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 مقدمة  - أول  
ــاد فم  رار    -1 ــأل ماتمر الــدوي األألرا  فم اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــــــــ  ، المعنون  3/1أنشـــــــــــــ

"آلية االســتعراض"، فريا اســتعراض التنفيذ، ورو فريا يكومم دولم مفتوح العضــوية متأللف مأ دوي أألرا  فم  
ــ  ة الماتمر  ــورة إ مالية عأ االتفاقية ويعمل تحت ســـــــــــ ويرفع إليه تقارير . وتتمثل مهمة الفريا فم تكويأ صـــــــــــ

عم ية االســـــــتعراض ل و و  ع ي التحدمات والممارســـــــات الييدة، والنظر فم االيتيا ات مأ المســـــــاعدة التقنية 
 وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية ع ي نحو فعاي.

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

 

 افتتاح الدورة -ألف 

أم وي/ســــرتمرر    9و 8عقد فريا اســــتعراض التنفيذ دورته الثالثة عشــــر المســــتألنفة األولي فم فيينا مومم   -2
 ، بشكل رييأ )بالحضور الشخصم وبالمشاركة عرر اإلنترنت(.2022

 وعقد الفريا ثالث   سات ترأسها أفتاب أيمد كوكر )باكستان(، نائب رئيس الماتمر فم دورته التاسعة.  - 3

ــرتمرر، اعتمد الفريا تنظيم أعماي دورته، ع ي النحو الوارد فم مرفا  دوي األعماي أ 8وفم  -4 م وي/ســـــــــ
 (.CAC/COSP/IRG/2022/1/Add.1الما ت المشروح )

وأشــــــــــــارت إلي أن اإلألار  و دمت األمينة، فم ك متها االســــــــــــتهاللية، لمحة عامة عأ تنظيم األعماي.  -5
المر عم آللية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد و رارات الماتمر تتضــمأ إرشــادات واضــحة  
بشــــــــألن الخ وات التم متعيأ ع ي الفريا اتخاذرا لمعداد ل مري ة التالية. وأشــــــــارت األمينة أمضــــــــا إلي أن ور ة  

نظر فيهــا الفريا فم دورتــه الحــاليــة تحــدد عــددا مأ االعت ــارات األوليــة اال تمــاا التم أعــدتهــا األمــانــة لكم م 
والخ وات التم ممكأ اتخاذرا. وأكدت ع ي أرمية الدورة بالنســـــــــ ة ل حوار المســـــــــتمر خالي الفترة المفضـــــــــية إلي 

 الدورة العاشرة ل ماتمر بشألن المري ة التالية.

  
 الحضور -باء 

أذربييـان، األر نتيأ، أرمينيـا،  االتحـاد الروســـــــــــــم،    التـاليـة األألرا  فم االتفـاقيـة ُمث ِّ ـت فم الـدورة الـدوي   - 6
أوكرانـيا،  أوروغواي،  ألمـانـيا، اإلمـارات العربـية المتحـدة، إـندونيســــــــــــــيا،  إكوادور،  إســـــــــــــرائـيل،  أســـــــــــــترالـيا،  إســــــــــــــ انـيا،  

ــتان، الررا،يل،  اإلســـالمية(، أمرلندا، إم اليا،  - ) مهورية  إمران  ب ييكا، ب غاريا، بنما، بوركينا  الررتغاي،  باراغواي، باكسـ
اليمهورية ليشــــــــــتم، اليهائر، اليمهورية التشــــــــــيكية،  - تام ند، تركيا، توغو، تونس، تيمور بيالروس،  بيرو،  فاســــــــــو،  

يــة تنهانيــا المتحــدة،  مهوريــة كوريــا،  مهوريــة مولــدوفــا،  نوب   مهوريــة الكونغو الــدممقراأليــة،  مهور الــدومينيكيــة،  
س وفاكيا، س وفينيا، سنغافورة، السنغاي، السودان،  الس فادور،  دولة ف س يأ، رومانيا، سري النكا،  الدانمرك،  أفريقيا،  

