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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السادسة

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥-١فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة
        ملكافحة الفساد

      تقييم أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
     رة من األمانةمذكِّ   

  مةمقدِّ  - أوالً  
 
استذكر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف قراراتـه         -١
منـها، الـيت تقضـي بـأن ينشـئ       ٧من االتفاقية، وخاصـة الفقـرة    ٦٣، املادة ٣/١و ٢/١و ١/١

االتفاقيــة آليــة أو هيئــة مناســبة للمســاعدة علــى تنفيــذ  املــؤمتر، إذا مــا رأى ضــرورة لــذلك، أيَّ
، اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة ٣/١تنفيــذاً فعــاالً. واعتمــد املــؤمتر، يف قــراره 
ــيِّ    ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد. ويب ــع ن األم ــاب الراب ــة     الب ــي أهــداف عملي ــن اإلطــار املرجع م

  ذها.تشمل تعزيز مقاصد االتفاقية، فضالً عن توفري معلومات بشأن تنفي اليتاالستعراض، 
مفتــوح العضــوية  يــادول يــاوأنشــأ املــؤمتر فريــق اســتعراض التنفيــذ بوصــفه فريقــاً حكوم  -٢

 مـن اإلطـار   ٤٤للفقـرة   يتألف من دول أطراف، ويعمل حتت سلطة املؤمتر ومسؤوليته. ووفقـاً 
، أُسندت للفريق مهمَّتا تكوين صورة إمجاليـة عـن عمليـة االسـتعراض، للوقـوف علـى       املرجعي

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2015/1.  
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ــة    يِّــت واملمارســات اجلالتحــديا ــة، وذلــك بغي دة، والنظــر يف االحتياجــات مــن املســاعدة التقني
ضمان تنفيذ االتفاقية بفعالية. وُتتخـذ التقـارير املواضـيعية عـن التنفيـذ أساسـاً للعمـل التحليلـي         

  الذي يضطلع به فريق استعراض التنفيذ.
أُعدت وثائق لكل مـن دورات  وملساعدة الفريق يف االضطالع باملهمتني املنوطتني به،   -٣

ــدِّ  ــق، وقُ ــارير شــفوية عــن مســتجدات   الفري ــدم احملــرز يف االستعراضــات ال مت تق ــة. قُالتق طري
ــدِّ  ــه الرابعــة واخلامســة تتضــمن   مدجمــة إىل امت تقــارير وباإلضــافة إىل ذلــك، قُ ملــؤمتر يف دورتي

ارسـات مسـتجدة تتعلـق    اإلجراءات اليت اختذها الفريق وتدابري ترمي إىل تعزيـز عمـل اآلليـة ومم   
ــزة لالستعراضــات ال  ــة     قُبالســمات املمي ــه اخلامســة وثيق ــا أُتيحــت للمــؤمتر يف دورت ــة. كم طري

  )١(معلومات أساسية عن أثر هذه اآللية.
ــرَّر املــؤمتر، يف مقــرَّره     -٤ ــدعم مــن    ٥/١وقــد ق ــق علــى وجــه الســرعة، ب ــدأ الفري ، أن يب

 مــن ٤٨تســهيالً لتقيــيم األداء وفقــاً للفقــرة  األمانــة، جبمــع ومناقشــة املعلومــات ذات الصــلة،   
اإلطار املرجعـي، عقـب إمتـام دورة االسـتعراض األوىل، وأن يـدرج الفريـق يف جـداول أعمـال         
دوراته املقبلة بنداً يتيح مناقشة تلك املعلومات. ودعـت األمانـة الـدول إىل تقـدمي مسـامهاهتا يف      

اخلامســة املســتأنفة والسادســة للفريــق. وقــد ر قبــل الــدورات اخلامســة وقــرَّإطــار تنفيــذ ذلــك امل
 CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2مجعــــــت الــــــردود الــــــيت وردت يف ورقــــــيت االجتماعــــــات  

وتضــم تلــك املســامهات تعليقــات علــى مواضــيع شــاملة،  )٢(.CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5و
  طري.قُدة لعملية االستعراض الفضال عن السمات احملدَّ

أن نظــر الفريــق يف هــذا البنــد يف دورتيــه اخلامســة واخلامســة  وطُِلــب إىل األمانــة، بعــد  -٥
تسترشــد بالــدروس املســتفادة وتقــدِّم أفكــاراً ومقترحــات       مدجمــةًاملســتأنفة، أن تعــدَّ وثيقــةً   

للتحسني استناداً إىل جتارب األمانة وإىل حتليل املقترحات املقدَّمـة مـن الـدول لكـي ينظـر فيهـا       
  الفريق يف دورته السادسة.

