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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة املستأنفة

  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥-١٣فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤق ٣البند 

        أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      تقييم أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
  من األمانة ذكرةم    

    
    مةمقد  - أوال  

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

نفيــذ االتفاقيــة دة علــى تاملــؤمتر، إذا مــا رأى ضــرورة لــذلك، أي آليــة أو هيئــة مناســبة للمســاع 
، اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة ٣/١فعــاال. واعتمــد املــؤمتر، يف قــراره  تنفيــذا

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
وأنشــأ املــؤمتر فريــق اســتعراض التنفيــذ بوصــفه فريقــا حكوميــا دوليــا مفتــوح العضــوية    -٢

من اإلطـار،   ٤٤متر ومسؤوليته. ووفقا للفقرة يتألف من دول أطراف، ويعمل حتت سلطة املؤ
تا تكوين صورة إمجالية عن عملية االسـتعراض، للوقـوف علـى التحـديات     أُسندت للفريق مهمَّ

واملمارسات اجليـدة، والنظـر يف االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة، وذلـك بغيـة ضـمان تنفيـذ           

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2014/1/Add.1.  



 

2V.14-05872 

 

CAC/COSP/IRG/2014/12

تنفيـذ أساسـا للعمـل التحليلـي الـذي يضـطلع       االتفاقية بفعالية. وُتتخذ التقارير املواضيعية عن ال
  به فريق استعراض التنفيذ.

لكل مـن دورات   باملهمتني املنوطتني به، أُعدت وثائق وملساعدة الفريق يف االضطالع  -٣
ــدمت  ــق، وقُ ــة      الفري ــدم احملــرز يف االستعراضــات القطري ــارير شــفوية عــن مســتجدات التق  .تق

ــا ــه الرابعــة واخلامســة تتضــمن    ضــافة إىل ذلــك، قُــدمت تقــارير موحــدة  إلوب للمــؤمتر يف دورتي
اإلجراءات اليت اختذها الفريق وتدابري ترمي إىل تعزيـز عمـل اآلليـة وممارسـات مسـتجدة تتعلـق       

ــزة لالستعراضــات القطريــ   ــة     ة.بالســمات املمي ــه اخلامســة وثيق ــا أُتيحــت للمــؤمتر يف دورت كم
  )١(ة.معلومات أساسية عن أثر هذه اآللي

الذي اختذه يف دورته اخلامسة املنعقدة يف بنمـا، بـأن    ٥/١ؤمتر، يف املقرر وقد قضى امل  -٤
يبدأ الفريق على الفور، بدعم مـن األمانـة، يف مجـع ومناقشـة املعلومـات ذات الصـلة مـن أجـل         

ــا للفقــرة    ــيم األداء وفق ــام دورة االســتعراض     ٤٨تيســري تقي مــن اإلطــار املرجعــي، عقــب اختت
يف دوراتـــه املقبلــة بنـــدا يف جــدول األعمــال يتـــيح مناقشــة تلـــك     األوىل، وأن يــدرج الفريــق   

املعلومات. ودعت األمانـة الـدول إىل تقـدمي مسـامهات تنفيـذا لـذلك القـرار، ومجعـت الـردود          
وتضــم تلــك املســامهات تعليقــات    )٢(.CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2الــيت وردت يف الوثيقــة  

  لية االستعراض القطري.على مواضيع شاملة، فضال عن السمات احملددة لعم
تعد وثيقـة   وكان على األمانة، بعد أن نظر الفريق يف هذا البند يف دورته اخلامسة، أن  -٥

عمـا ميكـن إدخالـه مـن      أفكـارا ومقترحـات   بـالعرب املستخلصـة وتتضـمن    ُيسترشد فيها موحدة
علـى السـواء،   املقدمـة مـن الـدول،     إىل جتارب األمانـة وإىل حتليـل املقترحـات    حتسينات استنادا

  )٣(.لكي ينظر فيها الفريق يف دورته املستأنفة
    

                                                         
 CAC/COSP/2013/14و CAC/COSP/2013/13و CAC/COSP/2011/8و CAC/COSP/2011/5الوثائق  )١(  

 .CAC/COSP/2013/16و

 ،باكستان ،إكوادور ،إسرائيل ،أرمينيا ،األردن ،مت الدول األطراف التالية مسامهات: االحتاد الروسيقدَّ  )٢(  
 الواليات ،اهلند ،املكسيك ،مصر ،لبنان ،التفيا ،فرنسا ،الصني ،شيلي ،سويسرا ،السلفادور ،رومانيا ،بلجيكا
إشارات إىل قائمة التقييم الذايت املرجعية.  ن عدٌد من املسامهات اليت وردتكما تضمَّ .األمريكية املتحدة

