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 فريق استعراض التنفيذ
 المستأنفة الثانية   الدورة الثالثة عشرة 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر    11- 7فيينا،  
 * من جدول األعمال المؤقت   2البند  

    المتحدة لمكافحة الفساد أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم  
أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتدابير    

الالزمة إلنجاز المرحلة األولى من اآللية، إضافة إلى االعتبارات األولية 
 المتعلقة بالمرحلة التالية

 
 مذكرة من األمانة  
 

 ملخص 
ــاد، تقدم هذه الوثيقة تحليال    ــت راف تنفيذ اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفســــــــ محدثا ألداء آلية اســــــــ

                                                                                             وبخاصـــــة دورتثا الثانيةض وتتوـــــمن توصـــــيا  لشـــــأم التداوير الالامة .تمام الدورة الثانيةض وتتوـــــمن   وـــــا  
ــتقبا ــتفادة من تحليا  داء ا لية في مرالتثا األولال وااعتتارا  األولية المت لقة لمســ ا لية ل د   الدروس المســ

مرالة ااسـت راف الحاليةض وقد قدمت نسـخة  ولية من هذه الوثيقة رورقة اجتماإ ىلال فريا اسـت راف التنفيذ 
 ض2022 يلول/سبتمبر   9و 8في دورته الثالثة عشرة المستأنفة األولال التي عقد  في فيينا يومي 

 
  

 __________ 

 * CAC/COSP/IRG/2022/1/Add.2 ض 

http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2022/1/Add.2
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 مقدمة  -      أوال   
ــاد ماوة جري ة عندما  اتخذ مؤتمر الدول األطراف في  - 1 اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفســــــــــــ

ســـــــنوا ، في دورته األولال، علال ىنشـــــــاء آلية مناســـــــتة وف الة لمســـــــاعدته في  10اتفا قبا  كثر من 
ــت راف تنفيذ اتفالية األمم المتحدة   ــية  لية اســـــــ ــاســـــــ ــت راف تنفيذ ااتفاليةض وتتمثا الرراة  األســـــــ اســـــــ

، في  نثا قاةمة علال الخبرة  2008 شــير  ليه  ثناء و ــا مفاايمثا في عام                            لماافحة الفســاد، وفقا  لما 
 الالامة و نثا تتمتا لالشرعية والمو وعية والحيادض

وبما  م الفســــاد  حتا ماانة عالية علال جدول األعمال الســــياســــي، فلم التنفيذ الف ال لالتفالية  -2
ــتة ل ــاهي ا لية، ل د مرور  كثر من كام في الما ـــــــــي وا ي ال اليوم  مثا  ولوية لالنســـــــ لدولض وا  وـــــــ

                                                                                         سـنوا  علال ىنشـاةثا، شـيء من ايط نااقثا واتسـاعثا وشـموليتثا، وقد تررت  ثرا  وا ـحا  في ال ديد  10
من المجاا ض فقد  فاد  ا لية الدول فاةدة ربيرة في مجال ا.صـــــــالاا  التشـــــــريطية، وتحســـــــين األطر  

وتتادل الم لوما  فيما وين المؤســــســــا  الوطنية، وت  ي  الت اوم    والثياكا المؤســــســــية، وت  ي  التنســــيا
اـلدولي، واـيادة الـقدرا  عمومـا علال منا الفســــــــــــــاد واتخـاو ـتداوير لماـافحـتهض وعالوة علال وـل ، ـفلم ا لية  
عملت رمنتدى اســــتتانة اااتياجا  من المســــاعدة التقنية وتقد مثا ومواءمتثا، وو ــــ ت نقاطا مرجطية  

 م تقيس علال  ساسثا التقدم الذي تحراه محليا، وع ا  الت لم من األقرامض رما  نثا  نتجت     مان للدول
ــا  الجيدة والتحد ا   ــأم الممارســ ــ يد ال المي، لشــ مجموعة ويانا  فريدة من الم ارف، متااة علال الصــ

ثار الواســــــ ة  التي تواجه التنفيذض وعندما صــــــممت ا لية رام من المســــــتحيا التنبؤ لأم  اوم لثا هذه ا 
الناـا.ض وتقـدم هـذه الوثيقـة لمحـة عـامـة عن  داء ا ليـة، وا ســــــــــــــيمـا التقـدم المحرا اتال اليوم في ىطـار  
ــت را ـــــــا  الق ارية في ىطار الدورة   ــأم التداوير الالامة .تمام ااســـــ ــيا  لشـــــ                                                                                             الدورة الثانية، وتحدد توصـــــ

                                        الــة األولال، وتبي ن التت ــا  ا.جراةيــة وا   الثــانيــة، لمــا في ولــ  ىماــانيــة تمــديــد الــدورة الثــانيــة من المر 
الصلةض ويستند التحليا الوارد في هذه الوثيقة ىلال التقرير الم نوم " داء آلية است راف تنفيذ اتفالية األمم 
ــة دورتثــا ااســــــــــــــت را ــــــــــــــيــة الثــانيــة والتــداوير الالامــة .تمــامثــا"  ــاد، مــاصـــــــــــــ المتحــدة لماــافحــة الفســـــــــــــ

(CAC/COSP/2019/12  ومذررة األمانة الم نونة "آراء الدول األطراف لشــــــأم  داء آلية اســــــت راف )
ــاد" ) ــم الثاني من هذه CAC/COSP/2021/4تنفيذ اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفســـــ (ض ويقترح القســـــ

طريقة اســــــــــــــتسالل الدروس المســــــــــــــتفادة من  داء ا لية في مرالتثا األولال في توجيه ااعتتارا    الوثيقة
                                                                                                المت لقة لمســــــــتقبا ا لية لفترة ما ل د مرالة ااســــــــت راف الحاليةض رما  قدم ســــــــردا  للوا ا  القاةمة فيما 

لتنفيذ النظر فيثا عند يت لا لمرالة ااســـــــت راف التالية ويقترح الخاوا  التي قد يود فريا اســـــــت راف ا
 امتتام المرالة الحالية والشروإ في المرالة التالية من ا ليةض

ــت راف التنفيذ في دورته  - 3 ورانت النســـــخة األولية من هذه الوثيقة قد عر ـــــت علال فريا اســـ
                   ض ثم ا د  ثت هذه2022 يلول/سـبتمبر   9و 8الثالثة عشـرة المسـتأنفة األولال التي عقد  في فيينا يومي 

 الوثيقة لتومينثا نتاةج مداوا  الفريا في دورته الثالثة عشرة المستأنفة األولالض
  

 أداء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية  -        ثانيا   
ــلم المؤتمر في قراره  - 4 ــت راف التنفيذ قبا انتثاء   8/2سـ ــلة عملية تقييم  داء آلية اسـ لأم مواصـ

دورة ااســــت راف الثانية اســــتنادا ىلال الخبرا  الماتســــتة في دورة ااســــت راف األولال  مان  م  ســــثم  

http://undocs.org/CAC/COSP/2019/12
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/4
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ـــــ  لة تل  ىســـــــــثاما ربيرا في تحقيا نتاةج مفيدة، و م تل  ال ملية ينتسي  م تبد  دوم المســـــــــاس لمواصــــ
 األعمال علال  ي وجه في وقت ااا ل د انتثاء الدورة ااست را ية الثانيةض

ــا، ودعم من  - 5 ــت راف التنفيذ  م يواصــــ ــا، في ول  القرار، ىلال فريا اســــ وطلب المؤتمر   وــــ
األمانة، جما الم لوما  وا  الصـــــــلة، لما في ول  آراء الدول األطراف لشـــــــأم  داء آلية اســـــــت راف 

ــب، علال النحو  التنفيذ، من  ــت راف التنفيذ في الوقت المناســـــــــــ ــا تقييم  داء آلية اســـــــــــ  جا  م يواصـــــــــــ
، وفي هـذا الصــــــــــــــدد،  م  5/1                                من ا.طـار المرج ي لللـية والمقر ر   48المنصــــــــــــــور علـيه في الفقرة  

من مناو. القرار   5يواصا تقد م التقارير ىلال المؤتمر عن التقدم المحرا، ما مراعاة متالتا  الفقرة  
 شأم تقييم ا.طار المرج ي في متام را دورة است را يةضل  3/1

وعالوة علال ول ، وفي ا.عالم الســـــــــــــياســـــــــــــي الم نوم "الت امنا المشـــــــــــــتر  لال ما لف الية علال   - 6
التصــــــــدي للتحد ا  وتنفيذ التداوير الرامية ىلال منا الفســــــــاد وماافحته وت  ي  الت اوم الدولي" )مرفا القرار  

ته الجمطية ال امة في دورتثا ااســتثناةية لماافحة الفســاد الم قودة في ا يرام/يونيه  (، الذي اعتمد 1/ 32- دا 
أنـثا تراب للنـجااا  آلـية لـ ،  فاد  الدول األعوـــــــــــــاء واألطراف في ااتـفالـية، في جمـلة  مور، 2021عام  

ــت راف التنفيذ في ت  ي  جثود األطراف الرامية ىلال التنفيذ الااما الت اماتثا لموجب ا  اتفالية، واثت اســـــــــ
األطراف في ااتفالية علال اســتامال اســت را ــاتثا في ىطار ا لية في الوقت المناســب، لاي تختتم دورتي 
ااســــت راف األولال والثانية في  وــــوم فترة  داةثا المتفا عليثاض ورابت الدول األعوــــاء   وــــا لالجثود 

 ومتالتا  المتال ة، اسب ااقتواءض التي يبذلثا المؤتمر لتقييم  داء ا لية وتاييف ىجراءا  

مالصــة وافية من  صــا   173وقد  وشــات ا م الدورة األولال علال اانتثاء، ايط اعتمد    - 7
ــا    188 تــــأميرا  ربيرة في جميا مرااــ تواجــــه  ت ال  الــــدورة الثــــانيــــة ا  وافيــــةض ىا  م  مالصــــــــــــــــــة 