    
                                                         

  )١( CAC/COSP/2011/5 وCAC/COSP/2011/8 وCAC/COSP/2013/13 وCAC/COSP/2013/14 
ط هذه الوثائق، فضالً عن التقارير املرحلية املقدَّمة إىل الفريق بشكل . وتسلCAC/COSP/2013/16ِّو

  .املتخذة من أجل تعزيز عمل اآللية منتظم، الضوء على الدروس املستفادة والتدابري العملية
قدَّمت الدول األطراف التالية مسامهات ردا على مذكِّرة شفوية أُرِسلت بعد الدورة اخلامسة املستأنفة  )٢(  

للفريق: االحتاد الروسي، الربازيل، بلجيكا، الصني، غواتيماال، الفلبني، مصر، املغرب، الواليات املتحدة 
شارة إىل ورقة عمل مقدَّمة من سويسرا خالل الدورة اخلامسة املستأنفة للفريق األمريكية. كما ترد إ

)CAC/COSP/IRG/2014/CRP.16.(  
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    تقييم أداء اآللية - ثانياً 
    عملية االستعراض القُطري نتائج - ألف 

تنفيـذ  تقـارير مواضـيعية عـن     تـوفري إعـداد و  للفريـق  الثانيـة املسـتأنفة   ةدورالـ منذ  جيري  -٦
ــة       الفصــلني اخلاضــعني لالســتعراض يف دورة االســتعراض األوىل، فضــالً عــن إضــافات تكميلي

التقـارير وُحسِّـنت   هـذه  ُحـدِّثت  ، املسـتكملة طـري  قُاض ال. ومـع تزايـد تقـارير االسـتعر    إقليمية
، وفقــاً للتوجيهــات ذات الصــلة ضــافيةاإلعلومــات املاالجتاهــات الســائدة يف التنفيــذ و لتجسِّــد 

مــة مــن الفريــق. كمــا اعتمــد الفريــق منوذجــاً للخالصــات الوافيــة يف دورتــه الثالثــة تعزيــزاً   املقدَّ
للمــؤمتر يف دورتــه اخلامســة منشــور أكثــر تفصــيالً بشــأن    لالتســاق يف إعــداد التقــارير. وأتــيح 

التنفيــذ علــى شــكل ورقــة اجتمــاع، كمــا أُعــدت للفريــق يف دورتــه تلــك وثيقــة حتليليــة بشــأن  
  طري.قُالتوصيات الواردة يف تقارير االستعراض ال

ل يف هدفها املتمثِّـ ملبادئ التوجيهية املتعلقة باآللية وخصائصها، وال سيما ومع مراعاة ا  -٧
مساعدة الدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة بفعاليـة والوقـوف علـى الصـعوبات واملمارسـات اجليـدة،          

إعـداد هــذه الوثــائق  مـن أجــل   إنتــاج معلومـات وبيانــات حتليليــة بشـأن التنفيــذ   املهـم كـان مــن  
  .وحتسينها

ــة        -٨ ــة باجلوانــب املوضــوعية لعملي ــدول، يف إطــار املقترحــات املتعلق ــرزت إحــدى ال وأب
تعراض ونتائجهــا، احلاجــة إىل إدراج املزيــد مــن الســوابق القضــائية يف اخلالصــات الوافيــة  االســ

بدالً من املعلومات اإلحصائية. وأشارت بعض الدول إىل أنه ينبغي التمييز بوضوح يف الـدورة  
تضـييق  أنه ينبغـي  إحدى الدول  رأتالثانية بني األحكام اإللزامية وغري اإللزامية يف االتفاقية. و

اتساع نطـاق  أن يفضي نطاق املواد املراد استعراضها يف الدورة الثانية، وأعربت عن قلقها من 
بالــدورة الثانيــة وكثـرة تنوُّعهــا إىل تكبُّــد تكــاليف كـبرية واســتهالك كــثري مــن    املـواد املشــمولة 

. وأبــرزت دولــة أخــرى احلاجــة إىل أن تكفــل الوقــت، ومــن أالَّ يــؤيت ذلــك إالَّ نتــائج ســطحية
لتوصــيات الــواردة يف التقريــر إمكانيــة اختــاذ إجــراءات متابعــة مناســبة. كمــا ذكــرت إحــدى    ا