 مت بعض التعليقات اإلضافية أثناء املناقشة.وأعادت الدول طرح تعليقاهتا يف دورة الفريق اخلامسة، وقُدِّ

من مراحل االستعراض ضمن تقرير  استغرقتها كل مرحلة اليت الفترة الزمنيةقدَّم معلومات عن متوسط سُت )٣(  
 .ت الواردة يف التقرير املرحلي للفريق، عالوة على عناصر أخرى عن أداء اآلليةشفوي لتحديث املعلوما
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   تقييم أداء اآللية  - ثانيا  
   نتائج عملية االستعراض القطري  - ألف  

بدأ الفريق، منذ دورته الثانية املستأنفة، يف إعداد وإتاحـة تقـارير تنفيـذ مواضـيعية عـن        -٦
ــة   الفصــلني اخلاضــعني لالســتعراض يف دورة االســتعراض األوىل   ، فضــال عــن إضــافات تكميلي

إقليمية. ومع تزايد تقارير االسـتعراض القطـري املنجـزة، أُجريـت علـى هـذه الوثـائق عمليـات         
حتديث وهتذيب لتعكس االجتاهات السـائدة يف التنفيـذ ومعلومـات إضـافية، وفقـا للتوجيهـات       

الثالثــة تعزيــزا  املقدمــة مــن الفريــق. كمــا اعتمــد الفريــق منوذجــا للخالصــات الوافيــة يف دورتــه 
لالتســاق يف إعــداد التقــارير. وأتــيح للمــؤمتر يف دورتــه اخلامســة منشــور أكثــر تفصــيال بشــأن    
التنفيــذ علــى شــكل ورقــة اجتمــاع، كمــا أُعــدت للفريــق يف دورتــه هــذه وثيقــة حتليليــة بشــأن  

  التوصيات الواردة يف تقارير االستعراض القطري.
باآللية وخلصائصها يف احلسبان، وال سـيما ملسـاعدة    وأخذاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة  -٧

 كـان مـن   االتفاقيـة بفعاليـة والوقـوف علـى الصـعوبات واملمارسـات اجليـدة،        على تنفيذ الدول
  .معلومات وبيانات حتليلية بشأن التنفيذ األمهية مبكان، إلعداد هذه الوثائق وحتسينها، إنتاج

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

وإىل التمييز بوضـوح يف الـدورة الثانيـة بـني األحكـام اإللزاميـة        بدال من املعلومات اإلحصائية،
 رأيهـا، تضـييق نطـاق املـواد     نـه ينبغـي، يف  وأفـادت إحـدى الـدول أ   . وغري اإللزامية يف االتفاقية

إىل أن تكفـل التوصـيات    املراد استعراضها يف الدورة الثانية، بينما أبرزت دولـة أخـرى احلاجـة   
  .اختاذ إجراءات متابعة مناسبة إمكانية الواردة يف التقرير

 ذكرت عـدة دول أنـه يلـزم اخلـروج بنتيجـة يف      وفيما يتعلق باستكمال الدورة األوىل،  -٩
هناية الدورة على شكل وثيقة، وذكرت إحدى الدول أنه من املمكن أن تتضـمن هـذه الوثيقـة    

التركيـز   وحمـاور  املشـاكل  توصيات أو مبادئ توجيهية غري ملزمـة بشـأن التنفيـذ، باإلضـافة إىل    
جتميـــع أفضـــل  كمـــا اقترحـــت الدولـــة نفســـها .باملســـاعدة التقنيـــة والتعـــاون الـــدويل املتعلقـــة

  .املالحظاتاملمارسات و
ــك، شــدَّ    -١٠ ــواردة يف     وباإلضــافة إىل ذل ــة التوصــيات ال ــة متابع ــى أمهي ــدة دول عل دت ع

التقــارير القطريــة واخلالصــات الوافيــة. وأشــَري يف هــذا الصــدد إىل إعــداد خطــط عمــل وطنيــة. 
وفيما يتعلق بإعداد تقارير عـن املتابعـة، قيـل إنـه قـد يكـون مـن املفيـد موافـاة الفريـق بعـروض            
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حية شفوية قصرية، مع إمكانيـة تكميلـها بتقريـر متابعـة. وأشـارت إحـدى الـدول إىل أنـه         إيضا
  ميكن النظر يف تنظيم حلقات دراسية مواضيعية إقليمية عن نتائج الدورة األوىل.

