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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة األوىل املستأنفة

        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩فيينا، 
  فيينا يف تقرير فريق استعراض التنفيذ عن اجتماعه املعقود بني الدورتني     

    ٢٠١٠أغسطس / آب٢٣يف 
 اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ملــؤمتر الــدول األطــراف يف التــابععقــد فريــق اســتعراض التنفيــذ  -١

  الفريـق  ، حـسبما قـّرره    ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٣ملكافحة الفـساد اجتماعـا بـني الـدورتني يف           
  .٢٠١٠أغسطس / آب٥ اإلعالمية غري الرمسية اليت عقدها يف اإلحاطة  جلسةيف
وكان فريـق اسـتعراض التنفيـذ قـد طلـب يف دورتـه األوىل إىل األمانـة أن تبلـغ الـدول                         -٢

ــا  ــيت مل تكــن   مــستعَرضةرة كــدول األطــراف املخت ــسنة األوىل مــن دورة االســتعراض وال  يف ال
حاضــرة يف دورتــه، أن تفيــد، خــالل أســبوعني مــن تــاريخ ســحب القرعــة، بأهنــا مــستعدة           

كما طلب الفريق إىل األمانة أن تبلغ الدول األطراف املختـارة كـدول             . للخضوع لالستعراض 
خ ســـحب القرعـــة، بأهنـــا مـــستعدة إلجـــراء مـــستعرِِضة أن تفيـــد، خـــالل أســـبوعني مـــن تـــاري

وطُِلب إىل األمانة أن تكـّرر سـحب القرعـة          .  اخلرباء احلكوميني  نماالستعراض وتقدمي قائمتها    
على الدول املـستعرِضة بعـد انقـضاء مـدة األسـبوعني، إذا كـان ذلـك الزمـا ومناسـبا، وإذا مـا                        

  .ها الدائمة بعثاُت املعنيةَطراَف األ الدولَثِّلُمتطلبت ذلك الدولة الطرف املستعَرضة؛ وسوف 
أغـسطس  / آب ٥ اإلعالمية غري الرمسية اليت عقـدها يف         اإلحاطة  جلسة وقّرر الفريق يف    -٣

، أن يواصل عملية سحب القرعة عندما تطلب إليه ذلك دولة طرف مـستعَرضة، علـى       ٢٠١٠
ــا     ــة ســتعقد اجتماع ــا أن األمان ــق أن يكــون مفهوم ــدورتني  للفري أغــسطس / آب٢٣يف بــني ال

عـت  وُسِحبت القرعـة علـى الربازيـل الـيت تطوّ         . لنظر يف نتائج سحب القرعة    امن أجل    ٢٠١٠
 األوىل؛ ووقـع االختيـار علـى    ن الـدورة مـ  مـن الـسنة الثانيـة        ستعَرض يف السنة األوىل بدال    ُتبأن  



 

2 V.10-56431 
 

CAC/COSP/IRG/2010/10

ــا إعــادة ســحب   . املكــسيك وهــاييت الســتعراض الربازيــل  ــا ومنغولي وطلبــت األرجنــتني وزامبي
 هلــا؛ وجــرى ســحب القرعــة علــى إيطاليــا وســنغافورة   القرعــة علــى الــدول الثانيــة املــستعرِضة 

  .تلكوكينيا على التوايل، لكي تستعرض الدول األطراف الثالث 
ــّد  -٤ ــدورتني معلومــات     وق ــا بــني ال ــق م ــة يف اجتمــاع الفري ــةمت األمان  عــن جهــات  ُمحدَّث

فيجـي  وأكدت أوكرانيـا وبـنغالديش و     . الدول األطراف اليت اخِتريت كدول مستعَرضة     باالتصال  
ليـشيت وجامايكـا وجورجيـا االسـتعراض        -استعدادها للخضوع لالستعراض، فيما أرجـأت تيمـور       

ــدورة   ــة مــن ال ــسنة التالي ــدة    . إىل ال ــا اجلدي ــابوا غيني ــة مــن ب ــزال اخلطابــات الرمسي ودومينيكــا وال ت
وقّدمت مجيع الدول األطراف اليت اخِتريت إلجـراء عمليـات االسـتعراض            . بال ردّ والكامريون  

ومل يـرد   .  اخلرباء احلكـوميني، باسـتثناء مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية وجيبـويت              منائمها  قو
  . اخلرباء احلكومينيمن من قريغيزستان بشأن حالة قائمتها آخرخطاب 

لـدورة  ا نمـ   من السنة الثانيـة    دالب ُتستعَرض يف السنة األوىل      كيلوتطّوعت إندونيسيا     -٥
 وُســـِحبت القرعـــة علـــى أوزبكـــستان واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وإيرلنـــدا  .األوىل

وطلبـت النيجـر إعـادة سـحب       . الشمالية بوصفهما الدولتني الطـرفني املـستعرِضتني إلندونيـسيا        
ــار علــى موريــشيوس     ــع االختي ــة األوىل املــستعرِضة هلــا؛ ووق كمــا طلبــت  . القرعــة علــى الدول

كيــة إعــادة ســحب القرعــة علــى الدولــة الثانيــة املــستعرِضة هلــا؛ ووقــع الواليــات املتحــدة األمري
  .االختيار على مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

