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تقرير فريق استعراض التنفيذ عن دورته الثالثة املستأنفة املعقودة يف فيينا     
        ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٤من 

    مقدِّمة  -أوالً  
  ُعقــد يف فيينــا مــن  الــذي دورتــه الثالثــة اجلــزء األول مــن قــرَّر فريــق اســتعراض التنفيــذ، يف    -١
مستأنفة مدهتا ثالثة أيـام قبـل هنايـة العـام           ثالثة  دورة  ، أن يعقد    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢ إىل   ١٨

  .ملواصلة مداوالته
    

       املستأنفةتنظيم الدورة  -ثانياً  
    افتتاح الدورة املستأنفة  - ألف  

 تـشرين   ١٦ إىل   ١٤عقد فريق اسـتعراض التنفيـذ دورتـه الثالثـة املـستأنفة يف فيينـا مـن                    -٢
  .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
  وىل والثانيــــة والثالثــــة واخلامــــسة مــــن الــــدورة الثالثــــة املــــستأنفة وتــــرأس اجللــــسات األ  -٣

سـيمونا مـارين   الـذي أدىل ببيـان اسـتهاليل، وترأسـت اجللـسة الرابعـة            ) إندونيـسيا (رمخات بودميان   
  ).رومانيا(
ورحَّــب األمــني بالــدول األطــراف األربــع اجلديــدة الــيت انــضّمت إىل اتفاقيــة مكافحــة    -٤

 فقـد بلـغ عـدد       ومـن مثّ  . نـاورو، جـزر القمـر، سـوازيلند، كـوت ديفـوار           : الفساد، وهي التالية  
  . دولة١٦٤الدول األطراف يف االتفاقية حالياً 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
دعــا الــرئيُس األمانــةَ إىل تقــدمي توضــيحات بــشأن جــدول األعمــال وتنظــيم األعمــال     -٥

 فأوضـــح األمـــني أنَّ جـــدول أعمـــال ،CAC/COSP/IRG/2012/1/Add.1 يف الوثيقـــة ينالـــوارد
 ٥ ال تتـضمَّن إعـادة ِذكـر البنـد         ات حيتـوي علـى شـروح إضـافية ولكنـه          الدورة املـستأنفة املؤقَّـ    

الـواردين   بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة الفريق الرابعـة،         ٦بشأن املسائل األخرى والبند     
 ذينــك  إنَّقــال األمــني بتنظــيم األعمــال، وفيمــا يتعلــق. CAC/COSP/IRG/2012/1يف الوثيقــة 

ــد     ــد البن ــشان بع ــدين ســوف ُيناقَ ــة     ٤البن ــة واملتعلق ــسائل املالي ــشأن امل ــن جــدول األعمــال ب  م
 يف  ٢كما اقتـرح أن ينظـر الفريـق يف إمكانيـة إعـادة فـتح البنـد                  . بامليزانية، وقبل اعتماد التقرير   

 مـن جـدول     ٤أّما خبصوص البنـد     . لدورةحالة لزوم تكرار سحب القرعة يف اليوم األخري من ا         
األعمال، فقد طلبت دولتان املزيد من املعلومات عـن التخطـيط املـايل واملتعلـق بامليزانيـة بـشأن         

  .٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني 
    

    احلضور  - جيم  
ــذ ممثّ    -٦ ــوحــضر اجتمــاَع فريــق اســتعراض التنفي ــة  ا ل ــة األطــراف يف االتفاقي ــدول التالي : ل

إســتونيا،  إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا،  الروســي، االحتــاد
ــواي،        ــوال، أوروغ ــسيا، أنغ ــة املتحــدة، إندوني ــارات العربي ــستان، إكــوادور، اإلم إســرائيل، أفغان

يرلنـدا، إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل، الربتغـال،          إ،  )اإلسـالمية -مجهورية(أوغندا، أوكرانيا، إيران    
بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوسـنة     بوتـسوانا،   دار السالم، بلجيكا، بلغاريـا، بنمـا، بـنن،          بروين

، بـريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، توغـو،           )املتعـددة القوميـات   -دولـة (واهلرسك، بولندا، بوليفيـا     
ــو  ــونس، تيم ــود، اجلزائــر،    -رت ــل األس ــليمان،  ليــشيت، اجلب ــزر س ــن ج ــا املتحــدة،   مجهوريــة ت زاني

ــة، مجهوريـــة الو       اجلمهو ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة كوريـــا، مجهوريـ ــة، مجهوريـ ــة الدومينيكيـ ريـ
أفريقيــا، جيبــويت، الــدامنرك، روانــدا، رومانيــا،  الدميقراطيــة الــشعبية، مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب

ــابوي، ســان   ــا، زمب ــسيب  زامبي ــومي وبرين ــلوفينيا،     ت ــلوفاكيا، س ــسلفادور، س ي، ســري النكــا، ال
ل، الــسويد، سويــسرا، الــصني، العــراق، غــابون، غواتيمــاال، فرنــسا، الفلــبني، ســنغافورة، الــسنغا

كمبوديا، كنـدا، كوبـا،     كازاخستان،  ، فنلندا، فييت نام، قربص،      )البوليفارية-مجهورية(زويال    فن
كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ، ليربيـا، ليبيـا،             كوت ديفوار،   

وتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة املتحدة          ليتوانيا، ليس 
النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا،  موزامبيــق، يرلنــدا الــشمالية، إلربيطانيــا العظمــى و

  .هاييت، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن
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هــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة طــرف يف االتفاقيــة،  وكــان االحتــاد األورويب، و  -٧
  .ممثَّال أيضا يف االجتماع

مــشاركة الكيانــات املوقِّعــة وغــري املوقِّعــة " املعنــون ٤/٥ مــن القــرار ١ووفقــاً للقاعــدة   -٨
الـذي اعتمـده مـؤمتر      " واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق اسـتعراض التنفيـذ          

ف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد خالل دورته الرابعـة، قـرَّر املـؤمتر أنـه                 الدول األطرا 
  .حيّق للدول املوقِّعة املشاركة يف فريق استعراض التنفيذ

ــة     -٩ ــة املوقِّعــة علــى االتفاقي ــة التــشيكية : وُمثِّلــت مبــراقبني الــدولُ التالي ــا، اجلمهوري ، أملاني
  .بان، اليااجلمهورية العربية السورية

، قرَّر املؤمتر أن ُتدعى الدول غري املوقِّعة إىل حـضور           ٤/٥ من القرار    ٣ووفقاً للقاعدة     -١٠
مــداوالت فريــق اســتعراض التنفيــذ، شــريطة أن تبلّــغ هــذه الــدول الفريــَق، مــن خــالل األمانــة، 

فقـاً   إليهـا و   باعتزامها أو بقرارها التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام            
  .٦٧ من املادة ٤ و٣للفقرتني 

  .وُمثِّلت مبراقب ُعمان  -١١
  .وُمثِّلت مبراقب فلسطني، وهي كيان له بعثة مراقبة دائمة لدى األمم املتحدة  -١٢
 مــن املمكــن أيــضاً توجيــه الــدعوة نَّر املــؤمتر أرَّ، قــ٤/٥ مــن القــرار ٢ووفقــاً للقاعــدة   -١٣

راض التنفيذ إىل املنظمات احلكومية الدولية ووحدات األمانـة         للمشاركة يف دورات فريق استع    
  العامــة، وهيئــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، ومعاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة   
ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات األخــرى التابعــة ملنظومــة    

  .األمم املتحدة
جملـس أوروبـا، األكادمييـة الدوليـة        : قبني املنظمات احلكومية الدوليـة التاليـة      وُمثِّلت مبرا   -١٤

  . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،ملكافحة الفساد
منظمــة فرســان مالطــة العــسكرية املــستقلة، وهــي كيــان لديــه مكتــب مبراقــب وُمثِّلــت   -١٥

  .قراملمراقب دائم يف 
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    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ   -ثالثاً  
    سحب القرعة  - ألف  

 من اإلطار املرجعـي آلليـة       ١٩ و ١٤لفقرتني  مبقتضى ا ذكّر الرئيس بأنَّ القرعة ُتسحب،        -١٦
حتديـد الـدول األطـراف الـيت        مـن أجـل     ،   تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد           استعراض

 عـدد الـدول املـستعَرضة يف كـل جمموعـة إقليميـة ينبغـي                وأنَّ. ستشارك يف عمليـات االسـتعراض     
أن ترجـئ مـشاركتها   املستعرضة جيوز للدولة الطرف أنه و. أيضاً أن يتناسب مع حجم كل منها      

تطلـب تكـرار   أن ، وجيـوز هلـا   إذا كـان لـديها مـسوِّغ معقـول لـذلك     من الـدورة    إىل السنة التالية    
 من اإلطـار املرجعـي، جيـوز للدولـة الطـرف      ٢٠رة ووفقاً للفق. سحب القرعة مرتني على األكثر    

وكـذلك وفقـاً للفقـرة     . املستعَرضة أن تؤّجل اضطالعها بدور الدولة املستعرِضة يف السنة نفـسها          
نتميــةً إىل املنطقــة اجلغرافيــة الــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني م منــه، ينبغــي أن تكــون إحــدى ١٩

  .ةنفسها اليت تنتمي إليها الدولة املستعَرض
وقد قّدمت األمانة معلومات حمدَّثة عـن أزواج البلـدان الـيت جـاءت يف حـصيلة سـحب                      -١٧

ويف ذلك اجلـزء مـن      . ٢٠١٢يونيه  /القرعة خالل اجلزء األول من دورة الفريق الثالثة يف حزيران         
مـشاركتها  ) وهي كمبوديا ومصر والـيمن    (دورة الفريق، أرجأت ثالث دول أطراف مستعَرضة        