  188وافية من  صـــــــــا   مالصـــــــــة  62ااســـــــــت را ـــــــــا ، ىو لم تنج  اتال وقت ىعداد هذه الوثيقة ىا 
لـالتـأمير الـذي اـدل مالل   8/1                                                             مالصـــــــــــــــة وافيـة للـدورة الثـانيـةض وقـد  اـاق المؤتمر علمـا ، في مقرره  

.تــااــة المجــال  مــام ىتمــام   2024الــدورة الثــانيــة وقرر تمــديــد مــدة الــدورة الثــانيــة اتال ا يرام/يونيــه  
الدورة الثانيةض وب د فترة وجي ة من                                                         ااســـــــــــت را ـــــــــــا  الق ارية، و هال لالدول األطراف الت جيا للتمام 

(، ممــا  دى ىلال تــأميرا  19- قراره تمــديــد الــدورة الثــانيــة، وــد   جــاةحــة مرف فيروس رورونــا )كوفيــد
ااســـــــت را ـــــــا  القاريةض وفي  ـــــــوء تل  التأميرا ، هنا  ما يبرر ىجراء تحليا   ىتمامى ـــــــافية في 

 اوير الالامة .تمام الدورة الثانيةض                                               محد ل ألداء ا لية، ما الترري  ووجه مار علال التد
  

 لمحة عامة إحصائية عن دورتي االستعراض األولى والثانية -ألف 
في ىجراء   2022 يلول/ســـبتمبر  16                                                     تو ـــل البيانا  المدرجة  دناه التقدم المحرا ىجماا  اتال  -8

                                                                   ااست را ا  الق ارية مالل دورتي آلية است راف التنفيذ األولال والثانيةض
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 الشاا األول   
                                                       التقدم المحرز إجماال  في دورتي االستعراض األولى والثانية   

  

 
تحليل األطر الزمنية المرتبطة بالمراحل الحرجة من عملية االستعراض، مع التركيز   -باء 

 على دورة االستعراض الثانية 
ا لية وما نتج  جرى تحليا ااا  التأمير في ىنجاا ااســــــــت را ــــــــا  القارية في ىطار   - 9 

عنثا من تراكم لألعمال لسرف تحديد ما ىوا رام لا.ماام ىتمام دورة ااســت راف الثانية لحلول ا يرام/يونيه  
 ض 1/ 8، استما هو متومال في مقرر المؤتمر  2024

ومن ثم، فقـــد  جريـــت مقـــارنـــة وين الجـــدول ال مني النمووجي الوارد في المتـــادء التوجيثيـــة للخبراء   - 10
ــا  في    ، ( 1) يين واألمانة الحاوم  ــت را ــ والمدرج في تذييا ا.طار المرج ي لللية، والجدول ال مني الف لي لالســ

 كلتا الدورتينض  

ويبين الشــاا الثاني المقارنة ال امة وين التقدم المحرا في اســت را ــا  الدورة األولال واســت را ــا   - 11
 رد  دناه مناقشة لشأم المرااا الفرد ة التي جرى تحليلثاض  الدورة الثانية منذ استثالل ااست را ا  القارية؛ وت 

 
 الشاا الثاني   
 المدة الوسطى لالستعراضات القطرية: اإلطار الزمني المستهدف مقابل اإلطار الزمني الفعلي   

 

 

 

 

 

 

 __________ 

ا.طار المرج ي  لية ااست راف والمتادء التوجيثية للخبراء  "الجدول ال مني النمووجي لالست را ا  القارية استنادا ىلال   (1) 
-www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Reviewالحاوميين واألمانة" )

Mechanism/IRG_model_country_review_schedule.pdf ض) 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

األشهر

جدول زمني نموذجي الدورة الثانية الدورة األولى

بدء االستعراض

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Review-Mechanism/IRG_model_country_review_schedule.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Review-Mechanism/IRG_model_country_review_schedule.pdf
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 تحليل فرادى خطوات االستعراض   - 1 

 تأخر تعيين جهات االتصال  )أ(  

                                                                       علال الر م من  م ا.طار المرج ي ينص علال  م تصــــــــــــــمم ااســــــــــــــت را ــــــــــــــا  مثاليا  لحيط   -12
تســـتسر.  كثر من ســـتة  شـــثر، ىا  م عملية ااســـت راف تســـتسر. وقتا  طول لاثيرض وا واتال الخاوة   ا 

ــوم  ــال، والتي من المقرر  م تنفذ في  وـــــــــ يوما من تاريخ ودء   21األولال المتمثلة وت يين جثا  ااتصـــــــــ
لدورة   188جثة اتصـــــــال من  صـــــــا    179ت راف، شـــــــثد تنفيذها ل ي التأميرض وعينت اتال اليوم  ااســـــــ 

في الماةة من الترشــــيحا  في  وــــوم ثالثة  شــــثر من تاريخ ودء   80ااســــت راف الثانيةض وقدم  كثر من 
المدةض   ااســــت راف، ىما في  وــــوم ا.طار ال مني النمووجي التالس ثالثة  ســــاويا  و اتال قبا انتثاء تل  

ــورة ا. جاوية عموما ، ىا  م  كثر من  ــثد     10                                                        وعلال الر م من هذه الصــ ــا  شــ ــت را ــ في الماةة من ااســ
                                                                                        تأمرا  في ت يين جثا  ااتصـــال ألكثر من ثالثة  شـــثر، واتال ا م لم ترد ل د ترشـــيحا  لشـــأم ما  قرل 

 في  ول ماوة لثاض في الماةة من ااست را ا ، مما  دى ىلال تأمير ااست را ا  اتال   5من 
 

 الشاا الثالط   
 دورة االستعراض الثانية: المدة الزمنية الفاصلة بين بدء االستعراض وتعيين جهات االتصال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تأخر تعيين الخبراء الحكوميين  )ب(  

لـقد ـرام ـعدد المرا  التي ـتأمر فيـثا ت يين الخبراء الحاوميين  كثر من ـعدد المرا  التي ـتأمر فيـثا  - 13
ت يين جثا  ااتصــــــالض وما  م المتادء التوجيثية للخبراء الحاوميين واألمانة لشــــــأم ىجراء ااســــــت را ــــــا  

ر وااد من ودء ااســت راف، القارية تتومال تنظيم  ول تداول عن ل د  و  ول تداول لالفيديو في  وــوم شــث 
                                                                                              ىا  م عددا  من ااســــــت را ــــــا  القارية تأمر  ألم الدول األطراف لم ت ي ن ل د مبراءها الحاوميين .جراء  
ااسـت را ـا  المالفة وثا، وا ت ال اتال ا م عدة اسـت را ـا  قارية متوقفة لثذا السـببض وفي عدة ااا ،  

تال ل دة ســـــنوا ، مما   ني  م ااســـــت را ـــــا  رانت تراوح ماانثا،  تأمر ت يين الخبراء ألكثر من ســـــنة  و ا 
وول  علال الر م من الرسـاةا التذريرية المتاررة ورسـاةا التنبيه من التأمير التي  رسـلتثا األمانةض ويؤثر التأمر 
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قة من  في ت يين الخبراء الحاوميين  و تسيير مبراء ااسـت راف  ثناء ااسـت را ـا  علال جميا المرااا الالا 
 ااست راف، مما يؤدي ىلال تراكما  ربيرة في المثامض  

  
 تأخر تقديم الردود على قائمة التقييم الذاتي المرجعية   )ج(  

تشــــاا الردود علال قاةمة التقييم الذاتي المرجطية اجر ال اوية األســــاســــي لالســــت راف وشــــرطا   -14
ــت رافض ويتومال الجدول ال مني النمو  ــتقا لبدء عملية ااســــــــ ــوم مســــــــ                                 وجي  م تقد م تل  الردود في  وــــــــ

شــــــــثرين من تاريخ ودء ااســــــــت رافض وقد تأمر ما  قرل من نصــــــــر الدول األطراف قيد ااســــــــت راف  
دولة( ألكثر من ســــــــــتة  شــــــــــثر لتقد م ردودها علال قاةمة التقييم الذاتي المرجطية، في اين  93)وعددها  

                                             مان في هذه المرالة الموــــــــــــــي قدما  في تنفيذ  دولة طرفا لم تقدم ردودها ل دض ونتيجة لذل ، ا 36  م
ــا  الدول  ــت را ــ ــال اســ ــا ، دوم ااتســ ــت را ــ ــا  القاريةض وهذا   ني  م تل  ااســ ــت را ــ                                                                                  م مس ااســ

 سنوا  تقريتاض  5األطراف الجديدة في ااتفالية، قد تأمر  لمدة تتراوح وين سنتين و
 

 الشاا الرالا   
 المدة الزمنية الفاصلة بين بدء االستعراض وتقديم قائمة التقييم الذاتي المرجعية دورة االستعراض الثانية:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   19- التأخيرات في تنظيم الزيارات القطرية أو االجتماعات المشتركة، ال سيما خالل جائحة كوفيد  )د(  

يتومال الجدول ال مني النمووجي شـــــــــــــثرين من الحوار المتاشـــــــــــــر، يليه ىعداد مشـــــــــــــروإ تقرير   -15
ااســـــــت راف القاري في  وـــــــوم ممســـــــة  شـــــــثر تقريتا من ودء ااســـــــت رافض وقد ااداد عدد ال يارا  

ارية وااجتماعا  المشـــــــــــــتررة لاطراد في الســـــــــــــنوا  الثالل األولال من الدورة الثانية، ىا  م جاةحة  الق
ــا  القارية، مما  دى ىلال تأميرا  في تنظيم   19-كوفيد ــت را ـــــــــ ــحا  علال وتيرة ااســـــــــ                                                                               تررت  ثرا  وا ـــــــــ

شـــــخصـــــي  ال يارا  القاريةض وقد نظمت ل ي ال يارا  القارية عن ل د  و لشـــــاا هجين )لالحوـــــور ال
وعبر ا.نترـنت(، ولان التقييم ال ـام لثـذه التجرـبة هو  م ألشــــــــــــــاـال الحوار المـتاشــــــــــــــر الـذي  جرى عبر  
                                                                                                     ا.نترـنت  ثرا  محـدودا  في ت  ي  الت ـاوم وتـتادل الم لومـا ، والت لم من األقرام، وبـناء القـدرا ، والت ـاوم  

