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    مقدِّمة  - أوالً  
، ٣/١أنشأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف قـراره       -١

، وهو فريق حكومي دويل مفتـوح العضـوية   املعنون "آلية االستعراض"، فريَق استعراض التنفيذ
يتألَّف مـن دول أطـراف يف االتفاقيـة ويعمـل حتـت سـلطة املـؤمتر ويرفـع إليـه تقـاريره. وتتمثَّـل            
مهمــة الفريــق يف تكــوين صــورة إمجاليــة لعمليــة االســتعراض مــن أجــل اســتبانة التحــدِّيات           

ــن املســاعدة الت     ــدة، والنظــر يف االحتياجــات م ــة   واملمارســات اجليِّ ــذ االتفاقي ــة ضــماناً لتنفي قني
  فعَّاالً.  تنفيذاً

    
    تنظيم الدورة  - ثانياً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

عقَد فريق اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد دورتـه السـابعة يف            -٢
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤إىل  ٢٠فيينا، يف الفترة من 

امســــة لفريــــق اســــتعراض التنفيــــذ ألكســــندر وتــــرأس اجللســــات مــــن األوىل إىل اخل  -٣
كونوفـــالوف (االحتـــاد الروســـي) واجللســـات مـــن السادســـة إىل العاشـــرة أنـــدريس المولياتِّـــه  

  (شيلي).  فاْرغاس
وسلَّط أمني املؤمتر الضوء يف كلمته االسـتهاللية علـى املسـائل الرئيسـية الـيت سـيتناوهلا         -٤

دورة االستعراضـية األوىل، أوضـح أنَّ هـذه املسـائل     الفريق يف دورته السابعة. وفيمـا يتعلـق بالـ   
م احملـرز يف إجنـاز استعراضـات الـدورة األوىل،     تشمل احملصلة اجلوهريـة لالستعراضـات، والتقـدُّ   

وتبادل املعلومات عن املمارسات اجليِّدة واخلربات املكتسبة والتـدابري ذات الصـلة الـيت اختـذت     
ــة، كمــا    ــة تنــاول القضــايا املتعلقــة    نــاقش ســؤاالًبعــد إجنــاز االستعراضــات القطري حــول كيفي

بالتأخر يف إجناز بعض استعراضات الدورة األوىل. وفيمـا يتعلـق بالـدورة االستعراضـية الثانيـة،      
استرعى األمني انتباه الفريق إىل النتائج األولية لسحب القرعة خبصوص الدورة الثانيـة، وقائمـة   

ــلتنفيــــذ التقيــــيم الــــذايت املرجعيــــة املنقَّحــــة ل  الثــــاين (التــــدابري الوقائيــــة) واخلــــامس   نيالفصــ
املوجودات) من االتفاقية اليت أتيحت جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة، والنظـر        (استرداد

  يف املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية.
ــات احملــدَّ       -٥ ــاء باملتطلب ــدة والوف ــدورة اجلدي ــدء ال ــق بالنجــاح يف ب ــرار وفيمــا يتعل دة يف ق

، أكد األمني أمهية إجنـاز االستعراضـات السـتة والـثالثني املطلوبـة يف كـل عـام مـن         ٦/١ املؤمتر
أعوام الدورة اخلمسة، مع جتنب اإلفراط يف التأجيل والتأخري وضمان تـوافر مـوارد موثوقـة يف    
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فني أُدرجـت  الوقت املناسب من خارج امليزانية، وال سيما بالنظر إىل أنَّ بعـض تكـاليف املـوظ   
. ٦/١يف اجلزء من آلية استعراض التنفيذ الذي هو مموَّل من خـارج امليزانيـة مـن خـالل القـرار      

كما ناشد األمني الدول األطراف أن تبذل املزيد من اجلهود إلمتـام استعراضـاهتا القطريـة وفقـاً     
تمويـل الـالزم   للجدول الـزمين احملـدَّد، وسـلط الضـوء علـى التحـديات الـيت ميثلـها الـنقص يف ال         

  ألعمال السنتني األوليني من الدورة الثانية.
ــا الالتينيـــة          -٦ ــة دول أمريكـ ــة عـــن جمموعـ ــة نيابـ ــل اجلمهوريـــة الدومينيكيـ ــم ممثـ وتكلـ

والكاريبـي، فسلط الضوء على اجلهـود الـيت يبـذهلا أعضـاء تلـك اجملموعـة يف العمـل علـى منـع          
ــآزر بأوجــه    ــة الت ــه. وأشــار إىل أمهي ــة    الفســاد ومكافحت خمتلفــة مــع اآلليــات والعمليــات الدولي

األخــرى الراميــة إىل منــع الفســاد ومكافحتــه. ورحــب يف هــذا الشــأن خبطــة التنميــة املســتدامة  
، الـيت حتـدد عـدة أهـداف متعلقـة مبكافحـة الفسـاد. كمـا أملـح املـتكلم إىل إعـالن            ٢٠٣٠ لعام

ريبـــي مبناســبة انعقــاد مــؤمتر كيتــو السياســي الــذي أصــدرته مجاعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكا
قمتها الرابع، والذي يؤكد أيضاً على أمهية مكافحة الفساد. وأكـد جمـدَّداً أمهيـة دور اآلليـة يف     
تبــادل اخلــربات واملمارســات اجليِّــدة املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة، ويف تكــوين دائــرة مــن اخلــرباء     

ة تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة مــن     املتخصصــني علــى الصــعيد العــاملي. وأشــار إىل أمهيــة متابعــ       
استعراضات الدورة األوىل، وكـذلك أمهيـة دور اآلليـة يف تيسـري التعـاون الـدويل وتعزيـز الثقـة         
املتبادلــة وســلط الضــوء علــى الــدروس املســتفادة مــن الــدورة األوىل. ورحــب يف هــذا الشــأن    

يف إطـار التحضـري للـدورة    بالتحسينات اليت أدخلت على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة الشـاملة   
ــة وضــمان       ــادئ اإلرشــادية لآللي ــد باملب ــة التقي ــل، باإلضــافة إىل ذلــك، أمهي ــة. وأكــد املمث الثاني

  استمرار عملها من خالل توفري متويل مستقر وموثوق من امليزانية العادية لألمم املتحدة.
عضــاء وألبانيــا  وتكلــم ممثــل االحتــاد األورويب نيابــة عــن االحتــاد األورويب ودولــه األ        -٧

وأوكرانيـــا وآيســــلندا والبوســــنة واهلرســـك وتركيــــا واجلبــــل األســـود ومجهوريــــة مقــــدونيا    
اليوغوسالفية سابقا ومجهورية مولدوفا وصربيا وليختنشتاين والنـرويج. وأكـد جمـدَّداً علـى أنَّ     

ويب مكافحة الفساد هي أولوية رئيسية وسلط الضوء على اخلطـوات الـيت اختـذها االحتـاد األور    
ــة        ــتكلم أيضــاً خبطــة التنمي ــه. ورحــب امل ــع الفســاد ومكافحت ــه األعضــاء للعمــل علــى من ودول

، الــيت تــذكر صــراحة ضــرورة احلــد بقــدر كــبري مــن الفســاد والرشــوة    ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 
وتعزيز العمل علـى اسـترداد املوجـودات مـع االعتـراف بأمهيـة وجـود مؤسسـات فعالـة ختضـع           

ية علـى مجيـع املسـتويات. وأبـرز املـتكلم أمهيـة االسـتعراض يف تبيـان         للمساءلة وتتسـم بالشـفاف  
التقدُّم احملرز واملمارسـات اجليِّـدة والتحـديات الـيت تعتـرض تنفيـذ االتفاقيـة. كمـا رحـب ببـدء           
الدورة الثانية، وسلط الضوء على طابعها املتسم بالشفافية والشمول للجميع وكفاءة التكلفـة.  
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هــود الــيت تبــذهلا األمانــة الســتبانة ســبل التــآزر مــع الصــكوك واآلليــات   وأثــىن املــتكلم علــى اجل
األخــرى الســتعراض تــدابري مكافحــة الفســاد، وأكــد جمــددا علــى ضــرورة أن تســتفيد الــدول    
األطراف على النحو األمثل من مجيـع املعلومـات واخلـربات الفنيـة املتاحـة، مبـا فيهـا املعلومـات         

دين. وأشار أيضا إىل ما يبذله االحتـاد األورويب ودولـه األعضـاء    واخلربات املتاحة من اجملتمع امل
مـن جهــود ملنــع مجيـع أشــكال الفســاد ومالحقــة مـرتكيب جــرائم الفســاد علـى حنــو فعــال، مــع     
التركيز على غسل األموال والتهرب من الضرائب واملسائل املتعلقة باسـتبانة امللكيـة االنتفاعيـة    

كلم أيضـا معلومـات عـن املسـاعدة التقنيـة والـدعم املـايل        املـت  قـدَّم وتوخي احلـرص الواجـب. و  
وغريه من جوانب الدعم الـيت يوفرهـا االحتـاد األورويب إىل الـدول الشـريكة الـيت تـود إصـالح         
ــدين، وإىل املؤسســات املختصــة مبراجعــة احلســابات          ــاء قــدرات اجملتمــع امل ــا العامــة وبن إدارهت

رقابـة واملراقبـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، أشـار املـتكلم إىل       والربملانات يف أداء وظائفهـا املتعلقـة بال  
تعاون منظمته مع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة (املكتـب) ومـا تـوفره هلـذا        
املكتب من دعم يف سعيه لتنفيذ االتفاقية. ورحب املتكلم أيضـا بانعقـاد قمـة مكافحـة الفسـاد      

ر خالهلا بالدور احملـوري لالتفاقيـة يف مكافحـة الفسـاد،     ، الذي أق٢٠١٦يف لندن يف أيار/مايو 
  ودعي إىل اإلسراع بتنفيذها.

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  

، جــدولَ األعمــال التــايل، ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٠أقــرَّ الفريــُق اســتعراض التنفيــذ، يف   -٨
  بصيغته املعدَّلة:

  املسائل التنظيمية: -١  
  الدورة؛ افتتاح (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)    
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. -٢  
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. -٣  
  املساعدة التقنية.  -٤  
  املالية واملتعلِّقة بامليزانية.املسائل   -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة لفريق استعراض التنفيذ.  -٧  
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السابعة.  -٨  
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    احلضور  -جيم  
ــة:        -٩ ــراف يف االتفاقيـ ــة األطـ ــدول التاليـ ــو الـ ــذ ممثّلـ ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ــر دورة فريـ حضـ

، أفغانســتان، إســرائيل، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، إثيوبيــا، الروســي االحتــاد
، أوزبكسـتان ، أوروغـواي ، أنغـوال ، إندونيسيا، اإلمارات العربية املتحدة، أملانيا، ألبانيا، إكوادور
، الربازيـل ، البحـرين ، باكسـتان ، باراغواي، إيطاليا، أيرلندا، اإلسالمية)-إيران (مجهورية، أوغندا

، بورونــدي ، فاســو  بوركينــا ، بوتســوانا، بــنن ، بنمــا ، بــنغالديش، ريــا بلغا، بلجيكــا ، الربتغــال
، توغــو، تركيــا، تايلنــد، بــريو، املتعــددة القوميــات)-بوليفيــا (دولــة، بولنــدا، واهلرســك البوســنة
مجهوريـة أفريقيـا   ، القمـر  جـزر ، جـزر سـليمان  ، اجلزائر، جامايكا، ليشيت-تيمور، تونس، توفالو

، اجلمهوريــــة الدومينيكيــــة ، زانيا املتحــــدةـمجهوريــــة تنــــ  ،اجلمهوريــــة التشــــيكية ، الوســــطى
ــة ــا مجهوريــ ــة  ، كوريــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــة الو، مجهوريــ ــعبية  مجهوريــ ــة الشــ ، الدميقراطيــ
، زامبيـا ، رومانيـا ، فلسـطني  دولـة ، الـدامنرك ، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، مولدوفا مجهورية

، السـنغال ، سـنغافورة ، سـلوفينيا ، لوفاكياسـ ، السـلفادور ، سـري النكـا  ، يـتـومي وبرينسيبـ   سان
، غرينـادا ، غانـا ، غامبيـا ، غـابون ، عمـان ، الصـني ، صـربيا ، شـيلي ، سـرياليون ، سويسرا، السودان
، فنلنـدا ، البوليفارية)-زويال (مجهوريةـفن، الفلبني، فرنسا، فانواتو، بيساو-غينيا، غينيا، غواتيماال
، كوبـــا، كنـــدا، كمبوديـــا، كرواتيـــا، ريديكـــابو فـــ، قريغيزســـتان، قطـــر، قـــربص، نـــام فييـــت
، لكسـمربغ ، لبنـان ، التفيـا ، كينيـا ، كرييبـاس ، الكويـت ، كولومبيـا ، كوسـتاريكا ، ديفوار كوت
، املغــرب، مصــر، مدغشــقر، ماليزيــا، مــايل، مالطــة، ليســوتو، ليختنشــتاين، ليتوانيــا، ليبيــا، ليربيــا

ــة الســعودية ، ملــديف، مــالوي، املكســيك ــا العظمــى امل، اململكــة العربي ، ملكــة املتحــدة لربيطاني
ــدا ــق، موريشــيوس، الشــمالية أيرلن ــار، موزامبي ــات ، ميامن ــا (والي ــ-ميكرونيزي ــا، دة)املوحَّ ، ناميبي
، هولنـدا ، هنغاريـا ، اهلنـد ، هـاييت ، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجرييا، النيجر، نيبال، النمسا، النرويج

  اليونان.، اليمن، الواليات املتحدة األمريكية
وُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة طــرف     -١٠
  االتفاقية.  يف
املعنــون "مشــاركة الكيانــات املوقِّعــة وغــري املوقِّعــة  ٤/٥مــن القــرار  ١ووفقــاً للقاعــدة   -١١

متر أنـه حيـقُّ   واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق استعراض التنفيـذ"، قـرَّر املـؤ   
  للدول املوقِّعة أن تشارك يف فريق استعراض التنفيذ.

  وُمثِّلت الدولة التالية املوقِّعة على االتفاقية: اليابان.  -١٢
  ل الكرسي الرسويل مبراقب.  ثِّوُم  -١٣
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، قــرَّر املــؤمتر أنــه جيــوز دعــوة املنظمــات احلكوميــة ٤/٥مــن القــرار  ٢ووفقــاً للقاعــدة   -١٤
دات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملعاهـد التابعـة   الدولية، ووح

لشــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت املتخصِّصــة وســائر    
  مؤسسات منظومة األمم املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ.