بيـساو  -مث يف وقـت الحـق بعـد االجتمـاع، أبلغـت غينيـا             . لتالية من دورة االستعراض   إىل السنة ا  
ــةَ بإرجــاء مــشاركتهما إىل الــسنة التاليــة    ومــا زال هنالــك دولتــان مــستعَرضتان مل . ومــايل األمان

تستجيبا بعُد إىل طلب اختاذ قرار بشأن تسمية جهـة وصـل والـشروع يف استعراضـهما يف الـسنة                    
 دولـة طرفـاً قـد قـّدمت قائمـةً        ١٥٤وخـالل وقـت انعقـاد االجتمـاع، كانـت           . ئهاحلالية أو إرجا  

ومل تقّدم بعُد الدول اجلديدة األربع قوائم خربائها احلكوميني، وكـان     . بأمساء خربائها احلكوميني  
زانيــا املتحــدة  وقــد تلقّــت األمانــةُ اتــصاالت مــن مجهوريــة تــن. هنالــك مخــس دول غــري مــستجيبة

 وغانا وقربص وموريتانيا مؤداها أهنا ترغب يف إعادة سحب القرعـة بنـاًء علـى      وتونس وسلوفينيا 
  .عدم استجابة إحدى الدول األطراف املزمع قيامها باستعراضها

وبغية االمتثال لالشتراط بأن تكون الدول األطراف كلها قد أجرت، حبلول هنايـة دورة      -١٨
ثــة استعراضــات علــى األكثــر، قــام الفريــق  اســتعراض معّينــة، استعراضــاً واحــداً علــى األقــل وثال 

وتبعـاً للممارسـة املطّبقـة يف املاضـي،         . بسحب القرعة من بني الدول الـيت مل جتـرِ استعراضـاً بعـدُ             
ُتَعّد عمليات إعادة سحب القرعة مؤقتةً، بغية إتاحة أسبوعني آخرين للدول غري املستجيبة لكـي               

 الدولـة املـستعرِضة   نَّلـك الـدول يف عـدم االسـتجابة، فـإ        وأما يف حالة استمرار ت    . متتثل اللتزاماهتا 
ــة   ــوىل املهم ــة تت ــة       . املؤقت ــة املؤقّت ــة اإلقليمي ــا الدول ــة باعتباره ــاورو يف القرع ــد ُســحب اســم ن وق
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؛ لغانـا املستعرِضة لقربص؛ وُسحب اسم سـوازيلند باعتبارهـا الدولـة األخـرى املؤقّتـة املـستعرِضة                 
وُسـحب اسـم     الدولة األخرى املؤقتة املستعرِضة ملوريتانيا؛       وُسحب اسم جزر مارشال باعتبارها    

وُسـحب اسـم توغـو باعتبارهـا        جيبويت باعتبارهـا الدولـة األخـرى املؤقّتـة املـستعرِضة لـسلوفينيا؛              
وُسـحب اســم سـرياليون باعتبارهــا الدولـة اإلقليميــة    لتــونس؛ الدولـة األخـرى املؤقتــة املـستعرِضة    

  .زانيا املتحدة ة تناملؤقّتة املستعرِضة جلمهوري
    

    عملية االستعراض  - باء  
تقرير مرحلي عـن تنفيـذ      "، املعنَونة   CAC/COSP/IRG/2012/4 األمانة حتديثاً للوثيقة     قدَّمت  -١٩

وكـان  . CAC/COSP/IRG/2012/CRP.9ورقـة غرفـة اجتماعـات       ل و ،"مهام فريـق اسـتعراض التنفيـذ      
علّقـة مـن الـسنة الثانيـة، وذلـك يف األكثـر مـن جـّراء         ُينتظر إجناز مثانية استعراضات مكتبيـة كاملـة م    

ومـن  . ، وكـذلك يف ترمجـة الوثـائق        املرجعية لتقييم الذايت احاالت تأّخر يف تقدمي الردود على قائمة        
طريـة، وعقـدت اثنتـان    قُ دولـة زيـارات   ٢٤ اسـتقبلت  يف الـسنة األوىل،  مـستعَرضة  دولـة  ٢٧أصـل  

  اســتقبلت  الثانيــة، الــسنة يف مــستعَرضة دولــة ٤١أصــل ومــن . منــها اجتماعــات مــشتركة يف فيينــا 
وكانـت  . بـشأهنا حـىت هـذا التـاريخ       يف فيينـا    طرية وُعقد اجتماع مشترك واحد      قُ دولة زيارات  ٢٥
ــة للفريـــق بكـــل لغـــات   ١٩ ــة متاحـ ــة وافيـ ــسنة األوىل العمـــل مـــن أجـــل   خالصـ   استعراضـــات الـ
ــة أخــرى يف  تيحــتأُو. استعراضــات الــسنة الثانيــة  خالصــات مــن أجــل  ٩و  عــّدة خالصــات وافي

أما خبصوص الـسنة الثالثـة، فقـد أرجـأت مخـس دول            . ورقات غرفة اجتماعات بلغات االستعراض    
وفيمـا يتعلـق   . أطراف استعراضاهتا حىت السنة التالية، ومل تستجب اثنتان منها حىت وقت االجتماع     

، قامت كلها بتسمية جهـات الوصـل    دولة يف السنة الثالثة٣٣ البالغ عددها  املستعَرضةببقية الدول   
وقــد ُصــودفت . انــة دولــة منـها مــن فــرص التــدريب الـيت أتاحتــها األم  ٢٩اخلاصـة هبــا، واســتفادت  
ــأّخر يف معظــم  ــة   حــاالت ت أو عمليــات  االستعراضــات خبــصوص تنظــيم عمليــات االتــصال اهلاتفي

  ومـن أصـل   . دئ التوجيهيـة  مـن املبـا  ١٦وفقـاً للفقـرة    الـيت جيـب إجراؤهـا       ُبعد األولية،   التداول عن   
ــوا  ٣٣ ــا اخلط ــّدمت مخــس دول     ُت استعراضــاً ُبوشــرت فيه ــة، ق ــسنة الثالث ــة يف ال ــة األولي  اإلجرائي

وجمموعـة دول أمريكـا     دول آسيا واحمليط اهلـادئ      األفريقية وجمموعة   الدول   جمموعة   من(مستعَرضة  
  .رجعية الشاملةلتقييم الذايت املا ردوداً كاملة على قائمة )ي والكاريبالالتينية 

وقد واصلت األمانة تقدمي املساعدة إىل الدول األطراف أثناء عمليـة االسـتعراض بـُسبل                 -٢٠
منها حلقات عمل تدريبية ُعقدت بعّدة لغات رمسية لصاحل جهـات الوصـل واخلـرباء احلكـوميني                  

ــة     ــتعراض اجلاريـ ــن دورة االسـ ــة مـ ــسنة الثالثـ ــشاركني يف الـ ــا  . املـ ــياغة تقـ ــسري صـ ــة تيـ رير وبغيـ
االستعراضات القُطرية، تعّهدت األمانـة بـأن تعمـل، مـع دائـرة تكنولوجيـا املعلومـات يف مكتـب                  
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ــة  )رات واجلرميــةدِّمكتــب املخــ(األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    ، علــى إعــداد براجمي
ــشاملة إىل       ــة ال ــذايت املرجعي ــيم ال ــضمَّنة يف قائمــة التقي ــردود املت ــن نقــل ال  املخطــط حاســوبية متكّ

كمـا واصـلت األمانـة حتـسني املخطـط األويل          . النموذجي اخلاص بتقارير االستعراضات القُطريـة     
  .لصفحات املوَجزات القُطرية اخلاصة بالدول األطراف يف االتفاقية

ــالروح         -٢١ ــوا ب ــة االســتعراض، فنّوه ــسار عملي ــداهنم يف م ــغ متكلّمــون عــن جتــارب بل وأبل
دفتها دوهلم سواء أكانت دوالً أطرافـاً مـستعَرضة أم كانـت دوالً أطرافـاً          اإلجيابية والبّناءة اليت صا   

فقد مكّنت ممارسةُ عملية االستعراض الدولَ من جتويـد التنـسيق الـداخلي ومـشاركة               . مستعرِضة
ــدول   نَّوقــد ذُكــر أ. املعنــيني مــن أصــحاب املــصلحة  ــدور ال ــدةً يف قيامهــا ب ــدول وجــدت فائ  ال

. ربة يف عملية االستعراض من قبل أن تكـون دوالً أطرافـاً مـستعَرضة       املستعرِضة ويف اكتساب اخل   
وأعرب املتكلّمون عن قلق بشأن مسألة الدول غري املستجيبة ألنَّ ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إىل                    

وقـد اقُتـرح استكـشاف املمارسـات        . عدم امتثال هذه الدول اللتزاماهتا مبقتضى اإلطـار املرجعـي         
اضــي، ومنــها مــثالً توجيــه رســائل مــن رئــيس املــؤمتر إىل املمــثّلني الــدائمني  الناجحــة املّتبعــة يف امل

  .للدول املقصودة، وقيام دول أخرى ببذل جهود ثنائية يف هذا الصدد
 فيما يتعلق باجلـداول الزمنيـة لعمليـة االسـتعراض يف            التأّخرمون حاالت   لّالحظ املتك و  -٢٢

ــأّخر حـــاالت نَّولـــوحظ كـــذلك أ. معظـــم احلـــاالت  تلـــك تعـــزى أيـــضاً جزئيـــا إلجـــراء  التـ
 علـى ضـرورة   مـون لّ املتكددَّ شـ يف حـني و. لغات متعددة مع احلاجة إىل الترمجة   باالستعراضات  