    
    املساعدة التقنية  - باء  

 ، بتكليـف فريـق اسـتعراض التنفيـذ مبهمـة متابعـة ومواصـلة       ٣/١قضى املؤمتر، يف قـراره    -١١
العمــل الــذي كــان يضــطلع بــه ســابقا الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين   
باملساعدة التقنية. وقد اسُتند يف حتليـل االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة أول األمـر إىل الـردود        

ك الــواردة علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيـــة الشــاملة، إال أنــه أصــبح ُيســتند يف حتليــل تلـــ          
االحتياجات الحقا، مع تزايد تقارير االستعراض القطري املنجزة، إىل تلك التقارير املنجـزة، ممـا   

  ساعد على تكوين فكرة أدق عن االحتياجات احملددة لتنفيذ الفصلني اخلاضعني االستعراض.
، بـأن حتـدد الـدول األطـراف احتياجاهتـا مـن املسـاعدة        ٤/١وأوصى املؤمتر، يف قـراره    -١٢
نية، اليت يفضَّل أن تكون مرتَّبة حسب األولوية ومتصلة بتنفيذ أحكام االتفاقيـة الـيت جيـري    التق

تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية، وقرر أن ينظر الفريق، استنادا إىل نتائج عمليـة االسـتعراض   
قـة بتقـدمي   واتساقا مع اإلطار املرجعي آللية االستعراض، يف حتديد اجملاالت ذات األولويـة املتعل 

املســاعدة التقنيــة ويف جتميــع معلومــات عــن االجتاهــات الســائدة فيمــا يتعلــق باملســاعدة التقنيــة  
املطلوبة واملقدمة. ولئن تضمنت الوثائق املرفقة بتقارير التنفيذ املواضيعية معلومات بشـأن هـذه   

ة التقنيـة  االحتياجات وحتليلـها، فمـا زالـت هنـاك عـدة قضـايا معلقـة خبصـوص متابعـة املسـاعد          
  وتقدميها نتيجةً لالستعراضات.

وأبرزت عدة دول يف مسامهاهتا احلاجة إىل تقدمي املساعدة التقنية، بنـاء علـى الطلـب،      -١٣
إلجراء التقييم الـذايت. وبينـت إحـدى الـدول أن تقـدمي املسـاعدة التقنيـة نتيجـة لالستعراضـات          

دمـج عمليـة االسـتعراض يف جممـل      ، واقترحت أن يشجع مقدِّموها الدول علـى حمدودالقطرية 
جهودها الراميـة إىل مكافحـة الفسـاد وكفالـة متابعـة االحتياجـات احملـددة مـن خـالل احلـوار.           
وطرحـت كـذلك إمكانيــة وضـع خطـط عمــل لتقـدمي املسـاعدة التقنيــة. وأعربـت دولتـان عــن         

احملـددة   تفضيلهما احلصول على معلومات أكثر وإجراء املزيـد مـن النقـاش بشـأن االحتياجـات     
  من املساعدة التقنية يف إطار الفريق.

    
    قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة  - جيم  

بناء على اعتماد املؤمتر، يف دورته الثالثة، لقائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الشـاملة ووفقـا        -١٤
أن تسـتخدم  لإلطار املرجعـي آلليـة االسـتعراض، يـتعني علـى مجيـع الـدول األطـراف املستعَرضـة          
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هذه القائمة بوصفها اخلطوة األوىل من عملية االستعراض. واسـتنادا إىل اخلـربات الـيت اكُتسـبت     
ــيت وردت مــن عــدة دول       ــة وباالســتفادة مــن التعليقــات ال خــالل إجــراء االستعراضــات القُطري