ــراقب   -١٥ ــة     وُمثِّلــت مب ــة: املنظمــة االستشــارية القانوني ــة التالي ــة الدولي ني املنظمــات احلكومي
ــيوية ــرب        -اآلس ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــا، اجلماع ــس أوروب ــث، جمل ــة الكومنول ــة، أمان األفريقي

أفريقيا، املنظمة األوروبية للقانون العـام، األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد، املنظمـة الدوليـة        
ملنظمــة الدوليــة للــهجرة، منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، أمانــة مبــادرة  للشــرطة اجلنائيــة، ا

مكافحــة الفســاد اإلقليميــة، ترتيــب فاســنار بشــأن ضــوابط تصــدير األســلحة التقليديــة والســلع 
  والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام.

تابعـة لألمـم   ومن بني الوحدات التابعـة لألمانـة العامـة، واهليئـات والصـناديق والـربامج ال        - ١٦
املتحدة، واملعاهد التابعة لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، والوكـاالت     
املتخصِّصة، واملؤسسات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ُمثِّلـت مبـراقبني املؤسسـة التاليـة:     

، مكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون نـزع      جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسيترال)
جامعـة بـيجني التربويـة، معهـد القـانون اجلنـائي الـدويل،         - السالح، كلية علـم القـانون اجلنـائي    

  معهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، البنك الدويل.  
مراقـب   وُمثِّلت يف االجتماع منظمة فرسان مالطة العسكرية، وهي كيان لديه مكتب  -١٧

  دائم يف مقر األمم املتحدة.
    

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ثالثاً  
 

    سحب القرعة  - ألف  
، إىل الفريق أن يشرع يف بدايـة دورتـه السـابعة يف اختيـار     ٦/١طلب املؤمتر، يف قراره   -١٨

انيـة، وذلـك بسـحب القرعـة     الدول األطراف املستعَرضـة واملستعرِضـة يف دورة االسـتعراض الث   
مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة اسـتعراض التنفيـذ، وأن يعقـد اجتماعـات          ١٩و ١٤وفقاً للفقـرتني  

مـن   ١٩فيما بني الدورات ُتفَتح أمام مجيع الدول األطراف بغرض سحب القرعة وفقاً للفقرة 
حب القرعـة يف  اإلطار املرجعي لآللية، دون املساس حبق الدولة الطرف يف أن تطلب إعادة سـ 

  االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.
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، اقتــراح ٦/١املكتــب يؤيــد، وفقــا ألحكــام قــرار املــؤمتر  أنَّ وأعلَــم الــرئيس الفريــق بــ   -١٩
األمانة بسـحب القرعـة يف اجتمـاع يعقـد يف فتـرة مـا بـني الـدورات ويفـتح أمـام مجيـع الـدول             

. وطلبت بعض الدول إعادة سـحب القرعـة،   ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧يوم اجلمعة،  األطراف
  وهو ما مت خالل الدورة السابعة للفريق.

ــراف      -٢٠ ــدول األطـ ــار الـ ــة الختيـ ــة، ُســـحبت القرعـ ــدورة األوىل لآلليـ ــا يتعلـــق بالـ وفيمـ
عـد الـدورة   املستعرِضة لنيوزيلنـدا، الـيت صـدقت علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد ب         

السادسة للمؤمتر. وقد أسـفرت القرعـة عـن اختيـار تركيـا والكـامريون كـدولتني مستعرِضـتني         
لنيوزيلنــدا. وبنــاء علــى طلــبني بإعــادة ســحب القرعــة، اخــتريت الكــامريون وآيســلندا لتكونــا   

الو الدولتني املستعرِضتني جلنوب السودان، وأفغانستان لتكون الدولة املستعرِضة اإلقليميـة لتوفـ  
  (انظر املرفق الثاين).

وفيمــا يتعلــق بالــدورة الثانيــة لآلليــة، ســحبت القرعــة الختيــار الــدول األطــراف الــيت      -٢١
سـوف ُتسـتعرض يف كـل سـنة مـن الســنوات اخلمـس الـيت تسـتغرقها دورة االسـتعراض الثانيــة          

دول ، سـوف خيضـع ُخمـس الـ    ٦/١مـن قـرار املـؤمتر     ٦(انظر املرفق الثالث). ومبوجب الفقرة 
األطراف لالستعراض يف كل سنة من السنوات اخلمـس لـدورة االسـتعراض الثانيـة. ويتناسـب      
عدد الدول األطراف املستعَرضة من كل جمموعة إقليمية يف كل سنة مع حجـم تلـك اجملموعـة    

  اإلقليمية وعدد أعضائها األطراف يف االتفاقية.
ــة طــرف يقــع عليهــا  يِّ ز ألمــن اإلطــار املرجعــي لآلليــة، جيــو   ١٤ووفقــا للفقــرة   -٢٢ دول

االختيــار للمشــاركة يف االســتعراض يف ســنة معينــة أن ترجــئ مشــاركتها إىل الســنة التاليــة مــن 
دورة االستعراض، إذا كان لديها مربر معقول لذلك. وعندما متارس دولة طرف خمتارة حقهـا  

 التاليـة مـن دورة   يف التأجيل، تـدعى الـدول األطـراف األخـرى املختـارة لُتسـَتعَرض يف السـنني       
ــة.       ــة الطــرف املؤجِّل ــان مــا إذا كانــت ترغــب يف أن حتــل حمــلَّ الدول ــة إىل بي االســتعراض الثاني

دولــة طــرف بتــبكري استعراضــها، فســوف   لــدى الفريــق أنــه إذا مل تتطــوع أيُّ  مفهومــاً وكــان
  الية.يضاف استعراض الدولة الطرف املؤجِّلة إىل االستعراضات املقررة بالفعل للسنة الت

ــار الــدول األطــراف املستعرِضــة عمــالً    -٢٣ ــالفقرتني  وجــرى اختي مــن اإلطــار  ٢٠و ١٩ب
املرجعي لآللية. وسـحبت قرعـة الختيـار الـدول األطـراف املستعرِضـة للسـنة األوىل مـن دورة         
االستعراض الثانية. واختريت لكـل دولـة ستخضـع لالسـتعراض دولتـان الستعراضـها إحـدامها        

  إلقليمية والثانية من جمموعة تشمل مجيع الدول األطراف.  من نفس جمموعتها ا
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    التقرير املرحلي  - باء 
م احملـرز يف إجـراء االستعراضـات القُطريـة يف     بشـأن التقـدُّ   ثاًا حمـدَّ شفوي قدَّمت األمانة بياناً  - ٢٤

ــد إعــداد هــذا التحــديث كانــت      ــه عن ــة أن ــرزت األمان ــدورة األوىل. وأب ــدول   ١٦٦ال ــة مــن ال دول
 مباشــراً حــواراً ١٥٥ألطــراف املستعَرضــة قــد ردت علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة وأُجــري  ا

خالصة وافيـة أخـرى علـى االنتـهاء كـذلك. وأظهـر        ١٣خالصة وافية. وأوشكت  ١٣٦وأُجنزت 
ــا يتعلـــق بـــدورة االســـتعراض األوىل. بيـــد   هـــذا األمـــر التقـــدُّ  ــام احملـــرز فيمـ تـــأخر بعـــض أنَّ م اهلـ

ات يعـوق االنتـهاء مـن الـدورة األوىل. وفيمـا يتعلـق بتلـك التـأخريات، أعلمـت األمانـة           االستعراض
ــق بــ  ــا يف معظــم احلــاالت أنَّ الفري ــزمين األويل احملــدد لتقــدمي     هــو مرجعه ــزام باإلطــار ال عــدم االلت

التعليقات من جهـات الوصـل واخلـرباء احلكـوميني، وإن كـان قـد روعـي يف حتديـد اإلطـار الـزمين           
جهــات الوصــل واخلــرباء، وكــذلك الوقــت الــالزم لتنفيــذ كــل خطــوة مــن خطــوات  حجــم عمــل 
  االستعراض.

    
    أعمال التحضري للدورة الثانية - جيم  

عرض املتكلمون لتجارب بلداهنم يف إطار الـدورة األوىل لآلليـة. وأعـرب عـدة منـهم        -٢٥
ــيات امل    ــذ التوصـ ــة تنفيـ ــاروا إىل أمهيـ ــة، وأشـ ــتمر باآلليـ ــزامهم املسـ ــن التـ ــة  عـ ــن عمليـ ــة عـ نبثقـ

الــدورة األوىل أثبتــت قيمتــها يف اســتبانة نقــاط الضــعف أنَّ االســتعراض. وأشــار متكلمــون إىل 
والقوة يف نظم مكافحة الفسـاد، ممـا أدى إىل إصـالحات علـى الصـعيد الـوطين، وإقامـة حـوار         

تاحـة  مباشر، وإتاحة تبادل املعلومات، وتعزيز التعاون الدويل. وأبـرز عـدة مـتكلمني جـدوى إ    
  التقارير القطرية بكاملها لالطالع العام.

ورحـــب املتكلمـــون ببـــدء الـــدورة الثانيـــة لآلليـــة، وشـــددوا علـــى أمهيـــة فصـــول            -٢٦
املتعلقة بالتدابري الوقائية واسترداد املوجـودات. ويف هـذا السـياق، نـوه عـدة مـتكلمني        االتفاقية

نيـة، مبـا يف ذلـك تنقـيح قائمـة التقيـيم       باألعمال اليت اضطلعت هبا األمانـة للتحضـري للـدورة الثا   
  الذايت املرجعية.

وأكد عدة متكلمني أنه يتعني إدراج الدروس املسـتفادة مـن الـدورة األوىل يف الـدورة       -٢٧
الثانيــة بغــرض زيــادة فعاليتــها وكفاءهتــا. وشــدد علــى ضــرورة أن تتبــع الــدورة الثانيــة املبــادئ   

رجعــي، وأن يــتم تنفيــذها بالتــايل علــى أســاس الشــفافية   التوجيهيــة لآلليــة املبينــة يف إطارهــا امل 
والنجاعة وعدم التدخل والشمول للجميـع واحليـاد واملسـاواة واملوضـوعية وأالَّ تفضـي إىل أيِّ      
شكل من أشكال التصنيف. وشدد بعض املتكلمني أيضا على الطابع احلكـومي الـدويل لآلليـة    
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 أنـه ينبغـي متويـل الـدورة الثانيـة لآلليـة مـن        باعتباره مـن مبادئهـا األساسـية. وأشـري كـذلك إىل     
  موارد امليزانية العادية.

وإلطــالع الفريــق علــى أعمــال التحضــري لــدورة االســتعراض الثانيــة، عرضــت األمانــة    -٢٨
 قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحة بشأن تنفيذ الفصلني الثاين واخلامس من االتفاقيـة. وعمـالً  

  واصلت األمانة حتسني القائمة املرجعية بالتشاور مع الدول األطراف. ،٦/١بقرار املؤمتر 
ولتيسري املداوالت بشأن هذه املسألة، عقـدت حلقـة نقـاش مجعـت بـني منـاظرين مـن          -٢٩

بالفعـل قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة السـتعراض تنفيـذ الفصـلني          ئـت عبَّالدول األطـراف الـيت   
  و قاربت على االنتهاء من تعبئتها.الثاين واخلامس من االتفاقية، أ

سرياليون أنشأت فرقة عمل لتعبئة قائمـة التقيـيم   أنَّ وأبلغ مناظر من سرياليون الفريق ب  -٣٠
الذايت املرجعية حتت إشراف مفوَّضية مكافحة الفساد. وكانت فرقـة العمـل قـد نظمـت حلقـة      

 املرجعيـة، لعـدد مـن اهليئـات     عمل أولية بشأن آلية االسـتعراض، وخباصـة قائمـة التقيـيم الـذايت     
احلكوميــة واجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة. ومــن مث قامــت اجلهــات املشــار إليهــا، باعتبارهــا   
اجلهــات املعنيــة، جبمــع املعلومــات الالزمــة لتعبئــة قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة وإحالتــها مــن   

املعلومات لتعبئـة القائمـة   خالل جهة الوصل إىل فرقة العمل. وقد استخدمت فرقة العمل تلك 
ــة القائمــة        ــة يف تعبئ ــيت أعــدهتا األمان ــاظر جــدوى املــذكرات اإلرشــادية ال ــة. وأكــد املن املرجعي

مجع املعلومات ألغراض تعبئة قائمة التقييم الذايت املرجعيـة للفصـل   أنَّ املرجعية. وأفاد كذلك ب
موعـة واسـعة مـن السياسـات     ا، إذ تطلب األمر مجـع معلومـات عـن جم   خاص الثاين شكل حتدياً

  على مستوى الوكالة أو الوزارة املعنية فقط.إالَّ واللوائح كان الكثري منها غري متاح 
ــدورة       -٣١ ــاظر مــن موريشــيوس كيــف اســتخدمت الــدروس املســتفادة مــن ال وأوضــح من

تلـك  األوىل لضمان اإلسـراع بتعبئـة قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة للـدورة الثانيـة. وبنـاء علـى           
الــدروس، أُنشــئ فريــق مكــرس لتعبئــة القائمــة املرجعيــة. وتواصــل الفريــق مــع مجيــع اجلهــات     

ــه ثبــت    ــاظر إىل أن ــة. وأشــار املن ــة املنقحــة أيســر اســتعماالً  أنَّ املعني بكــثري مــن   القائمــة املرجعي
ســابقتها. وأوضــح أنــه بســبب اجملموعــة الكــبرية مــن التــدابري الــيت يشــملها الفصــل الثــاين مــن    

فاقية، اسـتخدمت هنـج مبتكـرة جلمـع املعلومـات بشـأن تنفيـذه، ويف الوقـت نفسـه التوعيـة           االت
بعملية االستعراض، مثل عقد مؤمتر منوذجي حياكي مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة مكافحـة   

  الفساد يف موريشيوس، وإقامة مسابقة ملقاطع الفيديو للتوعية بالفساد.  
ور معلومــات عــن مشــروع يدعمــه املكتــب يهــدف إىل  وقــدَّم منــاظرون مــن الســلفاد   -٣٢

مساعدة السلفادور على معاجلة التوصـيات املنبثقـة عـن الـدورة األوىل، وحتضـريها السـتعراض       
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ــه مبوجــب املشــروع، عقــدت         ــاظرون أن ــة. وشــرح املن ــن االتفاقي ــاين واخلــامس م الفصــلني الث
اص عـدة حلقـات عمـل لتعبئـة     املؤسسات احلكومية وممثلو كل من اجملتمع املدين والقطـاع اخلـ  
إىل اخلربات املكتسبة مـن التعامـل    قائمة التقييم الذايت املرجعية اخلاصة بالدورة الثانية. واستناداً

مـع قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة اخلاصـة بالـدورة األوىل، أكـد املنـاظرون علـى أمهيـة التــبكري            
هـذا  أنَّ  املناقشـات. وأوضـح املنـاظرون    وإشـراك طائفـة واسـعة مـن اجلهـات املعنيـة يف       بتعبئتها

النهج أتاح الوصول إىل فهم أفضـل حلالـة تنفيـذ االتفاقيـة يف السـلفادور ووضـع اسـتراتيجيات        
  أكثر فعالية ملكافحة الفساد.