 ا  مانا  آليا  است راف  مرىض البناء فيما وين األطراف الم نية، وهو استنتاج توصلت ىليه   و
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(4)في غضون شهرين  (55)بين شهرين وستة أشهر  (93)أكثر من ستة أشهر  (36)لم تقدم بعد 
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مت ل د  كثر من  ق د  
(دولة93)ستة  شثر 
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(دولة55)ستة  شثر 

ق د  مت في  ووم 
(دول4)شثرين 

 (36دولة  لم تقدم ل د )
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                                                                               وعالوة علال ول ، لم  ان ىجراء ايارا  عن ل د ممانا  في رثير من الحاا  لســـــــــــــبب الفرو.  -16
ال منية وين ثالل دول م نيةض وتمثلت التحد ا  األمرى في ادول ىشـــــااا  داةمة لشـــــأم ااتصـــــاا   

تنظيميــــة من ــــت ممث  لي الورــــاا  الحاوميــــة الم نيــــة والمســـــــــــــــــاةــــا التقنيــــة، فوــــــــــــــال عن وجود لواةل 
لااســت را ــا  من ااجتماإ شــخصــياض ونتيجة لذل ، قرر  دول  طراف عديدة تأجيا ال يارا  القارية  

 ىلال  م تسمل لواةحثا التنظيمية المحلية ل قد تل  ااجتماعا  ويصتل السفر ممانا مرة  مرىض 

(، 2022)واتال في عام  2021ي عام                                                 ونظرا  للقيود علال الســـــــــفر التي فر ـــــــــتثا دول رثيرة ف -17
                                                                                     ي ال من  ير الممان ىجراء ل ي ال يارا  القارية لالحوــــور الشــــخصــــيض وهاذا انخفي رثيرا  عدد  ا

، فتراكمـت ال ـيارا   2021و 2020ال ـيارا  القارـية  و ااجتمـاعـا  المشــــــــــــــتررـة التي عـقد  في عـامي  
ض وسـيؤثر التأمير في  2024األول من عام والنصـر    2023و 2022المتأمرة المقرر ىجراؤها في عامي 

ــت راف القاري التي  ــا  الوافية وتقارير ااسـ جدولة ال يارا  القارية ودوره علال ال دد ا.جمالي للخالصـ
ــتنج  )انظر الفقرا     دناه(ض ويج ا هذا الو ــــــا من الصــــــ ب، ىم لم  ان من المســــــتحيا،   22-20ســــ

 ض2024ام/يونيه ىتمام جميا ااست را ا  الم لقة لحلول ا ير 
 

 الشاا الخامس   
                                                                                    دورة االستعراض الثانية: عدد الزيارات القطرية أو االجتماعات المشتركة المعقودة سنويا *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
است را ا في ىطار الدورة    83ى افة ىلال ول ، لم تنفذ  ي ايارة قارية/اجتماإ مشتر  اتال ا م فيما يت لا وـــــ  *  

 لتنفيذهاضالثانية، ولم  خاط  
  

 التأخيرات في الموافقة على الخالصات الوافية  )ه(  

أل راف هذا التحليا،   تبر ىنجاا الخالصــــة الوافية نثا ة ااســــت راف القاري، ىو ىم ىنجاا  -18
عدد   2021و 2020تقارير ااســــــــت راف القاري عادة ما يتم في مرالة ااقةض وقد انخفي في عامي 

 مـقارـنة ـلأعـدادهـا في الســــــــــــــنوا    19-الخالصــــــــــــــا  الوافـية التي تمـت الموافـقة عليثـا مالل جـاةحـة روفـيد
الســــــــالقة للجاةحة، ىا  م عدد ما  نج  منثا في هذين ال امين رام  كبر من عدد ال يارا  القارية التي  

  جريت، ومن ثم فقد  مان اانتثاء من ل ي ااست را ا  الم لقةض 

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

دد
ع

ت
را

زيا
ال

ية
ر
ط

لق
ا

أو
ت

عا
ما

جت
ال
ا

كة
ر
شت

لم
ا

السنة

زيارات قطرية أو اجتماعات مشتركة معقودة زيارات قطرية أو اجتماعات مشتركة مخطط لها



 CAC/COSP/IRG/2022/9 

 

8/22 22-22709 

 

 الشاا السادس  
ات دورة االستعراض الثانية: عدد الخالصات الوافية المنجزة والزيارات القطرية أو االجتماع  

                          المشتركة المعقودة سنويا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يبين الشــــــــــــــاـا الســـــــــــــــالا ال يـادة ا.جمـاليـة في عـدد الخالصـــــــــــــــا  الوافيـة المنج ة مالل دورة   -19
ااســـــــــــت راف الثانية، علال الر م من انخفاف عدد ال يارا  القارية التي  جريت والخالصـــــــــــا  الوافية 

 المنج ة مالل فترة الجاةحةض
 

 السالا الشاا    
  دورة االستعراض الثانية: العدد اإلجمالي للخالصات الوافية المنجزة   
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 أسباب التأخير في إنجاز االستعراضات القطرية وعواقبه  - 2 

ــتال التأمير في ىنجاا ااســـت را ـــا  القارية،   - 20 ــالقا  عددا  من  سـ                                                                                         ادد  األمانة في وثاةا  عدتثا سـ
ــا فيثما تأميرا  ربيرة وهما مرالة تقد م الدول األطراف لردودها علال قواةم التقييم  و ورا   هم  مرالتين  حصـــ

الذاتي المرجطية ومرالة و ــا الصــيسة النثاةية للخالصــا  الوافية وتقارير ااســت را ــا  القاريةض وعر ــت 
براء الحاوميين )انظر الفقرتين                                                                          سـتال  مرى للتأمير عموما ، منثا  ) ( التأمير في ت يين جثا  ااتصـال والخ 

ــافي للترجمة   13و   12  عاله(؛ )ل( ت دد اللسا  المســــتخدمة في ل ي ااســــت را ــــا ، ايط يل م وقت ى ــ
الصـــــــــــــ وـبا  في جـدوـلة ال ـيارا  القارـية؛ )د( الوـقت    التحريرـية وتجثي  وـثاةا ال مـا في تـل  الحـاا ؛ )ج( 

األطراف الم نيــة لشـــــــــــــــأم الخالصـــــــــــــــا  الوافيــة وتقــارير  الالام للتوصـــــــــــــــا ىلال توافا في ا راء وين جميا  
                                                                                                ااسـت را ـا  القاريةض وعالوة علال ول ،  شـار  دول  طراف عديدة ىلال  م ت ق د الفصـا الثاني من ااتفالية  
والمشــاورا  الواســ ة الناا. وين  صــحال المصــلحة الالامة لشــأم الفصــلين قيد ااســت راف في الدورة الثانية  

 الجذريين لم ظم ااا  التأميرض    مثالم السببين 

وبا. ـافة ىلال مختلر مرااا ااسـت راف التي تحدل فيثا ااا  تأمير، تجدر ا.شـارة ىلال  م  - 21
عـبء ال مــا الملقال علال عـاتا الخبراء الحاوميين واألمـانـة قـد ااداد نتيجــة لمــا يلي  ) ( ت ايـد عـدد الـدول 

دولـة طرفـا في   144ألولال، عنـدمـا لم  ان هنـا  ســـــــــــــوى  األطراف الجـديـدة منـذ وـدء دورة ااســـــــــــــت راف ا 
ــالقةض وقد  د  ااا  التأمير والحاا   ااتفالية؛ )ل( تراكم ااســـــــــت را ـــــــــا  الناتج عن الســـــــــنوا  الســـــــ
المتاررة ل ــدم تجــاول الــدول األطراف ىلال ااد ــاد عــبء  عمــال األمــانــة المت لقــة لــالمتــال ــة وج لــت من 

طض و ثر  ااا  التأمير   وـــا علال الخبراء الحاوميين، ىو ىم ال ديد من الصـــ ب تحديد المواعيد والتخاي 
ــا لال ما ردول  ــنتين الثالثة والرال ة من الدورة الثانية ماالتة   وــــ ــت راف في الســــ الدول األطراف قيد ااســــ
                                                                                     طراف مســــت ر  ــــة في اســــت را ــــا  الســــنوا  الســــالقة المؤجلة  و في ااســــت را ــــا  الجارية في ســــنة 

                                                                                     راف نفسـثاض وعالوة علال ول ، تترتب   وـا  علال التأمير في ل ي الحاا  آثار من ايط الموارد  ااسـت  
لالنســتة للدول المشــاررة لســبب تحويا الت اما  مالية متوق ة في ســنة مالية ما ىلال ســنة مالية  مرىض وهذا  

ــا  المتأمرة  ــت را ــ ــار  ىليه عدة دول  طرافض ومن ثم، فلم ل وم ىجراء ااســ ــنة ما  شــ ــا  الســ ــت را ــ واســ
ــالقة  ــة واألمانةض ورما ورر في الدورا  السـ ــت ر  ـ ــ ر قدرة الدول المسـ                                                                                              الالاقة م ا  وفي نفس الوقت قد   ـ

األمانة، من  جا الموــــي قدما لالجثود الرامية ىلال ىتمام الدورة الثانية    واظبت لفريا اســــت راف التنفيذ، فقد 
ر تواترا، فوـــال عن رســـاةا متال ة رســـمية، ىلال الدول في الوقت المناســـب، علال ىرســـال رســـاةا تذرير  كث 

                                                                                 األطراف قيد ااست راف والدول األطراف المست ر  ة المتأمرة عن المثا ال منية المحددةض 

 جر                                                               تأثيرا   ير مسـبو. علال جميا جوانب الحياة ال امة والخاصـةض وقد   19- وتررت جاةحة روفيد  - 22
عملية اســـــت راف التنفيذض وعلال الر م من ىاراا ل ي التقدم، ىا  م تأثيرها                                    األمانة تحليال  لتأثيرها ال ام علال  

ال ام تمثا في انخفاف ملحوظ في وتيرة ااســــت را ــــا  القارية لســــبب توقر عملية ااســــت راف في جميا 
و مراالثــا، مثــا مرالــة تلقي الردود من مختلر األطراف الم نيــة وتحــديـد مواعيــد ال يـارا  القاريـة، علال النح 