ثــة مــن هــذه الرباجميــة  مــن االستعراضــات، أُعــدت نســخة حمد  أطــراف علــى مــدى الســنة األوىل 
اجلة املسائل التقنية وحلها ومن مث تيسري استخدامها وزيادة فعاليتها. وقد أفضى حتـديث هـذه   ملع

الرباجمية إىل تيسري إعداد تقارير التقيـيم الـذايت وحتليـل اخلـرباء احلكـوميني هلـا. وأدت التعـديالت        
قائمـة  إىل تبسيط تسلسل األسـئلة جتنبـا لالزدواجيـة، كمـا أُعيـدت صـياغة عـدة أسـئلة عامـة يف          

التقييم الـذايت املرجعيـة وُجعلـت أكثـر متاشـيا مـع املتطلبـات احملـددة لألحكـام قيـد االسـتعراض.            
وعالوة على ذلك، ُنقلت األسئلة املتعلقة باملساعدة التقنية من مستوى الفقرة إىل مستوى املـادة  

مـادة  يف فقرات اللف تفاديا لتكرار ذكر االحتياجات ذاهتا من املساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ خمت
  نة، مع اإلبقاء على إمكانية اإلشارة إىل تلك االحتياجات احملددة.معيَّ
وقد التمست األمانـة تعليقـات مـن الـدول األطـراف بشـأن مشـروع خمطـط لتسلسـل            -١٥

للهيكل املواضيعي املقترح لقائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة املنقحـة السـتعراض الفصـل       األسئلة و
الثــاين (التــدابري الوقائيــة) والفصــل اخلــامس (اســترداد املوجــودات) مــن االتفاقيــة، علــى النحــو   

، ومشـروع نـص للمناقشـة بشـأن قائمـة التقيـيم الـذايت        CAC/COSP/2013/3الـوارد يف الوثيقـة   
نقحة الستعراض الفصلني الثاين واخلامس للدورة الثانية من آليـة اسـتعراض التنفيـذ،    املرجعية امل

، وذلـك بغيـة وضـع قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة        CAC/COSP/2013/CRP.6الوارد يف الوثيقة 
الشاملة يف صيغتها النهائية للدورة الثانية من آلية اسـتعراض التنفيـذ. وُجمعـت الـردود الـواردة      

للفريـق يف   CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1التعميمات اإلعالمية يف ورقـة االجتمـاع    على هذه
  )٤(دورته اخلامسة.

وفيما يتعلق بالتكليف بتنقيح قائمة التقييم الذايت املرجعية، ذكرت إحدى الدول أنـه    -١٦
ينبغـي لألمانــة إعــداد املشــروع بــإذن مــن املــؤمتر أو الفريــق اســتنادا إىل مشــاورات مــع الــدول  
ــة والنظــر فيهــا واعتمادهــا يف دورة       ــه ينبغــي وضــع القائمــة يف صــيغتها النهائي األطــراف، وأن

  القادمة.  املؤمتر
ورحبت عدة دول بتبسيط قائمة التقييم الذايت املرجعية وطلبت دمج بعض الفقـرات،    -١٧

 مــىت مــا كــان ذلــك مناســبا، لالســتفادة أكثــر مــن أوجــه التــآزر ضــمن القائمــة املرجعيــة، بينمــا
                                                         

مت الدول األطراف التالية تعليقات على النسخة املنقحة من قائمة التقييم الذايت املرجعية: االحتاد قدَّ )٤(  
 ،مصر ،كولومبيا ،الصني ،سويسرا ،سلوفينيا ،السلفادور، رومانيا ،إكوادور ،إسرائيل ،أستراليا ،الروسي
ة دول طرح تعليقاهتا يف دورة الفريق اخلامسة، وأُبديت عد وأعادت. األمريكية املتحدة الواليات ،النمسا

 بعض التعليقات اإلضافية أثناء املناقشة.
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ل لألسئلة ومشابه ملا كان عليـه يف  أعربت دولة واحدة عن تفضيلها اإلبقاء على تسلسل مفصَّ
  ل إىل حد اإلفراط.الدورة األوىل. ورأت دولتان بأن املشروع مفصَّ

أول عـن   وعالوة على ذلك، أعربـت بعـض الـدول عـن تفضـيلها اإلبقـاء علـى سـؤال          -١٨
أو جزئيــا أو منعــدما، بينمــا  ذا كــان االمتثــال كــامالتقيــيم مســتوى تنفيــذ االتفاقيــة وبيــان مــا إ