الروليفارية(،  - ورية ) مه  فنهويال غانا، غواتيماال، فرنســا، الف ريأ،  عمان،  العراق،  شــي م، الصــيأ، الســويد، ســويســرا، 
ــتان،   ــتان، كا،اخســـــ كوت دمفوار، كولومريا، الكونغو،  كوبا،  كمرودما، كندا،  فن ندا، فييت نام،  ررص،   ر،  يرغيهســـــ

مالوي،  مصـــــر، المغرب، المكســـــيك، ماليهيا،  مال ة، مالم،  لرنان، لكســـــمررب، ليريا، ليتوانيا، ليختنشـــــتامأ،  الكويت،  
موريشـــــــيوس، مو،امريا، النروي ،  م كة المتحدة لرري انيا العظمي وأمرلندا الشـــــــمالية، المم كة العربية الســـــــعودمة، الم 

 الوالمات المتحدة األمريكية، اليابان، اليمأ، اليونان. رولندا،  الهند، رندوراس، رنغاريا،  النمسا، نيييريا،  

 االتفاقية. وُمثل فم الدورة االتحاد األوروبم، ورو منظمة تكامل ا تصادي إ  يمية ألر  فم -7
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ر الماتمر، وفقـا  ل قـاعـدة   -8 ، أنـه ميو، دعوة المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة، وويـدات  4/5مأ  رار    2و رَّ
ــائر ماســـســـات منظومة   صـــة وسـ ــ ِّ ــنادمقها وبراميها، والوكاالت المتخصـ األمانة العامة، وريئات األمم المتحدة وصـ

ــ كة برنام  األم ــاركة فم  األمم المتحدة، والمعارد التابعة لشـــــ م المتحدة لمنع اليريمة والعدالة الينائية، إلي المشـــــ
 دورات فريا استعراض التنفيذ.

وُمث ِّ ت بمرا ريأ الوكالة المتخصــصــة ومعهد شــ كة برنام  األمم المتحدة لمنع اليريمة والعدالة الينائية  -9
 ائم ولسياسة العدالة الينائية.التالييأ  االتحاد الدولم لالتصاالت، المركه الدولم إلصالح القانون الين 

األفريقية،  -وُمث ِّ ت بمرا ريأ المنظمات الحكومية الدولية التالية  المنظمة االســتشــارية القانونية اآلســيوية -10
ــتق ة، مي س التعاون لدوي الخ ي  العربية، وكالة  ــادي ل  حر األســــــود، راب ة الدوي المســــ منظمة التعاون اال تصــــ

عـاون فم ميـاي العـداـلة اليـنائـية )مورو ســــــــــــــت(، وكـاـلة االتحـاد األوروبم ل تعـاون فم ميـاي  االتحـاد األوروبم ل ت 
ــاد التابعة لمي س أوروبا، المنظمة الدولية ل شــــــــرألة   ــة ل فســــــ إنفاذ القانون )اليوروبوي(، ميموعة الدوي المنارضــــــ

ــاء فم راب ــة الــدوي الينــائيــة )اإلنتربوي(، المنظمــة الــدوليــة لقــانون التنميــة، اليم يــة الررلمــانيــة ل ــ  دوي األعضـــــــــــــ
المســـــــــــتق ة، المعهد اإلم الم األمريكم الالتينم، منظمة التعاون اإلســـــــــــالمم، اليم ية الررلمانية ل  حر األبي  

 المتوسط، منظمة اليمارك العالمية.

  
 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - ثالثا  

. ويتضــــــــــــــمأ اليهء األوي CAC/COSP/IRG/2022/CRP.2عرض ممثل لألمانة ور ة اال تماا  -11
و هت أثناء الدورة الثانية، و مأ رذ  الوثيقة صـــــــــورة إ مالية ألداء آلية اســـــــــتعراض التنفيذ وياالت التألخير التم  

ــألن التقدم المحر، المقدمة إلي فريا اســـــــــــت  عراض التنفيذ، ويحدد ع ي النحو الذي ترر،  اإلياألات المنتظمة بشـــــــــ
ــات الُق رية. وأاهر التح يل العام أنه  ــتعراضـ ــتكماي االسـ ــألن التدابير الال،مة السـ ــيات بشـ ياالت    إلي  انبتوصـ