ــلـة ال مـا عن ل ـد وعقـد ااجتمـاعـا  عبر ا.نترـنت، فـلم   المبين  عالهض واتال عـندمـا رـام ـلا.ماـام مواصـــــــــــ
محدود ة القدرا  التشـــــرية والتشـــــسيلية للحاوما  في جميا  نحاء ال الم  عاقت جميا جوانب ااســـــت را ـــــا   

 ض القارية والقدرة علال اا االإ لجثود منسقة للنثوف لااست را ا  القارية 
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 النتائج والتوقعات  - 3 

 ظثر التحليا  م تراكم التأميرا  طوال عملية ااسـت راف، ورذل  طوال سـنوا  ااسـت راف،   -23
ــتبينت  ــافة ىلال تأثير الجاةحة، قد  دى ىلال تفاقم االة تتاطؤ وتيرة ااســـــت را ـــــا  التي رانت قد اســـ ى ـــ

مالصـة    126لالدورة الثانية، رام اي ال يت ين ىنجاا                                                 سـالقا ض واتال وقت رتالة هذا التقرير، وفيما يت لا 
                                                                              اوارا متاشــــراض ونظرا  للرفا التدريجي للقيود المفرو ــــة علال الســــفر وعقد ااجتماعا ،  94وافية وإجراء  

المقبلةض  27سيبذل را جثد ممان .جراء عدد من ال يارا  القارية  كبر من المتوسط مالل األشثر الــــــ 
ــيظا مقيدا  لقدرة األمانة علال دعم جميا ويد  م ال دد ا.جما                                                                             لي لل يارا  القارية التي  مان تنظيمثا ســــــــ

 ااست را ا  الم لقةض

ااسـت را ـا  سـوف تسـتمر لالوتيرة الراهنة فلم  قا من نصـر اسـت را ـا      موعلال افتراف   -24
تقب انتثاء الدورة، في  سـياوم قد  نج  في الموعد المر في الماةة(  45              اسـت را ـا ،  و  84)الدورة الثانية  

ض وتتفا هــذه التوق ــا  ما األرقــام الواردة في التقرير المقــدم ىلال المؤتمر في عــام 2024ا يرام/يونيــه  
يلي   2019 ــا  مـــ ىلال  ــه  فيـــ والـــــذي  شــــــــــــــير  ــة،  ــانيـــ الثـــ الـــــدورة  ــد  ــديـــ تمـــ ــا   ــانيـــ ىماـــ ــه  فيـــ اـــــدد   الـــــذي 

(CAC/COSP/2019/12 17، الفقرة ))ل( 

في الماةة فقط من ااسـت را ـا  لحلول   40,7في اال اسـتمرار هذا التتاطؤ، فلن ينج  سـوى   
ض ومن ثم، ينتسي للــدول  2024في المــاةــة منثــا لحلول ا يرام/يونيــه    44، و2023نثــا ــة عــام  

الوصــــــــــــول ىلال                                                                        األطراف واألمانة  م تبذل جثودا  ربيرة ل اس اتجاه التتاطؤ الملحوظ من  جا  
 عدد  كبر من ااست را ا  المنج ةض 

 
 الشاا الثامن   
 العدد التراكمي المتوقع للخالصات الوافية المنجزة   
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 إمكانية تمديد الدورة الثانية -جيم 
في دورته الثامنة التي عقد    2024                                                           اتخذ المؤتمر قرارا  وتمديد الدورة الثانية اتال ا يرام/يونيه  -25

 19-،  ي قبا ما ي يد قليال عن شــــــــــثر وااد من ىعالم جاةحة روفيد2019في رانوم األول/د ســــــــــمبر  
ير علال االة طوارء صــــــــــحية عمومية تثير قلقا دولياض وقد  ثر  تل  الظروف  ير المتوق ة لشــــــــــاا رب 

ض واسـتنادا ىلال الحالة الراهنة لالسـت را ـا  التي  جريت في ىطار  2019التوق ا  التي و ـ ت في عام  
لحلول   ــة  ــانيــ ــدورة الثــ الــ ــام  ىتمــ ــام  ــا.ماــ لــ لن  اوم  ــار،  ــا  في ااعتتــ الم لومــ ــذ جميا  ــة وما  مــ ا ليــ

 ض 2024ا يرام/يونيه  

توصــية المؤتمر لأم  مدد الدورة الحالية   ومن ثم، ل ا فريا اســت راف التنفيذ يود  م ينظر في -26
 ، لتت امن ما دورة المؤتمر الحاد ة عشرةض2025شثرا، اتال رانوم األول/د سمبر  18لمدة 

ــمبر  -27 ــيل م  م تبذل 2025                                                                  واتال ىوا م د  د ا.طار ال مني للدورة الثانية اتال رانوم األول/د سـ ، سـ
تقيــد علال نحو  فوــــــــــــــــا لــالجــدول ال مني النمووجي الــدول األطراف واألمــانــة جثودا ربيرة من  جــا ال

ــا  القارية، والبدء في عاس اتجاه التتاطؤ الملحوظ، وإاراا تقدم ربير في الدورة الثانية  ــت را ــــــــ لالســــــــ
، وول  لالنظر ىلال التأميرا  التي ادثت في جميا مرااا عملية 2025لحلول رانوم األول/د ســــــــــــــمبر 

 ض 19-مرة الناجمة عن الظروف المت لقة لجاةحة روفيدااست راف، فوال عن التأميرا  المست 

الذي   1/ 8                                                                      ويمان للمؤتمر، عند اتخاو قرار لشــــأم ســــبيا الموــــي قدما ،  م  ســــترشــــد لمقرره  - 28
ــانيــة اتال  ــدورة الث ــانيــة، تمــديــد مــدة ال ــدورة الث قرر فيــه، ما مالاظــة التــأميرا  التي اــدثــت مالل ال

                                                            م ىتمام ااســـت را ـــا  الق ارية، ودعا الدول األطراف ىلال الت جيا  .تااة المجال  ما   2024ا يرام/يونيه 
ــأنه  ــتواصـــــا األمانة تحليا التقدم المحرا نحو ىتمام الدورة الثانية وإوالش الفريا لشـــ للتمام الدورة الثانيةض وســـ

 ض 2023وتقد م م يد من التوق ا  قبا ان قاد الدورة ال اشرة للمؤتمر، المقرر عقدها في عام 
  

 التوصيات والخطوات المقبلة الممكنة -دال 
ناقش الفريا، في دورته الثالثة عشرة المستأنفة األولال، ىماانية تمديد الدورة الثانيةض و شار عدة  -29

ــا لأنه علال  متالمين ىلال  همية ىتمام الدورة الثانية في الوقت المناســــــــبض وما ول ،  قر المتحدثوم   وــــــ
المســـتمرة لتســـريا وتيرة ااســـت را ـــا ، فلنه ســـياوم من المســـتحيا ىتمام الدورة الثانية الر م من الجثود 

ض و شـار  اد المتالمين ىلال  نه  8/1، علال النحو المتومال في مقرر المؤتمر  2024لحلول ا يرام/يونيه 
رى ىلال في اـال اتخـاو قرار لصــــــــــــــالل التمـدـيد، ينتسي  م تبـذل جثود لتجنـب تمـدـيد الـدورة الثـانيـة مرة  م

ا. ـافية تحاشـيا .طالة  مد الدورة الثانية والمرالة األولال من آلية اسـت راف التنفيذ،   18ل د األشـثر ال  ما
و نــه ينتسي اــط المؤتمر علال اعتتــار  م الــدورة األولال قــد اكتملــتض وفي هــذا الســـــــــــــيــا.، اقترح  م ينظر 

في الماةة من ااســت را ــا ،   70المثال    المؤتمر، عبر م يد من المشــاورا ، في تحديد عتتة )علال ســبيا 
مثلما هو الحال في ىطار آلية اسـت راف تنفيذ اتفالية األمم المتحدة لماافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
والبروتوروا  الملحقــة وثــا(،   تبر المؤتمر  نــه وتخايثــا تاوم الــدورة قــد اكتملــت ويســـــــــــــمل وبــدء المرالــة 

المؤ  يتفا  عـــــــام  التـــــــاليـــــــة،  و  م  ل ـــــــد  مـــــــا  ىلال  مرة  مرى  الـــــــدورة  تمـــــــديـــــــد  عـــــــدم  علال   ض 2025تمر 
(CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1  ىلال 15، الفقرة ــادا   اســــــــــــــتنـــ ينظر،  يود  م  الفريا  ــا  ول ـــ                                          (ض 

http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1
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ي ىجراء تمديد آمر علال الدورة الثانية الم لوما  المقدمة في هذه الوثيقة ومداواته في دوراته الســــالقة، ف
 من  جا السماح وو ا الصيسة النثاةية لالست را ا  القارية و مام جودة ااست را ا ض 

 م ينظر،  2023                                                                   ول ا الفريا يود   وـــــــــا   م  قترح علال المؤتمر في دورته ال اشـــــــــرة في عام  -30
ال اشــــــــــرة، في تمديد مدة الدورة الثانية  لية  اســــــــــتنادا ىلال التوق ا  المحدثة التي ســــــــــت د قبا تل  الدورة 

 ض2025است راف التنفيذ اتال نثا ة عام 
  

 االعتبارات المتعلقة بمرحلة االستعراض التالية  - ثالثا  
وإطار ا لية المرج ي المرفا وذل  القرار، ىجراء  كثر من   1/ 3يتومال، تماشــيا ما قرار المؤتمر   - 31

من الفريا للمتادء التوجيثية لللية، مثا الشـفافية وعدم التدما والشـمولية  مرالة اسـت راف واادةض ومراعاة  
والحياد، ورونثا عملية ااومية دولية يتمثا هدفثا ال ام في مساعدة الدول علال التنفيذ الف ال لالتفالية، فقد 

 حاليةض ود  في مناقشة مستقبا ا لية، ما مراعاة الدروس المستفادة في ىطار مرالة ااست راف ال 

وإوا ر ـب المؤتمر في ىطال. مرالـة ااســــــــــــــت راف التـاليـة  ثنـاء دورتـه الحـاد ـة عشــــــــــــــرة، في   -32
 ، فلم هذه المناقشا  تأتي في وقتثاض( 2) ، ل د اانتثاء من الدورة الحالية2025 عام