ورحــب العديــد مــن املــتكلمني بالتحســينات الــيت أدخلــت علــى قائمــة التقيــيم الــذايت     -٣٣
نهجية قائمة التقييم الذايت املرجعيـة املسـتخدمة خـالل الـدورة     املرجعية، مع إبراز اتساقها مع م

  األوىل من اآللية ومشوهلا.
وأقر الفريق قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحة بشأن تنفيذ الفصـلني الثـاين واخلـامس      -٣٤

  ).CAC/COSP/IRG/2016/4من االتفاقية (
ــتكلمني    - ٣٥ ــدة م ــروض اإليضــاحية امل أنَّ ورأى ع ــة قيِّ  قدَّالع ــة عــن التجــارب القطري ــة، م م
ــائج        أنَّ  غــري ــل نت ــو مناقشــة املســائل املوضــوعية، مث ــق ه ــداوالت الفري ــن م اهلــدف الرئيســي م

ــدورة ــدُّ     ال ــن تق ــا أحــرز م ــة، وم ــن اآللي ــل    األوىل م ــة العم ــة، وخط ــدورة الثاني م يف التحضــري لل
  السنوات.  املتعددة
فـود ملـا قامـت بـه مـن عمـل لتيسـري عمليـة         ونوهت األمانة بالدعم الذي عـربت عنـه الو    - ٣٦

موه مـن اقتراحـات مبواصـلة حتسـني كفـاءة االستعراضـات       االستعراض القطريـة، وكـذلك مـا قـدَّ    
القطرية وعمل الفريق. وأشار عدة متكلمني إىل أمهية وظيفة الفريـق كمنتـدى للـدول األطـراف     

جــراء االستعراضــات، وتعزيــز  دة والــدروس املســتفادة مــن إ لتشــاطر اخلــربات واملمارســات اجليِّــ 
إىل ضـرورة مواصـلة دعـم األمانـة سياسـيا وماليـا        أيضـاً التعاون والثقة املتبادلة. وأشار متكلمـون  

ــدريب للخــرباء       ــد مــن الت ــوفري املزي ــؤدي وظائفهــا. وأشــار عــدة مــتكلمني إىل ضــرورة ت حــىت ت
طـابع الـتقين للفصـلني    احلكوميني يف إطـار التحضـري إلجـراء االستعراضـات، وذلـك بـالنظر إىل ال      

قيــد االســتعراض يف الــدورة الثانيــة. وأشــارت األمانــة إىل إمكانيــة تنظــيم مثــل هــذا التــدريب يف  
  أعقاب اجتماعات الفريق العامل، أو على األصعدة اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الوطنية.

التركيـز علـى    وفيما يتعلق هبيكل مداوالت الفريق، أشري إىل عدة خيارات، وهي: (أ)  -٣٧
املسائل املوضـوعية، مثـل مسـألة التبـاين يف تفسـري أحكـام االتفاقيـة وتطبيقهـا الـيت نوقشـت يف           
الــدورات الســابقة للمــؤمتر؛ (ب) إجــراء حــوار موضــوعي بشــأن التــدابري الــيت تتخــذها الــدول 
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األطــراف ملعاجلــة التحــديات الــيت تواجههــا خــالل عمليــات االســتعراض؛ (ج) إجــراء مناقشــة  
شأن التدابري اليت تتخذها الدول األطراف ملعاجلة النتائج واملالحظات والتوصيات املنبثقـة عـن   ب

ــة األخــرى.       ــة واإلصــالحات احمللي عمليــات االســتعراض املنجــزة، مثــل خطــط العمــل التنفيذي
واعترب اخليار (ج) مفيـدا لتعزيـز قيمـة الفريـق كمنتـدى لتبـادل املعلومـات واخلـربات فيمـا بـني           

  ومتهيد السبيل ملناقشة عمليات متابعة االستعراضات القطرية.الدول 
وفيمــا يتعلــق بــالنظر يف خطــة العمــل املتعــددة الســنوات اخلاصــة بــالفريق وفقــا لقــرار      -٣٨

على خطة العمل هذه أن تسـعى إىل اجتـذاب املزيـد    أنَّ ، أشار بعض املتكلمني إىل ٦/١املؤمتر 
يــق اســتعراض التنفيــذ، وذلــك بعقــد اجتماعــات الفريــق مــن اخلــرباء التقنــيني إىل اجتماعــات فر

  عقب اجتماعات اهليئات الفرعية األخرى للمؤمتر املرتبطة هبا من الناحية املواضيعية.
واقترحــت األمانــة خطــة عمــل متعــددة الســنوات راعــت تلــك االعتبــارات (انظــر            -٣٩

ركز الفريق، يف دورتـه  ). ويدعو هذا االقتراح إىل أن يCAC/COSP/IRG/2016/CRP.2 الوثيقة
ــام   ــام    ٢٠١٦الســابعة املســتأنفة يف ع ــا األوىل. ويف ع ــة خــالل دورهت ــى أداء اآللي  ٢٠١٧، عل

يركز الفريق يف دورته الثامنـة علـى اسـتعراض تنفيـذ الفصـل الثالـث مـن االتفاقيـة، مث ينظـر يف          
، ينـاقش  ٢٠١٨يف عـام  دورته الثامنة املستأنفة يف أداء اآللية خـالل دورتيهـا األوىل والثانيـة. و   

الفريق يف دورته التاسعة املسائل املتعلقة باستعراض الفصل اخلامس من االتفاقيـة. وميكـن عقـد    
عقب اجتماع الفريق العامل املعين باسـترداد املوجـودات. ويركـز الفريـق يف      أيضاًتلك الدورة 

يـة. وميكـن عقـد هـذه     دورته التاسعة املستأنفة علـى اسـتعراض تنفيـذ الفصـل الرابـع مـن االتفاق      
الــدورة عقــب اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح املشــاركة لتعزيــز التعــاون الــدويل يف 

، تركــز دورة الفريــق العاشــرة، الــيت ميكــن عقــدها عقــب       ٢٠١٩إطــار االتفاقيــة. ويف عــام   
وتفحـص   اجتماع الفريق العامل املعين مبنع الفساد، على استعراض الفصل الثاين من االتفاقيـة. 

  الدورة العاشرة املستأنفة أداء اآللية يف دورهتا الثانية.
ــدَّمو  - ٤٠ ــتكلمني مقترحـــاً   قـ ــث تزيـــد التـــآزر،       داًحمـــدَّ أحـــد املـ ــة خطـــة العمـــل حبيـ هليكلـ

ــد ــع جتنــب      وعق ــة، م ــة متعاقب ــة    أيِّ االجتماعــات بطريق ــات الفرعي ــيري يف جــدول أعمــال اهليئ تغ
العمـل التحليلـي   أنَّ لكـل منـها. وأكـد املـتكلم علـى       شكلها وحصتها من اجللسـات املسـتحقة    أو

الذي يضطلع به الفريق تزداد أمهيته مـع زيـادة قـدر املعلومـات املتحصـل عليهـا باسـتخدام اآلليـة.         
املتكلم عدة  قدَّموينبغي، من مث، اجتذاب أكفأ اخلرباء احلكوميني للمشاركة يف دورات الفريق. و

اخلامسـة    ا: عقـد دورة الفريـق السـابعة املسـتأنفة عقـب الـدورة      اقتراحات حمددة لتحقيق هذا، منه
إطار اتفاقية مكافحة   الجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف

؛ وعقد دورة الفريق التاسعة عقب الدورة التاسعة للفريق ٢٠١٦الفساد، يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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؛ وعقـد دورة الفريـق التاسـعة املسـتأنفة األوىل     ٢٠١٨الفساد، يف حزيران/يونيه العامل املعين مبنع 
؛ ٢٠١٨عقب الدورة الثانية عشرة للفريق العامل املعـين باسـترداد املوجـودات، يف آب/أغسـطس     

وعقــد دورة الفريــق التاســعة املســتأنفة الثانيــة عقــب الــدورة الســابعة الجتمــاع اخلــرباء احلكــومي   
م . وأتــاح املــتكلم ورقــة اجتمــاع تقــد٢٠١٨ِّاملشــاركة، يف تشــرين الثــاين/نوفمرب الــدويل املفتــوح 

  ).  CAC/COSP/IRG/2016/CRP.17تفاصيل عن تلك االقتراحات (
بشـأن خطـة عمـل متعـددة السـنوات تصـاغ علـى منـوال          وعرض متكلم آخر اقتراحـاً   -٤١

م نها هـو جتسـيد التقـدُّ   ). والغرض األساسي مCAC/COSP/IRG/2016/CRP.18اقتراح األمانة (
ــدَّ     ــن خــالل     احملــرز يف معاجلــة اجملــاالت املواضــيعية احمل ــق م ــن دورات الفري دة يف كــل دورة م

االســتفادة مــن الــدروس املستخلصــة مــن دوراتــه الســابقة. ومبوجــب االقتــراح، ســوف تركــز    
ض األوىل هبـدف  الدورة السابعة املستأنفة على املناقشة األولية للوثيقة اخلتامية لدورة االسـتعرا 

اقتــراح مــوجز للممارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة مــن الــدورة األوىل لكــي ينظــر فيهــا     
مة للوثيقة اخلتامية السـتعراض الفصـل   املؤمتر. ويركز الفريق يف دورته الثامنة على مناقشة متقدِّ

ه التاسـعة  ، يركـز الفريـق يف دورتـ   ٢٠١٨الثالث، لكي ينظر فيهـا املـؤمتر ويعتمـدها. ويف عـام     
مة للوثيقة اخلتامية الستعراضات الفصـل الرابـع. واقتـرح اسـتخدام     املستأنفة على املناقشة املتقدِّ

ــدورتني      التقــارير املواضــيعية كأســاس ملناقشــات اخلــرباء يف الفريــق. وخيصــص وقــت خــالل ال
لتقيــيم التاســعة والعاشــرة لتبــادل اخلــربات واملمارســات اجليــدة يف إعــداد الــردود علــى قائمــة ا  

الـــذايت املرجعيـــة املســـتخدمة يف دوريت االســـتعراض األوىل والثانيـــة. وأخـــريا، يـــنص املقتـــرح  
يتعلق بالدورات املستأنفة للفريق على تبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة والتـدابري ذات       فيما

رير الصــلة الــيت تتخــذها الــدول األطــراف بعــد إجنــاز االستعراضــات القطريــة، اســتنادا إىل التقــا
ة من الدول األطراف املستعَرضة. وميكن عقد تلك األنشطة خـالل مـدة حمـددة    قدَّمالطوعية امل

بعــد االنتــهاء مــن االستعراضــات، وختصــيص بنــد منفصــل يف جــدول أعمــال الــدورة املســتأنفة 
  لتبادل اخلربات بني الدول األطراف.  

العمـل املتعـددة السـنوات،     ورحب أحد املـتكلمني باالقتراحـات الثالثـة املتعلقـة خبطـة       -٤٢
أنه أوضح أنه ال ينبغي أن يغيـب عـن   إالَّ وشدد على ضرورة دراسة كل اقتراح دراسة دقيقة. 

بــال الفريــق، عنــد مناقشــة خطــة العمــل، الواليــات واالســتحقاقات الراهنــة للــهيئات الفرعيــة    
زالـت مسـتمرة،    مـا  الـدورة األوىل لآلليـة  أنَّ علـى   أيضاًاألخرى للمؤمتر. وشدد نفس املتكلم 

 أيضـاً إيالء االهتمام املناسـب للمسـائل اإلجرائيـة. وأكـد املـتكلم       أن يواصل لفريقلوأنه ينبغي 
ــى  ــائج        أنَّ علـ ــة نتـ ــراف ملعاجلـ ــدول األطـ ــذهتا الـ ــيت اختـ ــدابري الـ ــأن التـ ــات بشـ ــادل املعلومـ تبـ

  االستعراضات القطرية ينبغي أن يظل طوعيا.
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ا حملصــلة املشــاورات غــري الرمسيــة حــول  عامــ فريــق عرضــاًأحــد املــتكلمني إىل ال قــدَّمو  -٤٣
هـذه املشـاورات غـري    أنَّ االقتراحات الثالثة املتعلقة خبطة العمل املتعددة السـنوات، فأشـار إىل   

الرمسية قد استخدمت الستكشاف معامل هذه اخليارات وتبادل الرأي حوهلا وأنـه مل يتبـد بعـد    
املشاركني أثاروا تساؤالت حول مـدى تـوفر املـوارد    أنَّ إىل توافق يف اآلراء حوهلا. كما أشار 

من امليزانية العادية ومـن خارجهـا يف هـذا الشـأن وعـن التـوازن بـني اجملـاالت املواضـيعية املـراد           
مناقشتها يف دورات الفريق، وأهنـم استشـعروا بوضـوح ضـرورة أن يكـون خلطـة العمـل طـابع         

اعــات األفرقــة العاملــة األخــرى التابعــة للمــؤمتر، تقــين وضــرورة تنســيق عمــل الفريــق مــع اجتم
د بـؤرة  ، بغرض السعي إىل تيسـري حضـور اخلـرباء والسـماح للفريـق بـأن حيـدِّ       ٦/١للقرار  وفقا

عمله بكفاءة. وملـا كـان األمـر يتطلـب املزيـد مـن املشـاورات، فسـوف يبحـث الفريـق مسـألة            
  ة.اعتماد خطة العمل مرة أخرى يف دورته السابعة املستأنف

    
    حمصلة االستعراضات -دال  

ألقى أنس احلق، وزير العدل والقانون يف بنغالديش، كلمـة افتتاحيـة أكـد فيهـا جمـددا        -٤٤
التزام بالده مبكافحة الفسـاد والتعـاون مـع الـدول األطـراف األخـرى يف التنفيـذ التـام ألحكـام          

سسية يف إطار اإلصالحات الـيت  بالده اختذت عدة تدابري تشريعية ومؤأنَّ االتفاقية. وأشار إىل 
تضلع هبا ملكافحة الفسـاد، مثـل سـن قـوانني لتيسـري الوصـول إىل املعلومـات، ومحايـة املـبلغني،          

مشـاركة  أنَّ بـ  أيضـاً وإدخال تعـديالت علـى قـانون مكافحـة الفسـاد والقـانون اجلنـائي. وأفـاد         
مستعَرضــة  اًطرفــرهــا دولــة بــنغالديش يف آليــة االســتعراض كــان هلــا تــأثري إجيــايب عليهــا، باعتبا

م يف جهود اإلصالح علـى الصـعيد احمللـي يف منـع     ومستعرِضة على حد سواء، حيث حتقق تقدُّ
  الفساد واسترداد املوجودات.

