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    مةمقدِّ  -أوالً  
 ١/١ الفساد، يف قراراتـه      ملكافحةأشار مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة           -١
، الـيت تقـضي بـأن ينـشئ املـؤمتر،           ٧الفقـرة    من االتفاقية، ال سيما      ٦٣، إىل املادة    ٣/١ و ٢/١و

  . فعاال آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذاًذلك، أيَّلإذا رأى ضرورة 
مرفـق القـرار    (اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة        مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة          ٤٢ووفقا للفقرة     -٢
 مـن دول    فيل مفتـوح العـضوية مؤلَّـ       فريق حكـومي دو     هو فريق استعراض التنفيذ   فإنَّ،  )٣/١

ر املـؤمتر أن تتـضّمن مهـام فريـق     قـرَّ قـد  و. يرفع التقارير إليه وعمل حتت سلطة املؤمتر     يوأطراف  
استعراض التنفيذ احلصول على حملة إمجالية عن عملية االستعراض من أجـل اسـتبانة التحـّديات                

ساعدة التقنيـة، وذلـك بغيـة ضـمان         دة، وكذلك النظر يف االحتياجات مـن املـ        واملمارسات اجليِّ 
ر املؤمتر أيضاً أن جيتمع فريق استعراض التنفيـذ يف فيينـا مـرة              وقّر. تنفيذ االتفاقية على حنو فّعال    
  .واحدة على األقل يف السنة

ــو  -٣ ــؤمترأيَّ ــرار ،د امل ــون ٤/١ هيف ق ــم املتحــدة     " املعن ــة األم ــذ اتفاقي ــتعراض تنفي ــة اس آلي
 التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة بـشأن إجـراء االستعراضـات               ، املبادئَ "ملكافحة الفساد 

 بالــصيغة النهائيــة الــيت وضــعها  القُطريــة واملخطــطَ النمــوذجي لتقــارير االستعراضــات  القُطريــة
  . الفريق أثناء دورته األوىل

ــ  -٤ ــه ، اســتذكر املــؤمتر رار نفــسهويف الق ، الــذي كُلّــف الفريــق  ٣/١ قــراره مــا نــصَّ علي
ه، مبتابعــة ومواصــلة العمــل الــذي ســبق أن اضــطلع بــه الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل  مبوجبــ

املفتــوح العــضوية املعــين باملــساعدة التقنيــة، واضــعاً يف اعتبــاره أنَّ أحــد أهــداف اآلليــة، وفقــاً     
 مـــن اإلطـــار املرجعـــي، هـــو مـــساعدة الـــدول األطـــراف علـــى حتديـــد وتـــسويغ    ١١للفقـــرة 

  . تقدميهااملساعدة التقنية وتيسريملساعدة التقنية وعلى تعزيز االحتياجات اخلاصة من ا
املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة       " املعنـون    ٣/٤وأحاط املؤمتر علماً، يف قـراره         -٥

، بتوصـيات الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية            "األمم املتحدة ملكافحة الفـساد    
 واردة يف تقريـــر األمانـــة عـــن أعمـــال ذلـــك الفريـــق العامـــل      املعـــين باملـــساعدة التقنيـــة، الـــ   

)CAC/COSP/2009/8(.  
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    تنظيم الدورة -انياًث 
    الدورةافتتاح  - ألف  

عقد فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد دورتـه الثالثـة يف فيينـا                 -٦
  . ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ١٨من 
األوىل إىل الـرابعة ومن السادسة إىل الثامنـة مـن اجتمـاع فريـق              وقد ترأس اجللسات من      -٧

 اخلامـسة سـيمونا مـارين       ، وترأسـت اجللـسةَ    )األرجنـتني (كوريـا   ماريا  وخينيو  أاستعراض التنفيذ   
 ملــؤمتر الــدول األطــراف ٣/١واســتذكر الــرئيس، يف مالحظاتــه االســتهاللية، القــرار  ). رومانيــا(

. ليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد ن اإلطــار املرجعــي آلالــذي يتــضّم
املعقـودة   ت يف الـدورة األوىل لفريـق اسـتعراض التنفيـذ      وكانت أعمال آلية االستعراض قد اسُتهلَّ     

، مث  ٢٠١٠نـوفمرب   /وعقد الفريق دورة أوىل مستأنفة يف تشرين الثـاين        . ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران 
ــران ــة يف حزي ــه /دورة ثاني ــول ٢٠١١يوني ــة مــستأنفة يف أيل ــابع ، ٢٠١١ســبتمرب /، ودورة ثاني وت

الـذي ُعقـد يف مـراكش       دورته الثانية املستأنفة على هامش الدورة الرابعة ملؤمتر الـدول األطـراف             
النظـر للمـرة األوىل يف     ،  وقد استطاع املؤمتر، يف دورتـه الرابعـة       . ٢٠١١أكتوبر  /يف تشرين األول  