ن مــن إجنــاز الــدورة االستعراضــية األوىل حبلــول عــام كُّد باجلــداول الزمنيــة مــن أجــل الــتميُّــالتق
تلـك اجلـداول الزمنيـة مـن        بعلق  دوا أيضاً على ضرورة التحلي باملرونة فيما يت       دَّ ش فقد،  ٢٠١٥

 اهلــدف نَّ مــع مراعــاة أ،أجــل إتاحــة مــا يكفــي مــن الوقــت لــضمان اســتعراض شــامل ومفيــد   
مـن   نَّوذُكـر أ  . االً فعّـ  اًالنهائي آللية االستعراض هو مساعدة البلدان على تنفيذ االتفاقيـة تنفيـذ           

الً للـدول الـيت جتـري       آليـة االسـتعراض جمـا     كـذلك   أن يتيح فريق استعراض التنفيـذ و      الضروري  
 عـن التـشريعات والتـدابري اجلديـدة         أحـدثَ عهـداً   ن من توفري معلومات     كَّعمليات إصالح لتتم  

  .أثناء سري عمل االستعراض
 املبكر للردود على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الـشاملة، وكانـت              اإلعدادوُشّجع على     -٢٣

. ضها بغية تقدمي املساعدة هلـا، حـسب االقتـضاء         األمانة قد اتصلت بالدول اليت حان دور استعرا       
نة يف براجمية االستقصاء الشامل   تبسيط عملية االستعراض، ُخفّض عدد األسئلة املتضمّ      سعياً إىل   و
مني إىل حـاالت    لّوأشـار بعـض املـتك     . إىل النصف مقارنـة بعـددها يف الـسنة األوىل         ) األومنيبوس(

بب تـضارب األولويـات ومـسائل متعلقـة بـاملوظفني        اليت حدثت يف اسـتكمال الـردود بـس         التأّخر
 وأن  قدراً كافياً من التفاصـيل    ن الردود   مون إىل ضرورة أن تتضمّ    لّوأشار متك . ومسائل مؤسسية 
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 نَّمني أ لّوَبـّين عـدة مـتك     . ملناقـشة واحلـوار   جديرة با تكون ذات نوعية جيدة من أجل إنتاج مواد         
ويالً بــسبب إجــراء مــشاورات مكثفــة علــى الــصعيد عمليــة التقيــيم الــذايت قــد اســتغرقت وقتــاً طــ

وأطلـع بعـض املـتكلمني اآلخـرين علـى          . الوطين، وإشراك أصـحاب املـصلحة يف عمليـة الـصياغة          
ق مـن   إنشاء جلان توجيهية وتنظـيم حلقـات عمـل بـشأن التحقّـ     مّتبعة ومنها مثالً ممارسات جيدة   

وتواصـل اإلبـالغ عـن بعـض        . ودةتـوفري ردود شـاملة وعاليـة اجلـ        تيـسري   صحة املعلومات هبـدف     
علـى  ) األومنيبـوس (الصعوبات التقنية الـيت ترافقـت مـع بـدء العمـل برباجميـة االستقـصاء الـشامل                   

  .شبكات آمنة
أيـــضا الـــدول الطالبـــة يف اســـتكمال ردودهـــا، وذلـــك ســـاعدت األمانـــة أُفيـــد بـــأنَّ و  -٢٤

كمـا ُوفّـر   . ي، حسب االقتضاء  باالشتراك مع منظمات أخرى مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائ        
جلهات الوصل واخلرباء احلكـوميني التـدريب علـى منهجيـة االسـتعراض، ودأبـت األمانـة علـى                   

ــُسبل  التمــاس ــذها   ال ــة تنفي ــة وطريق ــدورات التدريبي ــات  . لتحــسني مــضمون ال ــرز دور هيئ وأُب
ادي وجمموعـة   وآليات إقليمية وقطاعية أخرى مثـل منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـص                

وأشارت األمانة إىل التعاون القائم مع تلك اهليئـات         . الدول املناهضة للفساد واالحتاد األفريقي    
. رات واجلرميـة يف اجتماعـات تلـك اهليئـات بـصفة مراقـب            دِّبوسائل منها مشاركة مكتب املخ    

 تـشمل  كما اضطلع بتعاون وثيق مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مـن خـالل مـذكرة تفـاهم                  
  .قضايا مكافحة الفساد

ط الضوء على أمهية فتح قنـوات اتـصال بـني الدولـة الطـرف املـستعَرضة والـدولتني                   لِّوُس  -٢٥
مليـة احلـوار ودعـم     الطرفني املستعرِضتني، كمـا أُبـرز دور األمانـة يف تيـسري االتـصاالت ودعـم ع                

دول األطـراف علـى اإلسـراع       ت الـ  ثّـ وُح. طرية مبا يف ذلـك يف املـسائل اللغويـة         قُاالستعراضات ال 
 جهــات الوصــل الوطنيــة واملــسؤولني عــن االتــصال مــن اخلــرباء املــستعرِضني بعــد البدايــة بتــسمية

 بلـدان عـدة    وتـشاركت . الرمسية لعملية االستعراض، وذلك بغية تأمني تواصل سلس منذ البدايـة          
طريـة متثـل    قُ الزيـارات ال   نَّطرية، واتفقت على أ   قُجتارهبا بشأن وسائل احلوار يف استعراضاهتا ال      يف  

 عـدة مـتكلمني اآلخـرين       وأطلـع . طريـة قُوار املباشر خـالل االستعراضـات ال      مة جداً للح  ّيوسيلة ق 
م، مبـا يف ذلـك إشـراك الربملـانيني والقطـاع            هنطرية إىل بلـدا   قُيف جمال تنظيم زيارات     على خرباهتم   

  .اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية
ــر النَّمني ألّة مــتكّدوأبلــغ عــ  -٢٦ ــداً جلهــودهم يف جمــال اإلصــالح   قُ التقري طــري كــان مفي

 عـن األنـشطة يف اجملـال التـشريعي واملؤسـسي وأنـشطة              املعلومـات التفـصيلية   الداخلي، وتبادلوا   
ولـوحظ  .  على التوصـيات الـيت وردت يف تقريـر االسـتعراض           ًء هبا بنا  اضطُلعبناء القدرات اليت    

املعلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة كـان متاحـاً لفريـق االسـتعراض وللجمهـور           قدرا كـبريا مـن       نَّأ
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ــطريــة الــيت قُعمومــاً يف اخلالصــات الوافيــة للتقــارير ال   شرت علــى املوقــع اإللكتــروين ملكتــب ُن
 منوذج اخلالصة الوافية الذي اعتمـده الفريـق         نَّوجرى التأكيد أيضا على أ    . املخدِّرات واجلرمية 

، هـو أداة مفيـدة يف إعـداد         ٢٠١٢يونيـه   /دورته الثالثة، املعقـود يف حزيـران      اجلزء األول من    يف  
، وكــذلك يف إبــراز التباينــات اجلوهريــة يف  وميكــن مقارنتــهاخالصــات وافيــة تتــسم باالتــساق

ودعـا بعـض    . طريـة قُ األطـراف علـى نـشر تقاريرهـا ال         لُعت الـدو  جِّوُش. تنفيذ البلدان لالتفاقية  
منــها نــشر عــّدة لــشفافية يف عمليــة االســتعراض، باالســتعانة بوســائل املــتكلمني إىل مزيــد مــن ا

ويف هذا السياق، أشار أحـد املـتكلمني إىل خطـة عمـل     . طريةقُتقارير التقييم الذايت والتقارير ال    
الــيت اعتمــدت مــؤخراً والــيت ، ٢٠١٤ و٢٠١٣عــامي  بــشأن مكافحــة الفــساد ل٢٠ة الـــجمموعــ

ســتعراض وتعزيــز اال آليــةرهــا  مــن خمتلــف املزايــا الــيت توفّ تــدعو الــدول إىل االســتفادة الكاملــة 
  .الشفافية يف عمليات االستعراض

بـات متابعـة   لّنقـاش بـشأن إجـراءات ومتط      يف  أنـه ينبغـي الـشروع       بعض املتكلمني   ورأى    -٢٧
أعرب متكلمون آخرون عن رأي     و.  تنبثق عن عملية االستعراض    االستنتاجات واملالحظات اليت  

نقـاش بـشأن التوصـيات املتعلقـة        يف  إمكانيـة أن يـشرع الفريـق        فأشـري إىل    . لـشأن خمتلف يف هذا ا   
  . إىل املؤمتر يف دورته الرابعةالعامة املزمع تقدميهابالسياسات 

    
    تقارير التنفيذ املواضيعية  -جيم  

ــيعية      -٢٨ ــذ املواضــــ ــارير التنفيــــ ــسية لتقــــ ــر الرئيــــ ــاز العناصــــ ــة بإجيــــ  عرضــــــت األمانــــ
)CAC/COSP/IRG/2012/7 وAdd.1 و CAC/COSP/IRG/2012/8 (      اليت تتضمن معلومـات عـن

والفــصل الرابــع ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون (ثَ الثالــلَلفــصا املــستعَرضة ِف األطــراالــدولِتنفيــذ 
. من االتفاقية يف السنتني األوىل والثانيـة مـن الـدورة األوىل آلليـة االسـتعراض            ) التعاون الدويل (

 دولـة   ٢٤ـ املعلومـات الـواردة يف تقـارير االسـتعراض املتعلقـة بـ              التقـارير إىل   وقد استندت تلـك   
. ٢٠١٢أغـــسطس / آب٢٢ يف االســـتكمال أو كانـــت علـــى وشـــك اســـتكملتطرفـــا الـــيت 