ــم الوا ا  القاةمة فيما يت لا لمرالة ااســــــــت راف التالية، ويحدد الخاوا  -33    وي رف هذا القســــــ
الالامة امتتام المرالة الحالية وبدء المرالة التالية، ويتوـمن ماوا  تسـتند ىلال الدروس المسـتفادة من 

 المرالة الحالية ل ا الفريا يود  م ينظر فيثاض
  

 واليات المرحلة الثانية من اآللية -ألف 
ا لية ل د مرالة  ىشـــــــــارا  ىلال المرالة التالية  و مســـــــــتقبا  8/2و 3/1ترد في قراري المؤتمر  -34

 ض( 3) ااست راف الحالية

                                                  ،  م تتألر را مرالة اســــــــت راف من دورت ي اســــــــت راف مدة 3/1وقد قرر المؤتمر، في قراره   -35
 من ىطار ا لية المرج ي، المرفا وذل  القرار  47كا منثما ممس سنوا ض ووفقا للفقرة 

ل  ناا. ااســــت راف وتســــلســــله  حدد المؤتمر مرااا عملية ااســــت راف ودوراتثا، ورذ  - 47 
ــت راف االة تنفيذ جميا مواد  ــت راف لدى ىتمام اســـــ ــيلهض وتختتم مرالة ااســـــ ــي ي وتفاصـــــ الموا ـــــ
ااتفالية في را الدول األطرافض وتقســــم را مرالة ىلال دورا  امنية اســــت را ــــيةض ويحدد المؤتمر  

تشـار  في را سـنة من دورة  مدة را دورة من دورا  ااسـت راف، ويقرر عدد الدول األطراف التي 
 ااست راف، ما مراعاة عدد الدول األطراف المقرر است را ثا وناا. دورة ااست رافض 

 __________ 

 مان للمؤتمر  م  قرر السماح وبدء المرالة التالية لمجرد ولوش م دل ىنجاا محددض وفي هذا الصدد،  مان للمؤتمر  م  (2) 
 سترشد للجراءا  وقواعد تشسيا آلية است راف تنفيذ اتفالية األمم المتحدة لماافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  

في الماةة من ااست را ا  المتوماة  70البروتوروا  الملحقة وثا، التي تشترق لالنتقال ىلال مرالة است راف تالية ىتمام و 
ودا ة المرالة السالقة )مرفا قرار مؤتمر األطراف في اتفالية األمم المتحدة لماافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   في

 (ض 10لفقرة ، ا1/ 9والبروتوروا  الملحقة وثا 
 ترد في المرفا األول الوا ا  المت لقة لالمرالة التالية من ا لية وتقييم  داةثا وإطارها المرج يض  (3) 



CAC/COSP/IRG/2022/9 
 

 

22-22709 13/22 

 

 من ا.طار المرج ي  41و 40ويشار ىلال المرالة التالية من ا لية في الفقرتين  -36

قاةمة  تقدم را دولة طرف، مالل مرالة ااســـــت راف التالية، في ىطار ردودها علال  -40 
ــاملة، م لوما  عن التقدم المحرا فيما يت لا لالمالاظا  الواردة  التقييم الذاتي المرجطية الشــــــ
في تقارير ااســـــت راف القارية الســـــالقة الخاصـــــة وثاض وعند ااقتوـــــاء، تقدم الدول األطراف  

وتقرير                                                                                   م لوما    وا  عن مدى تلبية اااتياجا  من المساعدة التقنية التي طلبتثا فيما يت لا
 ااست راف القاري الخار وثاض

ــا   -41  ــذ، تقييم ا.جراءا  والمتالتـ يتولال المؤتمر، من مالل فريا اســــــــــــــت راف التنفيـ
وتاييفثا ايثما اقتوـال األمر، وول  من قبيا متال ة ااسـتنتاجا  والمالاظا  التي تنشـأ عن 

 عملية ااست رافض

من   41و  40وفي الفقرتين    3/1قرار المؤتمر    وفيمـا يلي التـارامترا  المنصــــــــــــــور عليثـا في -37
 ىطار ا لية المرج ي  

 من المتوقا وجود مرالة تالية؛ ) ( 

                                 حدد تاريخ ودء ااست راف ااقا ؛  )ل( 

وتفاصيله، و م  حدد   مان للمؤتمر  م  حدد ناا. ااست راف وتسلسله الموا ي ي )ج( 
 مدة را دورة است راف داما مرالة ما؛ 

تشـما الم لوما  الواردة في قاةمة التقييم الذاتي المرجطية لمرالة ااسـت راف التالية  )د( 
م لوما  عن التقدم المحرا فيما يت لا لالمالاظا  الواردة في تقارير ااســـت راف القارية من المرالة  

ــالقة، واســـــــــــــب ااقتوـــــــــــــ  اء، م لوما  مقدمة من الدول األطراف عن مدى تلبية اااتياجا  من الســـــــــــ
 المساعدة التقنية التي طلبتثا فيما يت لا وتقرير ااست راف القاريض

من ىطارها المرج يض واســــــتما   9-3وترد المتادء التوجيثية لللية ومصــــــاةصــــــثا في الفقرا    -38
  9يرد في الفقرة 

                                                   عملية مســــــــتمرة وتدريجيةض وتت ا  لذل ، تســــــــ ال ا لية ىلال اســــــــت راف تنفيذ ااتفالية  -9 
 األمذ ونثج متدرج وشاماض

، الدول األطراف، لمساعدة األمانة، علال  م تتتادل ا راء طوعا  8/2وشجا المؤتمر، في قراره   -39
، داما فريا اســــــــت راف التنفيذ، دوم المســــــــاس لالوا ا  الراهنة المســــــــندة ىلال الفريا وا.طار المرج ي

ــأم الســــــبا الممانة للموــــــي قدما ل د انتثاء مرالة ااســــــت راف األولال، وطلب ىلال الفريا  م  قدم   لشــــ
 تقريره ىلال المؤتمر في دورته ال اشرةض 

  
 الخطوات الالزمة للتحضير للمرحلة الثانية -باء 

ف التنفيـذ  يبين ا.طـار المرج ي وقرارا  المؤتمر الخاوا  التي يل م  م يتخـذهـا فريا اســـــــــــــت را  - 40
للتحوـــــــير لمرالة ااســـــــت راف التالية، وهي  ) ( تقييم  داء ا لية؛ )ل( تقييم ا.طار المرج ي والتحد ا   
ــا  القارية؛ )ج( تقد م تقرير ىلال المؤتمر عن ا راء التي تتادلتثا الدول  ــت را ــــ ــودفت  ثناء ااســــ التي صــــ
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مرالة ااســــــــــت راف الحالية؛ )د( تقييم    األطراف طوعا لشــــــــــأم الســــــــــبا الممانة للموــــــــــي قدما ل د انتثاء 
ا.جراءا  والمتالتا  وتاييفثا، ايثما اقتوـــــــــال األمر، وول  من قبيا متال ة ااســـــــــتنتاجا  والمالاظا   

  دناهض  46- 41التي تنشأ عن عملية ااست رافض ويرد وصر  كثر تفصيال لفرادى الخاوا  في الفقرا   
  

 تقييم أداء اآللية  - 1 

، ىلال فريا اسـت راف التنفيذ  م يواصـا، ودعم من األمانة، جما 8/2طلب المؤتمر، في قراره   -41
الم لوما  وا  الصـلة، لما في ول  آراء الدول األطراف لشـأم  داء آلية اسـت راف التنفيذ، لاي يواصـا 

من    48رة تقييم  داء آلية اســـــــت راف التنفيذ في الوقت المناســـــــب، علال النحو المنصـــــــور عليه في الفق
، وفي هـذا الصــــــــــــــدد،  م يواصــــــــــــــا تـقد م التـقارير ىلال المؤتمر عن التـقدم 5/1                         ىطـارهـا المرج ي والمقر ر  

لشــــأم تقييم ا.طار المرج ي في متام را  3/1من مناو. القرار  5المحرا، ما مراعاة متالتا  الفقرة 
 دورة من دورا  ااست رافض 

الـــدول    2021، دعـــت األمـــانـــة في عـــام  5/1المقرر  ، وا ســــــــــــــيمـــا  8/2وعمال لقرار المؤتمر   -42
األطراف ىلال تقد م آراةثا لشـأم  داء ا لية، وا سـيما لشـأم تنفيذ ااسـت را ـا  القارية، ونتاةج عمليا  
ااســـــــــت راف القاري وإجراءا  المتال ة، لما في ول  آراةثا لشـــــــــأم الممارســـــــــا  الجيدة و/ و التحد ا  

ــتتانة  ثناء تنفيذ ااســــ  ــا  القارية ودور المســ ــت را ــ ــا  القارية، والجدول ال مني النمووجي لالســ ت را ــ
األمانة علال النحو المبين في ىطار ا لية المرج ي، فوــــــال عن  ي مســــــاةا  مرى ت تبرها وا  صــــــلة، 
لاي يتمان فريا اســـت راف التنفيذ، ودعم من األمانة، من جما وتحليا الم لوما  وا  الصـــلة وتيســـير  

في المـاـةة من    14دولـة طرفـا )اوالي    26و تيحـت للمؤتمر في دورـته الـتاســــــــــــــ ـة ردود وآراء    داء ا لـيةض
 (ض وترد لمحة عامة موج ة عن تل  الردود في ا.طار  دناهضCAC/COSP/2021/4الدول األطراف( )

 
 طراف بشأن أداء آلية استعراض التنفيذلمحة عامة عن الردود الواردة من الدول األ

، علال  2021آل/  ســاس    18 كد  الدول من جديد، في ردودها علال مذررة شــفوية  رســلتثا األمانة في  
الدور ا. جاوي  لية اســــــــــــت راف التنفيذ في الت  ي  الف ال لتنفيذ اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفســــــــــــاد،  