اقترحـت إحـدى الـدول أيضـا اإلبقـاء علــى خيـار إرفـاق نصـوص تشـريعية بالقائمـة املرجعيــة،           
جمهـودا شـاقا. وذكـرت إحـدى الـدول أن األسـئلة        يتطلـب  ملخصات إعداد حيث اعتربت أن

  .التفاقيةينبغي أن تعكس مستوى االلتزام على النحو املنصوص عليه يف ا
 اليت أُضيفت يف قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة وكانـت    وفيما يتعلق خبانات اإلرشادات  -١٩
وأنـه مـن األفضـل،     ترحيب من عدة دول، شددت بعض الدول علـى أهنـا جمـرد توصـيات     حمل

ت تتضـمن املعلومـا  "مـن   بـدال  "قد تتضمن املعلومات املطلوبـة "حسب رأيها، تغيري عنواهنا إىل 
يف متطلبات االتفاقيـة دون غريهـا، بينمـا     حصر اإلرشادات . واقترحت إحدى الدول"املطلوبة

لإلرشـادات خمصصـة لكـل حكـم علـى حـدة        خانـات  ارتأت دولة أخـرى أن مـن شـأن إدراج   
  .وشجعت دولة أخرى على تقدمي إرشادات أدق. تقدمي إجابات متكررة وأطول بكثري

املعلومـات   حتديـد فتـرات مرجعيـة ُيسـتند إليهـا يف      أهنا تفضلدت عدة دول على وشدَّ  -٢٠
اإلحصائية املراد تقدميها، وذكرت بعض الدول أنه سيكون من املفيـد لـو أشـَري إىل أمثلـة بـدال      

التنفيـذ للـتمكني مـن     واقترحت إحدى الدول إبـراز أمثلـة ملموسـة علـى    . من أدلة على التنفيذ
  .تعراض الكميإجراء استعراض نوعي عالوة على االس

وذكرت بعض الدول أهنا تفضـل اإلشـارة إىل التقـارير الرمسيـة املنشـورة، بينمـا دعـت          -٢١
دولة أخرى األمانة إىل إدراج املعلومات املقدمـة مـن الـدول سـابقا. وأفـادت دولـة أخـرى أنـه         

  ينبغي يف رأيها أن ينصّب التركيز على بيانات حمددة تسمح بتحليل مدى فعالية التنفيذ.
    

   باإلجراءات والتمويل القضايا املتعلقة  - دال  
ت الدول بأن أداء آلية استعراض التنفيذ كان جيدا بشـكل عـام يف دورهتـا األوىل،    أقرَّ  -٢٢

  وبأن املبادئ التوجيهية لآللية وخصائصها كانت موضع امتثال.
ر كفـاءة  وفيما يتعلق باجلوانب اإلجرائية، اقترحت بعـض الـدول اسـتخدام بـدائل أكثـ       -٢٣

لتحديد املراحل األوىل من االستعراضات. فعلى سـبيل املثـال، قامـت األمانـة، مـن أجـل مزيـد        
مــن الكفــاءة، بتنقــيح قــوائم اخلــرباء احلكــوميني املنشــورة علــى املوقــع الشــبكي ملكتــب األمــم    

، كما شجعت الـدول املـراد استعراضـها يف سـنة معينـة علـى       تحدة املعين باملخدرات واجلرميةامل



 

V.14-05872 7 
 

CAC/COSP/IRG/2014/12 

اإلسراع بتعيني جهـات الوصـل. وفيمـا يتعلـق بسـحب القرعـة، كـان الفريـق قـد اختـذ بالفعـل            
ــل          ــب املوســع قب ــة حبضــور املكت ــدول إجــراء القرع ــة، واقترحــت إحــدى ال ــدابري عملي ــدة ت ع

  )٥(اجتماعات الفريق كي يتسع وقت الفريق للتداول بشأن قضايا أخرى.