 ٤/١ واملعلومـات، وأقـّر املـؤمتر يف قـراره           التجـارب ت غنيـة بتبـادل      وكانت املناقـشا  . عمل اآللية 
  .اإلجراءات اليت اختذها الفريق

  أبدى مدير شعبة شؤون املعاهدات مالحظـات افتتاحيـة         ،وبناًء على دعوة من الرئيس     -٨
الـضوء علـى اعتمـاد املـؤمتر آلليـة اسـتعراض األقـران املبتكـرة ملـساعدة البلـدان علـى                     فيها  ط  سلَّ
واستعرض املؤمتر يف دورتـه الرابعـة،       . ديد ومعاجلة الثغرات يف األطر الوطنية ملكافحة الفساد       حت

الـدروس املستخلــصة مـن عمليــة االسـتعراض القطــري واإلجـراء الــذي اختـذه الفريــق يف قــراره      
املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة، وكــذلك املمارســة الــيت الــذي أقــر فيــه  ،٤/١

وأّيد املؤمتر أيضاً قرار الفريق بشأن االحتياجـات مـن املـوارد،            . ا الفريق يف سحب القرعة    يتبعه
 أن يــشمل الفريــق يف ٤/٥وقــّرر املــؤمتر يف قــراره . ونظــر يف توصــياته بــشأن املــساعدة التقنيــة 

وعقـب اعتمـاد    . عمله الـدول املوقِّعـة وغـري املوقِّعـة، والكيانـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة                
املنظمــات غــري احلكوميــة للمــشاركة يف أول إحاطــة إعالميــة مــن نوعهــا   ، ُدعيــت٤/٦لقــرار ا

ومـع تقـدم مـسار      . الـدورة تلك  للمنظمات غري احلكومية عن عمل اآللية، ستعقد على هامش          
ــةاالستعراضــات  ــدة، والتحــّديات     القُطري ــة جتمــع املعلومــات واملمارســات اجلي ، كانــت األمان

ــدها والنظــر فيهــا  واالحتياجــات مــن املــسا  ــيت مت حتدي ــة ال ــدير أنَّ إحــدى  . عدة التقني وذكــر امل
السمات الرئيسية لآللية تتبّدى يف الفرصة الـيت أتاحتـها لتقـدمي املـساعدة إىل الـدول علـى تلبيـة          
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االحتياجات من املساعدة التقنيـة الـيت مت حتديـدها، وشـّجع اجلهـات املاحنـة واملتلقيـة علـى حـد                   
وقـد نـشأ شـعور قـوي بـامتالك زمـام االتفاقيـة مـن                . ه الفرصـة بالكامـل    سواء علـى اغتنـام هـذ      

  .خالل اجلهد التعاوين املضطلع به يف عمل اآللية
زاهة املؤسسية ومكافحة الفـساد يف دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات                وأبلغت وزيرة الن   -٩

مكافحــة الفــساد اإلصــالحية يف جمــال خطتــها عــن التــدابري املتخــذة يف بلــدها، فأوضــحت أنَّ  
وفيما خيّص تطبيق التـشريعات الوطنيـة اجلديـدة ملكافحـة الفـساد، نّوهـت               . تستند إىل االتفاقية  

حبدوث تقدم كبري يف املالحقة القضائية وإصدار األحكام يف قضايا الفساد، وكذلك يف جمـايل               
للتعـاون الـدويل    وأعربت الوزيرة عن قلقها بـشأن احلالـة الراهنـة           . الوقاية واسترداد املوجودات  

يف املسائل اجلنائية يف إطار االتفاقيـة، وخـصوصاً بـشأن تـسليم اجملـرمني، ودعـت مجيـع الـدول                     
 . األطراف إىل تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذا كامال

   
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - باء 

وأشـار األمـني   . قتـرح  امل األعمـال دعا الرئيُس األمانةَ إىل تقدمي إيضاحات بشأن تنظيم   -١٠
 يعكـــس CAC/COSP/IRG/2012/1 املقتــرح الــوارد يف مرفــق الوثيقــة      األعمــال إىل أنَّ تنظــيم 

واتفـق الفريـق علـى ختـصيص اليـوم          . ع للمـؤمتر  مة إىل األمانة من املكتب املوسَّ     التوجيهات املقدَّ 
ــة مـــن أجـــل االستعراضـــات      ــد اجتماعـــات ثالثيـ ــة لعقـ ــدورة احلاليـ ــةالقُالثالـــث مـــن الـ ، طريـ

يف املنـصوص عليهـا   واملشاورات غـري الرمسيـة، واإلحاطـة اإلعالميـة للمنظمـات غـري احلكوميـة              
  " مــسائل أخــرى" مــن جــدول األعمــال املعنــون ٥وتبعــاً لــذلك، لــن يظهــر البنــد . ٤/٦القــرار 