( 19-التألخير المتراكمة فم  ميع مرايل عم ية االســــــــتعراض، فقد فا م أثر  ائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد
يوارا م اشــرا   98خالصــة واةية و  126اســت انته، ييال ال مهاي مع قا  مأ ت األا وتيرة االســتعراضــات الذي ســرا 

ــتعراضـــــــات، و ن كان العدد اإل مالم مأ  فم الدورة الثانية. وســـــــو  ترذي  صـــــــارى اليهود لتســـــــريع وتيرة االســـــ
ــار   ــات المع قة. وأشـ ــتعراضـ ــيظل محدودا بقدرة األمانة ع ي دعم  ميع االسـ ــات التم ممكأ إنيا،را سـ ــتعراضـ االسـ

، ع ي النحو الســــــابا تو عه فم التقرير 2024إكماي الدورة الثانية بح وي يهيران/مونيه   ســــــيتعذر م إلي أنه  المتك
(، و لي أن رــذ  CAC/COSP/2019/12)  2019المقـــدم إلي ماتمر الــدوي األألرا  فم االتفـــاقيـــة فم عــام  

الدورة الثانية يتي كانون األوي/دمســــــــمرر  الت ورات ربما تررر نظر الفريا فم توصــــــــية تقدم إلي الماتمر بتمدمد  
، ع ي النحو المريأ فم ور ة اال تماا، بغرض التمكأ مأ إتمام االســـتعراضـــات الُق رية، وضـــمان  ودة  2025

 االستعراضات.

بــــالمري ــــة الثــــانيــــة مأ   - 12 ويحــــدد اليهء الثــــانم مأ ور ــــة اال تمــــاا الوالمــــات والخ وات التــــاليــــة ةيمــــا متع ا 
، سو  تعد األمانة تقريرا لينظر ةيه الفريا،  2/ 8مأ القرار   14و   13شار المتك م إلي أنه وفقا ل فقرتيأ  االستعراض. وأ 

مســتند إلي عم ية ليمع المع ومات بهد  الحصــوي ع ي صــورة إ مالية أكثر شــموال لتيارب الدوي األألرا  والدروس  
ة لتحســيأ آلية اســتعراض التنفيذ. وباإلضــافة إلي ذلك، المســتفادة التم اســتخ صــتها وآرائها المتع قة بالمياالت المحتم  

تتضـــــمأ الور ة ا ترايا بألن تواصـــــل األمانة تح يل الدروس المســـــتفادة مأ آليات االســـــتعراض األخرى فم االنتقاي مأ 
بشــألن مرايل التقييم األولم إلي مري ة اســتعراض المتابعة. وأشــارت الور ة أمضــا إلي أن الفريا ربما مود بدء منا شــات 

مستقرل اآللية، مع أخذ الدروس المستفادة فم إألار مري ة االستعراض الحالية فم االعت ار ومراعاة م ادئها التو يهية،  
وال سيما ألابعها الحكومم الدولم. وأخيرا، تقترح الور ة إنشاء فريا مفتوح العضوية مأ أصد اء آلية استعراض التنفيذ،  

دوي، ويخصـــل ل مضـــم  دما فم إألالق المري ة التالية واإلشـــرا  ع ي العم ية  تكون عضـــويته مفتوية أمام  ميع ال 
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وتقدمم تقارير إلي الفريا عأ التقدم المحر،. وفم إألار عم ية التصـــــميم، ممكأ تصـــــور برنام  تيريرم محتمل مماثل  
 اآللية.  ل ررنام  الذي ُنف ِّذ  رل إألالق 

المتك ميأ األثر اإلميابم الذي أيدثته آلية اســـــــتعراض وفم المنا شـــــــة التم ت ت ذلك، أبر، العدمد مأ  -13
التنفـيذ، بوســــــــــــــاـئل منهـا اســــــــــــــتـ اـنة الممـارســــــــــــــات اليـيدة والتحـدـمات، وأعـادوا ـتألكـيد التهامهم القوي ـباآللـية وـبالوـفاء  
ــواء ــات، ســـــ ــتعراضـــــ   بااللتهامات المنرثقة عأ االتفاقية. وت ادي العدمد مأ المتك ميأ خرراتهم المتع قة بإ راء االســـــ