 التنفيـذ ومعلومـات عـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة           علـى وتضمنت التقارير أمثلـة     
ز االحتياجـات إىل املـساعدة      والتحديات واملالحظـات، وكـذلك حملـة عامـة مواضـيعية عـن أبـر              

  .التقنية، مبيَّنةً حيثما أمكن حسب توزيعها اإلقليمي
هـوا بأمهيتـها املتزايـدة    ّو ون،وأعرب املتكلمـون عـن تقـديرهم لنوعيـة التقـارير املواضـيعية             -٢٩

بالنسبة للعمل التحليلي الذي يضطلع به الفريق، وال سّيما من حيث مشوهلا للمسائل املوضـوعية               
 التنفيـذ   علـى وشـّدد املتكلمـون علـى فائـدة األمثلـة           . ل االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة        ولتحلي

 فـإنَّ التقـارير املواضـيعية تـوفِّر     ومن مثّ. واملمارسات اجليدة باعتبارها وسيلة لتعزيز تنفيذ االتفاقية      
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ن تـساعد   معلومات قيِّمة عن املمارسات اجليدة والتحديات اليت تعتـرض التنفيـذ، وميكـن أيـضا أ               
  .الفريق يف استبانة جماالت معيَّنة تستحق اهتماما أكرب

 حمتواهـا   نَّوا بـأ  ّروقدَّم بعض املتكلمني اقتراحـات بـشأن سـبل حتـسني نوعيـة التقـارير، وأقـ                  -٣٠
 يف سـوف ُتعـدّ   وأشار املتكلمون إىل أنَّ التقارير اليت       . سوف يَتسع مع ازدياد كمية البيانات اجملّمعة      

ن أن متيِّز علـى حنـو أوضـح بـني األحكـام اإللزاميـة واألحكـام غـري اإللزاميـة، وأنَّـه قـد                       املستقبل ميك 
. يكون من املفيد تضمينها ملخصاً وجيزاً للتحديات أو الثغرات الرئيسية اليت تعتري تنفيذ االتفاقيـة        

بــشأن جتميــع دة إىل األمانــة َنى مــع مبـادئ اآلليــة والواليــة املــس بيـد أنَّ هــذا النــهج ينبغــي أن يتماشــ 
ــإدراج تفاصــيل إضــافية وإحــصاءات عــن التنفيــذ    . التقــارير املواضــيعية ورّحــب بعــض املــتكلمني ب

  ، غالبــا مــا علــى الــرغم مــن قيمتــهاولــوحظ أنَّ هــذه البيانــات، . والقــضايا املعروضــة علــى احملــاكم
إمكانيــة يف وميكــن للــدول أن تنظــر . طريــةقُال ُتــدرج يف تقــارير االســتعراض الال تكــون متاحــة أو 

. الع علـى مزيـد مـن التفاصـيل        طّـ فية املتاحة للفريـق واملـؤمتر لال      إىل اخلالصات الوا  املرجعية  اإلحالة  
 التنفيذ املدرجة يف التقارير املواضيعية أسهمت يف اسـتبانة بعـض املمارسـات            علىوُشرح أنَّ األمثلة    

وعلـى فـوارق طفيفـة يف تنفيـذ     اليت بدت مبتكرة، ويف تـسليط الـضوء علـى ممارسـات جيـدة              املعّينة  
 بأنَّ عددا مـن األمثلـة اإلضـافية         وأُقّر. توزيع جغرايف متوازن  احلاجة إىل ضمان    االتفاقية، مع مراعاة    
 على طلب الفريق وأنَّه لزم يف هذا الصدد أيضا مراعاة القيـود املفروضـة علـى     ًءأُدرج يف التقارير بنا   

  .حجم الوثائق الرمسية لألمم املتحدة
 مناقشة بشأن أحكام موضوعية معيَّنـة مـن االتفاقيـة مت تناوهلـا يف               إىل إجراء  الفريق   ودعا  -٣١

ــا يف   ــارير، مب ــرب فيهــا أ  التق ــيت اعُت ــة  نَّذلــك اجملــاالت ال ــة، اإللزامي ــضيات االتفاقي ــها  مقت وغــري من
مشلــت هــذه اجملــاالت اإلثــراء غــري املــشروع،  قــد و.  علــى النحــو املناســبتــستوفاإللزاميــة، مل 

واختالس املال العام، ورشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات العموميـة الدوليـة،             
والرشو يف القطـاع اخلـاص، ومـسؤولية الشخـصيات االعتباريـة واملـسؤولني عنـها، واالمتيـازات                  

 وأشـاروا إىل عـدم كفايـة    ،وحتدث عدة مندوبني عن موضوع اإلثراء غري املـشروع  . واحلصانات
التنفيــذ، ومــن ذلــك بــصفة خاصــة العقبــات      يف  مــن التحــّديات عات القائمــة باعتبــاره  التــشري

اإلفـصاح عـن املمتلكـات      اعُتـربت نظـم     وكـثريا مـا     . عبء اإلثبـات  عكس  اليت تعرقل   الدستورية  
م َزغــري املــشروع، وخاصــة عنــدما ال ُيلــ  اإلثــراء لــسّن نــّص بــشأن  كبــديل كافيــة والــدخل غــري 

وعنـدما ال توجـد     بـذلك اإلفـصاح     ضاء الربملان والـسلطة القـضائية،       مسؤولون رئيسيون، مثل أع   
ث بعــض املــتكلمني عــن جتــارب بلــداهنم وأبــرزوا بعــض دَّوحتــ. آليــة متابعــة فعالــة يف هــذا الــشأن

تأكيد التمييز بني االستدالل اإلثبايت وعـبء اإلثبـات القـانوين           مثالً  جوانبها الرئيسية، ومن ذلك     
وحظيــت اخلالصــة عــن املمارســات اجليــدة بــشأن اإلثــراء غــري  . شروعيف قــضايا اإلثــراء غــري املــ
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ــب، واســترعت األمانــ    ــشروع بالترحي ــشور املعنــون   َه انتبــاةُامل ــق إىل املن  :On the Take" الفري

Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption "    الصادر حديثا عن املبـادرة املـشتركة بـني
اخلاصـة باسـترداد املوجـودات    ورات واجلرميـة  دِّمـم املتحـدة املعـين باملخـ      مكتب األ البنك الدويل و  

وأُشـري أيـضا إىل أدوات   . هلـذه املـسألة   يف مناقـشته    سترشد به الفريـق     ياملسروقة، والذي ميكن أن     
، مثـل دليـل طلـب املـساعدة القانونيــة     بــصفة أعـم  التعـاون الـدويل  تتـصل ب مـساعدة تقنيـة أخـرى    

املوقع الشبكي لبوابة مكافحـة  اجلنائية من بلدان جمموعة العشرين، املتاح على املتبادلة يف املسائل    
ــة      ــب املخــدِّرات واجلرمي ــشأها مكت ــيت أن ــساد ال ــراك"الف ــة  " (ت ــوارد املعرفي يف جمــال األدوات وامل

  .TRACK ("(www.track.unodc.org)"مكافحة الفساد 
م يف جمـال تنفيـذ االتفاقيـة، وأبـرزوا          وقدَّم عدد من املتكلمني معلومات عـن جتـارب بلـداهن            -٣٢

ووصـف  . اليت اختـذت  الفوارق الطفيفة يف التنفيذ والتحديات اليت تعترضه وكذلك التدابري املبتكرة           
ة مــتكلمني التطــورات القانونيــة واملؤســسية واإلصــالحات الــيت شــهدهتا بلــداهنم، مبــا يف ذلــك    ّدعــ

مثلـة اعتمـاد قـوانني واتفاقـات جديـدة، وإنـشاء       ومشلـت األ  . اجلهود اليت ُبـذلت ملواءمـة التـشريعات       
وقـدَّم  . ، وتوسـيع نطـاق صـالحيات التحقيـق املـسندة إىل مـوظفي إنفـاذ القـانون                 متخصصةهيئات  

تحديات املرتبطة بتنفيذ االتفاقية علـى الـصعيد الـوطين          لل التصديعدة متكلمني أيضا وصفا لكيفية      
وتطرق أحد املتكلمني إىل احلـوار الـوطين        . اضاتاستجابة لالستنتاجات اليت خلصت إليها االستعر     

الواسع الذي سُيعقد من أجل سد الثغرات املستبانة خـالل عمليـة االسـتعراض ووضـع خطـة عمـل          
وحظيت هذه التطورات بالترحيب باعتبارها من الوسـائل املتاحـة للفريـق            . للسنوات اخلمس املقبلة  

سـتجابة لالسـتنتاجات الـيت ختلـص إليهـا االستعراضـات       للنظر يف تدابري املتابعـة الـيت ميكـن اختاذهـا ا        
  .وملواصلة التبادل املوضوعي للخربات، وهي أمور اعُتربت إجيابية عموما

ــاون يف جمــال        -٣٣ ــة والتع ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــوبني وامل ــسليم املطل ــق بت ــاذ وفيمــا يتعل إنف
حديات املبيَّنة يف تقارير االسـتعراض      لتبشأن ا بإجراء مناقشة   عديد من املتكلّمني    ب  حَّالقانون، ر 

واعُترب عدم وجود معاهدات ثنائية من التحـديات القائمـة أمـام            . أو باالستناد إىل خربات بلداهنم    
. تبادل املساعدة القانونية، وُشدِّد على أمهيـة اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس قـانوين يف هـذا الـصدد                   