وكــان مفهومــا لــدى الفريــق أنَّــه مت تــوفري الترمجــة الــشفوية يف . يف برنــامج العمــل لــذلك اليــوم
بفـضل تـوافر املـوارد وأن ذلـك لـن           رة احلالية لإلحاطة اإلعالمية للمنظمات غري احلكومية        الدو
  . سابقة ليشكّ
 ،يونيـه / حزيـران ١٨ل املعقـود يف يـوم   اجتماعـه األوَّ يف  ، اسـتعراض التنفيـذ   فريـقُ  أقرَّو  -١١

  :جدول األعمال التايل
  :املسائل التنظيمية  -١ 
  افتتاح الدورة؛  )أ(  
  . جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار  )ب(  
  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢ 
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  .املساعدة التقنية  -٣ 
  .املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٤ 
  .مسائل أخرى  -٥ 
  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ  -٦ 
  . راض التنفيذ عن أعمال دورته الثالثةاعتماد تقرير فريق استع  -٧ 

    
    احلضور  - جيم  

ــة يف      -١٢ ــة ممثَّل ــة األطــراف يف االتفاقي ــدول التالي ــة ل كانــت ال ــدورة الثالث ــق اســتعراض  ال فري
ــذ ــا، الروســي االحتــاد: التنفي ــتني، أذربيجــان، إثيوبي ــا، األردن، األرجن ، أســتراليا، إســبانيا، أرميني
، أوروغـواي ، أنغوال، إندونيسيا،  اإلمارات العربية املتحدة  ،  ألبانيا ،إكوادور،  أفغانستان،  إسرائيل
، بـاراغواي ، بابوا غينيـا اجلديـدة   ،  إيطاليا،  أيرلندا،  )اإلسالمية-مجهورية(إيران  ،  أوكرانيا،  أوغندا

ــل، باكــستان ــال، الربازي ــسالم ، الربتغ ــروين دار ال ــا، بلجيكــا، ب ــنغالديش، بلغاري ــنن، بنمــا، ب ، ب
، بـريو ،  )املتعـددة القوميـات   -دولـة (بوليفيا  ،  بولندا،  البوسنة واهلرسك ،  بوروندي،  بوركينا فاسو 

مجهوريـة أفريقيـا    ،  اجلزائـر ،  اجلبل األسود ،  ليشيت-رتيمو،  تونس،  توغو،  تركيا،  تايلند،  بيالروس
مجهوريـة الكونغـو    ،  مجهوريـة كوريـا   ،  اجلمهورية الدومينيكية ،  زانيا املتحدة   مجهورية تن ،  الوسطى

مجهوريـة  ،  سـابقاً مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية      ،  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   ،  قراطيةالدمي
ــدوفا ــا جنــوب، مول ــا، أفريقي ــدامنرك، جيبــويت، جورجي ــدا، ال ــا، روان ــا، روماني ــابوي، زامبي ، زمب
، الــسنغال، ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، ســري النكــا، تــومي وبرينــسييب ســان
، فرنـسا ،  غواتيمـاال ،  غـابون ،  العـراق ،  طاجيكستان،  الصني،  شيلي،  سرياليون،  سويسرا،  دالسوي
، كمبوديـا ،  كرواتيـا ،  قـربص ،  فييـت نـام   ،  فيجـي ،  فنلندا،  )البوليفارية-مجهورية(زويال    فن،  الفلبني
، لكــسمربغ، لبنــان، التفيــا، كينيــا، الكويــت، الكونغــو، كولومبيــا، كوســتاريكا، كوبــا، كنــدا
ــا ــا، ليربي ــا، ليبي ــشتاين، ليتواني ــسوتو، ليختن ــا، لي ــشقر، ماليزي ــصر، مدغ ــرب، م ، املكــسيك، املغ
، النمـسا ، النـرويج ، ناميبيـا ، يرلندا الشماليةإاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ،  ملديف،  مالوي
، يكيـة الواليـات املتحـدة األمر  ، هولنـدا ، هنغاريا، اهلند، هاييت، نيكاراغوا، نيجرييا، النيجر،  نيبال
  .اليونان، اليمن
ــدورة وحــضر   -١٣ ممثــل عــن االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليمــي    ال

  .طرف يف االتفاقية
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مــشاركة الكيانــات املوقِّعــة وغــري املوقِّعــة " املعنــون ٤/٥ مــن القــرار ١ووفقــاً للقاعــدة   -١٤
الـذي اعتمـده مـؤمتر      " التنفيـذ واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق اسـتعراض          

  .فيذالدول األطراف، قرر املؤمتر أنَّه حيق للدول املوقِّعة املشاركة يف فريق استعراض التن
ــة     -١٥ ــة املوقِّعــة علــى االتفاقي ــ: وُمثِّلــت مبــراقبني الــدولُ التالي ــة التــشيكيا،أملاني  ة، اجلمهوري

  .اليابان
ملؤمتر أن تدعى الدول غري املوقِّعة إىل حـضور         ر ا ، قرَّ ٤/٥ من القرار    ٣ووفقا للقاعدة     -١٦