هـذا  من شـأن مجـع املزيـد مـن املعلومـات عـن التعـاون الـدويل أن يفيـد نظـراً ألمهيـة             الدول أنَّ
  جوانب حمددة.إجراء مناقشات بشأن تنفيذ االتفاقية، مع بالنسبة لوضوع امل
الدورة األوىل، ذكرت عـدة دول أنـه يلـزم اخلـروج بنتيجـة يف      وفيما يتعلق باستكمال   -٩

لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة     ميـع  األمانة بصدد إعداد وثيقـة حتليليـة جب   ر أنَّهناية الدورة. وذُِك
لمـــؤمتر. لاســـتناداً إىل النتـــائج املواضـــيعية لعمليـــة االســـتعراض لتقـــدميها إىل الـــدورة السادســـة 

بــادئ امللتوصــيات غــري امللزمــة أو   صــيغة جممعــة أو حتليــل ل  إعــداد بعــض الــدول   اقترحــتو



 

4V.15-02163 

 

CAC/COSP/IRG/2015/3

ــة ال ــة بالتوجيهيـ ــات الر املتعلقـ ــذ أو املالحظـ ــات ال  تنفيـ ــادرة يف االستعراضـ ــية الصـ ــة قُئيسـ طريـ
الـيت  االت اجملـ والقائمـة  املمارسات اجليدة، فضالً عن املشاكل وُرئي أنه يلزم مراعاة ملناقشتها. 

  .ساعدة التقنية والتعاون الدويلعليها فيما خيص املالتركيز ينبغي 
ــدَّ   -١٠ ــدَّدت عـ ــة  وشـ ــة متابعـ ــى أمهيـ ــارير ال ة دول علـ ــواردة يف التقـ ــيات الـ ــة قُالتوصـ طريـ

ميكــن أن ُتشــفَع شــَري يف هــذا الصــدد إىل إعــداد خطــط عمــل وطنيــة،  واخلالصــات الوافيــة. وأُ
قــارير عــن متابعــة  تالة مقترحــات هليكلــة عمليــة إعــداد  عــدَّ قُــدِّمتربنــامج عمــل لتنفيــذها. و ب

أو تقدمي معلومات إىل األمانـة عـن تنفيـذ    قصرية للفريق ية واملالحظات، مثل تقدمي عروض شف
آليـة متابعـة تنفيـذ اتفاقيـة     املتعلقـة ب املالحظات. وأشارت إحدى الدول إىل التجارب اإلقليميـة  

امالت التجارية الدوليـة  البلدان األمريكية ملكافحة الفساد والفريق العامل املعين بالرشوة يف املع
مواصــلة مناقشــة تنفيــذ  وأُشــَري إىل ضــرورة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي.  

من الدورة األوىل خالل الـدورة الثانيـة. وأشـارت إحـدى الـدول إىل أنـه       املستمدَّة املالحظات 
  ة األوىل.ميكن النظر يف تنظيم حلقات دراسية مواضيعية إقليمية عن نتائج الدور

على الصـعيد الـوطين   اليت تبذهلا هود اجلة قد أحاطت الفريق علماً بيدوكانت دول عد  -١١
ــة،    ــذ االتفاقي ــة االســتعراض   ات التقــدُّومبســتجدَّمــن أجــل تنفي ــاء عملي اخلاصــة هبــا  م احملــرز أثن

ز كانـت مبثابـة حمفِّـ   فيهـا  طـري  قُال عمليـة االسـتعراض   أنَّمـن هـذه الـدول    وبعدها. وذكر عدد 
علـى  ل التصـديق  معـدَّ  للجهود الوطنية لإلصالح يف جمال مكافحة الفساد. وباملثل، ونظـراً ألنَّ 

دول أطـراف  عـدَّة  بعـد إنشـاء اآلليـة، بيَّنـت     كـبرياً  قـد شـهد ارتفاعـاً    إليها واالنضمام االتفاقية 
ــد   ــدة فوائ ــة االســتعراض إجــراء جدي ــا عملي ــة    . فيه ــدول املشــاركة يف عملي ــد اســتفادت ال وق

الســتعراض مــن هــذه العمليــة بــأن اغتنمــت يف ســياقها الفرصــة لبــذل جهــود أو وضــع آليــات  ا
ــة         ــاجلهود املبذول ــهوض ب ــق مبكافحــة الفســاد، أو للن ــا يتعل ــوطين فيم ــى الصــعيد ال للتنســيق عل