ــم ل لية فم تفعيل االلتهامات   ــة، وأبر،وا الدور الحاســــــ ــتعرِّضــــــ ــة أو كدوي أألرا  مســــــ ــتعردضــــــ كدوي أألرا  مســــــ
المنصـــــوص ع يها فم االتفاقية. وأشـــــاروا أمضـــــا إلي أن اآللية تادي دورا أســـــاســـــيا فم اســـــت انة االيتيا ات مأ 

ــاعــدة التقنيــة. ودعــا متك مــان األمــانــة إلي أن تقــدم إلي الفريا آخر   المســــــــــــــتيــدات المتع قــة بتنفيــذ  رار  المســـــــــــــ
سـيما بشـألن تقدمم المسـاعدة التقنية اسـتنادا إلي نتائ  االسـتعراضـات الُق رية مأ خالي المراكه   ، وال9/4 الماتمر

 اإل  يمية التابعة لمكتب األمم المتحدة المعنم بالمخدرات واليريمة.

ــاتهم والتدابير التم اتخذورا بعد اختتام دورتم   -14 وأب غ عدة متك ميأ الفريا بالتقدم المحر، فم اســــــتعراضــــ
االســـــــــتعراض األولي والثانية لالســـــــــتيابة ل توصـــــــــيات وغير ذلك مأ النتائ . وأشـــــــــار عدة متك ميأ إلي اعتماد  

رون إلي أن ب دانهم أنشــــــألت ريئات تعدمالت تشــــــري ية أو تشــــــريعات  دمدة لمواصــــــ ة تنفيذ االتفاقية. وأشــــــار آخ
 دمدة لمكافحة الفساد واتخذت تدابير لتعهيه  درات الهيئات القائمة. وأشار عدة متك ميأ أمضا إلي أن التحضير 

 د أدما إلي تحسـيأ التنسـيا والتعاون ع ي الصـعيدمأ الوألنم والدولم. ويال المتك مون    و  راءرالالسـتعراضـات  
توفير دورات تدريرية ليهات الوصــل والخرراء المســتعرِّضــيأ  رل بدء االســتعراضــات    األمانة أمضــا ع ي مواصــ ة

 الُق رية، وأعربوا عأ تقدمررم ل دعم الذي  دمته األمانة فم إ راء االستعراضات. 

وةيمــا متع ا بــالتقــدم المحر، فم دورة االســــــــــــــتعراض الثــانيــة، أعرب المتك مون عأ تقــدمررم ل تح يــل  -15
دمته األمانة بشـــــــألن ياالت التألخير التم شـــــــابت  ميع مرايل عم ية االســـــــتعراض وأثر  ائحة  المفصـــــــل الذي  

فم تفا م ت األا وتيرة االسـتعراضـات الذي سـرا اسـت انته. وأشـار عدة متك ميأ إلي أرمية إكماي الدورة   19-كوفيد
يهود المســـتمرة لتســـريع وتيرة الثانية فم الو ت المناســـب. ومع ذلك، أ ر المتحدثون أمضـــا بألنه ع ي الرغم مأ ال

ــتحيل إكماي الدورة الثانية بح وي يهيران/مونيه   ــيكون مأ المســ ــات، فإنه ســ ــتعراضــ ، ع ي النحو الذي 2024االســ
تقـــدم إلي الماتمر بتمـــدمـــد دورة  8/1كـــان متو عـــا فم مقرر الماتمر   . وا ُترح أن منظر الفريا فم توصــــــــــــــيـــة 

، لتتهامأ مع دورة الماتمر الحادمة عشــــرة مأ أ ل وضــــع 2025ر  االســــتعراض الثانية يتي كانون األوي/دمســــمر 
االسـتعراضـات الُق رية فم صـيغتها النهائية مع الحفال ع ي  ودة االسـتعراضـات. وأشـار أيد المتك ميأ إلي أنه 
فم يـالـة اتخـاذ  رار لصــــــــــــــالأ التمـدـمد، من غم أن تـرذي  هود لتيـنب تمـدـمد الـدورة الـثانـية مرة أخرى إلي مـا بعـد  