الفريـَق، مـن خـالل األمانـة،        هـذه الـدول     مداوالت فريق اسـتعراض التنفيـذ، شـريطة أن ختطـر            
باعتزامها أو بقرارها التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليهـا وفقـا                 

  . ٦٧ من املادة ٤ و٣للفقرتني 
  .غري موقِّعةُعمان وهي دولة مبراقب لت وُمثِّ  -١٧
  . وهي كيان له بعثة مراقبة دائمة لدى األمم املتحدةفلسطني، مبراقب وُمثِّلت   -١٨
توجيـه الـدعوة للمـشاركة يف دورات       ميكـن   ،  ٤/٥املـؤمتر    مـن قـرار      ٢وفقا للقاعـدة    و  -١٩

انة العامة، وهيئات األمـم     فريق استعراض التنفيذ إىل املنظمات احلكومية الدولية ووحدات األم        
ــة         ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــا، ومعاهــد شــبكة برن املتحــدة وصــناديقها وبراجمه

  . اجلنائية، والوكاالت املتخّصصة واملؤسسات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة
لداخليــة العــرب، جملــس وزراء ا: وُمثِّلــت مبــراقبني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة   -٢٠

األفريقيـــة، وجملـــس أوروبـــا، واألكادمييـــة الدوليـــة -واملنظمـــة االستـــشارية القانونيـــة اآلســـيوية
  . ملكافحة الفساد ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــات األمــم املتحــدة وصــناديقها        -٢١ ــة، هيئ ــة التالي ــة العام ــراقبني وحــدات األمان وُمثِّلــت مب
اهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت    وبراجمهــا، ومع

برنـامج األمـم املتحـدة      : املتخصصة، واملؤسسات األخرى التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة التاليـة          
  . اإلمنائي، ومعهد بازل للحوكمة

لديــه مكتــب منظمــة فرســان مالطــة العــسكرية املــستقلة، وهــي كيــان مبراقــب وُمثِّلــت   -٢٢
  .مراقب دائم يف املقر
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    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثاً  
    سحب القرعة  - ألف  

 مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة         ١٩ و ١٤ذكّّر الرئيس بأنَّ القرعة ُتسحب، طبقا للفقرتني          -٢٣
وجيـوز للدولـة    . االستعراض، لتحديد الدول األطـراف الـيت ستـشارك يف عمليـات االسـتعراض             

الطرف اليت يقع عليها االختيـار مـن أجـل استعراضـها يف سـنة معّينـة أن ترجـئ مـشاركتها إىل             
، املمارسـة الـيت   ٤/١وأيَّـد املـؤمتر، يف قـراره    . غ معقول لـذلك  السنة التالية إذا كان لديها مسوِّ     

 لتحديـد الـدول     وقد سحب الفريق يف دورتـه األوىل قرعـةً        . اتَّبعها الفريق بشأن سحب القرعة    
كـن إعـادة    وطبقا لتنظـيم األعمـال، مي     . األوىلاألطراف املزمع استعراضها يف دورة االستعراض       

ســحب القرعــة قــرب هنايــة الــدورة بغيــة إتاحــة وقــت كــاف للــدول املــستعَرضة لكــي جتــري     
وقـد ُسـئلت كـل مـن الـدول          . مشاورات بشأن ما إذا كانت ترغـب يف إعـادة سـحب القرعـة             

 الـيت سـتقوم باستعراضـها،    األطراف قبل الشروع يف سحب القرعة لتحديد الدول     املستعَرضة،
عّما إذا كانت تؤكـد اسـتعدادها لالسـتعراض يف الـسنة الثالثـة أو إذا كانـت ترغـب يف إرجـاء                    

   .استعراضها إىل السنة الرابعة؛ وأفادت ثالث دول أطراف بأهنا قررت اإلرجاء
تكـون مجيـع الـدول األطـراف قـد أجـرت، حبلـول هنايـة                وبغية االمتثال لالشتراط بـأن        -٢٤

دورة اســتعراض معّينــة، استعراضــا واحــدا علــى األقــل وثالثــة استعراضــات علــى األكثــر، فقــد 
ــيت أجــرت استعراضــني        ــدول ال ــع يف اجتماعــه األخــري بالتغاضــي عــن ال أوِصــي املكتــب املوسَّ

  . رت استعراضاً واحداً فقطفلن تدرج يف سحب القرعة سوى أمساء الدول اليت أج: بالفعل
 سوى سنتني يف دورة االستعراض احلالية، فإنَّ الدول الـيت ال             نظرا ألنه مل يتبقَّ    ،لكنو  -٢٥

. سيتعني عليها بالـضرورة أن تفعـل ذلـك يف الـسنة الرابعـة          احلالية  السنة  خالل  جتري استعراضا   
 والـيت مل جتـر استعراضـا قـطّ لـن      ولذلك فإنَّ الدول اليت تكون قيد االستعراض يف السنة الرابعة   