بـني الـدول الطالبـة والـدول متلقيـة الطلـب، مبـا يف               إقامة قنوات اتصال غري رمسيـة       أمهية  وأُبرزت  
ذلك االتصاالت املباشرة بني السلطات املركزية وأجهزة إنفاذ القـانون ووحـدات االسـتخبارات              

 ورأى أحـد املـتكلمني ضـرورة أن تتوافـق تلـك      .للتعـاون الـدويل  عنصرا أساسيا املالية، باعتبارها  
 واعُترب أنَّ مـن شـأن احلـوار بـني اخلـرباء القـائمني             .نيةاالتصاالت غري الرمسية مع التشريعات الوط     

 تلــك يف إطــار آليــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة أن ييــسِّر الوصــل التنــسيقيةباالســتعراض وجهــات 
ــة  ــوفر اإلطــار القــانوين املناســب   نَّوشــدَّد املتكلمــون علــى أ . االتــصاالت غــري الرمسي ــة ت  االتفاقي
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 هنــاك أدوات معيَّنــة أُعــدَّت مــن أجــل املــساعدة يف نَّللمــساعدة القانونيــة املتبادلــة وأشــاروا إىل أ
املفتـوح  االجتمـاع األول  ونـّوه عـدة مـتكلمني بنتيجـة      . صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة    

) ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣-٢٢ ،فيينا(التعاون الدويل   للخرباء احلكوميني املعنيني بتعزيز     
  .وباحلوار اجلاري بشأن كيفية تذليل العقبات يف إطار التعاون الدويل

    
    املساعدة التقنية  -رابعاً  

املـساعدة التقنيـة املقّدمـة دعمـاً        "أشار الرئيس إىل املذكّرة اليت أعـدهتا األمانـة، واملعنونـة              -٣٤
وقــال إنَّ التقــارير ). CAC/COSP/IRG/2012/3" (األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــسادلتنفيــذ اتفاقيــة 

تتــضّمن أيــضاً االحتياجــات مــن مــن جــدول األعمــال  ٢املواضــيعية املــشار إليهــا يف إطــار البنــد  
ــُتبينت املـــساعدة التقنيـــة الـــيت   ــة غرفـــة االجتماعـــات  مـــن خـــالل االستعراضـــات، وإنَّ اسـ  ورقـ

CAC/COSP/IRG/2012/CRP.9          تتضّمن بعض املعلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت اضطُلع 
  .هبا دعماً لعملية االستعراض

ــرار     -٣٥ ــةُ إىل الق ــؤمتُر   ٣/١وأشــارت األمان ــه م ــذي كَلَّــف في ــدول األطــراف  ، ال ــَق ال فري
استعراض التنفيذ بأن يواصل العمل الذي كان يقوم به سابقاً الفريق العامـل احلكـومي الـدويل                 

أداة ملساعدة الـدول    هي  ستعراض  آلية اال فتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية، وأبرزت أنَّ        امل
على استبانة وتسويغ احتياجاهتـا وأولوياهتـا اخلاصـة باملـساعدة التقنيـة ولتـشجيع وتيـسري تقـدمي                 

  .تلك املساعدة
 جتـسيداً للطلبـات     وأشارت األمانة كذلك إىل أنَّ أنواع طلبـات املـساعدة التقنيـة متثّـل               -٣٦

وتتضّمن جماالت األولويـة الناشـئة عـن االستعراضـات          . الواردة يف قائمة التقييم الذايت املرجعية     
ــواد  ــادتني   ٣٧ و٣٢ و٣٠ و٢٣ و٢٠امل ــث وامل ــصل الثال ــع ٤٦ و٤٤ يف الف ــصل الراب .  يف الف

الـذايت  وقد اسُتبينت يف بعض احلاالت احتياجات أخـرى تتجـاوز نطـاق حمتـوى قائمـة التقيـيم                   
وأُبرز أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يعمـل يف شـراكة مـع عـدد                 . املرجعية

من وكاالت األمم املتحـدة وإداراهتـا ومؤسـساهتا، مثـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وإدارة                    
  .عمليات حفظ السالم والبنك الدويل ومنظمات دولية أخرى

 علــى أمهيــة املــساعدة التقنيــة يف تنفيــذ االتفاقيــة، وأعطــوا أمثلــة   وشــّدد عــّدة مــتكلمني  -٣٧
ملساعدة تقنية ناجحة قّدمتها جهات ماحنـة ثنائيـة ومنظمـات متعـّددة األطـراف ومكتـب األمـم         

واقترح بعـض املـتكلمني أن ختـصص الـدول األطـراف قـدراً              . املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية   
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كمـا ُشـدِّد   . املساعدة التقنية إىل أقل البلدان منواً يف الـسنوات القادمـة     مناسباً من األموال لتقدمي     
  . تنفيذ االتفاقية يتطلّب التزاماً طويل األمد من جانب الدول األطراف واجلهات املاحنةعلى أنَّ

الــوطين واإلقليمــي (وأشــري إىل أمهيــة التكامــل بــني مــستويات املــساعدة التقنيــة الثالثــة   -٣٨
أبرز املتكلمون ضرورة إجراء حتليل واف لالحتياجات من املساعدة التقنيـة ضـمن             و). والعاملي

وقيـل إنـه ينبغـي لعملـييت ختطـيط املـساعدة التقنيـة وتوصـيلها أن             . القُطريـة إطار االستعراضـات    
وذُكـر  .  بقطاعـات بعينـها    تتناوال طائفة واسعة من املؤسسات وأن تـشتمال علـى هنـوج خاصـة             

تنفيــذ هــو حمفــل مناســب ملعاجلــة مــسائل املــساعدة التقنيــة علــى الــصعيد   أنَّ فريــق اســتعراض ال
  .العاملي
وأعرب بعض املتكلمني عن تفـضيلهم الضـطالع مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة بـدور يف                   -٣٩

وأشـار  . كافحة الفساد على الصعيد العـاملي  ملتدابري  املساعدة التقنية املقدَّمة من أجل اختاذ       تنسيق  
املكتــب علــى الــصعيد اإلقليمــي يف تــسهيل ىل القيمــة املــضافة الــيت يكتــسيها إمتكلمــون آخــرون 

وعالوة على ذلك، أشار بعض املـتكلمني       . احلوار بني الدول واجلهات اليت تقّدم املساعدة التقنية       
إىل ضرورة وجود تركيز إقليمي على مواضيع التعاون، وشّجعوا على التعاون مع سـائر اآلليـات                

  .حة النطاقاإلقليمية املفتو
وأبرز أحد املتكلمني أنَّ مكتب املخدِّرات واجلرمية سـيكون بوسـعه أن يـدعم البلـدان                  -٤٠

الناشئة اليت ال حتظى بأولوية لدى بعض اجلهات املاحنـة ولكنـها تواجـه مـع ذلـك صـعوبات يف                    
ل تطـّوراً   ورئي أنَّ نشر مستشارين إقليميني ملكافحة الفساد تابعني للمكتب ميثّ         . تنفيذ االتفاقية 

وشجَّع أحد املـتكلمني علـى اسـتخدام دليلـي املكتـب         . إجيابياً فيما خيص تقدمي املساعدة التقنية     
  .اخلاصني باملساعدة التقنية واسترداد املوجودات يف جهود املساعدة التقنية

وأشــار بعــض املــتكلمني إىل احتياجــات معّينــة مــن املــساعدة التقنيــة ختــرج عــن نطــاق    -٤١
 املستبانة من خالل آلية االستعراض، مثل توفري التدريب للمحقّقني وأعـضاء النيابـة          املساعدات

َتعقُّــب "وأُبــدي اهتمــام خــاص فيمــا يتعلــق بالتــدريب علــى هنــج . العامــة واملــوظفني القــضائيني
، ومسأليت اإلثراء غـري املـشروع واسـترداد املوجـودات وغريمهـا مـن املـسائل املاليـة مـن                     "النقود

ورأى بعض املتكلمني أنه ينبغي إعطاء األولوية السـتحداث حلـول يف    . ة املرتكبني أجل مقاضا 
  .شكل براجميات تتيح مجع املعلومات

وأبدى عّدة متكلمني تأييدهم لقيام البلدان املتلقيـة واملاحنـة طوعـاً بإعـداد خطـة عمـل                    -٤٢
جـات مـن املـساعدة    ، تتنـاول االحتيا "خطة للمساعدة علـى تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد           "أو  

وإىل . تـها التقنية اليت ُتستبان من االستعراض أو مـن خـالل هنـج أكثـر توّسـعاً إزاء االتفاقيـة برمّ         
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جانــب ذلــك، ذكــر أحــد املــتكلمني أنَّ هــذا املُرتكَــز مــن شــأنه أن يــساعد علــى التنــسيق بــني    
ــة اجلــ      ــساعدة التقني ــدِّمي امل ــضاً مق ــساعد أي ــة وأن ي ــساعدة الثنائي ــدِّمي امل ــى  مق دد احملــتملني عل

  .التعرُّف على املمارسات والتجارب اجليدة
واقتــرح بعــض املــتكلمني أن ُينظَــر يف معــاودة إنــشاء الفريــق العامــل املعــين باملــساعدة     -٤٣

التقنية، على أساس أنَّ هذا يتيح حضور املمارسني املعنيني ووجود جدول أعمـال أشـّد تركُّـزاً                 
 عمـل ذلـك الفريـق العامـل، يف          وشدد أحد املتكلمني علـى أنَّ     . ةملناقشة مسائل املساعدة التقني   

وذَكرت األمانة أنـه قـد يتـسّنى يف    . حال أعيد إنشاؤه، جيب أن يرتبط بفريق استعراض التنفيذ        
لقـة عمـل التعـاون الـدويل الـيت عقـدت          اجتمـاع متابعـة حل    هذه األثناء استكشاف إمكانية عقد      