ــار  ا لــدول األطراف ىلال  م ا ليــة  داة مفيــدة في ت  ي   وجــه الت ــاوم  وررر  تــأكيــد دعمثــا لثــاض و شـــــــــــــ
والتنسـيا المؤسـسـيين وين سـلاا  ىنفاو القانوم علال الصـ يد المحلي، ورذل  في توطيد الت اوم في مجال 
ماافحة الفسـاد علال الصـ يد الدوليض وشـدد  ل ي الدول األطراف علال  م ا لية مصـممة تصـميما جيدا 

                                                                                     ورفاءة، ىا  م دوا   مرى اقترات ىدمال تحسينا  علال ا ليةض وتناولت ا راء التي تتادلتثا  وت ما لف الية 
الدول األطراف ما يلي  ) ( تتســـيط عملية ااســـت راف نفســـثا لااســـتفادة من الخبرة الماتســـتة من المرالة  

 الحالية؛ )ل( تصميم مرالة ااست راف التاليةض

 عملية االستعراضاقتراحات بشأن تبسيط 
ــيط قاةمة التقييم الذاتي   ــاةا التي  ثارتثا الدول األطراف وااقترااا  التي قدمتثا وين تتســـــــــــ تراوات المســـــــــــ
ــا  الوافية والتقارير القاريةض واقترات  ــاا الخالصـ ــت راف وتسيير شـ ــين عرف نتاةج ااسـ المرجطية وتحسـ

الم يد من ا.رشــــــــادا  والتدريب في ىعداد   دول  طراف   وــــــــا تحســــــــين نوعية الم لوما  المقدمة وتوفير
ااســـــت رافض وشـــــملت المســـــاةا األمرى المذرورة ايادة  وجه التتار ما آليا  اســـــت راف األقرام األمرى 

 لماافحة الفساد  و مشاررة ممثلي المجتما المدني والقااإ الخار في ااست را ا  القاريةض 

http://undocs.org/CAC/COSP/2021/4
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وبدا وجود توافا في ا راء لشـــــأم فاةدة ال يارا  القارية رأداة للحوار وين الدول األطرافض و شـــــير ىلال  م  
 عملية ااست راف قد  د  ىلال ىجراء تقييم مت ما لإلطار القانوني والمؤسسي والتشسيلي القاةمض 

 اقتراحات بشأن تصميم المرحلة التالية
المتال ة،  وصــــــت دولة طرف لأم ينظر المؤتمر في و ــــــا آلية متال ة ل ية فيما يت لا وتصــــــميم مرالة  

                                                                                              تقييم التقدم الذي  اراته الدول األطراف في تنفيذ التوصـــــــيا  الســـــــالقة المقد مة في ىطار اســـــــت را ـــــــاتثا  
القارية، و م ينظر المؤتمر   وــــــــــــا في و ــــــــــــا م ايير  و عتتة  مان علال  ســــــــــــاســــــــــــثا اعتتار  م دورة 

ــت راف قد ــت راف تنفيذ اتفالية األمم   ااســــــ ــسيا آلية اســــــ ــتخدم قواعد وإجراءا  تشــــــ                                                                              امت تمت، علال  م تســــــ
المتحدة لماافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية رأساس لتحديد تل  الم اييرض ور   دولة طرف  مرى  نه،  

ا فيما يت لا                                                                                    لدى النظر في دورة جديدة محتملة، هنا  ىماانية .عادة النظر في النظام الماب ا، ومصوص
                                                                                           لالجوانب التالية  ) ( اتتاإ نثج مصــــــم م مصــــــيصــــــا يرر  علال ا.نفاو والمســــــاةا الشــــــاملة ل دة قااعا ،  
ــاةا المتتقية من الدورتين األولال والثانية؛ )ل( تتســـــــــــــيط قاةمة التقييم الذاتي المرجطية؛  والتحد ا  والمســـــــــــ

ط،  اوم  قر  )ج( ل ىلال النمووج الحالي للخالصــــــــــة الوافيةض                                                ىعداد تقرير اســــــــــت راف قاري موا د ومتســــــــــ 
وشـملت األفاار المقتراة جما التداوير التي اتخذتثا الدول األطراف في ىطار متال ة اسـت را ـاتثا ونشـرها 
علال الموقا الشــــــــــــــتاي الخــار لــالموج  القاري، وايــادة عرف الــدول األطراف لتلــ  التــداوير في فريا 

 است راف التنفيذض
ــيال عن تل  الردود في الوثيقة  ض  ما راما الردود  CAC/COSP/2021/4وعر ـــــت لمحة عامة  كثر تفصـــ

 (ضCAC/COSP/2021/CRP.3فقد  درجت في ورقة اجتماإ )
   

 تقييم اإلطار المرجعي والتحديات التي صودفت أثناء االستعراضات القطرية   - 2 

من ا.طار المرج ي  لية اســــــــــــــت راف التنفيذ، "يتولال المؤتمر، عقب را دورة    48وفقا للفقرة  -43
، ىلال فريا اســـت راف 3/1اســـت راف، تقييم  داء ا لية وإطارها المرج ي"ض وقد طلب المؤتمر، في قراره  

ذ  م  جري تقييما لإلطار المرج ي، ورذل  للتحد ا  التي تصــــــادف  ثناء ااســــــت را ــــــا  القارية التنفي 
 في متام را دورة است را ية، و م  قدم تقريرا ىلال المؤتمر عن اصيلة تل  التقييما ض 

وما  م دورة ااســــــت راف الحالية لم تختتم ل د، ىا  م الدول األطراف اكتســــــبت مبرة واســــــ ة   -44
                                                                                       يت لا لاا من  داء ا لية وإطارها المرج ي نتيجة لمشـاررتثا ردول  طراف مسـت ر  ـة ومسـت ر  ـة   فيما

 في الدورتين األولال والثانيةض  
  

 تقرير عن آراء الدول األطراف بشأن السبيل الممكن للمضي قدما  - 3 

ت ما، لمســــاعدة                  وــــا ، علال  م  8/2من قراره   13شــــجا المؤتمر الدول األطراف، في الفقرة   -45
األمانة، علال تتادل آراةثا طوعا في ىطار فريا است راف التنفيذ، دوم المساس لالوا ا  الراهنة المسندة 
ىلال الفريا وا.طار المرج ي، لشــأم الســبا الممانة للموــي قدما ل د انتثاء مرالة ااســت راف األولال، 

 ال اشرةض وطلب ىلال الفريا  م  قدم تقريره ىلال المؤتمر في دورته
  

 تقييم إجراءات ومتطلبات المتابعة وتكييفها   - 4 

من ا.طـار المرج ي  ليــة اســــــــــــــت راف التنفيــذ، "يتولال المؤتمر، من   41                    عمال  لـأااــام الفقرة   -46 
مالل فريا اســــــــــت راف التنفيذ، تقييم ا.جراءا  والمتالتا ، وتاييفثا ايثما اقتوــــــــــال األمر، وول  من  

http://undocs.org/CAC/COSP/2021/4
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من ا.طار    48ااســتنتاجا  والمالاظا  التي تنشــأم عن عملية ااســت راف"ض ووفقا للفقرة قبيا متال ة 
المرج ي، " قر المؤتمر  ي ت ديال  تجرى في المســـــــــــــتقبا علال ا.طار المرج ي للليةض ويتولال، عقب 

 اكتمال را دورة است راف، تقييم  داء ا لية وإطارها المرج ي"ض
  

تي جرت في دورة الفريق الثالثة عشرة المستأنفة األولى  نتائج المداوالت ال -جيم 
 ( 4)التالية  والخطوات 

، مداوا  2022ود  فريا اســــــت راف التنفيذ، في دورته الثالثة عشــــــرة المســــــتأنفة األولال في عام  - 47
ة التالية  مرالة ااسـت راف التاليةض وفي تل  الدورة، راب عدة متالمين لااعتتارا  األولية المت لقة لالمرال 

من آلية اســـت راف التنفيذض وطرح عدة متالمين مقتراا  ملموســـة لشـــأم عناصـــر ا لية التي  مان تسييرها  
 و تحســـــــــــــينثـا في المراـلة الـثانـيةض ورر   ل ي تـل  المقتراـا  علال قـاةمـة التقييم اـلذاتي المرجطـية، التي 

                                       ت رح   وــــــــا  م تتيل قاةمة التقييم الذاتي  مان تتســــــــياثا وتلخيصــــــــثا لج ا ال ملية  كثر ف الية ومرونةض واق 
المرجطية للدول الرد علال قاةمة من األسـ لة الرةيسـية  و تقد م م لوما  عن المجاا  الموا ـيطية ودا من 
تـقد م م لوـما  عن ـرا اام من  ااـام ااتـفالـية علال اـدة، ما مراعـاة الم لوـما  المـقدـمة في آلـيا   مرى  

ودض واقترح  اد المتالمين  م تاوم المرالة التالية منظمة ورســـمية وتســـتند ىلال   وـــا، لتجنب اادواجية الجث 
قاةمة مرجطية للتقييم الذاتي تتتا تســــلســــا الدورا  التي  جريت اتال ا م، و م تســــتخلص القاةمة المرجطية 

عالم م لوما  عن تنفيذ التوصــــــــيا ، والمتادرا  المتخذة ل د عملية ااســــــــت راف، لما في ول  متال ة ا. 
الســـياســـي الم تمد في الدورة ااســـتثناةية للجمطية ال امة من  جا ماافحة الفســـاد، لشـــأم الممارســـا  الجيدة 
ــتتانة ونتاةج المســـــــاعدة التقنية المقدمةض وقدم عدة متالمين اقترااا  لشـــــــأم ناا. المرالة   والتحد ا  المســـــ

نفيذ التوصـــــيا  الناتجة عن ااســـــت را ـــــا   الثانية، وشـــــددوا علال  ـــــرورة األمذ وتداوير متال ة مناســـــتة لت 
الســـــالقة، وتحديد  طر امنية  كثر واقطية للمرااا المختلفة لالســـــت را ـــــا ، وااســـــتفادة علال  فوـــــا وجه  