اإلضــاةية تحاشــيا إلألالة أمد الدورة الثانية والمري ة األولي مأ آلية اســتعراض التنفيذ، وأنه من غم  18األشــهر ال
يـال الماتمر ع ي اعت ـار أن الـدورة األولي  ـد اكتم ـت. وفم رـذا الســــــــــــــيـاق، ا ترح أن منظر الماتمر فم تحـدـمد 

ث ما رو الحاي فم إألار آلية اســــــــتعراض تنفيذ فم المائة مأ االســــــــتعراضــــــــات، م 70عت ة )ع ي ســــــــريل المثاي 
توكوالت الم حقـة بهـا(، مأ خالي إ راء مهـيد و اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة اليريمـة المنظمـة عرر الوألنـية والرر 

ــمأ بردء المري ة التالية، أو أن موافا   ــاورات، معترر الماتمر أنه بتخ يها تكون الدورة  د اكتم ت ويســــــ مأ المشــــــ
ــييع ع ي 2025ع ي عدم تمدمد الدورة مرة أخرى إلي ما بعد عام الماتمر   . وةيما متع ا بالخيارات المتاية ل تشـ

ي ِّعت األمانة ع ي دعوة الدوي األألرا  إلي تقدمم تقارير بشـــــألن  إكماي االســـــتعراضـــــات فم الو ت المناســـــب، شـــــُ
 ة إرسـاي رسـائل إلي الدوي األألرا   يالة اسـتعراضـاتها تتاح ع ي الصـفحات الخاصـة بمو هاتها الُق رية، ومواصـ 

 لتذكيررا عند اال تضاء.

وريـب عـدة متك ميأ بـاالعت ـارات األوليـة المتع قـة بـالمري ـة التـاليـة مأ آليـة اســــــــــــــتعراض التنفيـذ، ع ي  -16
ــتقرل اآللية. وألرح عدة متك ميأ  النحو الوارد فم ور ة اال تماا، وأمدوا فكرة الردء فم منا شــــــــــــات بشــــــــــــألن مســــــــــ

ــينها فم المري ة الثانية. وركهت بع  رذ   مقتريات ــر اآللية التم ممكأ تغييررا أو تحســ ــألن عناصــ ــة بشــ م موســ
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المقتريات بصـفة خاصـة ع ي  ائمة التقييم الذاتم المر  ية، التم ممكأ ت سـي ها وت خيصـها ليعل العم ية أكثر 
دوي الرد ع ي  ائمة مأ األسئ ة الرئيسية أو فعالية ومرونة. وا ترح أمضا أن تتيأ  ائمة التقييم الذاتم المر  ية ل 

ــي ية بدال مأ تقدمم مع ومات عأ كل يكم مأ أيكام االتفاقية ع ي يدة،  تقدمم مع ومات عأ المياالت المواضــــ
ــا، لتينب ا،دوا ية اليهود. وا ترح أيد المتك ميأ أن تكون   مع مراعاة المع ومات المقدمة فم آليات أخرى أمضــــــــ

نظمة ورســــمية وتســــتند إلي  ائمة مر  ية ل تقييم الذاتم تت ع تســــ ســــل الدورات التم أ ريت يتي المري ة التالية م
اآلن، وأن تســــــــــــــتخ ل القــائمــة المر  يــة مع ومــات عأ تنفيــذ التوصــــــــــــــيــات، والم ــادرات المتخــذة بعــد عم يــة 

ة العامة مأ أ ل  االســــــــتعراض، بما فم ذلك متابعة اإلعالن الســــــــياســــــــم المعتمد فم الدورة االســــــــتثنائية ل يم ي 
مكافحة الفســــــــاد، بشــــــــألن الممارســــــــات الييدة والتحدمات المســــــــت انة ونتائ  المســــــــاعدة التقنية المقدمة. و دم عدة 

متابعة مناســـــــــــ ة لتنفيذ    األخذ بتدابيرمتك ميأ ا ترايات بشـــــــــــألن ن اق المري ة الثانية، وشـــــــــــددوا ع ي ضـــــــــــرورة  
قة، وتحدمد أألر ،منية أكثر وا  ية ل مرايل المخت فة لالسـتعراضـات،  التوصـيات الناتية عأ االسـتعراضـات السـاب 

 واالستفادة ع ي أفضل و ه ممكأ مأ أدوات تكنولو يا المع ومات فم إ راء االستعراضات.