واستنادا إىل املعلومات املقدمـة مـن األمانـة عـن حالـة تقـدمي قائمـة اخلـرباء احلكـوميني                       -٦
طلـب كرواتيـا، علـى إجـراء     اخلاصة جبمهورية الو الدميقراطية الشعبية، وافق الفريق، بناء على         

إعادة سحب للقرعة مؤقتا على الدولة الثانية املستعرِضة لكرواتيا، على أن يكـون مفهومـا أنـه                 
فــستحل ســبتمرب، / أيلــول٦م مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية قائمتــها حبلــول يــوم إذا مل تقــدِّ

؛ وقـد وقـع االختيـار    يف إطار إعادة سـحب القرعـة     الدولة املستعرِضة املؤقتة اليت اخِتريت       حملها
  .ضة املؤقتةعلى فييت نام بوصفها الدولة املستعرِ

وطلب الفريق إىل األمانة أن تواصل جهودها الرامية إىل االتصال ببابوا غينيـا اجلديـدة                 -٧
 بعــد عــن اســتعدادها للخــضوع  تعبِّــرودومينيكــا والكــامريون، الــيت اخــِتريت لالســتعراض ومل  

  .ستعراض أو عن رغبتها يف تأجيلهلال
 طلبـه يف دورتـه األوىل    كـان قـد  ت الـرأي القـانوين الـذي     وأبلغت األمانة الفريق بأهنا تلقّ      -٨

حول مشاركة مراقبني يف الدورة، وأهنا ستتيحه جبميـع اللغـات الرمسيـة بوصـفه وثيقـة مـن وثـائق                     
  .الفريق
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    املرفق
    نتائج سحب القرعة    
     استعراضا٢٦:  األوىلالسنة األوىل من الدورة    

 الدولة الطرف املستعَرضة  
  الدولة الطرف املستعرِضة 

الدولة الطرف املستعرِضة األخرى  املنطقة ذاهتامن 
 ويال البوليفاريةز نمجهورية ف مصر بوروندي
 هولندا مدغشقر )أ(الكامريون
 سلوفاكيا جنوب أفريقيا املغرب
 االحتاد الروسي موريشيوس )ب(النيجر
 لبنان السنغال رواندا

 منغوليا إثيوبيا يب سان تومي وبرينسي
 غنداوأ انيا املتحدةز نمجهورية ت توغو
 رومانيا غانا أوغندا

جمموعة الدول 
  األفريقية

 

         إيطاليا زمبابوي زامبيا
 باراغواي مجهورية إيران اإلسالمية بنغالديش

 الواليات املتحدة األمريكية  بنغالديش جيفي
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  أوزبكستان  )ج(إندونيسيا

 وإيرلندا الشمالية
  نيجرييا ملديف األردن
 كينيا اليمن منغوليا

جمموعة دول آسيا 
 واحمليط اهلادئ

         مالوي طاجيكستان )أ(بابوا غينيا اجلديدة
 السويد ألبانيا بلغاريا
مجهورية الو الدميقراطية  اجلبل األسود )ب(كرواتيا

  )د(الشعبية
 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا

جمموعة دول أوروبا 
 الشرقية

         بولندا سلوفينيا أوكرانيا
 سنغافورة بنما  األرجنتني
 هاييت  املكسيك )ج(الربازيل
 أوكرانيا السلفادور شيلي

  النرويج رينيداد وتوباغوت )أ(دومينيكا
 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية

جمموعة دول أمريكا 
 يب الالتينية والكاري

         إكوادوردولة بوليفيا املتعددة القوميات بريو
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 الدولة الطرف املستعَرضة  
  الدولة الطرف املستعرِضة 

الدولة الطرف املستعرِضة األخرى  املنطقة ذاهتامن 
 تونس اليونان فنلندا
 الرأس األخضر الدامنرك فرنسا
 ليتوانيا بلجيكا إسبانيا

جمموعة دول أوروبا 
 الغربية ودول أخرى

الواليات املتحدة 
  )ب(كيةاألمري

مجهورية مقدونيا اليوغسالفية  السويد
 سابقا

    
د بعد مشاركة بابوا غينيا متها األمانة، مل تتأكّ اإلعالمية اليت قّدلسة اإلحاطةجلوفقا   )أ(  

 .اجلديدة ودومينيكا والكامريون يف السنة األوىل
ختيار على هلا؛ ووقع االاملستعرِضة األوىل طلبت النيجر إعادة سحب القرعة على الدولة   )ب(  
هلا؛ واخِتريت املستعرِضة الثانية وطلبت الواليات املتحدة إعادة سحب القرعة على الدولة . موريشيوس

الثانية تا على الدولة كما طلبت كرواتيا إعادة سحب القرعة مؤقّ. مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 .هلا؛ ووقع االختيار على فييت ناماملستعرِضة 
وُسِحبت .  السنة األوىل بدال من السنة الثانيةيف  لكي ُتسَتعَرضاإندونيسيا والربازيلعت تطّو  )ج(  

 ). واملكسيك وهاييت، على التوايل واململكة املتحدةأوزبكستان(القرعة على الدول املستعرِضة هلما 
 / آب٢٧ اخلرباء احلكوميني يف نمقّدمت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية قائمتها   )د(  
  .٢٠١٠أغسطس 

 