وأعربت ليين فالديفيا باوتيستا، وزيـرة الشـفافية املؤسسـية ومكافحـة الفسـاد يف دولـة         -٤٥
تـه الـدول األطـراف مـن نتـائج ومـا أبدتـه مـن         بوليفيا املتعددة القوميـات، عـن رضـاها مبـا حقق    

التزام يف الدورة األوىل لآللية، وخباصـة يف تـدعيم التـدابري الراميـة إىل مكافحـة الفسـاد بفعاليـة        
مـة مـن   اآلليـة وفـرت حصـيلة قيِّ   أنَّ وتعزيز التعاون الدويل واسترداد املوجودات. وأشارت إىل 

ة واخلــربات والتحــديات املتعلقــة مبنــع الفســاد املعلومــات بشــأن السياســات واملمارســات اجليــد
اخلالصـــات الوافيـــة وتقـــارير االســـتعراض القطـــري تـــوفر أدوات مفيـــدة       أنَّ ومكافحتـــه، و

ــامج     ــا يف الربنـ ــاركة بوليفيـ ــارة إىل مشـ ــراف أخـــرى. ويف معـــرض اإلشـ ــتخدمها دول أطـ تسـ
ضـة علـى حـد سـواء،     ي لآللية واضطالعها بدوري الدولة الطرف املستعَرضـة واملستعرِ ـالتجريب

أفــادت باإلصــالحات املنفــذة علــى الصــعيد احمللــي بشــأن جتــرمي الفســاد والتعــاون الــدويل.          
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وتضمنت اإلصالحات إنشـاء وحـدات تعـىن بالشـفافية يف اهليئـات العموميـة، وتعزيـز التعـاون         
بني الوكاالت، واستحداث جرائم جديدة وسن قوانني جديدة ملكافحـة الفسـاد، واتبـاع هنـج     

  م على التصدي للمخاطر ملنع الفساد ومكافحته.  قائ
ت األمانة حملـة عامـة عـن النتـائج املواضـيعية الرئيسـية املستخلصـة املتعلقـة بتنفيـذ          قدَّمو  -٤٦

املنجـزة الـيت    ١٢٣الفصلني الثالث والرابع مـن االتفاقيـة اسـتنادا إىل االستعراضـات القطريـة الــ      
ــا كــلٌّ  ــذ ع    يتناوهل ــا عــن التنفي ــن تقريره ــى الصــعيد اإلقليمــي (  م ) CAC/COSP/IRG/2016/5ل

ــائج  أنَّ ). وأشــري إىل 8إىل  CAC/COSP/IRG/2016/6وتقاريرهــا املواضــيعية (  التوجهــات والنت
العامــة مــا زالــت متســقة إىل حــد بعيــد مــع التوجهــات والنتــائج املســتبانة يف التقــارير الســابقة    

  ة إىل املؤمتر والفريق.قدَّمامل
تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقيـة، مـا زالـت التحـديات القائمـة متصـلة يف       وفيما يتعلق ب  - ٤٧

ــهم       ــة ومعاقبت ــان مبالحقــة اجلــرائم املتعلقــة بالفســاد وتقــدمي مرتكبيهــا إىل العدال كــثري مــن األحي
ــادة ــة  ٣٠ (املـ ــن االتفاقيـ ــادة     ،)مـ ــادرهتا (املـ ــا ومصـ ــز عليهـ ــودات واحلجـ ــد املوجـ  ،)٣١وجتميـ
). كمـا اسـتبينت حتـديات بشـأن رشـو املـوظفني       ١٥الوطنيني (املـادة   املوظفني العموميني ورشو

)، ومحايـة الشـهود واخلـرباء    ١٦العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العموميـة (املـادة   
ــادة  ــحايا (املــ ــة ( ٣٢ والضــ ــلطات املتخصصــ ــائل   ). وأ٣٦ُ)، والســ ــك املســ ــرزت تلــ ــاًبــ  أيضــ

ســيما  ذ أحكــام التجــرمي الــواردة يف االتفاقيــة، ال   ، الصــادر بشــأن تعزيــز تنفيــ   ٥/٢ القــرار يف
  يتعلق بالتماس الرشوة.  فيما
االستعراضات قد حددت عدة مسـائل رئيسـية عكسـت تنوعـا معينـا يف      أنَّ وأشري إىل   -٤٨

هذه االختالفـات تـربز   أنَّ ة. ولوحظ قدَّمتفاسري أحكام االتفاقية مما أفرز تباينا يف التوصيات امل
ــذين يبلغــون مــن تلقــاء      أشــد مــا يكــون يف  ــوفري احلصــانات لألشــخاص ال اجملــاالت املتعلقــة بت

ــاً    ــأهنم أحيانـ ــام بشـ ــرائم (توصـــف األحكـ ــوه مـــن جـ ــا ارتكبـ ــام حـــاالت  أنفســـهم عمـ بأحكـ
رة على جرائم الفسـاد.  الفعلي" أو "االعتراف التلقائي") ويف تقييم فعالية اجلزاءات املقرَّ "الندم

ملمكــن التمــاس حلــول مفيــدة ملعاجلــة هــذه املســائل مــن خــالل   مــن اأنَّ وأشــارت األمانــة إىل 
التعمق يف حتليلها عنـدما ينظـر املـؤمتر والفريـق يف كيفيـة ضـمان االتسـاق بـني االستعراضـات،          

  وخباصة يف دورة االستعراض الثانية.
وأعــرب املتكلمــون عــن تقــديرهم للتحســن املســتمر يف نوعيــة التقــارير املواضــيعية           -٤٩

واألمهيــة العمليــة لتلــك التقــارير يف األعمــال التحليليــة للفريــق، وال ســيما مــا يتعلــق واإلقليميــة 
باملســائل الفنيــة واملمارســات اجليــدة والتحــديات املاثلــة يف التنفيــذ علــى الصــعيدين العــاملي          
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م معلومــات بالغــة األمهيــة تســاعد الــدول األطــراف يف  التقــارير تقــدِّأنَّ واإلقليمــي. وأشــري إىل 
فت حبيث جتسـد اقتراحـات   يِّالتقارير كُأنَّ إىل  أيضاًالرامية إىل تنفيذ االتفاقية. وأشري جهودها 

إىل مـا للتقـارير مـن فائـدة، حيـث جـرى االسترشـاد         أيضاًالفريق وتوصياته. وأشار املتكلمون 
  هبا عند تصميم أنشطة املساعدة التقنية وتنفيذها.

ية، ناقش الفريـق املسـائل املسـتبانة مـن التقـارير      وفيما يتعلق بالفصل الثالث من االتفاق  -٥٠
د عـدة مـتكلمني علـى ضـرورة تـدريب القضـاة       املواضيعية وتقارير االستعراض القطـري. وشـدَّ  

ووكالء النيابة واحملققني على التعامل مع قضايا الفساد، وخباصة يف جمـاالت التحقيقـات املاليـة    
  ومصادرة املوجودات واستردادها.

علق بتـدابري تعزيـز العدالـة اجلنائيـة مبوجـب الفصـل الثالـث، أشـري إىل ضـرورة          وفيما يت  -٥١
مواصــلة حبــث مســألة اجلــزاءات املقــررة علــى جــرائم الفســاد لضــمان االتســاق والتــرابط بــني    

  اجلزاءات املوقعة والسعي إىل إعادة إدماج املذنبني يف اجملتمع.
لقـة بإعـادة تقيـيم فئـة األشـخاص الـذين       التوصيات العامة املتعأنَّ وذكر عدة متكلمني   -٥٢

يتمتعون باحلصانات واالمتيازات القضائية ينبغـي النظـر فيهـا يف ضـوء السـياق الـوطين واألطـر        
الدستورية لكل بلد. ومن بدائل الرفـع الكلـي للحصـانة اعتمـاد إجـراءات لرفعهـا يف احلـاالت        

ــة، أو       ــراءات برملانيـ ــالل إجـ ــن خـ ــال مـ ــبيل املثـ ــى سـ ــبة، علـ ــاد.  املناسـ ــرائم الفسـ ــتثناء جـ اسـ
احلاجة إىل ضمان إمكانية تنفيذ تدابري التحقيق السابقة للمحاكمة يف القضـايا ذات   ولوحظت

الصلة. ومن الضروري التفرقة، يف هذا السياق، بني تدابري التحقيق اليت تسـتهدف األشـخاص   
يـق الـيت تنبـه    إلقاء القبض عليهم وتفتيشـهم واحتجـازهم قبـل احملاكمـة) وخطـوات التحق      (مثل

  الشخص إىل إجراء التحقيق.
ــدابري     ٣١وفيمــا يتعلــق باملــادة    -٥٣ ــة، أكــد عــدة مــتكلمني ضــرورة اعتمــاد ت مــن االتفاقي

ــدة واملـــ   ــودات اجملمـ ــز إدارة املوجـ ــبة لتعزيـ ــا،  مناسـ ــادرة، والتصـــرف فيهـ ــا واملصـ تحفظ عليهـ
  خالل إجياد قدرات مكرسة إلدارة املوجودات.  من
ــق باأل   -٥٤ ــا يتعل ــربت التوصــية      وفيم ــه، اعت ــاذ قوانين حكــام اخلاصــة بكشــف الفســاد وإنف

بتحســني التنســيق بــني املؤسســات هبــدف توضــيح األدوار واملســؤوليات مفيــدة. ومــن ناحيــة    
ــة إىل اإلصــالح الشــامل         ــوجس مــن التوصــيات الداعي ــتكلمني عــن ت أخــرى، أعــرب أحــد امل

هـذا  أنَّ  بعض الدول األطراف، غري للهيئات املعنية مبكافحة الفساد، فهي قد تكون مالئمة يف
اهلدف نفسه ميكن حتقيقـه مـن خـالل توصـيات بتعزيـز واليـة املؤسسـات القائمـة أو كفاءهتـا.          
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ــبلغني         ــرباء واملـ ــهود واخلـ ــة الشـ ــم حلمايـ ــوانني ونظـ ــز قـ ــاد أو تعزيـ ــية باعتمـ ــربت التوصـ واعُتـ
  .أيضاً  مفيدة
لنظر يف جترمي الرشوة يف القطـاع  وفيما خيص التوصيات املوجهة إىل الدول األطراف ل  -٥٥

اخلـاص، أشــري إىل وجــود هنجــني بــديلني، ومهـا إدراج مــوظفي الشــركات املقيــدة بالســجالت   
  العمومية يف تعريف املوظف العمومي، أو استحداث جرمية احتيال مناسبة يف هذا الشأن.

امة يف تطبيـق  وتتعلق التحديات اخلاصة بالفصل الرابـع مـن االتفاقيـة يف الغالـب بالصـر       -٥٦
شرط ازدواجية التجـرمي، وخباصـة طلبـات تسـليم املطلـوبني، وقلـة عـدد الـدول األطـراف الـيت           
ــة       ــدويل، والثغــرات الــيت تعتــري األطــر القانوني ــانوين للتعــاون ال ــة كأســاس ق تســتخدم االتفاقي

دويل الداخلية للتعاون الدويل، واالفتقار إىل معلومـات إحصـائية عـن تسـلُّم طلبـات التعـاون الـ       
ومعاجلتها، واالفتقار إىل نظم فعالة إلدارة القضايا يف العديـد مـن الـدول األطـراف، وحمدوديـة      

اآلليـة أسـفرت عـن قـدر عظـيم غـري       أنَّ القدرات واملوارد املتاحة للسلطات املركزية. ولـوحظ  
 مسبوق من املعلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة، ممـا يتـيح للـدول األطـراف فرصـة فريـدة السـتبانة           
اجملاالت اليت تتطلب بذل املزيد مـن اجلهـود لتنفيـذ االتفاقيـة بفعاليـة. وأشـري، يف هـذا الصـدد،         
إىل أنه ميكن للدول األطراف أن تنظر يف حتسني اسـتفادهتا مـن هيئـات املـؤمتر الفرعيـة املناسـبة       

  إلجياد سبل جديدة ومبتكرة للتغلب على بعض من تلك التحديات املستبانة.  
د من املندوبني التزام دوهلـم بتعزيـز التعـاون الـدويل يف إطـار االتفاقيـة وتلبيـة        وأكد عد  -٥٧

م يف تنفيـذ التوصـيات ذات الصــلة   مبـا أحـرز مـن تقـدُّ     أيضـاً مقتضـيات الفصـل الرابـع. وأفـادوا     
املنبثقة عن عملية االستعراض. وأوضح املندوبون كذلك أمهية بناء القـدرات يف جمـايل التعـاون    

  داد املوجودات.الدويل واستر
وناشـد بعــض املــتكلمني مجيــع الــدول األطــراف دراســة االســتفادة بشــكل مباشــر مــن    -٥٨

االختالفـات يف الـنظم   أنَّ أحكام الفصل الرابع كأساس للتعاون الـدويل. وأشـار متكلمـون إىل    
القانونيــة ال ينبغــي أن ختلــق عقبــات أمــام التعــاون الــدويل. ويف هــذا الصــدد، اقتــرح عــدد مــن  

نــدوبني إجــراء املزيــد مــن املناقشــات املتعمقــة لقضــايا التعــاون الــدويل، وال ســيما للتوســع يف امل
استخدام االتفاقيـة كأسـاس للتعـاون الـدويل، مـع احلفـاظ علـى التـوازن مـع املبـادئ األساسـية            
للقانون الداخلي وتبادل املمارسات اجليدة للتغلب على العقبـات الـيت تعتـرض التعـاون الـدويل      

  ازدواجية التجرمي). (مثل
مـن املهـم أن ختطـر الـدول األمـني العـام لألمـم املتحـدة         أنَّ وشدد أحد املندوبني علـى    -٥٩
(أ) مــن  ٦إذا كانــت ســوف تســتخدم االتفاقيــة كأســاس قــانوين للتســليم مبوجــب الفقــرة    مبــا
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الـدويل.   . وأشار مندوب آخر إىل إمكانية استخدام القنوات الدبلوماسية يف التعـاون ٤٤ املادة
وأشار أحد املتكلمني إىل أنه قد يكون من األجدى لـبعض الـدول اسـتخدام أسـاليب التحـري      
اخلاصة املستندة إىل ترتيبات دوليـة غـري رمسيـة. كمـا أشـار إىل قيـود اإلطـار القـانوين الـداخلي          

أنَّ إىل اليت قد حتول دون حتديد مهل زمنية لتنفيذ اإلجراءات املتصلة بالتعاون الـدويل، وأشـار   
  تقدمي حتديثات مكتوبة عن آخر املستجدات قد يكون مفيدا.