، األفـراد منـها   وُنوِّه يف هـذا املقـام بـدور جهـات الوصـل     واآلليات القائمة فعالً يف ذلك اجملال. 
علــى هلــذا التنســيق  أنَّبــوظائفهــا. وأفــادت بعــض الــدول خــالل دورات الفريــق   و واهليئــات،

مـن  طـري  قُتقريـر االسـتعراض ال  تنفيـذ مـا خيلـص إليـه     عنـد   حامسـةً  أيضاً أمهيةًالصعيد الداخلي 
طـري  قُاالسـتعراض ال اإلجيابيـة إلجـراء عمليـة    مالحظات. وكان مـن املنتجـات الثانويـة    نتائج و

  .البيانات واإلحصاء أو تعزيز القائم منهامع إنشاء نظم وطنية جل
التوصـــيات الـــيت تضـــمَّنتها تنفيـــذ مـــن مجـــع معلومـــات عـــن  األمانـــةُ ولكـــي تـــتمكَّن  -١٢

بشـكل أكثـر انتظامـا،    واخلالصـات الوافيـة    طريـة قُتقـارير االسـتعراض ال   املالحظات الواردة يف
لتدابري املتخذة يف هـذا الصـدد.   إىل موافاهتا مبعلومات عن ا الدولَيف مذكرة شفوية  فإهنا دعت
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علـى سـبيل املثـال    تشري اآللية، كأن  عملعن أثر مشاركتها يف  اإلبالغيت الدول إىل كما ُدِع
  يف سياق عملية االستعراض.املتبادلة دة ملمارسات اجليِّإىل ا

    
    املساعدة التقنية - باء 

يــذ مبهمــة متابعــة ومواصــلة  ، تكليــف فريــق اســتعراض التنف ٣/١املــؤمتر، يف قــراره قــرَّر   - ١٣
الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين   العمــل الــذي كــان يضــطلع بــه ســابقاً 

باملساعدة التقنية. وقد اسُتند يف حتليـل االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة أول األمـر إىل الـردود        
د يف حتليــل تلـــك  أصــبح ُيســتنَ   الــواردة علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيـــة الشــاملة، إال أنــه       

طـري املنجـزة، إىل تلـك التقـارير املنجـزة،      قُتقـارير االسـتعراض ال   االحتياجات الحقاً، مع تزايـد 
ــ ــدَّ    اممَّـ ــات احملـ ــرة أدق عـــن االحتياجـ ــوين فكـ ــى تكـ ــاعد علـ ــعني  سـ ــلني اخلاضـ ــذ الفصـ دة لتنفيـ

  لالستعراض.
طـراف احتياجاهتـا مـن املسـاعدة     د الـدول األ ، بـأن حتـدِّ  ٤/١وأوصى املؤمتر، يف قـراره    -١٤

التقنية، اليت يفضَّل أن تكون مرتَّبة حسب األولوية ومتصلة بتنفيذ أحكام االتفاقيـة الـيت جيـري    
، اسـتناداً إىل نتـائج عمليـة    االسـتعراض  ر أن ينظر فريـق تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية، وقرَّ

سـتعراض، يف حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة     االستعراض واتساقاً مـع اإلطـار املرجعـي آلليـة اال    
ــق         ــا يتعل ــع معلومــات عــن االجتاهــات الســائدة فيم ــة ويف جتمي ــدمي املســاعدة التقني ــة بتق املتعلق

تقارير االسـتعراض  من خالل عة أت املعلومات اجملمَّمة. وقد هيَّباملساعدة التقنية املطلوبة واملقدَّ
ات مـن املسـاعدة التقنيـة مربوطـةً بتحـديات التنفيـذ       عـن االحتياجـ   عامةألول مرة حملة  ةطريقُال

مي املساعدة التقنية، مبـا يف ذلـك مكتـب    ا أتاح جلماعة مقدِّممَّ )٣(.الواردة يف التقارير املواضيعية
ــين باملخــدِّ    ــم املتحــدة املع ــوير أدوات     األم ــة لتط ــرص املتاح ــيُّن الف ــب)، تب ــة (املكت رات واجلرمي

ــة  اوخــدمات  ــدول.  اًكــبري اًعــددب تناســملســاعدة التقني ــن ال ــئن تضــمَّ  م ــائق  ول ــذه الوث نت ه
معلومــات بشــأن هــذه االحتياجــات وحتليلــها، فمــا زالــت هنــاك عــدة قضــايا معلقــة خبصــوص   