 التقنيـــة يف تنفيـــذ االتفاقيـــة، أو إدراج منـــاظرة حـــول  يف مونتيفيـــديو بـــشأن تقـــدمي املـــساعدة 
  .املساعدة التقنية يف االجتماع القادم لفريق استعراض التنفيذ

ثقافـة مناهـضة    إرسـاء   وأكّد املتكلمون أمهية تعزيـز وعـي املنظمـات األهليـة مـن أجـل                  -٤٤
نظمـات األهليـة هـو      وأَوضح أحـد املـتكلمني أنَّ عقـد اتفاقـات مـع امل            . للفساد يف احلياة اليومية   

  .أمر بالغ األمهية لكي يتسىن لتلك املنظمات أن ُتبلغ عن الفساد وتكافحه
ــي أن         -٤٥ ــة ينبغ ــساعدة التقني ــق بامل ــة املتعل ــصل االتفاقي ــذ ف ــتكلمني أنَّ تنفي ورأى أحــد امل

  . ُيستعرض من جانب مؤمتر الدول األطراف يف هناية دورة االستعراض األوىل
آخر بعني التقدير ما تّتسم به آليـة االسـتعراض مـن طـابع غـري َتـدخُّلي                  والحظ متكلّم     -٤٦

  .وغري مسيَّس
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -خامساً  
 من جدول األعمال بـشأن املـسائل املاليـة واملتعلقـة            ٤ ينظر يف البند     لكي،  ُزوِّد الفريقُ   -٤٧

 الـثالث   االسـتعراض  حـىت اآلن خـالل سـنوات آليـة         دةبامليزانية، مبعلومات عـن النفقـات املتكبَّـ       
 ســواء مــن امليزانيــة العاديــة أو مــن ٢٠١٣-٢٠١٢اة لفتــرة الــسنتني األوىل وعــن املــوارد املتلقّــ

 .CAC/COSP/IRG/2012/CRP.10ورقة غرفة اجتماعات التربعات، مع اإلشارة إىل 

راف والـذي يـنص علـى أنَّ        الصادر عـن مـؤمتر الـدول األطـ         ٣/١ بالقرار   كَّر األمنيُ وذَ  -٤٨
ــة تكفــل  االســتعراض آليــة  ــسم بالكفــاءة واالســتمرار   حتتــاج إىل ميزاني هلــا العمــل علــى حنــو يّت
إىل األمـني العـام أن   طلبـت فيـه    الـذي   ٦٤/٢٣٧كَّـر أيـضاً بقـرار اجلمعيـة العامـة           وذَ. زاهـة   والن

 .االستعراضلية الكايف آلتمويل توفري اليكفل 
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 معلومــات تفــصيلية عــن النفقــات املتكبــدة مــن امليزانيــة العاديــة للفتــرة   م األمــُني قــدَّمثَّ  -٤٩
ــرة   ٢٠١١-٢٠١٠ ــة للفتـ ــة العاديـ ــة مـــن امليزانيـ . ٢٠١٣-٢٠١٢، وكـــذلك النفقـــات املؤقتـ

علـى  )  صـفحة ١٠٠(والحظ بوجه خاص أنَّ عدد صفحات وثائق الفريـق الرمسيـة لكـل سـنة                
؛ ٢٠١٣-٢٠١٢ جتـاوزه فعـالً فيمـا يتعلـق بـالفترة        النحو املعتمد يف إطار امليزانية العادية قد متَّ       

ا إذا كـان    عمّـ املخـدِّرات واجلرميـة     وأن األمانة تبحث مع دائـرة إدارة املـؤمترات التابعـة ملكتـب              
مــن املمكــن اســتيعاب املتطلبــات اإلضــافية ضــمن مــوارد امليزانيــة العاديــة الراهنــة أم أنَّ احلاجــة 

 .زانيةخارج امليمن تقتضي تقدمي مسامهات 

 امليزانيـة   مـن خـارج   تـة    معلومات تفـصيلية عـن النفقـات املؤقَّ        قّدمت األمانة وبعد ذلك     -٥٠
 بـني التكـاليف الراهنـة والتقـديرات،          مقارنةٍ مع ، الثالث األوىل   االستعراض خالل سنوات آلية  

ثانيــة  األوىل والدها يف الــسنوات هنــاك نفقــات إضــافية مــا زال مــن املتوقــع تكّبــ أنَّونبَّهــت إىل
  إحــدامها برتبــة (أيــضاً أنَّ هنــاك وظيفــتني جديــدتني قــد أُنــشئتا  ممثّــل األمانــة وأوضــح . والثالثــة

 مــؤمتر الــدول األطــراف  ، علــى النحــو املوصــى بــه يف قــرار )٥-ع  برتبــة خ واألخــرى٣-ف
  االسـتعراض  ليـة آ، من أجل حتليل االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة املـستبانة مـن خـالل                  ٤/١

ومبـا أنَّ   . استراتيجيات تكفل تنفيـذ األنـشطة واملـشاريع والـربامج التقنيـة تنفيـذاً منـسقاً               ووضع  
ــل   ــوظيفتني املــذكورتني  املــؤمتر مل يــوص بتموي ــرة   متطلبــات ال ــة خــالل الفت ــة العادي مــن امليزاني

 . متويلهما امليزانية من أجلمن خارج فقد اسُتخدمت موارد ٢٠١٣-٢٠١٢

َق أيضاً على آخر التطورات بشأن عملية االشتراء اليت أُطلقـت مـن             طلع األمُني الفري  وأَ  -٥١
. أجل تأمني خدمات شركات الترمجة التحريرية اليت تتوىل ترمجة وثائق عمل آليـة االسـتعراض          

ة توليفات لغوية؛ مما قد يستلزم زيـادة يف تكـاليف الترمجـة            فقد أُبرمت عقوٌد جديدة تتعلق بعدّ     
ي ذلـك إىل حتـسني جـودة    ع أن يـؤدّ  أنَّ مـن املتوقّـ  إالَّ. ئق عمـل الفريـق  التحريرية اإلمجالية لوثـا   

. وســُتقدَّم األرقــاُم الفعليــة يف دورة الفريــق القادمــة. إلجنازهــاالترمجــة واختــصار الــزمن الــالزم 
الباقية ُتـسند إىل جهـات خارجيـة مـن خـالل      بشأن التوليفات اللغوية ترمجة خدمات الوستظل  

رات واجلرميـة أسـوةً مبـا جـرى عليـه           لتابعة ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ       املكاتب امليدانية ا  
ة املـؤمترات التابعـة     روَتْعـرِض دائـرةُ إدا    .  الـثالث األوىل    االسـتعراض  العرف طوال سـنوات آليـة     

 عـبَء العمـل     نَّتقدَمي املساعدة على معاجلة وثائق العمل؛ علماً بأ       األمم املتحدة يف فيينا     ملكتب  
ف على عدد الوثائق اليت سُتسند مهمـةُ ترمجتـها إىل جهـات    قيَق اخلاص بتلك الوثائق سيتوقّ  الد

وهنـا أيـضاً سـُتقدَّم األرقـاُم الفعليـة يف دورة الفريـق              . خارجية عرب العقـود اجلديـدة الـيت سـُتربم         
 .القادمة
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 ُتمـوَّل مـن   مل يـوص يف دورتـه الرابعـة بـأن    مـؤمتر الـدول األطـراف     نَّ بـأ كَّـر األمـنيُ  وذَ  -٥٢
وظيفتـــان  (٢٠١٣-٢٠١٢امليزانيـــة العاديـــة املتطلبـــاُت اجلديـــدة الـــيت نـــشأت خـــالل الفتـــرة  
ــة  ٤٦٠جديــدتان مــن أجــل حتليــل االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة، و    ــائق رمسي  صــفحة وث

 أنَّ املؤمتر طلب إىل األمانة أن تواصـل النظـر فيمـا إذا كـان                إالّ). إضافية تتعلق بدورات الفريق   
عـات، وأن   ميكن تدارك العجز املـايل املـستبان عـرب زيـادة فعاليـة التكـاليف أو بـاللجوء إىل التربّ                   

 .٢٠١٥-٢٠١٤ عند تقدميها امليزانيةَ العادية لفترة السنتني يف احلسبان هذا العجز املايل تضع

 عراض االسـت متها دولٌ من أجل دعـم آليـة   أعرب األمني عن تقديره للتربعات اليت قدّ       مثَّ  -٥٣
د مـرة أخـرى عـدم وجـود مـا يـضمن اسـتمراَر                أنه أكّـ   إالَّ.  الثالث األوىل  عملهاخالل سنوات   

فقد برهنت اخلربة املكتـسبة حـىت       . توافر مستوى كاف من التربعات يكفل استدامة عمل اآللية        
 علمـاً بأنـه   م؛قدَّعات اليت سُتؤ بالتّرب على َتَعذُّر التنّب االستعراض  يف مجع أموال من أجل آلية      اآلن

 .من التمويلمعيٌَّن ر إجراء استعراضات ناجحة ما مل يتوافر قدٌر قد يتعذّ

املخــدِّرات واجلرميــة ل لــدائرة إدارة املــوارد املاليــة التابعــة ملكتــب  م ممثّــوبعــد ذلــك قــدَّ  -٥٤
 معلومات تفصيلية بشأن العمليـة الراهنـة الـيت تفـضي إىل وضـع امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة                     

فان على ما إذا كانت املتطلبـات اجلديـدة         ؛ فطرح َتصوُّرين يتوقّ   ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني   
 ضــمن بالفعــلســُتدَرج )  أعــاله٥٢انظــر الفقــرة  (٢٠١٣-٢٠١٢الــيت نــشأت خــالل الفتــرة 