وشــــدد المتك مون أمضــــا ع ي أرمية الهيارات الُق رية لكم متســــني منا شــــة التدابير المتخذة م اشــــرة مع   -17
ــحاب ال ــ حة المعنييأ وتعهيه التع م مأ األ ران والتعاون الدولم. وأكد بع  المتك ميأ ع ي الخرراء وأصـــــــــ مصـــــــــ

ضــــرورة مواصــــ ة اســــتكشــــا  إ راء الهيارات الُق رية بشــــكل رييأ كوســــي ة لهيادة الشــــمولية. وا ترح متك مان أن 
 مع المع ومات التم   تتضـــــــــمأ الوثائا الختامية التم تنتهم إليها عم ية االســـــــــتعراض التاري  الذي انتهي عند 

 أدر ت فم التح يل، وذلك تيسيرا ل فهم. وا ترح أمضا ت سيط الوثائا الختامية لالستعراضات الق رية.

وةيما متع ا بالخ وات التالية الممكنة فم إألار المنا شـات المتع قة بالمري ة الثانية مأ آلية اسـتعراض  -18
األمانة إعداد تقرير لكم منظر ةيه الفريا فم دورته الرابعة عشــــرة، وفقا ل فقرتيأ  التنفيذ، ريب المتك مون با تراح  

ــألن اآللية  8/2مأ  رار الماتمر    14و 13 ــتريان مهد  إلي التماس آراء الدوي األألرا  بشـ ــتند  هئيا إلي اسـ ، مسـ
كد عدة متك ميأ ع ي أن وعم ية االسـتعراض، فضـال عأ اآلراء واألفكار األولية بشـألن تصـميم المري ة التالية. وأ

 الدروس المستفادة مأ مري ة االستعراض الحالية من غم أن تكون اعت ارا راما عند منا شة المري ة الثانية.

وشــدد بع  المتك ميأ ع ي أرمية ضــمان التم،ر مع آليات االســتعراض األخرى ذات الصــ ة، وأشــاروا  -19
الييدة الناتية عأ آليات االسـتعراض رذ  فم االعت ار عند  إلي ضـرورة أن تاخذ الدروس المسـتفادة والممارسـات

تصــميم المري ة الثانية مأ آلية اســتعراض التنفيذ. وا ترح أيد المتك ميأ النظر فم القيام بهيارات ُ  رية مشــتركة 
ــيات المنرثقة عأ مخت ف   ــتعراض التوصــــــ ــتعراض مخت فة، فم ييأ دعا متك م آخر إلي اســــــ فم إألار آليات اســــــ

ات بشـألن مواضـيع مماث ة مأ أ ل ضـمان االتسـاق. ولالسـتفادة مأ الخررة التم اكتسـرتها آليات االسـتعراض  اآللي 
األخرى التم تيـاو،ت ـبالفعـل المري ـة األولي، أل ـب الفريا إلي األمـاـنة دعوة متك ميأ مأ أمـاـنات أخرى، و عـداد 

س المســتفادة مأ آليات االســتعراض القائمة ور ة، لكم منظر فيها فم دورته الرابعة عشــرة، تتضــمأ تح يال ل درو 
 ل صكوك اإل  يمية والق اعية والدولية ذات الص ة.