وفيمــا يتعلــق بالتوصــيات الراميــة إىل تــدارك الــنقص يف نظــم إدارة القضــايا والتعقــب     -٦٠
وإحصاءات التعاون الدويل، أشري إىل إمكانيـة حتقيـق نتـائج مشـاهبة مـن خـالل وسـائل بديلـة،         

الســتجابة بفعاليــة لطلبــات التعــاون الــدويل يف غيــاب بعــض الــدول األطــراف اســتطاعت اأنَّ و
  مثل تلك النظم.

حالـة تنفيـذ اتفاقيـة األمـم     واسترعت األمانـة انتبـاه الفريـق إىل الدراسـة املعـدَّة املعنونـة         -٦١
ــانون والتعــــاون الــــدويل   ــاذ القــ ــاد: التجــــرمي وإنفــ ــة  املتحــــدة ملكافحــــة الفســ (انظــــر الوثيقــ

CAC/COSP/2015/5 علـى املـؤمتر يف دورتـه اخلامسـة، واملتاحـة للوفـود جبميـع         )، اليت ُعرضـت
  لغات األمم املتحدة الرمسية.

    
    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - رابعاً  

ــؤمتر     -٦٢ ــرَّر امل ــدعمٍ      ٥/١نــص مق ــور، ب ــى الف ــذ عل ــُق اســتعراض التنفي ــدأ فري ــى أن يب  عل
األمانـــة، يف مجـــع ومناقشـــة املعلومـــات ذات الصـــلة مـــن أجـــل تيســـري تقيـــيم أداء اآلليـــة   مـــن
أن  أيضـاً مـن إطارهـا املرجعـي، عقـب إمتـام دورة االسـتعراض األوىل. وقـرَّر         ٤٨للفقـرة   وفقاً

يدرِج الفريُق يف دوراته املقبلة بنداً يف جدول األعمال يتـيح مناقشـة تلـك املعلومـات. وعـالوة      
، الــدول األعضــاء علــى مواصــلة تبــادل املعلومــات   ٦/١شــجَّع املــؤمتر، يف قــراره  علــى ذلــك، 

طواعيــة بشــأن املمارســات اجليِّــدة واخلــربات والتــدابري ذات الصــلة املتَّخــذة بعــد إجنــاز تقــارير   
  استعراضها القُطري.

ألداء  وتسهيالً للمناقشة، قدَّمت األمانـة شـفويا معلومـات حمدَّثـة مسـتندة إىل تقييمهـا        -٦٣
)، CAC/COSP/2015/6اآللية الذي عرضته يف مـؤمتر الـدول األطـراف السـادس (انظـر الوثيقـة       

واإلفادات اليت قدَّمتها الدول استجابة لطلـب األمانـة معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة بشـأن        
  كيفية التعامل مع نتائج استعراضاهتا القُطرية.

ع املعلومات اليت اسُتخلصـت حتـت سـت نقـاط     وأشارت األمانة إىل أنَّ باإلمكان جتمي  -٦٤
رئيسية توضِّح أثر اآللية. فأوالً، كانت اآللية مبثابة حافز علـى اإلصـالح التشـريعي واملؤسسـي     



 

V.16-04448 19 
 

CAC/COSP/IRG/2016/9 

ــود التنســيق        ــز جه ــا يف تعزي ــاً، ســاعدت االستعراضــات ونتائجه ــوطين. وثاني ــى الصــعيد ال عل
التنفيـذ بشـكل عـام والزيـارات      الوطنية بـني املؤسسـات الوطنيـة. وثالثـاً، عـززت استعراضـات      

القطريـــة بشـــكل خـــاص التشـــارك مـــع أصـــحاب املصـــلحة اخلـــارجيني، مثـــل اجملتمـــع املـــدين  
واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص. ورابعاً، أتاحت نتيجة االستعراضات فرصة لكي يـوائم  

حـة الفسـاد.   املاحنون بـراجمهم مـع األولويـات والتعهـدات وااللتزامـات الداخليـة يف جمـال مكاف       
وخامساً، ُيمكن لآللية أن تعزز التنسيق بني الدول املستعَرضة واملـاحنني وكـذلك التنسـيق بـني     
املاحنني أنفسهم، وذلك من خالل جلسات اإلحاطة الـيت ُتعقَـد عقـب الزيـارات القطريـة علـى       

يمة تقنيـا  سبيل املثال. وسادساً، استبانت يف نتائج االستعراضات ثغرات يف التنفيذ بطريقـة سـل  
  وجديرة بالثقة.

وأعــاد العديــد مــن املــتكلمني ســرد املعلومــات الــيت وفرهتــا الــدول يف إفاداهتــا اخلطيــة،     -٦٥
حيــث أكــدوا جمــدَّداً علــى التــزام بلــداهنم باآلليــة كــأداة الســتبانة الثغــرات يف تنفيــذ االتفاقيــة،    

ط العديــد مــن املــتكلمني وأشــاروا إىل النجــاح امللمــوس الــذي حققتــه اآلليــة حــىت اآلن. وســلَّ  
ــة         ــة عــن استعراضــاهتا القطري ــة والتوصــيات املنبثق ــا اآللي ــزت هب ــيت حفَّ ــة ال ــى الكيفي الضــوء عل
اإلصالحات اليت تستهدف مكافحـة الفسـاد واخلطـوات احملـدَّدة الـيت اختـذهتا بلـداهنم اسـتجابة         

  هلذه التوصيات.
يق علماً بالتعديالت اليت أُجريت وعلى وجه اخلصوص، أحاط العديد من املتكلمني الفر  -٦٦

وعـالوة   على التشريعات الوطنية واإلصالحات املؤسسية اليت اختذت من أجل تنفيذ التوصـيات. 
على ذلك، أشار عدَّة متكلمني إىل وضع استراتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفسـاد بنـاء علـى    

دولــة طــرف إىل أهنــا وأشــارت  حمصــلة االستعراضــات بغيــة ضــمان التنفيــذ الكامــل للتوصــيات. 
 أيضـاً وأشـار عـدَّة مـتكلمني     اعتمدت خطة عمل حىت قبل وضع االستعراض يف صيغته النهائيـة. 

إىل تنظيم محالت توعية ودورات تدريبية بشأن منع الفساد ومكافحته. وأحـاط أحـد املـتكلمني    
وأبلـغ مـتكلم    ستعراض.الفريَق علماً بإنشاء بوابة لالشتراء العمومي وفقاً لتوصية قُدِّمت أثناء اال

  آخر الفريق بأنَّ بياناً صحفيا صدر عقب إمتام كل من اخلالصة الوافية والتقرير القطري الكامل.
ــتكلمني     -٦٧ ــدَّة م ــرز ع ــدور حمــوري،      أنَّ وأب ــة قامــت ب ــيت أوجــدهتا اآللي ــة ال ــة املتبادل الثق

ض املـتكلمني إىل جهـودهم   وأشاروا إىل أنَّ هذه الثقة عززت جهود التعاون الدويل. وأشار بع
ــدويل          ــاون ال ــهوض بالتع ــن أجــل الن ــددة األطــراف م ــة ومتع ــدات ثنائي ــرام معاه ــة إىل إب الرامي
ألغراض االتفاقية، وشـجعوا الـدول األطـراف علـى اعتبـار االتفاقيـة األسـاس القـانوين لتسـليم          

  تفاقية.املطلوبني، أو إبرام معاهدات تسليم مع الدول األطراف األخرى بغرض تنفيذ اال
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احلاجـة إىل إنشـاء وتعزيـز     أيضـاً وأشار عدَّة مـتكلمني إىل أنَّ االستعراضـات اسـتبانت      -٦٨
قدرات متخصِّصة داخل اهلياكل الوطنية القائمة. ويف هذا الصدد، ارُتئي أنَّ من األمهية مبكـان  

وضــح أن يكــون هنــاك مــدَّعون عــامون متخصِّصــون وأن يتلقــى القضــاة تــدريباً متخصِّصــاً. وأ
متكلمون كيف عوجلت التوصيات الصادرة يف هذا الشأن، وذلك مثال بإنشاء حمكمـة خاصـة   
ملكافحة الفساد أو هياكل مؤسسية متخصصـة، اقتصـادية أو غـري اقتصـادية، ُتكلَّـف بـالتحقيق       
ــزِّزت وحــدات         ــف ُع ــون آخــرون كي ــر متكلم ــا. وذك ــة مرتكبيه يف جــرائم الفســاد ومالحق

وطنية يف بلداهنم وأُعيدت هيكلتها يف أعقاب تعديالت تشريعية، وذلـك  االستخبارات املالية ال
من أجل متكينها من االضطالع بدور أكرب على الصـعيدين الـوطين والـدويل يف جمـال مكافحـة      

  الفساد وغسل األموال.
وأشار عدَّة متكلمني إىل أنَّ حصانة الربملانيني مكرَّسة يف كثري من األحيان يف دسـتور    -٦٩
واجــه حتــديات. واقتــرح أحــد املــتكلمني معاجلــة يأنَّ تنفيــذ التوصــيات يف هــذا اجملــال لــة، والدو

أنَّ هذه املسألة باستبعاد جرائم الفساد من نطاق احلصـانات الربملانيـة. ونـوه بعـض املـتكلمني بـ      
التزام حكوماهتم بتشديد العمل علـى مكافحـة الفسـاد يف أعقـاب عمليـة االسـتعراض أدى إىل       

ضايا بارزة، كان بعضها يشمل سياسيني وبرملانيني، وعزل بعـض املـوظفني العمـوميني    تسوية ق
  الذين شغلوا مناصبهم لفترة طويلة.

ــة الشــهود         -٧٠ ــدابري حلماي ــة إىل وضــع ت ــداهنم الرامي ــتكلمني إىل جهــود بل وأشــار عــدَّة م
ثري مـن األحيـان   وتعزيزها استجابة لنتيجة استعراضات التنفيذ. وقد ذُكرت هذه التـدابري يف كـ  

بــاالقتران بــاجلهود التشــريعية حلمايــة املــبلِّغني، وكــان مــن ضــمنها إنشــاء خــط هــاتفي ســاخن   
  مكرس واختاذ تدابري للحماية اجلسدية يف إحدى احلاالت.  

 وذكــر عــدد مــن املــتكلمني الرشــوة يف القطــاع اخلــاص ورشــوة املــوظفني األجانــب           -٧١
مــــدت فيهــــا تشــــريعات جديــــدة مــــن أجــــل  ومــــوظفي املنظمــــات الدوليــــة كمجــــاالت اعت 

  التوصيات. تنفيذ
وذكــر عــدَّة مــتكلمني احلاجــة إىل حتســني أوجــه التنســيق بــني اهليئــات الوطنيــة املعنيــة     -٧٢

مبكافحة الفساد وإنفاذ القانون وأشاروا إىل التوصيات املقدَّمة بشأن هـذه النقطـة. وأفـاد أحـد     
أجــل توضــيح أدوار خمتلــف املؤسســات  املــتكلمني بأنــه ســيجري األخــذ مبخطــط جديــد مــن   

ومسؤولياهتا وزيادة تعاوهنا على مكافحة الفساد. وأشار عدَّة متكلمني إىل أنَّ إشـراك جهـات   
فاعلــة غــري حكوميــة يف جهــود التنســيق الوطنيــة هــذه هــو نتيجــة مباشــرة آلليــة االســتعراض.     
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لتابع للهيئة الوطنيـة  ومشلت هذه اجلهود مشاركة جهات فاعلة غري حكومية يف هيكل الرصد ا
  ملكافحة الفساد وتضمينها يف فريق استشاري وطين.

علـى ضـرورة تـوفري أشـكال متنوِّعـة مـن املسـاعدة         أيضـاً وشدَّد العديد مـن املـتكلمني     -٧٣
التقنية لدعم العمل على تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضـات. وأكـد متكلمـون ضـرورة     

ة مـن خـالل املكتـب، يف    قدَّمـ سـاعدة، مبـا يشـمل املسـاعدات امل    احلرص على توفري مثل هذه امل
مــن اإلطــار املرجعــي لآلليــة،  ٤١و ٤٠الوقــت املناســب. وأشــار عــدَّة مــتكلمني إىل الفقــرتني  

وناقشوا كيفية متابعة االستعراضـات. وستتضـمن املتابعـة تقـدمي تقـارير خطيـة إىل األمانـة عـن         
 ٤٠وىل. وأوضح متكلمون آخرون أنـه مبوجـب الفقـرة    تنفيذ التوصيات املنبثقة عن الدورة األ

مــن اإلطــار املرجعــي، لــن تؤخــذ املتابعــة يف االعتبــار إالَّ بعــد اكتمــال املرحلــة األوىل، أي بعــد 
اكتمال الدورتني األوليني. وأعربت األمانة عـن رأيهـا بصـحة كـال املنـهجني. وبـدأت بالفعـل        

ة رؤية للطريقة الـيت يـود الفريـق أن يتعامـل هبـا مـع       مناقشة إجراءات املتابعة، مما سيسمح ببلور
مسألة املتابعة يف إطار التحضري للمرحلة الثانية من اآللية على أساس أن يبـت املـؤمتر فيهـا بعـد     
ــا لإلطــار        ــة وفق ــإجراءات املتابع ــام ب ــتكلمني علــى القي ــة. وشــدد بعــض امل ــدورة الثاني ــهاء ال انت

أنه ينبغي االلتـزام باإلطـار املرجعـي لآلليـة، وخباصـة       املرجعي برمته. وشدد عدة متكلمني على
  الطابع احلكومي الدويل، واحترامه يف مجيع مراحل العملية.