.  مـن اإلطـار املرجعـي      ٢٠املستعرِضة، وفقـا للفقـرة       ُتتاح هلا إمكانية رفض القيام مبهمة الدول      
وما يزيد من صعوبة األمر أنَّ الدول اليت أصبحت أطرافا يف االتفاقية بعد إطالق اآللية سـوف                 

وقـد بّينـت التجربـة      . السـتعراض ختضع لالستعراض خالل السنة اخلامسة واألخـرية مـن دورة ا          
أنَّ الدول تكتسب منظورات متعّمقةً وخربةً قيِّمةً عندما تضطلع بـدور الـدول املـستعرِضة قبـل              
أن ختضع هي نفسها لالسـتعراض، وتلـك نقطـة تّتـسم حـىت مبزيـد مـن األمهيـة بالنـسبة للـدول                        

يف عـدد   كـبرية   ادة  وعالوة على ذلك، شهدت جمموعة الدول اآلسـيوية زيـ         . األطراف اجلديدة 
وقـد  . الدول األطراف منذ أول سحب للقرعة، وخـصوصاً فيمـا بـني الـدول اجلزريـة الـصغرية                 
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 بــدور القيــام بعمليــات استعراضــها هــي واضــطالعها مــن الــصعوبة الــدول الــصغرية تلــك جتــد 
  . على حد سواءالدول األطراف املستعرِضة

لـدول املـستعَرضة يف الـسنة الثالثـة         فق الفريق على إجراء سحب القرعـة خبـصوص ا         واتَّ  -٢٦
وإذا كانــت هــذه الــدول أيــضا قيــد  . باالقتــصار فقــط علــى الــدول الــيت مل جتــر استعراضــا قــطّ 

 ٢٠ االستعراض خالل السنة الثالثة، جاز هلا رفض القيام مبهمة الدولة املستعرِضة وفقـا للفقـرة         
إذْ ذاك يف تـدرج  تعراضـا قـطّ،   وبعـد اسـتنفاد عـدد الـدول الـيت مل جتـر اس        . من اإلطار املرجعي  

  .أمساء الدول اليت أجرت استعراضا واحداسحب القرعة 
واسُترعي االنتباه إىل أحدث املعلومات عن تلقـي قـوائم اخلـرباء احلكـوميني املتاحـة يف                   -٢٧

عـّدة حتـديثات    ردت  ووقـد   . املوقع الشبكي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة             
 قــد  دولــةً طرفــا١٤٣ًكانــت  اجتمــاع للــدورة، فحــىت انعقــاد أوَّل. األخــريةبيع خــالل األســا

وكانــت عــّدة دول أطــراف حاضــرة يف االجتمــاع، .  قائمــة بأمســاء خربائهــا احلكــومينيقــدَّمت
ويف .  اسـتجابة  ومل ُتبد سـبع دول أطـراف أيَّ       .  القائمة سترد قريبا   دت دول أخرى أنَّ   كما أكّ 

ــبري جــدا    ــدد ك ــل ع ــا       حــني امتث ــة بأمســاء خربائه ــدمي قائم ــتراط تق ــراف الش ــدول األط ــن ال  م
 مجيــع الــدول األطــراف مل احلكــوميني قبــل ســحب القرعــة، فقــد أعــرب الفريــق عــن قلقــه ألنَّ

  .تفعل ذلك
ــت إمَّــ     -٢٨ ــّدة دول أطــراف، كان ــضت ع ــة أو   ورف ــسنة الثالث ا خاضــعة لالســتعراض يف ال

. الثالثـة، املـشاركة يف عمليـة اسـتعراض ثانيـة          اختريت من قبلُ لالضطالع باستعراض يف السنة        
بعض الدول األطراف اليت اخـتريت لكـي ُتـستعَرض أو لكـي ُتجـري استعراضـا ثانيـا                   ووافقت  

  . )انظر املرفق الثاين (أن تشارك يف عملييت استعراض قطري
ــشريعات        -٢٩ ــة ملكافحــة الفــساد، مبــا يف ذلــك الت وأبلــغ املتكلمــون عــن جهــودهم الوطني

وأبلـغ  . ة بشأن سبل الوصول إىل املعلومات وبشأن غـسل األمـوال وجمموعـات الـضغط       اجلديد
املتكلمــون أيــضا عــن اإلصــالحات املؤســسية والتعــاون بــني الوكــاالت والتعــاون مــع القطــاع   

وعلى وجه اخلصوص، أشار املتكلمون إىل أحدث إعالن صدر عن جمموعة العـشرين             . اخلاص
ــذا  ــصدد يف ه ــادرة شــراكة ال ــات املنفتحــة وإىل مب ــضا إىل   ، احلكوم ــتكلمني أي ــّدة م  وأشــار ع

بعض عـن التحـديات العمليـة املاثلـة أمـام           الـ  وأبلـغ    ،مبادرات أخرى إقليمية ومتعددة األطـراف     
التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة وحثّــوا الــدول األطــراف علــى التعــاون يف إطــار االتفاقيــة    