ــألن المري ة التالية إال بعد أن تكون الغالرية العظمي مأ   - 20 واتفا المتك مون ع ي أنه ال من غم اتخاذ  رار بشـــــــــــ
 التالية.  ت ومشاورات متعمقة بشألن المري ة الدوي  د أكم ت المري ة الحالية، و ن كان رناك يا ة إلي إ راء منا شا 

وفم رذا الصدد، ريب عدة متك ميأ بالفكرة التم ألريتها األمانة فم ور ة اال تماا المذكورة أعال  بشألن  - 21
المهتمة بالمضــم  دما فم   إنشــاء فريا مأ أصــد اء آلية اســتعراض التنفيذ تكون عضــويته مفتوية أمام  ميع الدوي 

لمري ة التالية مأ اآللية، وأعربوا عأ ارتمام دولهم بالمشـاركة فم رذ  المنا شـات غير الرسـمية فم  المداوالت بشـألن ا 
يالة إنشــاء مثل رذا الفريا. وريب أيد المتك ميأ بالفكرة مأ ييال المردأ، و ن كان أكد ع ي أن المنا شــات من غم  

ــأل عأ ت ك العم ية غير الرســــمية أن تيري تحت رعامة فريا اســــتعراض التنفيذ، وأنه من غم تقدمم أي  ــيات تنشــ توصــ
ــاركة  هات   ــي ية منتظمة بمشــــــ ــات مواضــــــ إلي الفريا إل راررا. وعالوة ع ي ذلك، ا ترح أيد المتك ميأ عقد منا شــــــ
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ت ذات الص ة. وألرح متك م آخر سااال يوي الوالمة المتع قة بإنشاء ا الوصل والخرراء الحكومييأ مأ أصحاب الخرر 
 اآلخريأ.   األصد اء المذكور والمشاركة ةيه، وال سيما مشاركة أصحاب المص حة فريا 

ــمية، وفم آليات  -22 ــ ة النظر فم رذ  العم ية غير الرسـ ــرورة مواصـ ــتعراض التنفيذ إلي ضـ ــار فريا اسـ وأشـ
 تقدمم التقارير بانتظام إلي الفريا.

ت ف ال رائا الممكنة المتع قة بمري ة  وتع يقا ع ي اال تراح بشـــــــــألن وضـــــــــع برنام  تيريرم الخت ار مخ -23
أعربت إيدى المتك مات عأ شــاغل إ،اء محدودمة و ت و درة الدوي األألرا  واألمانة ع ي  االســتعراض المقر ة،

 تنفيذ رذا الررنام  التيريرم.

وا تريت إيدى المتك مات وضـــــــع بروتوكوي بشـــــــألن اســـــــترداد المو ودات بغرض تعهيه تنفيذ الفصــــــل   -24
)اســــــــــــــترداد المو ودات( مأ االتـفاقـية، ع ي غرار الرروتوكوالت المكمـ ة التـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحة  الخـامس  

 اليريمة المنظمة عرر الوألنية.

وأكـد عـدة متك ميأ ع ي أرميـة الم ـادت التو يهيـة ل ليـة، بمـا فم ذلـك الم ـادت المتع قـة بعـدم التـدخـل  -25
وأكدوا ع ي ضـرورة مواصـ ة التقيد بها فم المري ة الثانية. وفم رذا الصـدد،    والحياد والشـفاةية والكفاءة والشـموي،

أكد عدة متك ميأ ع ي قيمة ال ابع الحكومم الدولم ل لية. ورأى عدة متك ميأ آخريأ أنه من غم دعوة أصــحاب  
ثانية مأ المصــــــ حة اآلخريأ، مثل منظمات الميتمع المدنم، إلي االضــــــ الا بدور أكثر نشــــــاألا فم المري ة ال

 اآللية. وأبر، أيد المتك ميأ الحا ة إلي مراعاة األبعاد الينسانية ل فساد.

  
 مسائل أخرى  - رابعا  

 لم ُت رح أي مسائل فم إألار رذا الرند. -26

  
 اعتماد التقرير  - خامسا  

  المســــتألنفة  ة عشــــر   ، اعتمد فريا اســــتعراض التنفيذ تقرير  عأ أعماي دورته الثالثة 2022أم وي/ســــرتمرر    9فم   - 27
و CAC/COSP/IRG/2022/L.1/Add.6  )الــــوثـــــــائــــا   األولــــي   ،CAC/COSP/IRG/2022/L.1/Add.7  ،

لة شفويًّا. CAC/COSP/IRG/2022/L.1/Add.8و   (، بصيغته المعدَّ
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