ر متابعة املساعدة التقنيـة وتقـدميها نتيجـةً لالستعراضـات. وعـالوةً علـى ذلـك، كـان مـن املقـرَّ          
نيـة الـيت ينبغـي إدراجهـا يف قائمـة التقيـيم       مناقشة أنواع وفئـات االحتياجـات مـن املسـاعدة التق    

  االستعراض يف الدورة الثانية.موضع لفصلني يف إطار االذايت املرجعية الشاملة 
وأبرزت عدة دول يف مسامهاهتا احلاجة إىل تقدمي املساعدة التقنية، بنـاء علـى الطلـب،      -١٥

دارت يف الـدورة اخلامسـة    الستكمال التقييم الذايت. ورحبت عدة دول، خالل املناقشات اليت
                                                         

  )٣( CAC/COSP/IRG/2014/3.  
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ــدرات املقدَّ     ــاء الق ــة وبن ــود املســاعدة التقني ــب وشــركاء آخــرين.    املســتأنفة، جبه ــن املكت ــة م م
نتيجـةً  املستعرضـَتْين هلـا    تنيمـن إحـدى الـدول   مسـاعدةً تقنيـةً   ت وذكرت إحدى الدول أهنا تلقَّ

ــا أشــري إىل أنَّ    ــري. كم ــتعراض القُطْ ــة االس ــة املتمثِّ لعملي ــةاملمارس ــع    ل ــات م ــد اجتماع يف عق
اجلهات املاحنة أو إجراء مناقشات بشأن املساعدة التقنيـة حتديـداً خـالل احلـوار املباشـر كانـت       

تقدمي املساعدة التقنية نتيجة لالستعراضـات القطريـة    مفيدة كذلك. وذكرت إحدى الدول أنَّ
حمدود، واقترحت أن يشجع مقدِّموها الدول على دمج عملية االسـتعراض يف جممـل جهودهـا    

  من خالل احلوار.املستبانة االحتياجات تلبية الرامية إىل مكافحة الفساد وكفالة متابعة 
بـرِز  تقدمي املساعدة التقنيـة. وأُ واقترحت عدة دول وضع خطط عمل من أجل حتسني   -١٦

دة، عالوةً علـى املشـاركة يف عمليـة االسـتعراض، مـن      يِّأيضاً ما أدى إليه حتديد املمارسات اجل
مي املسـاعدة التقنيـة غـري التقليـديني، وَتمثَّـل جـل ذلـك يف        دِّظهور جيـل كامـل جديـد مـن مقـ     

هؤالء يف كـثري مـن األحيـان مـن      متكَّنث بلدان نامية وبلدان مترُّ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، حي
ي املسـاعدة التقنيـة وقـدراهتم. وأعربـت دولتـان      متلقِّـ  مع نظمف تقدمي حلول أكثر قابلية للتكيُّ
علومات وإجراء املزيد من النقـاش بشـأن االحتياجـات    مزيد من املعن تفضيلهما احلصول على 

هـت الـدعوة أيضـاً، يف املـذكرة الشـفوية      جُِّودة من املساعدة التقنية يف إطـار الفريـق. وقـد    احملدَّ
مـة مـن   أعاله، إىل الدول لتقدمي معلومات عن املسـاعدة التقنيـة املقدَّ   ١٢املشار إليها يف الفقرة 

  خالل االستعراض القطري.
    

    قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة - جيم 
الذايت املرجعية الشـاملة ووفقـاً لإلطـار     اعتماد املؤمتر يف دورته الثالثة لقائمة التقييمإثر   -١٧

املرجعــي آلليــة االســتعراض، يــتعني علــى مجيــع الــدول األطــراف املستعَرضــة أن تســتخدم هــذه 
القائمــة بوصــفها اخلطــوة األوىل مــن عمليــة االســتعراض. واســتناداً إىل اخلــربات الــيت اكُتســبت 

ــاء  ــة وباالســتفادة مــن التعلي   أثن ــيت وردت مــن عــدَّ  إجــراء االستعراضــات القُطري ة دول قــات ال
ثـة مـن هـذه الرباجميــة    ت نسـخة حمدَّ أطـراف علـى مـدى السـنة األوىل مـن االستعراضـات، أُعـدَّ       