  . ذلك أولوية ملحَّةوتنفيذ الفصل الرابع تنفيذا تاما باعتبار
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ــاملنع واســترداد       -٣٠ وأبلغــت عــّدة دول عــن التــدابري املتَّخــذة يف تنفيــذ الفــصلني املعنــيني ب
 الدورة الثانية آللية االسـتعراض سـوف تتنـاول مـسائل أعقـد ممـا       دت على أنَّ وأكّ. املوجودات

اد أنفـسها قبـل     وأبرزت تلك الـدول أمهيـة إعـد       . كانت احلال عليه يف دورة االستعراض األوىل      
دورة االســتعراض الثانيــة بوقــت كــاف، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الفــريقني العــاملني احلكــوميني 

  .الدوليني املفتوحي العضوية املعنيني مبنع الفساد واسترداد املوجودات
واعُتـرب إعـداد    . وأشار املتكلمون إىل اآللية باعتبارها أداة قوية لبـدء التحـاور والتعـاون              -٣١

وأبلـغ عـّدة   . دةً للتعـاون بـني الوكـاالت     ت على قائمة التقييم الذايت املرجعية فرصـةً جيِّـ         اإلجابا
ــاع ُنهــج تتعلــق بأصــحاب املــصلحة املتعــددين، وخــصوصاً عــن       مــتكلمني عــن جتــارهبم يف اّتب

ــدين والقطــاع اخلــاص يف االستعراضــات      ــع امل ــشاركة اجملتم ــةم ــ. القُطري ــن   توأبلغ واحــدة م
 مجيــع ت نــشر البيانــات التفــصيلية اخلاصــة جبهــة االتــصال لديــه، وشــّجع اهاملــتكلمني بــأنَّ بلــد

رت أيـضا االجتماعـات الثالثيـة وغريهـا مـن      وذُِك. الدول األطراف على أن تفعل الشيء نفسه   
املشاورات غري الرمسية اليت جتـري علـى هـامش دورات الفريـق وسـائر االجتماعـات باعتبارهـا                   

  . من املمارسات اجليدة
ط الضوء على الدورات التدريبية الـيت تنظّمهـا األمانـة بـدعم مـن شـركاء آخـرين             وُسلِّ  -٣٢

باعتبارها عنصرا مهما جدا يف اآلليـة، كمـا اعُتـرب أنَّ مـن املفيـد مواصـلة تـدريب اخلـرباء علـى                        
  .املستويني اإلقليمي والوطين

إحـصاءات  فر  الـيت تـو    CAC/COSP/IRG/2012/4وقدَّمت األمانة حتديثا شفويا للوثيقة        -٣٣
خذت مـن أجـل      اخلطوات األّولية اليت اتُّ    مت حملة عن  وقُدِّ. ختلف خطوات عملية االستعراض   مل

إعداد الدول األطراف املستعَرضة يف السنة الثالثـة، مبـا يف ذلـك تـدريب جهـات االتـصال الـيت                     
ّدثـة  وقُـدِّم عـرض إيـضاحي للنـسخة احمل    .  إعـدادها مـسبقاً لالسـتعراض   قُدِّمت أمساؤها من أجل  

مــن الرباجميــة احملتويــة علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة والــصفحة الــشبكية اجلديــدة  
  .القُطريةاخلاصة باالستعراضات 

 خالل األطر الزمنيـة اإلرشـادية الـواردة يف          القُطريةومل ُينَجز الكثري من االستعراضات        -٣٤
ودعــا . القُطريــةبــشأن إجــراء االستعراضــات  املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة  

بعض الوفود إىل اتباع هنـج أكثـر واقعيـة بـشأن األطـر الزمنيـة، بـالنظر إىل تعقيـد الفـصلني قيـد              
وناشـدت وفـود أخـرى البلـدان أن         . االستعراض ومتطلبات الترمجة واملسائل املتعلقة بالقدرات     

 القُطريـة وأن تتبع عمليـة االستعراضـات   متتثل اللتزامها بتعيني جهات اتصال وخرباء حكوميني    
وأُعرب عن األمـل يف أن تـؤدي اخلـربة الـيت يكتـسبها املـشاركون                . ضمن األطر الزمنية احملدَّدة   
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 التـأخري يف    وأشـارت التقـارير إىل أنَّ     . يف االستعراضات إىل تقلـيص األطـر الزمنيـة يف املـستقبل           
عمليـة االسـتعراض وبـاخلرباء احلكـوميني      االستعراضات سبَّب مشاكل فيمـا يتعلـق باسـتمرارية          

 القُطريـة وحيتـاج األمـر إىل التخطـيط للزيـارات          .  النـاجم عـن ذلـك      ساق التقـارير  املسؤولني واتّ 
ويـتعني أن ُتجـّسد تقـارير االسـتعراض         . الـة مسبقا بطريقة جيـدة وإىل إعـدادها لكـي تكـون فعّ           