ملتعلقـــة باجلـــداول الزمنيـــة اإلرشـــادية. طت دول كـــثرية الضـــوء علـــى القضـــايا اوســـلَّ  -٢٤
واقترحت بعض الـدول اإلسـراع بتعـيني جهـات الوصـل، وتقـدمي مجيـع الوثـائق الداعمـة دون          
تأخري، وإعداد الدول تقييمها الذايت قبل وقوع االختيار عليهـا لالسـتعراض لتفـادي التـأخر يف     

عــداد التقـارير بأسـرع مــا   دت دول أخـرى علـى أمهيــة االنتـهاء مـن إ    عمليـة االسـتعراض. وأكَّــ  
  هت عدة دول بفوائد احلوار املباشر يف عملية االستعراض القطري.  ميكن. ونوَّ

ولوحظ أن الفتـرة الزمنيـة الالزمـة للترمجـة تطـول يف بعـض األحيـان، وأن نوعيتـها يف           -٢٥
حاجــــة إىل التحســــني. وتطــــرح القضــــايا اللغويــــة حتــــديات جســــيمة يف عــــدد كــــبري مــــن   

وقد اختذت األمانة تدابري لتحسني الترمجة مـن حيـث التوقيـت واجلـودة، لكـن      االستعراضات، 
جتنــب تعــدد طلبــات الترمجــة خــالل عمليــة       طلــب بــذل املزيــد مــن اجلهــود ومنــها     األمــر يت

  االستعراض القطري الواحدة.  
ينمـا اقترحـت   ورأت بعض الدول أنه ينبغي نشر التقييمات الذاتية والتقارير القطرية، ب  -٢٦

إحدى الدول إطالق عمليـة االسـتعراض واإلعـالن عنـها رمسيـا داخـل الـدول وتعمـيم بيانـات          
االتصــال جبهــات الوصــل. وعــالوة علــى ذلــك، قيــل إنــه ينبغــي تشــجيع تبــادل املعلومــات بــني 

  الدول األطراف.  
علـى  دت عدة دول على أمهية التمسك باملبادئ التوجيهيـة واإلطـار املرجعـي و   وشدَّ  - ٢٧

الطابع احلكومي الدويل لآللية والطابع الطوعي للزيارات القطريـة كوسـيلة للحـوار املباشـر،     
بينما أبرزت دول أخرى أمهية إشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف عمل االستعراضـات  

يف  ٤/٦القطرية واآللية. وكان املؤمتر قد اختذ إجـراءات بشـأن هـذه املسـألة باعتمـاد القـرار       
رتــه الرابعــة، وعقــد الفريــق جلســيت إحاطــة ملنظمــات غــري حكوميــة علــى هــامش دورتيــه  دو

  الرابعة واخلامسة.  
وفيما يتعلـق بتمويـل اآلليـة، أعربـت عـدة دول عـن تفضـيلها لنظـام التمويـل املخـتلط             -٢٨

لضـمان اسـتدامة اآلليـة، بينمـا ذكـرت دول أخـرى أنـه ينبغـي          همـا للغايـة  ماحلايل الذي تعتربه 
                                                         

صلة ، املمارسة اليت يتبعها فريق استعراض التنفيذ بشأن املسائل اإلجرائية املت٤/١د املؤمتر، يف قراره أيَّ )٥(  
بسحب القرعة. وكان من املقرر أن جتمِّع األمانة املتطلبات اإلجرائية واملمارسات املتعلقة بسحب القرعة 

 ).CAC/COSP/2013/16لتقدميها إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة (
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ويل اآللية كليا عن طريق امليزانية العادية لألمم املتحـدة ضـمانا حليادهـا. وكانـت األمانـة قـد       مت
سعت إىل اعتماد تدابري لتوفري التكاليف بغية تعزيز فعاليـة هـذه اآلليـة مـع احلفـاظ علـى جـودة        

  عملية االستعراض يف نفس الوقت.
    

    مسائل تتطلب املزيد من النظر  - ثالثا  
باملقترحـات املقدمـة مـن     يق يود أن ينظر يف توجيـه طلـب إىل األمانـة باألخـذ    الفر لعل  -٢٩

الــدول األطــراف بغيــة إعــداد نســخة حمدثــة مــن قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الشــاملة جبميــع   
  .اللغات الرمسية لكي ينظر فيها الفريق يف دورته السادسة

مبواصلة مجع املعلومات ذات  األمانةولعل الفريق يود أيضا أن ينظر يف توجيه طلب إىل   - ٣٠
  .للفريق يف دورته السادسة الصلة من أجل تسهيل تقييم األداء وإعداد وثيقة حمدثة وموحدة

  
 