ملعاجلة املسائل التقنية وحلها ومـن مث تيسـري اسـتخدامها وزيـادة فعاليتـها. وقـد أفضـى حتـديث         
ــذايت وحتليــل اخلــرب     ــيم ال ــة إىل تيســري إعــداد تقــارير التقي ت اء احلكــوميني هلــا. وأدَّ هــذه الرباجمي

أسـئلة عامـة   ة باً لالزدواجية، كما أُعيدت صياغة عـدَّ التعديالت إىل تبسيط تسلسل األسئلة جتنُّ
. ةضـ ستعَردة لألحكـام امل يف قائمة التقييم الذايت املرجعية وُجعلت أكثر متاشياً مع املتطلبـات احملـدَّ  

ساعدة التقنية من مستوى الفقرة إىل مستوى املـادة  لت األسئلة املتعلقة باملعلى ذلك، ُنِق وعالوةً
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تفادياً لتكرار ذكر االحتياجات ذاهتا من املساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ خمتلف الفقرات يف مـادة  
  دة.معيَّنة، مع اإلبقاء على إمكانية اإلشارة إىل تلك االحتياجات احملدَّ

ف بشـأن مشـروع خمطـط لتسلسـل     وقد التمست األمانـة تعليقـات مـن الـدول األطـرا       -١٨
حـة السـتعراض الفصـل    األسئلة وللهيكل املواضيعي املقترح لقائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة املنقَّ   

الثـــــاين (التـــــدابري الوقائيـــــة) والفصـــــل اخلـــــامس (اســـــترداد املوجـــــودات) مـــــن االتفاقيـــــة   
)CAC/COSP/2013/3      جعيـة املنقحـة   ) ومشروع نـص للمناقشـة بشـأن قائمـة التقيـيم الـذايت املر

الســــتعراض الفصــــلني الثــــاين واخلــــامس للــــدورة الثانيــــة مــــن آليــــة اســــتعراض التنفيــــذ          
)CAC/COSP/2013/CRP.6    وذلك بغية حتسني قائمة التقييم الذايت املرجعيـة الشـاملة للـدورة ،(

الثانية من آلية استعراض التنفيذ. وُجمعت الردود الواردة علـى التعميمـات اإلعالميـة يف ورقـة     
لفريــق يف دورتـــه اخلامســة. وقـــد   عرضــها علـــى ا ل CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1الجتمــاع  ا

الـدورة اخلامسـة والـدورة    أثنـاء  مت تعليقـات إضـافية   ة دول تعليقاهتا السابقة أو قـدَّ عدَّأكَّدت 
  اخلامسة املستأنفة للفريق.

الشـاملة جبميـع    ومن أجل تزويـد الفريـق بصـيغة حمدَّثـة لقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة          -١٩
اللغات الرمسية لألمـم املتحـدة يف دورتـه السادسـة لينظـر فيهـا، الـتمس الفريـق مـن األمانـة، يف           
دورته اخلامسـة املسـتأنفة، مواصـلة مجـع ودمـج مـا تقدِّمـه الـدول مـن تعليقـات علـى مشـروع             

  القائمة املرجعية ومن مسامهات فيه.
 تعليقــات الــواردة يف مشــروع الــنص للمناقشــةواســتجابةً هلــذا الطلــب، أدخلــت األمانــة ال  - ٢٠
شأن قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقحة الستعراض الفصـلني الثـاين واخلـامس للـدورة الثانيـة مـن       ب

زيٍد من التعليقـات، وتـرد   مل آلية استعراض التنفيذ. وأعيد بعدئٍذ تعميم هذا املشروع احملدث التماساً
  )٤(.CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5عالمي يف الوثيقة الردود الواردة على التعميم اإل

دمج لـ تفضـيلها  عـن   أعربـت ة دول بتبسيط قائمة التقييم الذايت املرجعية وبت عدَّورحَّ  -٢١
املزيـد مــن الفقـرات لالســتفادة مــن أوجـه التــآزر ضـمن القائمــة املرجعيــة، بينمـا أعربــت دولــة      

  كانت عليه أثناء الدورة األوىل.ما كاألسئلة  دة عن تفضيلها اإلبقاء على صيغةواح
وفيمــا يتعلــق باملربعــات اإلرشــادية الــيت اســتحدثت يف قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة،    -٢٢
اإلرشـادات  تلـك   لـت علـى القائمـة املرجعيـة لبيـان أنَّ     دِخة دول بالتعـديالت الـيت أُ  بت عـدَّ رحَّ