  ني على أمهية احترام تعدد اللغات.موأكد عدة متكل  -٧٤
، قـدَّمت األمانـة معلومـات عـن مبادرهتـا      ٦/١وعالوة على ذلك، واستناداً إىل القـرار    -٧٥

أوجـه التـآزر بـني أمانـات سـائر آليـات االسـتعراض املعنيـة مبكافحـة الفسـاد،           الرامية إىل تعزيز 
مثل جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعـة جمللـس أوروبـا، وآليـة متابعـة تنفيـذ اتفاقيـة البلـدان         
األمريكيــة ملكافحــة الفســاد التابعــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة، والفريــق العامــل املعــين بالرشــوة   

مة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وأمانة شـبكة مكافحـة الفسـاد يف مـنطقيت     التابع ملنظ
للمنظمــة املــذكورة. ولتوطيــد أوجــه التــآزر مــع تلــك  ةالتابعــأوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى 

مــن أجــل تعزيــز تبــادل اخلــربات      ٢٠١٦األمانــات، ســُتعقد حلقــة عمــل يف أيلول/ســبتمرب     
ــة تعلُّـــ   ــراط يف عمليـ ــة    واالخنـ ــت األمانـ ــراء. واعتزمـ ــن النظـ ــاًم مـ ــاركتها يف   أيضـ ــز مشـ تعزيـ

االجتماعات ذات الصلة جملموعة الدول املناهضة للفساد والفريق العامل املعين بالرشـوة، رهنـاً   
  بتوافر املوارد.

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب مجيع املتكلمني هبذه املبادرة وطلبوا إىل األمانـة أن    -٧٦
علم بنتيجة حلقة العمل. وأعـرب العديـد مـن املـتكلمني عـن أملـهم يف أن ُتفضـي         ُتبقيهم على
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ــد مــن        ــؤدي إىل مزي ــع ازدواج اجلهــود، وت ــيت متن ــآزر ال ــد مــن أوجــه الت ــة إىل املزي هــذه العملي
التحسني يف جودة تقارير االستعراضات. ويف حني اقترح بعض املتكلمني دعـوة دول أطـراف   

ــة.    للحضــور بصــفة مراقــب، رأى أحــ   ــداً يف هــذه املرحل ــن يكــون مفي ــتكلمني أنَّ ذلــك ل د امل
بشـأن مكافحـة الفسـاد     تقريـراً  عـدُّ املفوضية األوروبية ُتأنَّ مندوب االحتاد األورويب إىل  وأشار

مة. واقترح أحـد املـتكلمني إدراج اجمللـس االستشـاري     كل سنتني ميكن أن يسهم مبعلومات قيِّ
األفريقي يف حلقات العمل. وشدَّد عدة متكلمني علـى أنَّ بلـداهنم   املعين بالفساد التابع لالحتاد 

ختضع لـثالث آليـات اسـتعراض أو أكثـر يف جمـال مكافحـة الفسـاد ومكافحـة غسـل األمـوال.           
وأعربوا عن أملهم يف إمكانية ختفيف العـبء الواقـع علـى ممارسـيهم مـن جـراء تلـك اآلليـات،         

قطريــة مشــتركة. ويف هــذا الصــدد، أفــاد أحــد  علــى ســبيل املثــال، عــن طريــق تنظــيم زيــارات  
املـتكلمني بــأنَّ بلـده اســتقبل زيـارة مشــتركة مــن هـذا القبيــل قامـت هبــا أمانتـا منظمــة التعــاون       
والتنمية يف امليدان االقتصادي وفريق استعراض تنفيذ االتفاقية، وأشـار إىل مزايـا تلـك الزيـارة.     

  سنويا. واقترح متكلم آخر أن تصبح حلقة العمل اجتماعاً
وردا على بعض املالحظات، شـدَّدت األمانـة علـى أنَّ الفكـرة مـن وراء حلقـة العمـل          -٧٧

هــي أن تكــون مبثابــة عمليــة تعلُّــم مــن األقــران. وجتعــل هــذه الترتيبــات مشــاركة الــدول أمــراً    
ــات االســتعراض         غــري ــدان املشــاركة يف آلي ــدد البل ــه إىل ع ــك يف جــزء من ــي، ويرجــع ذل عمل

. وعالوة على ذلك، ونظراً للقيود املالية الـيت يواجههـا املكتـب، مل يكـن تنظـيم حلقـة       املختلفة
ــة يف امليـــدان االقتصـــادي الســـخي     ــاون والتنميـ ــة التعـ ــاً إالَّ بفضـــل عـــرض منظمـ العمـــل ممكنـ

  احلدث.    استضافةَ
    

    املساعدة التقنية  - خامساً  
مــن أثــر يف تقــدمي املســاعدة التقنيــة،  قــدَّمت األمانــة حملــةً عامــةً عمــا ترتَّــب علــى اآلليــة     -٧٨
وُشدِّد على  خالل حتديد االحتياجات من التعاون التقين وإجياد فرص جديدة لذلك التعاون. من
لتقدمي املساعدة التقنية من أمهيـة مسـتمرة يف دعـم جهـود الـدول األطـراف لتنفيـذ التوصـيات          ما

  املنبثقة عن االستعراضات.
ــاً    -٧٩ ــة عرضـ ــدَّمت األمانـ ــتبانة يف   وقـ ــة املسـ ــاعدة التقنيـ ــدَّثاً الحتياجـــات املسـ ــفويا حمـ شـ

ــذكرت أنَّ      ــتأنفة، فـ ــة املسـ ــق السادسـ ــذ دورة الفريـ ــزت منـ ــة الـــيت أجنـ ــات القُطريـ االستعراضـ
الـيت   ٢٢خالصة من اخلالصات الوافية الـ ١٨االحتياجات إىل املساعدة التقنية قد اسُتبينت يف 

ــة األخــرية، وجــرى تصــن    ــة     أُجنــزت يف اآلون ــوع املســاعدة التقني ــة، ون ــواد االتفاقي ــا مل يفها وفق
  الالزمة، والتوزُّع اجلغرايف.
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وُشــدِّد علــى أنَّ عــدد احلــاالت الــيت اســتبانت فيهــا احتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة       -٨٠
مـن تلـك احلـاالت، وبـذلك َوَصـل       ٦٥١يتزايد. فقـد حـدَّدت االستعراضـات املنجـزة مـؤخَّراً      

  حالة. ٢ ٨١٩الدورة األوىل لآللية إىل العدد اإلمجايل يف 
ــات         -٨١ ــة االحتياجـ ــل تلبيـ ــن أجـ ــوارد مـ ــة إىل مـ ــتمرار احلاجـ ــة إىل اسـ ــارت األمانـ وأشـ
املســاعدة التقنيــة علــى الصــعيد العــاملي ومعاجلــة الــنقص املتنــامي يف تقــدمي تلــك املســاعدة.  مــن

اعـات علـى الصـعيدين    وُشدِّد على أنـه مـن خـالل اسـتبانة االحتياجـات الشـاملة ملختلـف القط       
اإلقليمي والعاملي، هتيئ اآلليـة فرصـة لتلبيـة االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة علـى حنـو فعـال           

  وناجع التكلفة.
حملةً عامةً عن املساعدة التقنيـة الـيت قـدَّمها املكتـب علـى الصـعيد        أيضاًوقدَّمت األمانة   -٨٢

فته جهــةً تقــدِّم املســاعدة التقنيــة الالزمــة العــاملي واإلقليمــي والــوطين. وأُبــرز دور املكتــب بصــ 
املتطلبـــات املســـتبانة مـــن نتـــائج عمليـــة االســـتعراض، ووســـيطاً مســـهِّالً يســـاعد علـــى   لتلبيـــة
االحتياجـات املسـتبانة يف عمليـات االسـتعراض مـع اجلهـات املقدِّمـة للمسـاعدة التقنيـة           مواءمة
  املكتب. خبالف
بصــفتها األســاس الــذي تســتند إليــه جهــود مكافحــة وأبــرز املتكلمــون أمهيــة االتفاقيــة   -٨٣

الفساد، وذكروا أنَّ املساعدة التقنية هـي عنصـر حيـوي مـن عناصـر االتفاقيـة وآليـة اسـتعراض         
تنفيذها. وأبرز عدة مـتكلمني حتضـريات بلـداهنم لـدورة االسـتعراض الثانيـة. وطلبـوا مسـاعدة         

ومســـاعدة تقنيـــة يف جمـــايل املنـــع  تدريبيـــة إلعـــدادهم للمشـــاركة يف االستعراضـــات القادمـــة،
ضــة ه ســيكون مــن املفيــد للــدول املستعرَ   واســترداد املوجــودات. وذكــر أحــد املــتكلمني أنــ     

ــة اخلــرباء    داًحمــدَّ م ضــرباًواملستعرِضــة لــو أمكــن للمكتــب أن يقــدِّ   ــة ملعاون مــن املســاعدة التقني
  احلكوميني يف التمرس على قائمة التقييم الذايت املرجعية.

د املتكلمون احلاجة إىل برامج للمساعدة التقنية ختضع لقيادة البلـد املعـين وترتكـز    وأك  -٨٤
عليه إلعمال نتائج عملية االستعراض. كما أعربوا عن أملهم يف أن توفر لألمانة مـوارد كافيـة   

  لسد النقص يف املساعدة التقنية.
وغ عمليـات إصـالح   وأقر املتكلمون بأمهيـة تقـارير االسـتعراض القطـري املنفـردة لصـ        -٨٥

وطنية استراتيجية وحمدَّدة األولويات. واقترح بعض املتكلمني اعتماد خطط تنفيـذ مفصَّـلة مـن    
مي املسـاعدة التقنيـة وأن تسـاعد علـى تنسـيق اجلهـود وتعزيـز أوجـه         شأهنا أن متثل مرجعاً ملقـدِّ 

  التضافر وتفادي التداخل واالزدواجية.



 

24V.16-04448 

 

CAC/COSP/IRG/2016/9

بذله بلداهنم من جهود إصالحية استجابة للتوصـيات املنبثقـة   املتكلمون أمثلة ملا ت قدَّمو  -٨٦
عن االستعراضات املنجزة، اليت مشلت وضع استراتيجيات ملكافحة الفساد واعتمـاد تشـريعات   
ــدرات         ــدعيم قـ ــدة وتـ ــات جديـ ــاء مؤسسـ ــة وإنشـ ــريعات القائمـ ــديالت للتشـ ــدة أو تعـ جديـ

ديرهم ملا يبذله املكتب وسـائر  اختصاصيي مكافحة الفساد. وأعرب عدد من املتكلمني عن تق
مقدِّمي املساعدة التقنية من جهود ملساعدة الدول األطراف على االستجابة للتوصيات املنبثقـة  

  عن االستعراضات، وشدَّدوا على أمهية تلبية باقي االحتياجات من املساعدة التقنية.
تسـهلها اجلهـات املاحنـة     ورحب كثري من املتكلمني باملساعدات التقنية اليت تقدِّمها أو  -٨٧

ــة ملكافحــة      ــة الدولي ــة الكومنولــث واألكادميي ــة واملنظمــات املتعــددة األطــراف، مثــل أمان الثنائي
الفساد وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل، باإلضـافة إىل املسـاعدات املقدَّمـة مـن         

  البنك الدويل واملكتب. خالل مبادرة استرداد املوجودات املسروقة (ستار)، املشتركة بني
ــة املتعلقــة           -٨٨ ــاعدة التقنيــة الثنائي ــة يف تقــدمي املس ــتكلمني جتــارهبم اإلجيابي ــرد عــدة م وس

مبكافحة الفساد واإلصالح األوسع نطاقاً فيما يتعلَّق باحلوكمـة الرشـيدة، وشـددوا علـى أمهيـة      
ع بـرامج للمسـاعدة التقنيـة    قاعدة املعارف املستجدة املتعلقة باالتفاقية. وقدِّمت أمثلة على وض

التقـارير  أنَّ لتلبية االحتياجات املنبثقة من عملية االستعراض. وأشار أحـد املـتكلمني جمـددا إىل    
الكاملــة مفيــدة يف اســتبانة االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة، وشــجع الــدول األطــراف علــى  

  جمهور.جعل قوائم التقييم الذايت املرجعية والتقارير الكاملة متاحة لل
ــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون        -٨٩ ــة عل ــتكلمني أنَّ تقــدمي املســاعدة التقني وأكــد بعــض امل

ا يف سياق الـتعلم  جد داًاإلقليمي، إما من خالل املنظمات اإلقليمية أو بالتعاون معها، كان جيِّ
مهــا مــن النظــراء والتعــاون بــني بلــدان اجلنــوب، نظــراً ألوجــه التشــابه يف تقاليــد البلــدان ونظ    

  القانونية وبناها املؤسسية والتحديات اليت تواجهها.
وشدَّد املتكلمون على أمهية إشراك منظمات اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص يف حتديـد      -٩٠

  مها الدول األطراف، وتلبيتها.االحتياجات من املساعدة التقنية اليت تقدِّ
 أيضـاً ة األمـد مفيـدة، ولكـن ينبغـي     وذكر عدة متكلمني أنَّ األنشطة التدريبية القصـري   -٩١

استكشاف وسائط دعم أطول أمداً، مثـل املستشـارين اإلقليمـيني واملـوجهني املقـيمني وبـرامج       
  تدريب املدربني، من أجل تعزيز استدامة اجلهود اإلصالحية.
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   املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - سادساً  
املتكبدة لتسيري عمل الـدورتني األوىل والثانيـة مـن    ت األمانة معلومات عن النفقات قدَّم  -٩٢

، وعـن النفقـات املسـقطة إلكمـال الـدورة األوىل،      ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١آلية االستعراض حىت 
 أيضـاً ت األمانـة  قـدَّم و والنفقات املسقطة لتسيري العمـل يف السـنتني األولـيني مـن الـدورة الثانيـة.      

امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة وكـذلك مـن التربعـات،        معلومات مفصلة عن املوارد املتلقاة مـن  
  ومعلومات عن تدابري االقتصاد يف التكاليف اليت اختذهتا.

واسترعت األمانة االنتبـاه إىل الثغـرة يف التمويـل القائمـة بـني التربعـات املتلقـاة واملـوارد           -٩٣
التربعـات  أنَّ ة الفريق علمـاً بـ  أحاطت األمانو الالزم تغطيتها بالتربعات لتشغيل آلية االستعراض.

الـدورة األوىل  أنَّ ستغطي النفقات املتكبدة واملتوقعة للدورة األوىل من آلية التنفيذ على افتـراض  
، وبأنه توجد ثغرة كبرية يف التمويل الـالزم لتسـيري عمـل    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠ستكتمل يف 

أنَّ ني دوالر أمريكي. وخلصت األمانة إىل مالي ٤,٢٨السنتني األوليني من الدورة الثانية قدرها 
  هذا الوضع يهدِّد تسيري عمل الدورة الثانية بفاعلية خالل سنتيها األوليني.

ــيت       -٩٤ ــدول ال ــديرها لل ــن تق ــة ع ــت األمان ــدَّموأعرب ــدات    ق ــن تعهُّ ــت ع ــات وأعلن ت تربع
  اآللية. لدعم
ر املاليـة اخلاصـة بنفقـات    وأعرب عدَّة متكلمني عن رضاهم الكامل عـن شـفافية التقـاري     -٩٥

اآللية ومتطلبات متويلها وعن وضوح الوثائق املعروضة عليهم. وطالبوا مبواصلة تقـدمي مثـل هـذه    
وأعرب العديد من املتكلمني عن القلق إزاء العجز يف التمويل فيما يتعلـق   التقارير املالية املفصلة.

تكاليف وحتقيق وفورات بشأهنا، مبـا يف ذلـك   بعمل الدورة الثانية واقترحوا تدابري لزيادة كفاءة ال
وبغية احلـد مـن التكـاليف، اقترحـت عـدة بلـدان        من خالل مزيد من التبسيط إلجراءات العمل.

علــى وجــه اخلصــوص حتديــد حــد أقصــى استرشــادي لطــول الــردود علــى قــوائم التقيــيم الــذايت    
البلـدان أن متتنـع الـدول عـن     واقترح بعض  املرجعية وتقارير االستعراضات القطرية على السواء.

إرسال مدونات قانونية بكاملها. ورحَّب أحد املـتكلمني هبـذه التـدابري بـالنظر إىل أهنـا سـتخفف       
من العبء الواقع على الدول األطراف املستعَرضة، والدول األطراف املستعرِضة، واألمانة.  أيضاً

إىل إالَّ وإن كانت ضـرورية، لـن تـؤدي    هذه التدابري،  وأكد املتكلم أنه على الرغم من ذلك فإنَّ
واقترح عدَّة متكلمني آخرين حتقيـق وفـورات يف التكـاليف عـن طريـق       وفر ضئيل يف التكاليف.

وقصر الطباعة على نسـخة واحـدة لكـل وفـد، والتوقـف عـن        اوزيع اخلالصات الوافية إلكترونيت
لمني طلـب حتديـداً تـوفري اخلالصـات     أحـد املـتك  أنَّ بيد  إعادة طباعة الوثائق اليت سبق إصدارها.

يف شكل مطبوع إذا طلبت الدول األطراف ذلك. واقترحـت عـدَّة بلـدان اسـتخدام      أيضاًالوافية 
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دورات الفريق مبزيد من الفعالية عن طريق إدراج بنود مناقشة أكثـر تركيـزاً يف جـدول األعمـال     
بعـض البلـدان األمانـة إىل تقـدمي     ودعـا   لتيسري إجراء مناقشات حتليلية وموضـوعية بدرجـة أكـرب.   

وأعرب أحد املـتكلمني عـن قلقـه     مقترحات لزيادة كفاءة التكاليف وحتقيق مزيد من الوفورات.
  إزاء زيادة التكاليف يف الدورة الثانية.

واتَّفق متكلمون على إبراز أمهية اآللية ودعم بلداهنم املستمر هلـا. وأكـدوا أنـه ال ينبغـي       -٩٦
وأكَّـد   يف التكاليف أن يؤثر سلباً على ِدقة استعراضات الدورة الثانيـة وجودهتـا.   لتحقيق الفعالية

وحـذَّر بعـض املـتكلمني     بعض املتكلمني على أمهية احملافظة على الطبيعة املتعددة اللغـات لآلليـة.  
وذكـر بعـض    من اختاذ تدابري لتوفري التكاليف تـؤدي إىل املسـاس جبـودة االستعراضـات القطريـة.     

األمر يقتضي اختاذ قرارات مالية من جانب مـؤمتر الـدول األطـراف، يف حـني ذكـر      أنَّ لمني املتك
باإلمكان االتفاق على مثل هذه التدابري بني الـدول املعنيـة علـى أسـاس طـوعي طبقـاً       أنَّ آخرون 

  لكل حالة على حدة.
يـة العاديـة لألمـم    ورأى عدد من املتكلمني متويل الوظائف الالزمة لدعم اآللية مـن امليزان   -٩٧

املتحدة مبا يتماشـى مـع اإلطـار املرجعـي لآلليـة. وأعـرب بعـض املـتكلمني عـن دعمهـم املسـتمر            
لنموذج التمويل املختلط الراهن، حيث متوَّل أجزاء من عمليات اآللية من امليزانية العاديـة لألمـم   

واإلطار املرجعـي   ٦/١و ٣/١املتحدة وأجزاء أخرى من التربعات، مبا يتماشى مع قراري املؤمتر 
وشكَّك بعض املتكلمني يف ما إذا كان متويل الوظائف الثالث اإلضافية املخصصة لـدعم   لآللية.

وذكــر بعــض  الــدورة الثانيــة لآلليــة مــن خــالل التربعــات يتماشــى مــع اإلطــار املرجعــي لآلليــة.  
قــص التربعـات باعتبــاره  تـدابري تــوفري التكـاليف قـد ال حتــل املشـكلة وأشـاروا إىل ن     أنَّ املـتكلمني  

  القضية الرئيسية املثرية للقلق، ودعوا الدول إىل تقدمي تربعات كافية لدعم اآللية.
ــق بســفر       أنَّ وأوضــحت األمانــة    -٩٨ ــها بالتربعــات تتعل ــيت ينبغــي تغطيت ــوارد املطلوبــة ال امل

ــالل       ــل خـ ــائق العمـ ــة وثـ ــتركة، وترمجـ ــات املشـ ــة واالجتماعـ ــارات القطريـ ــاركني يف الزيـ  املشـ
االستعراضات القطرية، ومشاركة أقل البلـدان منـوا يف دورات الفريـق ومـؤمتر الـدول األطـراف،       
ــة.       ــة لآللي ــدورة الثاني ــدعم عمــل ال ــثالث ل ــدريب اخلــرباء احلكــوميني والوظــائف اإلضــافية ال وت

يف إطـار  تقليل املستحقات املتعلقة باالجتماعات اليت تغطيها امليزانيـة العاديـة   أنَّ وأضافت األمانة 
وأشارت األمانة إىل الوثائق املفصَّلة، مبا يف  لن يكون له تأثري على بنود التكاليف هذه. ٢الباب 

ذلك حتليل عبء العمل، اليت أُتيحت للدول األطراف يف إطار التحضري للـدورة السادسـة ملـؤمتر    
ــدول األطــراف، وأكــدت   ــل عــبء عمــل كــبرياً     أنَّ ال ــون بالفع ــة يتحمل ــوظفي األمان ــة، م للغاي

ويف حني رحَّبت األمانة بترتيبات البلدان الطوعية اخلاصة باحلـد مـن    ليس باإلمكان زيادته. وأنه
حجم وثائق العمل، وبالتـايل احلـد مـن االحتيـاج إىل الترمجـة، أكـدت أنـه لـيس مـن الواضـح يف           
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ــا إذا كـــان هـــذا اإلجـــراء قـــد يـــؤدي إىل املســـاس بطبيعـــة اآلليـــة أو جـــ    ودة املرحلـــة احلاليـــة مـ
  االستعراضات وعمقها، مما يثري خماطر توليد اآللية لنتائج سطحية.

ــدول          -٩٩ ــة ال ــة توعي ــؤمتر املعــين باالتفاقي ــب امل ــب إىل مكت ــتكلمني أن يطل ــرح أحــد امل واقت
 لتمويل دورة االستعراض الثانية. املناسبةاألطراف حبالة التمويل الراهنة بغرض حشد املوارد 

    
   مسائل أخرى  - سابعاً  

ــق ملخــص جللســة اإلحاطــة الــيت عقــدت مــن أجــل املنظمــات غــري         -١٠٠ ــى الفري ُعــرض عل
  ).CAC/COSP/IRG/2016/CRP.4(انظر الوثيقة  ٤/٦احلكومية وفقا لقرار املؤمتر 

ة خـالل  قدَّمـ وأعرب املتكلمون عن رضاهم عن النوعيـة الرفيعـة للعـروض اإليضـاحية امل      -١٠١
 احلكومية واملناقشات الـيت جـرت خالهلـا. ومـع التأكيـد      جلسة اإلحاطة املعقودة للمنظمات غري

ــرار      ــتكلمني قـ ــتذكر بعـــض املـ ــاد، اسـ ــة الفسـ ــامهة اجملتمـــع املـــدين يف جهـــود مكافحـ علـــى مسـ
، وشددوا على أمهيـة االمتثـال الكامـل ألحكامـه. واقتـرح هـؤالء املتكلمـون الـتفكري         ٤/٦ املؤمتر
ورأوا أنــه ميكــن دراســة عــدة خيــارات،      املســتقبل يف تنظــيم جلســات اإلحاطــة وتوقيتــها.     يف

عقد جلسات اإلحاطة بالتوازي مع دورات الفريق، أو قبـل الـدورات أو بعـدها، أو تقليـل      منها
مدة جلسات اإلحاطة. وسيؤدي ذلك إىل مكاسب يف الفاعليـة للـدول األطـراف واألمانـة علـى      

واقتـرح مـتكلم عقـد     متكلمـون آخـرون أنـه ال يـتعني دراسـة تلـك اخليـارات.        ىسواء. ورأ حد
ــق.       ــة يف وقــت أســبق خــالل دورات الفري جلســات اإلحاطــة اخلاصــة باملنظمــات غــري احلكومي

ففـي احلقيقـة، يـوفِّر اليـوم      وأوضحت األمانـة أنَّ دورة الفريـق مل تعلـق بسـبب جلسـة اإلحاطـة.      
راف املعين للدول األطراف فرصـة لعقـد مشـاورات غـري رمسيـة واجتماعـات ثنائيـة وثالثيـة األطـ         

  لتنظيم االستعراضات القُطرية.
    

   جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة   - ثامناً  
 ،٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٢٤اعتمد فريق استعراض التنفيذ، يف جلسته العاشرة املعقـودة يف    -١٠٢

). واقترح أحد املـتكلمني  CAC/COSP/IRG/2016/L.2جدول األعمال املؤقَّت لدورته الثامنة (
إشــارة حمــددة إىل اســتعراض تنفيــذ الفصــلني الثالــث والرابــع مــن االتفاقيــة، حــىت يتســىن  إدراج

للفريق التركيز على النتائج الرئيسـية لـدورة االسـتعراض األوىل. وأوضـحت األمانـة أنـه ميكـن        
 إدراج مثل هذه اإلشارة يف جدول األعمال املشروح.
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   اعتماد التقرير  - تاسعاً  
ــه حزيران/يو ٢٤يف   -١٠٣ ــذ    ،٢٠١٦ني ــتعراض التنفي ــق اس ــد فري ــال    اعتم ــن أعم ــره ع تقري

  ).Add.5إىل  Add.1و CAC/COSP/IRG/2016/L.1دورته السابعة (
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      املرفق األول
     جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة لفريق استعراض التنفيذ    

  املسائل التنظيمية: -١
  افتتاح الدورة؛ (أ) 
  نظيم األعمال.إقرار جدول األعمال وت (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
  مسائل أخرى. -٦
  استعراض التنفيذ. جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة لفريق -٧
 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثامنة. -٨
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     الثاين املرفق
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:   

 املستعرِضة والدول املستعَرضة يف الدورة االستعراضية األوىل  الدول
 

    السنة األوىل    

 لدولة الطرف املستعَرضةا اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 إيطاليا زمبابوي زامبيا جمموعة الدول األفريقية
 رومانيا غانا أوغندا
 أوغندا  زانيا املتحدةـمجهورية تن توغو
 سلوفاكيا جنوب أفريقيا املغرب
 منغوليا إثيوبيا يـتومي وبرينسيبسان
 لبنان السنغال رواندا
 االحتاد الروسي موريشيوس النيجر

  البوليفارية)- زويال (مجهوريةـفن مصر بوروندي

جمموعة دول آسيا 
 اهلادئ  واحمليط

 األردن
 بنغالديش
 منغوليا
 فيجي

 بابوا غينيا اجلديدة
 إندونيسيا

 ملديف
 مية)اإلسال- إيران (مجهورية

 اليمن
 بنغالديش

 طاجيكستان
 أوزبكستان

 نيجرييا
 باراغواي

 كينيا
  الواليات املتحدة

 مالوي
 اململكة املتحدة

 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا جمموعة دول أوروبا الشرقية
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اجلبل األسود كرواتيا
 السويد ألبانيا بلغاريا
 بولندا فينياسلو أوكرانيا

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 يـوالكاريب

 أوكرانيا السلفادور شيلي
 هاييت املكسيك الربازيل

 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية
 سنغافورة بنما األرجنتني

 إكوادور املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة بريو
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 لدولة الطرف املستعَرضةا اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

جمموعة دول أوروبا الغربية 
 أخرىودول 

  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقاً السويد الواليات املتحدة
 تونس اليونان فنلندا
 ليتوانيا بلجيكا إسبانيا
      كابو فريدي الدامنرك فرنسا

    السنة الثانية    

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 لدولة الطرف املستعرِضة األخرىا من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

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

 فنلندا زمبابوي بنن
 اجلمهورية الدومينيكية بوركينا فاسو موزامبيق
 صربيا املغرب الكونغو