 . أم ستظل ُتغطَى من التربعات٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية العادية للفترة 

ــة وإزاء وضـــوح   العمـــل الـــذي أّدمـــون عـــن ارتيـــاحهم إزاء لّوأعـــرب متك  -٥٥ ــه األمانـ تـ
قَدَّم، قدر اإلمكان، قبـل االجتمـاع وباللغـات         املعروضة عليهم؛ إال أهنم طالبوا بأن تُ      املعلومات  

  .الرمسية الست، معلوماٌت تتعلق بامليزانية
ه ينبغـي االسـتمرار يف متويـل الـوظيفتني اجلديـدتني املخصَّـصتني       نأمني لّبعض املتكورأى    - ٥٦
املساعدة التقنية من مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، وال سـّيما بـالنظر إىل اسـتبانة        احتياجات  حليل  لت

. الـيت ُعرضـت علـى فريـق االسـتعراض         ورقـة غرفـة االجتماعـات       فائض يف هناية الـسنة الثالثـة يف         
  نطـاق يف سـياق أوسـع مـن    نطاق املـساعدة التقنيـة   النظر إىلورأى متكلمون أنَّ األمر األهم هو    
 بـاملوارد املخصَّـصة آلليـة االسـتعراض يف إطـار             تكون مرتبطـةً   آلية االستعراض، ومن مثّ ينبغي أالَّ     

 مـن مـوارد     د، ينبغـي أن تـسدَّ     ١/١ه وفقـا للقـرار      وأشار متكلمون آخرون إىل أن    . يةامليزانية العاد 
، ا علــى حنــو كامــل عملــه آليــة االســتعراضألداءامليزانيــة العاديــة مجيــع املتطلبــات املاليــة الالزمــة 

مبـا يف ذلـك وثائقـه       ( العامـة، وكـذلك تكـاليف عمـل الفريـق            عملـها وخاصة الوظائف ونفقـات     
  .متتثل متاماً لواليتها وشدد أحد املتكلمني على ضرورة متويل آلية التنفيذ بطريقة ).الرمسية
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ــيعية     -٥٧ ــارير املواضـ ــداد التقـ ــة إىل أنَّ إعـ ــارت األمانـ ــافاهتاوأشـ ــة وإضـ ــ اإلقليميـ ل الـــيت حتلّـ
 آليـة االسـتعراض، وفقـا إلطارهـا          عمـل  أ مـن   ال يتجـزّ    جزءاً عّدي ةاالحتياجات من املساعدة التقني   

ــاًء. املرجعــي ــاه فريــق االســتعراض إىل احلاجــة إىل وظيفــتني   علــى ذلــك الفهــم  وبن ، اســُترعي انتب
ــدتني ــة املقت      ،جدي ــة الربناجمي ــك الطلــب يف ســياق إعــداد امليزاني ــرة رحــة وســوف ُينظــر يف ذل لفت
إىل أنَّ الزيـادة يف عـدد الـصفحات فيمـا خيـص           أيـضاً   وأشارت األمانـة    . ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

ــة لتغطيــة الزيــادة يف عــدد اخلالصــات الوافيــة           ترمجــة الوثــائق الرمسيــة لفريــق االســتعراض الزم
ل األمانـة   وأشـار ممثـ   .  األساسـية  والتقارير املواضيعية واإلضافات اإلقليمية وسائر وثائق املعلومات      

إىل  ستند إىل التقـــديرات اليـــ إىل أنَّ الفـــائض املـــستبان حـــىت اآلن يف هنايـــة الـــسنة الثالثـــة  أيـــضاً
  . السنوات الثالث األوىلنفقات اعتباره هنائيا قبل تغطية مجيع من مثّر التكاليف الفعلية، ويتعذّ

، الــذي ١/١التنفيــذ مني توضــيحات بــشأن قــرار فريــق اســتعراض لّوطلــب أحــد املــتك  -٥٨
تكـاليف االتـصاالت والترمجـة مـن لغـة أو لغـات عمـل        أن تغطَّى من امليزانية العادية ينص على  

ر وأوضــحت األمانــة أنــه تعــذّ. وإليهــا الالزمــة إلجــراء فــرادى االستعراضــاتاالســتعراض آليــة 
خطـيط  ط له أوليـا بـسبب صـعوبة الت        إدراج هذه املتطلبات يف امليزانية العادية على النحو املخطّ        

مكتـب األمـم   ضـمن   ترمجـة   الق ملختلـف التوليفـات اللغويـة واسـتحالة اسـتيعاب خـدمات              املسّب
ويف الواقــع، تبــيَّن أيــضا أنَّ التعاقــد مــع  . املتحــدة يف فيينــا هلــذا الكــم اهلائــل مــن عــبء العمــل  

جهــات خارجيــة لترمجــة وثــائق العمــل مــن خــالل املكاتــب امليدانيــة التابعــة ملكتــب املخــدِّرات 
  . أجنح تكلفةجلرميةوا
فريـق  خـالل دورة    سـتجري   مناقـشات أخـرى بـشأن املـسائل املتعلقـة بامليزانيـة             وأفيد بأنَّ     -٥٩

 وخــالل الــدورة اخلامــسة ملــؤمتر الــدول     ٢٠١٣مــايو /أيــارعقد يف الــيت ســتُ املقبلــة االســتعراض 
  .٢٠١٣نوفمرب /اينيف تشرين الثاليت سُتعقد األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

    
      مسائل أخرى  -اًسادس  

     من أجل املنظمات غري احلكومية اإلعالميةجلسة اإلحاطة    
 الـيت ُعقـدت مـن أجـل املنظمـات غـري              اإلعالميـة  مـون إىل جلـسة اإلحاطـة      لّأشار املتك   -٦٠

ومنـط  ب عـدد مـن املـتكلمني بتنظـيم اجللـسة            ورحّـ . الثالثـة الفريـق   احلكومية على هامش دورة     
 الـــصادر عـــن مـــؤمتر الـــدول ٤/٦، واعتربوهـــا خطـــوة أوىل مفيـــدة يف تنفيـــذ القـــرار نـــسيقهات

  .األطراف
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 املقبلـــة،  اإلعالميـــةوقـــدَّم الفريـــق لألمانـــة إرشـــادات بـــشأن تنظـــيم جلـــسة اإلحاطـــة   -٦١
ن ينبغــي أن تتــضمّ إذْ . ٢٠١٣مــايو /ُتعقــد علــى هــامش دورتــه الرابعــة يف أيــار     وف ســ الــيت

عـات واملـسامهات املتـوخى       إىل املنظمات غري احلكومية نصاً حمدَّداً بشأن التوقّ        الدعوات املوجَّهة 
وعلــى . ، لكفالــة االمتثــال التــام ألحكامــه٤/٦تقــدميها، وأن ُترفــق بالــدعوة نــسخة مــن القــرار 

، أن تـذكِّر املـشاركني باالمتثـال ألحكـام ذلـك       اإلعالميةاألمانة، عندما تستهل جلسة اإلحاطة   
 علـى حنـو يتـيح للمـشاركني مـن املنظمـات غـري                اإلعالمية غي تنظيم جلسة اإلحاطة   وينب. القرار

 إىل  اســتناداً اإلعالميـة وُنــوقش توقيـت جلـسة اإلحاطــة  . احلكوميـة تقـدمي مــسامهاهتم يف بدايتـها   
منـها تقـدمي خالصـة عـن جلـسة اإلحاطـة إىل الفريـق،               عـّدة   برنامج عمل الفريـق، ملراعـاة أمـور         

لـــة يف عقـــد ، وكـــذلك مراعـــاة املمارســـة املفيـــدة املتمثّ ٤/٦ يف القـــرار علـــى النحـــو املتـــوخى
إلحاطـة تـستند    جلـسات ا نَّ وأشـري إىل أ .طريةاجتماعات ثالثية بشأن فرادى االستعراضات القُ     

  .إىل توصيات الفريق
ــتك    -٦٢ ــن      لّوأوصــى بعــض امل ــا م ــر تنوع ــة أكث ــشاركة طائف ــشجيع م ــدابري لت مني باختــاذ ت

ــة د  ــصلة املنظمــات وكفال ــق مــشاركة أوســع مــن جانــب    . عــوة املنظمــات ذات ال ــة حتقي وبغي
م مـستقبال   تـنظّ وف   اليت سـ    اإلعالمية املنظمات غري احلكومية ذات الصلة يف جلسات اإلحاطة       

اخلامــسة، طلــب الفريــق إىل األمانــة أن تعمــل مــع جهــات التنــسيق املعيَّنــة يف املــؤمتر بعــد دورة 
ت الدائمــة ليتــسىن توجيــه الــدعوة إىل جمموعــة أوســع مــن الــدول األطــراف املــستعَرضة والبعثــا

وطلـب أحـد الوفـود      . املنظمات غري احلكومية حلضور الدورة اخلامسة ملـؤمتر الـدول األطـراف           
نظمـات  موازية مـن امل    تقارير غري رمسية      اإلعالمية ن الوثائق املقدَّمة يف جلسة اإلحاطة      تتضمّ أالَّ

  .غري احلكومية
    

    عمال املؤقَّت للدورة الرابعةاألجدول   -سابعاً  
الرابعـة كـان قـد أقـر        فريـق اسـتعراض التنفيـذ        جدول أعمال دورة     نَّاستذكر الرئيس أ    -٦٣
دت األمانــة تنظــيم حلقــة نقــاش يف إطــار البنــد املتعلــق وأكّــ. جلــزء األول مــن دورتــه الثالثــةيف ا