                                                         
 قدَّمت الدول األطراف التالية تعليقات على الصيغة احملدَّثة لقائمة التقييم الذايت املرجعية: االحتاد الروسي، )٤(  

 الفلبني، غواتيماال، الصني، صربيا، جامايكا، بنما، بلجيكا، الربازيل، إيطاليا، إسرائيل، أستراليا، أرمينيا،
  .اليمن الواليات املتحدة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، املكسيك، املغرب، مصر،
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ــر. وأفــادت إحــدى الــدول   ليســت إالَّ  ــتوصــيات ال أكث ــواردة التو أنَّب فيمــا خيــص جيهــات ال
  لفصل الثاين مفرطة يف التفصيل، بينما يفتقر الفصل اخلامس إىل توجيه كاٍف.ا

واضح بني خمتلف مسـتويات االلتزامـات   التمييز للوأعربت إحدى الدول عن تفضيلها   -٢٣
. ااستعراضـه  املنصوص عليها يف االتفاقية، بينما اقترحت بعض الدول تقييد نطـاق املـواد املـراد   

دة يف أسـئلة عـن املمارسـات اجليِّـ    إلدراج ة دول عن تفضـيلها  وباإلضافة إىل ذلك، أعربت عدَّ
قائمة التقييم الذايت املرجعية. واسترعت بعض الدول االنتبـاه إىل أنـه ينبغـي يف املسـتقبل إتاحـة      

  مشروع قائمة التقييم الذايت املرجعية جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة.
األمانــة التعليقــات يف مشــروع قائمــة التقيــيم  أدرجــت ب تلقــي هــذه الــردود، وعقــ  - ٢٤

ملتاحــة جبميــع اللغــات ا ،CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1 الــذايت املرجعيــة الــواردة يف الوثيقــة
  الرمسية لألمم املتحدة.

    
   القضايا املتعلقة باإلجراءات والتمويل - دال 

ه التنفيذ كان جيداً بشكل عام يف دورهتـا األوىل، وبأنَّـ   أداء آلية استعراض أقرَّت الدول بأنَّ  - ٢٥
 الطــابع احلكــومي الــدويلاملبــادئ التوجيهيــة لآلليــة وخصائصــها. وأبــرزت بعــض الــدول  متَّ التقيُّــد ب

  تعديل. أيَّ يتطلَّباناإلطار املرجعي واملبادئ التوجيهية ال  أنَّإىل بعض الدول وأشارت لآللية، 
وانب اإلجرائية، اقترحت بعض الدول استخدام بدائل أكثر كفاءة لتحديد وفيما يتعلق باجل  - ٢٦

حـت األمانـة، حتقيقـاً ملزيـٍد مـن الكفـاءة،       اخلطوات األوىل من االستعراضات. فعلى سـبيل املثـال، نقَّ  
رات قــوائم اخلــرباء احلكــوميني املنشــورة علــى املوقــع الشــبكي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ   

. لـديها  الوصـل  نـة علـى اإلسـراع بتعـيني جهـة     يف سـنة معيَّ ة ضعت الدول املستعَركما شجَّ واجلرمية،
وفيما يتعلق بسحب القرعة، اختذ الفريق بالفعل عدداً من التدابري العمليـة. واقُتـرح أن يتـوىل مكتـب     

لفريـق  أمر سحب القرعة قبل انعقاد اجتماعات الفريق إفسـاحاً ملزيـٍد مـن الوقـت ملـداوالت ا     الفريق 
سحب القرعة بني الفريق ح أيضاً أن جيري مكتب جراء مشاورات. واقُترِإلبشأن املسائل األخرى و

  )٥(الدورات ختفيفاً آلثار عدم االستجابة احملتمل من جانب الدول.
وســـلَّطت دول كـــثرية الضـــوء علـــى القضـــايا املتعلقـــة باجلـــداول الزمنيـــة اإلرشـــادية.   -٢٧

ع بتعـيني جهـات الوصـل، وتقـدمي مجيـع الوثـائق الداعمـة دون        واقترحت بعض الـدول اإلسـرا  
                                                         

لتنفيذ بشأن املسائل اإلجرائية النامجة عن ، املمارسة اليت يتَّبعها فريق استعراض ا٤/١أيَّد املؤمتر، يف قراره  )٥(  
سحب القُرعة. وكانت األمانة قد مجعت املتطلبات اإلجرائية واملمارسات املتعلقة بسحب القرعة لتقدميها 