 ممان من  دوا  تانولوجيا الم لوما  في ىجراء ااست را ا ض 

ــا، في دورة فريا اســــت راف التنفيذ الثالثة عشــــرة   -48 ــتأنفة األولال، علال وشــــدد متالموم   وــ المســ
ــحال   ــرة ما الخبراء و صــــــ ــة التداوير المتخذة متاشــــــ                                                                                                 همية ال يارا  الق ارية في ىتااة المجال  مام مناقشــــــ
المصــــــــــــــلحـة الم نيين وت  ي  الت لم من األقرام والت ـاوم الـدوليض و كـد ل ي المتالمين علال  ــــــــــــــرورة  

خصي وعبر ا.نترنت روسيلة ل يادة الشموليةض                                                      مواصلة استاشاف ال يارا  الق ارية المنفذة لالحوور الش
ــت راف التاريخ الذي انتثال   ــمن الوثاةا الختامية التي تنتثي ىليثا عملية ااســــــــ واقترح متالمام  م تتوــــــــ
عنده جما الم لوما  التي  درجت في التحليا، وول  تيسـيرا للفثمض واقترح   وـا تتسـيط الوثاةا الختامية 

 لالست را ا  القاريةض

وناقش الفريا في دورته الثالثة عشــــــــــــرة المســــــــــــتأنفة األولال ال ديد من التوصــــــــــــيا ض وترد تل   -49
 ض54-50المناقشا   دناه في الفقرا  

  

 __________ 

لالطالإ علال التفاصيا، انظر تقرير فريا است راف التنفيذ عن  عمال دورته الثالثة عشرة المستأنفة األولال   (4) 
(CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1  ومصوصا  الفقرا ،)                   من ول  التقريرض  23و 21و 19و 18و 17و 16 

http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1


CAC/COSP/IRG/2022/9 
 

 

22-22709 17/22 

 

 جمع اآلراء والمعلومات استعدادا للمرحلة المقبلة  - 1 

اد تقرير  راب متالموم  ثناء دورة الفريا الثالثة عشـــرة المســـتأنفة األولال لاقتراح األمانة لشـــأم ىعد  - 50
ــرة، وفقا للفقرتين   ــتند ج ةيا  2/ 8من قرار المؤتمر    14و   13لاي ينظر فيه الفريا في دورته الرال ة عشـ ،  سـ

ــت راف، فوـــــال عن ا راء  ــأم ا لية وعملية ااســـ ــتبيام يثدف ىلال التماس آراء الدول األطراف لشـــ ىلال اســـ
لتقرير ىلال عملية جما الم لوما  التي تثدف واألفاار األولية لشـأم تصـميم المرالة التاليةض وسـيسـتند ول  ا 

ــأم المجاا   ــتفادة وا راء لشـ ــيال للتجارل والدروس المسـ ــموا وتفصـ ــول علال نظرة عامة  كثر شـ ىلال الحصـ
ــت ود األمانة الدول  ــاررة الدول األطراف في ا ليةض ولثذا السرف، ســــ ــتنادا ىلال مشــــ ــين اســــ المحتملة للتحســــ

اوا  عملية ااســــت راف، وســــتلتمس آراء الدول األطراف لشــــأم ما يلي   األطراف لاســــتبيام منظم وفقا لخ 
الدروس المسـتفادة من مرالة ااسـت راف األولال والتحد ا  التي صـودفت ماللثا؛ )ل( السـبا الممانة   ) ( 

لجـ ا عملـية ااســـــــــــــت راف  كثر فـ الـية في تحقيا هـدفـثا المتمـثا في ت  ي  تنفـيذ اـلدول األطراف لالتـفالـية  
اوم فيما وينثا؛ )ج( ا راء واألفاار األولية لشــــأم تصــــميم المرالة التاليةض وســــيثدف تحليا الم لوما   والت  

المجم ة ىلال مســاعدة الدول األطراف في نظرها في مســاةا من قبيا مدة المرالة التالية من ا لية ونااقثا 
 وتسلسلثا الموا ي ي و ير ول  من التفاصيا واتخاو القرارا  لشأنثاض  

وبا. افة ىلال ول ،  شار متالموم، مالل دورة الفريا الثالثة عشرة المستأنفة األولال، ىلال  نه  -51
ــ ة عن آليا  ااســـت راف األمرى وا    ــتفادة والممارســـا  الجيدة الناشـ ــا مراعاة الدروس المسـ ينتسي   وـ

ام  وجه التتار ما الصـــــلة عند تصـــــميم المرالة الثانية من آلية اســـــت راف التنفيذ، وول  من  جا  ـــــم
                                                                                           آليا  ااســــت راف تل ض واقترات متالمة النظر في القيام و يارا  ق ارية مشــــتررة ما آليا  اســــت راف  
مختلفة، في اين دعا متالم آمر ىلال اســت راف التوصــيا  المنبثقة عن مختلر ا ليا  لشــأم موا ــيا 

ــب  ــتفادة من الخبرة التي اكتسـ ــا.ض ولالسـ ــمام ااتسـ ــت راف األمرى التي مماثلة من  جا  ـ تثا آليا  ااسـ
تجـاوا  ـلالف ـا المراـلة األولال، طـلب الفريا ىلال األمـاـنة دعوة متالمين من  مـاـنا   مرى، وإعـداد ورـقة،  
لاي ينظر فيثا في دورته الرال ة عشـرة، تتوـمن تحليال للدروس المسـتفادة من آليا  ااسـت راف القاةمة 

 وا  الصلةض للصاو  ا.قليمية والقااعية والدولية

وفيما يت لا لااقتراح المت لا وو ـا ورنامج تجريبي امتتار منثجيا  المرالة المقبلة،  ثير   -52
مالل الدورة الثالثة عشــــــرة المســــــتأنفة األولال للفريا شــــــوا ا لشــــــأم محدود ة وقت وقدرة الدول األطراف  

 واألمانة علال تنفيذ ول  البرنامج التجريبيض
  

 ت غير رسمية بشأن المرحلة التالية إجراء مشاورا  - 2 

للشــــــــروإ في عملية ىعداد مرالة ااســــــــت راف التالية دوم ىشــــــــسال اي  ربير من ماة عما فريا   - 53
اســت راف التنفيذ الشــاملة وجدول  عماله، ل ا الفريا يود  م ينشــع مجموعة  صــدقاء  لية اســت راف التنفيذ،  

المداوا  لشـــــــــأم المرالة التالية  م تنوـــــــــم ىليثاض وســـــــــتؤدي   مان لجميا الدول المثتمة لالموـــــــــي قدما في  
مجموعة األصـدقاء دورا ايويا في دفا المناقشـا  لشـأم المرالة التالية من ا لية قدما، وسـتقدم تقارير منتظمة 
ىلال فريا اســـــــت راف التنفيذ عن التقدم المحراض وســـــــتاوم المشـــــــاررة فيثا مفتواة  مام جميا الدول األطراف  

اس طوعي لحتض ويمان لمجموعة األـصدقاء  م تجتما علال نحو منتظم  و مخـصص مالل فترة ما علال  سـ 
وين دورا  المؤتمر لمناقشــة المســاةا لاريقة  ير رســمية ودرجة  كبرض ويمان لمجموعة األصــدقاء، في جملة  

 ض   مور،  م ت د  و تشرف علال ال ملية المؤد ة ىلال ودء المرالة التالية، ودعم من األمانة 
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ومالل الدورة الثالثة عشــــــرة المســــــتأنفة األولال لفريا اســــــت راف التنفيذ، راب عدة متالمين لفارة  - 54
ىنشـاء مجموعة  صـدقاء  لية اسـت راف التنفيذ تاوم عوـويتثا مفتواة  مام جميا الدول المثتمة لالموـي  

دولثم لالمشــاررة في تل  المشــاورا  قدما في المداوا  لشــأم المرالة التالية من ا لية، و عربوا عن اهتمام  
 ير الرســـمية في االة ىنشـــاء مثا تل  المجموعةض و شـــير ىلال  م الوا ة الالامة .نشـــاء مجموعة  صـــدقاء 
دد علال  م  ي مناقشــا   ير رســمية ينتسي  م تجري تحت رعا ة                                                                                            والمشــاررة فيثا لحاجة ىلال تو ــيلض وشــ 

رة عن تل  ال ملية  ير الرســـــمية ينتسي  م ت رف علال فريا اســـــت راف التنفيذ، و م  ي توصـــــيا  صـــــاد 
الفريا .قرارهاض وعالوة علال ول ، اقترح  م تشـما  ي مشـاورا   ير رسـمية مناقشـا  موا ـيطية لمشـاررة  
جثا  اتصـال ومبراء ااوميين ووي مبرا  وا  صـلةض و شـار فريا اسـت راف التنفيذ ىلال  ـرورة مواصـلة 

لللية، ما  مذ الدروس المســــــــتفادة في ىطار مرالة ااســــــــت راف الحالية في  النظر لشــــــــأم المرالة التالية 
 ااعتتار ومراعاة متادء ا لية التوجيثية، وا سيما طال ثا الحاومي الدوليض 

ولذل ، ل ا فريا است راف التنفيذ يود  م يدعو ماتب المؤتمر ىلال اتخاو م يد من ا.جراءا    -55
ــأم مر  ــا  لشـ ــلة المناقشـ ــية ىلال لمواصـ ــت راف التنفيذ مالل الفترة المفوـ ــت راف التالية  لية اسـ الة ااسـ

ــمية مفتواة لجميا الدول   ــاورا   ير رســـــــــ ــاةا منثا تحديد مواعيد لمشـــــــــ ــرة للمؤتمر، ووســـــــــ الدورة ال اشـــــــــ
األطراف، وتاليف عوـــو في الماتب  و ميســـر آمر وتر س تل  المشـــاورا   ير الرســـميةض ول ا الفريا 

ــاورا   ير يود رــذلــ   م يــد                                                                        عو ممثال  للماتــب لتقــد م م لومــا  محــدثــة عن التقــدم المحرا في المشـــــــــــــ
 الرسمية في را دورة من دورا  الفريا، اوتداء من دورته الرال ة عشرةض
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 المرفق األول
 الواليات ذات الصلة المتعلقة بمستقبل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية   

 األمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد مرحلة االستعراض الحالية
  