  .باملساعدة التقنية
    

    اعتماد التقرير  -ثامناً  
التقريـر عـن أعمـال      اعتمد فريق استعراض التنفيـذ      ،  ٢٠١٢نوفمرب  / الثاين  تشرين ١٦يف    - ٦٤

  .دورته الثالثة املستأنفة
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   املرفق
   أزواج البلدان: آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
    السنة األوىل    

  الطرف املستعَرضةةالدول اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضة ةالدول

 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
  الدولة الطرف املستعرِضة 

 األخرى

 إيطاليا زمبابوي زامبيا جمموعة الدول األفريقية
 رومانيا غانا أوغندا 
 أوغندا زانيا املتحدة  مجهورية تن توغو 
 سلوفاكيا جنوب أفريقيا املغرب 
 منغوليا إثيوبيا يبـسان تومي وبرينسي 
 لبنان نغالالس رواندا 
 االحتاد الروسي موريشيوس النيجر 
 البوليفارية زويال مجهورية فن مصر بوروندي 
    

 نيجرييا ملديف األردن ا واحمليط اهلادئجمموعة دول آسي
 باراغواي مجهورية إيران اإلسالمية  بنغالديش 
 كينيا اليمن منغوليا 
 الواليات املتحدة بنغالديش فيجي 
 مالوي طاجيكستان يا اجلديدةبابوا غين 
 اململكة املتحدة أوزبكستان إندونيسيا 
    

 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اجلبل األسود كرواتيا

 أوروبا الشرقية جمموعة دول

 السويد ألبانيا بلغاريا
 بولندا سلوفينيا أوكرانيا 
    

 أوكرانيا السلفادور شيلي
 هاييت املكسيك الربازيل

  الالتينية جمموعة دول أمريكا 
  يبـوالكاري

 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية
 سنغافورة بنما األرجنتني 
 إكوادور  املتعددة القومياتبوليفيادولة  بريو 
    

  جمموعة دول أوروبا الغربية  السابقةورية مقدونيا اليوغوسالفية مجه السويد الواليات املتحدة
 تونس اليونان فنلندا ودول أخرى

 ليتوانيا بلجيكا سبانياإ 
 الرأس األخضر الدامنرك فرنسا 
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    السنة الثانية    
  الطرف املستعَرضةةالدول اجملموعة اإلقليمية

   الطرف املستعرِضة ةالدول
 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

  الدولة الطرف املستعرِضة 
 رىاألخ

 يبـسان تومي وبرينسي مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشيل جمموعة الدول األفريقية
 ليسوتو بيساو-غينيا موريشيوس 
 فنلندا زمبابوي بنن 
 اجلمهورية الدومينيكية بوركينا فاسو موزامبيق 
 صربيا املغرب الكونغو 
 كوستاريكا مالوي الرأس األخضر 
 غانا تونس لوسطىمجهورية أفريقيا ا 
 تايلند بنن سرياليون 
 مايل السنغال )أ(جنوب أفريقيا 
 مالوي مدغشقر )أ(زمبابوي 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  أنغوال )أ(الكامريون 

  السابقة
    

 ليختنشتاين اليمن بروين دار السالم ا واحمليط اهلادئجمموعة دول آسي
 األردن ماليزيا العراق 
رية الو الدميقراطية مجهو 

 الشعبية
 لكسمربغ منغوليا

 قطر باكستان كازاخستان 
 مصر بنغالديش الفلبني 
 إيطاليا لبنان فييت نام 
 ناميبيا فيجي )أ(ليشيت-تيمور 
 الربتغال ملديف )أ(اإلمارات العربية املتحدة 
 بيالروس إندونيسيا  )أ(مجهورية إيران اإلسالمية 
 إثيوبيا نكاسري ال )أ(الكويت 
    

 مالطة بولندا سلوفاكيا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 أوكرانيا رومانيا صربيا 
 اململكة املتحدة أرمينيا اجلبل األسود 
 بوروندي ألبانيا إستونيا 
 غواتيماال البوسنة واهلرسك أذربيجان 
 إكوادور أوكرانيا االحتاد الروسي 
 قربص هنغاريا )أ(جورجيا 
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  الطرف املستعَرضةةالدول اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضة ةالدول

 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
  الدولة الطرف املستعرِضة 

 رىاألخ
    

  جمموعة دول أمريكا الالتينية غواتيماال الربازيل كوبا
 الربازيل األرجنتني أوروغواي والكارييب

 سنغافورة  املتعددة القومياتبوليفيادولة  السلفادور 
 نيبال كوبا نيكاراغوا 
 سلوفينيا هندوراس كولومبيا 
 إستونيا جزر البهاما بنما 
 باراغواي شيلي )أ(دومينيكا 
 هولندا ترينيداد وتوباغو  )أ(جامايكا 
    

 جمموعة دول أوروبا الغربية تركيا الواليات املتحدة أستراليا
 الكويت السويد النرويج ودول أخرى 

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

  
  .لدورةلة من السنة السابقة من امؤّج  )أ(
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    السنة الثالثة    

  الطرف املستعَرضةةالدول اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضة ةالدول

 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
الدولة الطرف املستعرِضة 

 األخرى

 غابون بوتسوانا ليسوتو جمموعة الدول األفريقية
 بريو ليبيا جيبويت 
 التفيا النيجر اجلزائر 
 سوازيلند اندارو غانا 
 أستراليا سرياليون زانيا املتحدة  مجهورية تن 
 رواندا الكونغو بوركينا فاسو 
 توغو سيشيل تونس 
 ليشيت-رتيمو ليربيا أنغوال 
 جزر مارشال مجهورية أفريقيا الوسطى )أ(موريتانيا 
    

 بلغاريا اهلند مجهورية كوريا ا واحمليط اهلادئجمموعة دول آسي
 النمسا ناورو قربص 
 كينيا الفلبني ماليزيا 
 النرويج جزر سليمان باكستان 
 دومينيكا )املوّحدة-واليات(ميكرونيزيا  قطر 
 بروين دار السالم الصني أفغانستان 
 الصني بابوا غينيا اجلديدة )أ(سري النكا 
    

 جامايكا مجهورية مولدوفا هنغاريا جمموعة دول أوروبا الشرقية 
 جيبويت التفيا وفينياسل 
 يرلنداإ جورجيا التفيا 
 فرنسا إستونيا رومانيا 

 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 السابقة
 يسلنداإ كرواتيا

 قريغيزستان ليتوانيا أرمينيا 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية  أذربيجان بريو املكسيك
 الفلبني كولومبيا باراغواي والكارييب

 زامبيا كوستاريكا وليفيا املتعددة القومياتدولة ب 
 باالو األرجنتني ترينيداد وتوباغو 
 فانواتو كوبا غيانا 
 اإلمارات العربية املتحدة شيلي زويال البوليفارية مجهورية فن 
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  الطرف املستعَرضةةالدول اجملموعة اإلقليمية
   الطرف املستعرِضة ةالدول

 من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا
الدولة الطرف املستعرِضة 

 األخرى
    

  جمموعة دول أوروبا الغربية  كندا فرنسا السويد
 العراق سويسرا كندا ودول أخرى

 سويسرا االنمس لكسمربغ 
 كازاخستان ليختنشتاين إيطاليا 
 أوروغواي أستراليا هولندا 
 فييت نام إسرائيل النمسا 
 كمبوديا سبانياإ )أ(مالطة 

  
  .ل من السنة السابقة من الدورةمؤّج  )أ(
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    السنة الرابعة    
  الطرف املستعَرضةةالدول اجملموعة اإلقليمية

 السنغال جمموعة الدول األفريقية
 ليربيا 
 كينيا 
 نيجرييا 
 غابون 
 مالوي 
 ليبيا 
 مدغشقر 
 ناميبيا 
 إثيوبيا 
  )ب(مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 )ب(بوتسوانا 

 )أ(مصر 

  )أ(بيساو-غينيا 
  )ب(سوازيلند 
  )ب(جزر القمر 
  )ب(كوت ديفوار 
  )أ(مايل 
  

 قريغيزستان ا واحمليط اهلادئجمموعة دول آسي
 ملديف 
 لبنان 
 أوزبكستان 
 باالو 
 تركمانستان 
 سنغافورة 
 الصني 
 طاجيكستان 
 )ب(البحرين 

 )ب(تايلند 

 )ب(اهلند 

 )ب(نيبال 

 )ب(فانواتو 
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  الطرف املستعَرضةةالدول اجملموعة اإلقليمية

 )ب(جزر كوك 

 )ب(جزر مارشال 

  )ب(جزر سليمان 
 )ب()املوّحدة-واليات(ميكرونيزيا  

 )ب(ناورو 

 )أ(اليمن 

 )أ(كمبوديا 

  
 بولندا جمموعة دول أوروبا الشرقية

 بيالروس 
 البوسنة واهلرسك 
 ألبانيا 
 مجهورية مولدوفا 
  

 إكوادور يبـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاري
 هاييت 
 كوستاريكا 
 هندوراس 
 غواتيماال 
 أنتيغوا وبربودا 
 جزر البهاما 
 )ب(سانت لوسيا 

  
 تركيا بية ودول أخرىجمموعة دول أوروبا الغر

 اليونان 
 بلجيكا 
 الدامنرك 
 إسرائيل 
 )ب(ليختنشتاين 

 )ب(يسلنداإ 

 )ب(يرلنداإ 

  
  .ل من السنة السابقة من الدورةمؤّج     )أ(  
   إليها بعد سحب القرعة يف الدورة األوىل لفريق مَّتت على االتفاقية أو انضدَّقالدول اليت ص  )ب(  

  .استعراض التنفيذ
 