  .)CAC/COSP/2013/16إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة (
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تأخري، وإعداد الدول تقييمها الذايت قبل وقوع االختيار عليهـا لالسـتعراض لتفـادي التـأخر يف     
عمليـة االسـتعراض. وأكَّــدت دول أخـرى علـى أمهيــة االنتـهاء مـن إعــداد التقـارير بأسـرع مــا         

  ملباشر يف عملية االستعراض القطري.ميكن. ونوَّهت عدة دول بفوائد احلوار ا
نوعيتـها يف   الفتـرة الزمنيـة الالزمـة للترمجـة تطـول يف بعـض األحيـان، وأنَّ        ولوحظ أنَّ  -٢٨

حاجـــة إىل التحســـني. واقترحـــت إحـــدى الـــدول احلـــد مـــن الوثـــائق الـــيت تتـــرجم. وتفـــرض  
األمانـة تـدابري    يف عدد كبري من االستعراضات. وقـد اختـذت  كبرية املشكالت اللغوية حتديات 

لتحسني الترمجة من حيث التوقيت واجلودة، لكن األمر يتطلب بذل املزيـد مـن اجلهـود ومنـها     
  جتنب تعدد دورات الترمجة خالل عملية االستعراض القطري الواحدة.

ورأت بعض الدول أنه ينبغي نشر التقييمات الذاتية والتقارير القطرية، بينمـا اقترحـت     -٢٩
داخـل الـدول وتعمـيم بيانـات      يـا ق عمليـة االسـتعراض واإلعـالن عنـها رمس    إحدى الدول إطال

االتصال جبهات الوصل. وعالوةً على ذلك، ينبغي التشجيع على تبادل املعلومات بـني الـدول   
طريـة حتـت   قُاألطراف، وميكن للدول أن تطلب إىل األمانـة نشـر تقييماهتـا الذاتيـة وتقاريرهـا ال     

  اص هبا على املوقع الشبكي للمكتب.صفحة املوجز القطري اخل
وشدَّدت عدة دول علـى أمهيـة التمسـك باملبـادئ التوجيهيـة واإلطـار املرجعـي وعلـى           -٣٠

الطابع احلكومي الـدويل لآلليـة والطـابع الطـوعي للزيـارات القطريـة كوسـيلة للحـوار املباشـر،          
املتَّصــلة ل اعمــاأليف بينمــا أبــرزت دول أخــرى أمهيــة إشــراك اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص   

  االستعراضات القطرية واآللية.ب
وفيما يتعلق بتمويل اآللية، أعربت دول عديدة عـن تفضـيلها للتمويـل املخـتلط احلـايل، إذ        - ٣١

دول أخــرى أنَّــه ينبغــي متويــل اآلليــة  رأت اعتــربت أنــه مــن احليــوي ضــمان اســتدامة اآلليــة؛ بينمــا  
املتحــدة بغيــة ضــمان حيادهــا. وكانــت األمانــة قــد ســعت إىل  بالكامــل مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم

اعتمــاد تــدابري لتحقيــق وفــورات يف التكــاليف هبــدف تعزيــز فعاليــة اآلليــة مــع احلفــاظ علــى جــودة  
  مت تقارير منتظمة عن املوارد والنفقات للفريق ومؤمتر الدول األطراف.عملية االستعراض، وقدَّ

    
    النظر مسائل تتطلب املزيد من - ثالثاً 

املـؤمتر يف دورتـه السادسـة اسـتخدام قائمـة      بـأن يقـرَّ   النظر يف التوصية  لعلَّ الفريق يودُّ  -٣٢
الستعراضـات  يف إجـراء ا ، جبميع اللغات الرمسية لألمـم املتحـدة،   الشاملة التقييم الذايت املرجعية

  الدورة الثانية.إطار يف 
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مجـع املعلومـات ذات   أن تواصـل  إىل األمانة لب أن يطأيضاً النظر يف  دُّلعلَّ الفريق يوو  -٣٣
يف لتقـدميها إىل املـؤمتر    مدجمـة ثـة و الصلة مـن أجـل تسـهيل تقيـيم أداء اآلليـة وإعـداد وثيقـة حمدَّ       

  دورته السادسة.
بشــأن إجــراء االستعراضــات يف  ،م مقترحــات أو توصــياتأن يقــدِّ لعــلَّ الفريــق يــودُّو  -٣٤

  .فيها املؤمترلينظر  الدورتني األوىل والثانية
  