 اريكاكوست مالوي كابو فريدي
 غانا تونس مجهورية أفريقيا الوسطى

 تايلند بنن سرياليون
 مايل السنغال جنوب أفريقيا

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

  سابقاً

جمموعة دول آسيا واحمليط 
 اهلادئ

 ليختنشتايناليمنبروين دار السالم
 األردناليزيامالعراق

مجهورية الو الدميقراطية
 الشعبية

 لكسمربغمنغوليا

 قطرباكستانكازاخستان
 مصربنغالديشالفلبني

 إيطاليالبنانفييت نام
 ناميبيافيجي(أ)ليشيت-تيمور

 الربتغالملديف(أ)اإلمارات العربية املتحدة
 روسبيالإندونيسيا(أ)اإلسالمية)-إيران (مجهورية

 إثيوبياسري النكا(أ)الكويت
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 لدولة الطرف املستعرِضة األخرىا من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 سلوفاكيا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 صربيا

 اجلبل األسود
 إستونيا

 أذربيجان
 االحتاد الروسي

 (أ)جورجيا

 بولندا
 رومانيا
 أرمينيا
 ألبانيا

 البوسنة واهلرسك
 أوكرانيا
 هنغاريا

 مالطة
 أوكرانيا

 اململكة املتحدة
 بوروندي
 غواتيماال
 إكوادور
 قربص

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 يـوالكاريب

 غواتيماال الربازيل كوبا
 الربازيل األرجنتني أوروغواي
 سنغافورةاملتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة السلفادور
 نيبال كوبا نيكاراغوا
 سلوفينيا هندوراس كولومبيا

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

جمموعة دول أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 تركيا يات املتحدةالالو أستراليا
 الكويت السويد النرويج

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

  
  ابقة من الدورة.مؤجَّل من السنة الس  (أ)
    

    السنة الثالثة    

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

 غابون بوتسوانا ليسوتو جمموعة الدول األفريقية
 بريو ليربيا جيبويت
 التفيا النيجر اجلزائر
 سوازيلند رواندا غانا
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 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 
 اهلادئ  واحمليط

 غاريابل اهلند مجهورية كوريا
 النمسا ناورو قربص
 كينيا الفلبني ماليزيا

 النرويج جزر سليمان باكستان
 دومينيكا  املوحَّدة)- ميكرونيزيا (واليات قطر

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

 جامايكا مجهورية مولدوفا هنغاريا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 جيبويت التفيا سلوفينيا
 أيرلندا جورجيا التفيا
 فرنسا إستونيا رومانيا

مجهورية مقدونيا اليوغسالفية 
 سابقاً

 آيسلندا كرواتيا

 قريغيزستان ليتوانيا أرمينيا

جمموعة أمريكا الالتينية 
 يـوالكاريب

 أذربيجان بريو املكسيك
 الفلبني كولومبيا باراغواي

 زامبيا كوستاريكا القوميات)-بوليفيا (دولة املتعددة
 باالو األرجنتني ترينيداد وتوباغو

 فانواتو كوبا غيانا
 اإلمارات العربية املتحدة شيلي البوليفارية)-زويال (مجهوريةـفن
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 جمموعة دول أوروبا الغربية
 ودول أخرى

 السويد
 كندا

 لكسمربغ
 إيطاليا
 هولندا
 النمسا

 (أ)ةلطما

 فرنسا
 سويسرا
 النمسا

 ليختنشتاين
 أستراليا
 إسرائيل
 إسبانيا

 كندا
 العراق
 سويسرا

 كازاخستان
 أوروغواي
 فييت نام
   كمبوديا

  مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة.  (أ)
    

    السنة الرابعة    
 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى اإلقليمية ذاهتامن اجملموعة

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

 اجلبل األسود ليسوتو نيجرييا
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية سرياليون غابون
 الكويت يبويتج 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)لندسوازي

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

 أفغانستان النيجر (ب)مايل
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى اإلقليمية ذاهتامن اجملموعة

 الكامريون  موريتانيا (أ)غينيا
  دولة فلسطني أنغوال (أ)السودان

 آيسلندا الكامريون (أ)جنوب السودان
  غيانا  السودان أ)(غامبيا 

جمموعة دول آسيا 
 اهلادئ  واحمليط

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

 جورجيا سري النكا أوزبكستان
 كمبوديا ماليزيا باالو

 قربص قريغيزستان تركمانستان
 دسوازيلن لبنان سنغافورة
 جزر البهاما فييت نام الصني

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

 بيالروس قطر (أ)جزر كوك
 رية أفريقيا الوسطىمجهو بابوا غينيا اجلديدة (أ)جزر مارشال
 سلوفاكيا العراق (أ)جزر سليمان

 مجهورية كوريا منغوليا(أ)املوحَّدة)-ميكرونيزيا (واليات
 جامايكا ليشيت-تيمور (أ)ناورو
 يـسان تومي وبرينسيب اإلمارات العربية املتحدة (ب)اليمن

 توغو ميامنار (ب)كمبوديا
 بوروندي تايلند (أ)ميامنار
 موزامبيق كمبوديا (أ)كة العربية السعوديةاململ
 اململكة العربية السعودية سكرييبا (أ)ُعمان

  املوحَّدة)- زيا (والياتيميكرون ُعمان (أ)دولة فلسطني
  غرينادا  أفغانستان (أ)توفالو 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى اإلقليمية ذاهتامن اجملموعة

 بولندا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 بيالروس

 البوسنة واهلرسك
 ألبانيا

 لدوفامجهورية مو
 (أ)اجلمهورية التشيكية

 صربيا
 جورجيا
 هنغاريا
 أرمينيا

 البوسنة واهلرسك
 مجهورية مولدوفا

 موريشيوس
 مجهورية مولدوفا

 الربتغال
 مايل

 النرويج
 تركمانستان

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 يـوالكاريب

 دومينيكا غواتيماال إكوادور
 إندونيسيا كولومبيا هاييت

  مجهورية الكونغو الدميقراطية البوليفارية)- زويال (مجهوريةـفن اكوستاريك
 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)غرينادا

جمموعة دول أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

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

 اإلمارات العربية املتحدة كندا (أ)ليختنشتاين
 مدغشقر جالنروي (أ)آيسلندا
 بروين دار السالم لكسمربغ (أ)أيرلندا
 اجلمهورية التشيكية الدامنرك (أ)أملانيا

  الكامريون  تركيا (ج)نيوزيلندا 
  
دولة طرف صدَّقت على االتفاقية أو انضمَّت إليها بعد سحب القرعـة يف الـدورة األوىل     (أ)    

  لفريق استعراض التنفيذ.  
  سابقة من الدورة.مؤجَّل من السنة ال  (ب)    
  دولة طرف صدَّقت على االتفاقية بعد الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف.  (ج)    
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    الثالث  املرفق
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:   

 لثانيةااملستعرِضة والدول املستعَرضة يف الدورة االستعراضية   الدول
 

    استعراضا. ٣١رى ما جمموعه يف السنة األوىل، سيج

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

  جمموعة الدول األفريقية
 )١٠: اإلمجايل(

 لكسمربغ توغو سرياليون
 قطر موريشيوس موزامبيق
 مجهورية الو الدميوقراطية الشعبية  أوغندا فاسوبوركينا
 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 واحمليط 

  اهلادئ
 )٩: اإلمجايل(

 (أ)ماليزيا
 جزر مارشال

 اململكة العربية السعودية
 قربص

 اإلسالمية)- إيران (مجهورية
)املوحَّدة-ميكرونيزيا (واليات

 ليشيت-تيمور
 كازاخستان

 ناورو
)املوحَّدة- ميكرونيزيا (واليات

 دولة فلسطني
 العراق

 سوازيلند 
 ليتوانيا

 يرلنداأ
  الربازيل

 نيا يأرم
 هنغاريا 

  غانا اليمن (أ)إندونيسيا 
  مجهورية كوريا  فييت نام (أ)جزر سليمان 
  بروين دار السالم  باالو (أ)سري النكا 

 
  دول أوروبا الشرقية جمموعة

 ) ٤: اإلمجايل(
 موزامبيق  أوكرانيا بيالروس
  ليربيا أذربيجان ألبانيا

 دولة فلسطني  االحتاد الروسي مولدوفامجهورية
مجهورية مقدونيا  البوسنة واهلرسك 

 اليوغوسالفية سابقا
 ترينيداد وتوباغو 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
  يـوالكاريب

 ) ٦(اإلمجايل: 

 يـسان تومي وبرينسيب غواتيماال املكسيك
 جزر كوك  ترينيداد وتوباغو هندوراس
 ناورو  شيلي غرينادا

  كندا غيانا سانت لوسيا
املتعددة - بوليفيا (دولة
 (أ)القوميات)

 سلوفينيا  هندوراس 

 اإلمارات العربية املتحدة  جامايكا (أ)بنما
 

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  ودول أخرى

 ) ٢(اإلمجايل: 

  اجلمهورية التشيكية  ةمالط بلجيكا
 يا ناميب أستراليا (أ)ليختنشتاين

      
دولــة طــرف تطوعــت بتقــدمي موعــد استعراضــها مــن ســنة مــن الســنوات التاليــة لــدورة       (أ)    

  الثانية.  االستعراض
    

    استعراضا. ٤٧يف السنة الثانية، سيجرى ما جمموعه 
 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  جمموعة الدول األفريقية
 ) ١١(اإلمجايل: 

 ا املتحدةزانيـمجهورية تن
 مصر

 زمبابوي
 الكامريون

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 السودان
 ندسوازيل
 موريتانيا

 بيساو-غينيا
 (أ)كينيا

 (أ)جيبويت
 

  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
 ) ١٤(اإلمجايل: 

نيبال
كرييباس

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
مانُع

رينالبح
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

جزر كوك
ناورو

طاجيكستان
 دولة فلسطني

(أ)أفغانستان

 (أ)تايلند 
 (أ)فييت نام
 (أ)الكويت
 (أ)ميامنار

 
  جمموعة دول أوروبا الشرقية

 ) ٦(اإلمجايل: 
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 أذربيجان 
 سلوفينيا 
 ليتوانيا 

 اجلمهورية التشيكية
 (أ)وسياالحتاد الر

 
  يـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

 ) ٧(اإلمجايل: 
 بريو

 دومينيكا
 غيانا

 أوروغواي
 أنتيغوا وبربودا

 (أ)هاييت
  (أ)ترينيداد وتوباغو

 
  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

 ) ٩(اإلمجايل: 
 فرنسا
 أستراليا

 يرلنداأ
 اليونان
 لياإيطا

 (أ)الربتغال
  (أ)اململكة املتحدة

 (أ)أملانيا
   (أ)ةمالط

  مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة.  (أ)    
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    استعراضا. ٣٦يف السنة الثالثة، سيجرى ما جمموعه 
 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  جمموعة الدول األفريقية
 ) ١٣(اإلمجايل: 

 أوغندا
 ئراجلزا
 مايل
 توغو
 غانا

 مالوي
   مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ليبيا
 بنن
 ليربيا

  (أ)كوت ديفوار
 (أ)جزر القمر

  (ب)جنوب السودان
 

  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
 ) ٨(اإلمجايل: 

 باالو
 كولومبيا
 فيجي
 توفالو
 الفلبني

 قريغيزستان
 فملدي
  (ب)ليشيت-تيمور

 
  جمموعة دول أوروبا الشرقية

 ) ٥(اإلمجايل: 
 كرواتيا

 نيايأرم
 بولندا
 التفيا

 جورجيا
 

  يـجمموعة أمريكا الالتينية والكاريب
 ) ٥(اإلمجايل: 

 األرجنتني
 ابكو

 جزر البهاما
 اجلمهورية الدومينيكية

 نيكاراغوا
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  الغربية ودول أخرىجمموعة دول أوروبا 
 ) ٥(اإلمجايل: 

 فنلندا
 النمسا 
 آيسلندا

 الواليات املتحدة 
 تركيا

  
دولــة طــرف تطوعــت بتقــدمي موعــد استعراضــها مــن ســنة مــن الســنوات التاليــة لــدورة       (أ)    

  الثانية.  االستعراض
  مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة.  (ب)    

    
    استعراضا. ٣٤يف السنة الرابعة، سيجرى ما جمموعه 

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  جمموعة الدول األفريقية
 ) ٧(اإلمجايل: 

 يـسان تومي وبرينسيب
 إثيوبيا
 زامبيا

 سيشيل
 جنوب أفريقيا

 الكونغو
 غابون 
 

  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
 ) ١٢(اإلمجايل: 

 بروين دار السالم 
 ارات العربية املتحدة اإلم

 بابوا غينيا اجلديدة
 اليمن
 فانواتو
 األردن
 منغوليا
 العراق
 الصني

 (ب)تركمانستان
 (أ)تانسباك

  (ب)مجهورية كوريا
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  جمموعة دول أوروبا الشرقية
 ) ٥(اإلمجايل: 

 هنغاريا
 أوكرانيا 
 إستونيا 
 رومانيا 

 اجلبل األسود
 

  يـعة دول أمريكا الالتينية والكاريبجممو
 ) ٦(اإلمجايل: 

 جامايكا
 شيلي

 الربازيل
 غواتيماال
 كولومبيا

 (ب)البوليفارية)- زويال (مجهوريةـفن
 

  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
 )٤(اإلمجايل: 

 منركاالد
 النرويج
 هولندا

 السويد 
  
مي موعــد استعراضــها مــن ســنة مــن الســنوات التاليــة لــدورة    دولــة طــرف تطوعــت بتقــد   (أ)    

  الثانية.  االستعراض
  مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة.  (ب)    

    
    استعراضا. ٢٩يف السنة اخلامسة، سيجرى ما جمموعه 

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  جمموعة الدول األفريقية
 ) ٩(اإلمجايل: 

 النيجر
 سوتولي

 أنغوال
 غامبيا

 مدغشقر
 ناميبيا

 تونس 
 غينيا 
 رواندا 
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
 ) ٧(اإلمجايل: 

 بنغالديش
 أوزبكستان

 قطر
 اهلند

 كازاخستان
 سنغافورة

 لبنان
   

  جمموعة دول أوروبا الشرقية
 ) ٣(اإلمجايل: 

 سلوفاكيا 
 بلغاريا 
 صربيا

 
  يـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

 ) ٤(اإلمجايل: 
 إكوادور

 كوستاريكا
 السلفادور
 باراغواي

 
  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

 )٦(اإلمجايل: 
 )أ(نيوزيلندا
 إسبانيا
 كندا

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

 


