية   غواتيماال  الربازيل  كوبا
  الربازيل  األرجنتني  أوروغواي  ي والكاريب

  سنغافورة  دة القومياتدولة بوليفيا املتعدِّ  السلفادور 
  لنيبا  كوبا  نيكاراغوا 
  سلوفينيا  هندوراس   كولومبيا 
  إستونيا  جزر البهاما  بنما 
  باراغواي  شيلي  )أ(دومينيكا 
  هولندا  ترينيداد وتوباغو  )أ(جامايكا 
    

  تركيا  الواليات املتحدة  أستراليا
  الكويت  السويد  النرويج

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  ودول أخرى 

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

  .ل من السنة السابقة من الدورةمؤجَّ  )أ(
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 السنة الثالثة  
   

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

  غابون  بوتسوانا  ليسوتو  ألفريقيةجمموعة الدول ا
  بريو ليبيا  جيبويت 
  التفيا  النيجر  اجلزائر 
  سوازيلند  رواندا  غانا 
  أستراليا  سرياليون زانيا املتحدة مجهورية تن 
  رواندا  ]غينيا [الكونغو  بوركينا فاسو 
  توغو  سيشيل  تونس 
  ليشيت-تيمور  ليربيا  أنغوال 
  جزر مارشال  ا الوسطىمجهورية أفريقي )أ(موريتانيا 
    

  بلغاريا  اهلند  مجهورية كوريا جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
  النمسا  ناورو  قربص 
  كينيا  الفلبني  ماليزيا 
  النرويج  جزر سليمان  باكستان 
  دومينيكا واليات ميكرونيزيا املتحدة  قطر 
  بروين دار السالم  الصني  أفغانستان 
  الصني  ينيا اجلديدةبابوا غ )أ(سري النكا 
    

  جمموعة دول أوروبا الشرقية  جامايكا  مجهورية مولدوفا  هنغاريا
  جيبويت  التفيا  سلوفينيا

  يرلنداآ  جورجيا  التفيا 
  فرنسا  إستونيا  رومانيا 
سالفية ومجهورية مقدونيا اليوغ 

 سابقاً
  آيسلندا  كرواتيا

  قريغيزستان  ليتوانيا  أرمينيا 
    

 أمريكا الالتينية جمموعة دول  أذربيجان  بريو  املكسيك
  الفلبني   كولومبيا  باراغواي  ي والكاريب

  زامبيا  كوستاريكا دة القومياتدولة بوليفيا املتعدِّ 
  باالو  األرجنتني   وتوباغودترينيدا 
  فانواتو  كوبا  غيانا 
  اإلمارات العربية املتحدة  شيلي زويال البوليفارية مجهورية فن 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة 
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

موعة دول أوروبا الغربية جم  كندا  فرنسا  السويد
  العراق  سويسرا  كندا  ودول أخرى 

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

 .ل من السنة السابقة من الدورةمؤجَّ  )أ(
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      سنة الرابعةال    

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

 
  كرواتيا  جزر القمر  السنغال  جمموعة الدول األفريقية

  جنوب أفريقيا  بنن  ليربيا 
  دةبابوا غينيا اجلدي  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(سوانابوت 
  اجلزائر  بوركينا فاسو )ب(مصر 
  باالو  الكامريون )ب(بيساو-غينيا 
  سري النكا  بوتسوانا )أ(ندسوازيل 
  ترينيداد وتوباغو  سيشيل )أ(جزر القمر 
  أذربيجان مجهورية الكونغو الدميقراطية )أ(كوت ديفوار 
  أفغانستان  النيجر )ب(مايل 
         سانت لوسيا نياموريتا )ب(غينيا 

  باكستان  نيسياوإند  قريغيزستان جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
  كابو فريدي  وباال  ملديف 
  سيشيل مجهورية إيران اإلسالمية  لبنان 
  جورجيا  سري النكا  أوزبكستان 
  كمبوديا  ماليزيا  باالو 
  قربص  قريغيزستان  تركمانستان 
  سوازيلند  لبنان  سنغافورة 
  جزر البهاما  فييت نام  صنيال 
  هنغاريا  جزر كوك  طاجيكستان 
  هندوراس  األردن )أ(البحرين 
  البحرين  نيبال )أ(تايلند 
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 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 
  أوغندا  كازاخستان )أ(اهلند 
  بنن  فيجي )أ(نيبال 
  اهلند  جزر سليمان )أ(توفانوا 
  بيالروس  قطر )أ(جزر كوك 
  ريقيا الوسطىمجهورية أف  بابوا غينيا اجلديدة )أ(جزر مارشال 
  سلوفاكيا  العراق )أ(جزر سليمان 
  مجهورية كوريا  منغوليا )أ(واليات ميكرونيزيا املتحدة 
  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( السعوديةاململكة العربية 
  اململكة العربية السعودية  كرييباس  )أ(عمان 
        غيانا عمان )أ(دولة فلسطني 

  جمموعة دول أوروبا الشرقية  موريشيوس  صربيا  بولندا
  مجهورية مولدوفا  جورجيا  بيالروس

  الربتغال  هنغاريا  البوسنة واهلرسك 
  مايل  أرمينيا  ألبانيا 
  النرويج  البوسنة واهلرسك  مولدوفامجهورية  
  تركمانستان  مجهورية ملدوفا  )أ(اجلمهورية التشيكية 
    

  دومينيكا  غواتيماال  إكوادور
  إندونيسيا  كولومبيا  هاييت

 جمموعة دول أمريكا الالتينية
  ي والكاريب

 مجهورية الكونغو الدميقراطية زويال البوليفارية مجهورية فن  كوستاريكا
  ناورو  اجلمهورية الدومينيكية  راسهندو 
  ]أنتيغوا وبربودا [الكونغو  بنما  غواتيماال 
  فيجي  الربازيل  أنتيغوا وبربودا 
  زامبيا  السلفادور  جزر البهاما 
  جزر مارشال  كوبا )أ(سانت لوسيا 
    

جمموعة دول أوروبا الغربية   ماليزيا  بلجيكا  تركيا
  غابون  يرلنداآ  اليونان  ودول أخرى

  املكسيك هولندا  بلجيكا 
  زانيا املتحدة مجهورية تن  النمسا  الدامنرك 
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 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 
  أوزبكستان  اليونان  إسرائيل 
  اإلمارات العربية املتحدة  كندا )أ(ليختنشتاين 
  مدغشقر  النرويج )أ(آيسلندا 
  بروين دار السالم  لكسمربغ )أ(يرلنداآ 

  ت إليها بعد سحب القرعة يف الدورة األوىل نضمَّقت على االتفاقية أو االدولة الطرف اليت صدَّ  )أ(
 .لفريق استعراض التنفيذ

  .ل من السنة السابقة من الدورةمؤجَّ  )ب(
 