 الصادر عن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   1/ 3القرار    
 

 المتحدة لماافحة الفسادىم مؤتمر الدول األطراف في اتفالية األمم 
… 

 م تتألر را مرالة است را ية من دورتين است را يتين، مدة را منثما ممس سنوا ،   قرر -3
 الدول األطراف؛ عدد                                                                        و م   ست رف في را سنة من السنوا  األربا األولال من را دورة است را ية ر با 

)التجريم وإنفــاو القــانوم(   م  ســــــــــــــت رف  ثنــاء الـدورة األولال الفصـــــــــــــــا الثــالـط   قرر   وـــــــــــــــا   -4
الرالا )الت اوم الدولي(، علال  م  ســـت رف  ثناء الدورة الثانية الفصـــا الثاني )التداوير الوقاةية(  والفصـــا

 والفصا الخامس )استرداد الموجودا (؛

ــادف     الب -5 ــت راف التنفيذ  م  جري تقييما لإلطار المرج ي وللتحد ا  التي تصــ ىلال فريا اســ
را ــــا  القارية في متام را دورة اســــت را ــــية، و م  قدم تقريرا ىلال مؤتمر الدول األطراف   ثناء ااســــت 

 عن اصيلة هذه التقييما ؛

ر                                                 م ت ستخدم قاةمة تقييم واتي مرجطية شاملة رأداة     قرر -6 تقد م الم لوما  عن تنفيذ اتفالية          ت يس  
 األمم المتحدة لماافحة الفساد؛

… 
  

 المرفق  

 رجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد اإلطار الم   

… 

                                                                                     اســـــت راف تنفيذ ااتفالية عملية مســـــتمرة وتدريجيةض وتت ا  لذل ، تســـــ ال ا لية ىلال األمذ ونثج   -9
 متدرج وشاماض

… 

ــت راف التالية، في ىطار ردودها علال قاةمة    فترة تقدم را دولة طرف، مالل   - 40 التقييم الذاتي ااســــــــ
المرجطية الشـــــــــــاملة، م لوما  عن التقدم المحرا فيما يت لا لالمالاظا  الواردة في تقارير ااســـــــــــت راف 
ــا  عن مدى تلبية   ــاء، تقدم الدول األطراف م لوما    وــــــــ ــالقة الخاصــــــــــة وثاض وعند ااقتوــــــــ                                                                                         القارية الســــــــ

 ر ااست راف القاري الخار وثاض اااتياجا  من المساعدة التقنية التي طلبتثا فيما يت لا وتقري 
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يتولال المؤتمر، من مالل فريا است راف التنفيذ، تقييم ا.جراءا  والمتالتا ، وتاييفثا ايثما  -41
 اقتوال األمر، وول  من قبيا متال ة ااستنتاجا  والمالاظا  التي تنشأ عن عملية ااست رافض

… 

ا، ورذل  ناا. ااســــــــــت راف وتســــــــــلســــــــــله  حدد المؤتمر مرااا عملية ااســــــــــت راف ودوراتث -47
ــت راف االة تنفيذ جميا مواد ااتفالية  ــت راف لدى ىتمام اسـ ــيلهض وتختتم مرالة ااسـ ــي ي وتفاصـ الموا ـ
ــيةض ويحدد المؤتمر مدة را دورة   في را الدول األطرافض وتقســـــم را مرالة ىلال دورا  امنية اســـــت را ـــ

التي تشــار  في را ســنة من دورة ااســت راف، ما   من دورا  ااســت راف، ويقرر عدد الدول األطراف
 مراعاة عدد الدول األطراف المقرر است را ثا وناا. دورة ااست رافض

 قر المؤتمر  ي ت ديال  تجرى في المســــــــتقبا علال ا.طار المرج ي للليةض ويتولال المؤتمر،   -48
 ضعقب اكتمال را دورة است راف، تقييم  داء ا لية وإطارها المرج ي

… 
  

 1/ 5مقرر المؤتمر    
 

 ىم مؤتمر الدول األطراف في اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفساد

… 

 قرر  م يبد  فريا است راف التنفيذ علال الفور، ودعم من األمانة، في جما ومناقشة   ) ( 
المرج ي، عقب امتتام من ا.طار   48                                                          الم لوما  وا  الصــــــــلة من  جا تيســــــــير تقييم األداء وفقا  للفقرة 

 ؛دورة ااست راف األولال

 قرر   وا  م يدرج فريا است راف التنفيذ في دوراته المقبلة وندا في جدول األعمال   )ل( 
 يتيل مناقشة الم لوما  التي تجما وفقا للفقرة ) (  عاله؛

ال  قرر رذل   م  وـــا فريا اســـت راف التنفيذ في اعتتاره، لدى جما الم لوما  عم )ج( 
 من ا.طار المرج يض 41و 40لالفقرة ) (  عاله، متالتا  المتال ة في المستقبا وفقا للفقرتين  

  
 2/ 8قرار المؤتمر    

 
 ىم مؤتمر الدول األطراف في اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفساد

… 

 راف  الدول األطراف، لمســـــــاعدة األمانة، علال  م تتتادل ا راء طوعا في فريا اســـــــت   شـــــــجا -13
التنفيذ، دوم المســــــــاس لالوا ا  الراهنة المســــــــندة ىلال الفريا وا.طار المرج ي، لشــــــــأم الســــــــبا الممانة 
ــت راف األولال، ويالب ىلال الفريا  م  قدم تقريره ىلال المؤتمر في   ــي قدما ل د انتثاء مرالة ااســـ للموـــ

 دورته ال اشرة؛
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ىلال فريا اســت راف التنفيذ  م يواصــا، ودعم من األمانة، جما الم لوما  وا  الصــلة، لما    الب  - 14
في ول  آراء الدول األطراف لشــأم  داء آلية اســت راف التنفيذ، من  جا  م يواصــا تقييم  داء آلية اســت راف 

، 1/ 5              ج ي والمقر ر  من ا.طار المر   48التنفيذ في الوقت المناســـــــب، علال النحو المنصـــــــور عليه في الفقرة 
وفي هذا الصدد،  م يواصا تقد م التقارير ىلال مؤتمر الدول األطراف عن التقدم المحرا، ما مراعاة متالتا   

 لشأم تقييم ا.طار المرج ي في متام را دورة است را ية؛   1/ 3من مناو. القرار   5الفقرة 

… 

 يرا عن تنفيذ هذا القرارضىلال األمانة  م تقدم ىليه في دورته التاس ة تقر   الب -19
  

 1/ 8مقرر المؤتمر    
 

 ىم مؤتمر الدول األطراف في اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفساد
… 

                                                                                   قر  ر تمـدـيد فترة اـلدورة الـثانـية  لـية اســــــــــــــت راف تنفـيذ اتفـالـية األمم المتحـدة لماـافحـة   ) ( 
ــنوا   ي اتال ا يرام/يونيه   ــاد لمدة ثالل ســـــــ ــا  الق ارية في ىطار  ، 2024الفســـــــ ــت را ـــــــ                                    .تمام ااســـــــ

 الدورة؛ تل 

 يثيب لالدول األطراف الت جيا للتمام الدورة الثانيةض )ل( 
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 المرفق الثاني 
 برنامج االستعراض التجريبي   

 
اســــــــــــــتثـا ورنـامج ااســــــــــــــت راف التجريبي الاوعي عمال لقرار مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاليـة األمم 

                                                                     ووصفه مشروإ مساعدة تقنية تال ا  لماتب األمم المتحدة الم ني لالمخدرا    1/1ساد  المتحدة لماافحة الف
ــاليـــة األمم المتحـــدة  ــذ اتفـ والجريمـــة يثـــدف ىلال و ــــــــــــــا وامتتـــار منثجيـــا  مختلفـــة اســــــــــــــت راف تنفيـ

 الفسادض  لماافحة

ــتل م المشــــروإ ىجراء اســــت راف محدود لتنفيذ ااتفالية في   رة، لاســــتخدام  تاوعت للمشــــار   ( 5) ولدا 16واســ
طريقة تجما وين التقييم الذاتي واســــــت را ــــــا  األفرقة والخبراء رتلية ممانة اســــــت راف تنفيذ ااتفاليةض 
والبرنــامج محــدود الناــا. والوقــت، فثو ا يرر  ىا علال ل ي  ااــام ااتفــاليــة، ورــام من المقرر  م 

تيل تقد م تقرير شـــاما عن  داةه ىلال  ســـتمر لمدة تصـــا ىلال ثالل ســـنوا  و م  ختتم مالل فترة امنية ت 
 المؤتمر في موعد ا يتجاوا دورته الثالثةض  

ورـام السرف النثـاةي للبرنـامج التجريبي هو ال مـا رمقـدمـة هـامـة  ليـة اســــــــــــــت راف تنفيـذ اتفـاليـة األمم 
المتحدة لماافحة الفســـــــــــــاد، مما  تاح للدول امتتار الوســـــــــــــاةا الممانة اســـــــــــــت راف ااتفالية والمنثجية 

ــت راف الت  ــتنادا ىلال تجربة ورنامج ااســــــ ــا وال مليا  التي تقوم عليثا ا ليةض واســــــ جريبي الاوعي، و ــــــ
 المؤتمر في دورته الثالثة اقترااا للنشاء آلية است راف راملة وإطار مرج ي لثاض 

ويرد عرف عام  كثر تفصـــــــــــــيال في ورقتي الم لوما  األســـــــــــــاســـــــــــــية اللتين  عدتا للدورة الثانية للمؤتمر 
( و"لـارامترا  لتحـديـد آلـية  CAC/COSP/2008/9عنوانثمـا  "ورنـامج ااســــــــــــــت راف التجريبي  تقييم" )

 (ض20، الفقرة CAC/COSP/2008/10است راف اتفالية األمم المتحدة لماافحة الفساد" )

 

 __________ 

 الدول المشاررة هي األرجنتين واألردم وإندونيسيا وبولندا وبيرو وجمثورية تن انيا المتحدة ورومانيا والسويد وفرنسا وفنلندا  ( 5)  
 ل ظمال و يرلندا الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا والوا ا  المتحدة األمرياية واليونامضوالمملاة المتحدة لبرياانيا ا 

http://undocs.org/CAC/COSP/2008/9
http://undocs.org/CAC/COSP/2008/10