ــة ــّين؛ و   القُطري ــت مع ــة يف وق ــذ االتفاقي ــد     إدراج الميكــن تنفي ــدها البل ــيت يعتم ــة ال ــدابري املهم ت
املستعَرض قبل اختتام االستعراض بوقت قصري لغرض العلـم هبـا فقـط، مـع اإلشـارة إىل أهنـا مل                     

  .ختضع لالستعراض
 بأنَّ توزيع العمل بني اخلرباء احلكوميني التابعني للدول األطـراف املـستعرِضة هـو               وأُِقرَّ  -٣٥

 االسـتعراض   بعـض املـتكلمني أفـاد طبقـا خلربتـه بـأنَّ       يد أنَّ ب. وسيلة إلجناز االستعراض يف حينه    
يـسهم إسـهاماً كـبرياً يف نوعيـة     املستفيض لكال الفصلني من ِقبـل البلـدين املـستعرِضني كليهمـا             

  .االستعراض املوضوعية
وأُبــرز تعــّدد اللغــات باعتبــاره أحــد الــسمات املهمــة لآلليــة الــيت تتــيح مــشاركة مجيــع    -٣٦

. التأكيد علـى أنـه ينبغـي اسـتخدام اللغـات الرمسيـة الـست علـى قـدم املـساواة                    البلدان، وجرى   
وأعرب بعض املتكلمني عن قلقهم إزاء التـأخري النـاجم عـن الترمجـة، مبـا يف ذلـك يف احلـاالت                      

  .االستثنائية اليت جرت فيها الترمجة من لغات غري لغات األمم املتحدة
ــست     -٣٧ ــدروس املـ ــع الـ ــون بتجميـ ــى املتكلمـ ــن دورة   وأوصـ ــدة مـ ــات اجليـ فادة واملمارسـ

  .واستخدامها أساساً لدورة االستعراض الثانيةاالستعراض األوىل 
    

    منوذج اخلالصة الوافية   - باء  
ــه         -٣٨ ــذي أعدَّتـ ــة الـ ــة الوافيـ ــوذج اخلالصـ ــشروع منـ ــشأن مـ ــشة بـ ــرئيس املناقـ ــتهلَّ الـ   اسـ

ــؤمتر    ــرار امل ــة عمــال بق ــذي ، و٤/١األمان ــق اســتع ال ــدِّم إىل فري ــه   قُ ــذ لكــي ينظــر في راض التنفي
)CAC/COSP/IRG/2012/2 .(  

وأوضح األمني أنَّ مـشروع النمـوذج يهـدف إىل ضـمان االتـساق يف بنيـة اخلالصـات             -٣٩
 النمــوذج اســُتخدم يف اخلالصــات الوافيــة الــيت   الفريــَق علمــا بــأنَّ األمــُنيكمــا أحــاط. الوافيــة

الرجـوع إىل    رة الفريق، وبالتايل ميكـن للفريـق      اكتملت يف األشهر القليلة املاضية قبل انعقاد دو       
  .هذه اخلالصات الوافية الكتساب فهم أفضل لكيفية تطبيق النموذج املقترح

وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، تبادل املتكلمون اآلراء بشأن بنية النموذج املقتـرح                -٤٠
ذي أعّدتــه األمانــة وأعــرب العديــد مــن املــتكلمني عــن رضــاهم بــالنموذج الــ. وحمتــوى أقــسامه
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ــة  ــه العملي  ضــرورة أن يكفــل وأكّــد عــدد مــن املــتكلمني اآلخــرين علــى   . وأكّــدوا علــى فائدت
  .  وحمتواهالقُطريكرر اخلالصة الوافية بنية تقرير االستعراض لنموذج أال ُتا

 أن يتسق النموذج متاما مع اإلطار املرجعـي لآلليـة وقـرار     ضرورة وجرى التأكيد على    -٤١
وأعرب بعض املـتكلّمني عـن رأي يفيـد بـأن تعتمـد اخلالصـة الوافيـة هنجـا عامـا،                     . ٤/١ املؤمتر

 صـياغة  وأشـاروا إىل أنَّ . وأن تتجّنب تقدمي بيان مفصل عن تنفيذ كل حكـم قيـد االسـتعراض       
  .النموذج صياغة عامة ستسمح بتطبيقه على كلتا دوريت االستعراض

وأعربـوا عـن رأي     . يـة كمـصدر للمعلومـات     وأكّد عّدة مـتكلمني قيمـة اخلالصـة الواف          -٤٢
يفيد باعتبار اخلالصة الوافية وثيقة قائمـة بـذاهتا وحتتـوي علـى قـدر معقـول مـن التفاصـيل عـن                       

 من شـأن هـذا النـهج تيـسري دراسـة اخلالصـة الوافيـة                ورأوا أنَّ . تنفيذ األحكام قيد االستعراض   
  . وتعزيز فائدهتا العامة

  : خالصة الوافيةلل التالية يةالبنوقد وافق الفريق على   -٤٣
يف ] البلــد املــستعَرض[حملــة عامــة عــن اإلطــار القــانوين واملؤســسي لـــ  : مقّدمــة  -١  

  سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  [...]الفصل   -٢  
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   ١-٢    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  ٢-٢    
  التحّديات املُواَجهة يف التنفيذ إن وجدت  ٣-٢    
االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجـل حتـسني تنفيـذ          ٤-٢    

  االتفاقية
  [...]الفصل   -٣  
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   ١-٣    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  ٢-٣    
  تنفيذ إن وجدتالتحّديات املُواَجهة يف ال  ٣-٣    
االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجـل حتـسني تنفيـذ          ٤-٣    

  االتفاقية
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    تقريرا التنفيذ املواضيعيان   - جيم  

ــذ املواضـــــيعيني         -٤٤ ــسية لتقريـــــري التنفيـــ ــر الرئيـــ ــة بإجيـــــاز العناصـــ ــت األمانـــ عرضـــ
CAC/COSP/IRG/2012/CRP.1) وCAC/COSP/IRG/2012/CRP.2( يتضمنان معلومـات     اللذين 

والفـصل الرابـع    ) التجرمي وإنفـاذ القـانون    (عن تنفيذ الدول األطراف املستعَرضة للفصل الثالث        
. من االتفاقية يف السنتني األوىل والثانيـة مـن الـدورة األوىل آلليـة االسـتعراض            ) التعاون الدويل (

سـتعراض املتعلقـة بتـسع عـشرة     واسُتند يف إعداد التقريرين إىل املعلومـات الـواردة يف تقـارير اال         
ــى وشــك االكتمــال      ــيت اكتملــت أو كانــت عل ــة ال ــار٣١يف دول ــايو / أي ــضمن . ٢٠١٢م ويت

التقريران أمثلة عن التنفيذ ومعلومات عن التجارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة والتحـديات               
، مبيَّنـةً   واملالحظات، وكذلك حملة عامة مواضـيعية عـن أبـرز االحتياجـات إىل املـساعدة التقنيـة                

  . حيثما أمكن حسب توزيعها اإلقليمي
ورّحب املتكلمون بالتقريرين املواضيعيني وبأمهيتهما املتزايدة بالنـسبة للعمـل التحليلـي             -٤٥

الــذي يــضطلع بــه الفريــق، وال ســّيما فيمــا يتعلــق باشــتماهلما علــى املــسائل املوضــوعية وحتليــل  
تكلمـون عـن تقـديرهم إلدراج توصـيات الفريـق           وأعـرب امل  . االحتياجات من املساعدة التقنيـة    

السابقة يف التقريـرين، وشـّددوا علـى فائـدة األمثلـة عـن التنفيـذ واملمارسـات اجليـدة باعتبارهـا                     
ومـن مث فـإنَّ التقـارير املواضـيعية تـوفِّر معلومـات قيِّمـة عـن الفـوارق                   . وسيلة لتبادل املعلومـات   

دول األطراف املشاركة يف آلية االسـتعراض، وميكـن   الطفيفة يف التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بال     
  . أكربأيضا أن تساعد الفريق يف استبانة جماالت معيَّنة تستحق اهتماما

ــا يف         -٤٦ ــة مت تناوهل ــن االتفاقي ــة م ــشة يف أحكــام موضــوعية معيَّن ــاب املناق ــق ب ــتح الفري وف
ومـسؤولية الشخـصيات    التقريرين، ومنـها اإلثـراء غـري املـشروع والرشـوة يف القطـاع اخلـاص،                 

وقدَّم عدد مـن املـتكلمني معلومـات عـن جتـارب بلـداهنم              . االعتبارية، واالمتيازات واحلصانات  
يف جمال تنفيذ االتفاقية، وأبـرزوا الفـوارق الطفيفـة يف التنفيـذ والتحـديات الـيت تعتـرض التنفيـذ                    

 الفرعيــة مــن قبيــل ونوقــشت التــدابري. وكــذلك التــدابري املبتكــرة املّتخــذة وأحــدث التطــورات 
وشــدَّد عــدد مــن   . اإلفــصاح عــن املوجــودات واإليــرادات يف ســياق اإلثــراء غــري املــشروع       

املتكلمني على احلاجة امللحَّة إىل تعزيز التعاون الدويل، وال سـّيما يف جمـاالت تـسليم املطلـوبني                  
ار املتكلمـون أيـضا     وأشـ . واملساعدة القانونية املتبادلـة واسـترداد املوجـودات واملـساعدة التقنيـة           

. إىل ضرورة زيادة التعاون وتبادل املعارف بشأن كيفية تطبيق االتفاقية أساسا للتعـاون الـدويل           
ويف جمال املـساعدة التقنيـة، ذُكـر موضـوع طلبـات احلـصول علـى تـشريعات منوذجيـة وتبـادل                      

أيــضا إىل وأُشــري . اخلــربات يف التحقــق مــن التــصرحيات املقدمــة حتــت القَــَسم عــن املوجــودات 
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قاعدة بيانات املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة اخلاصـة بالـسلطات املركزيـة املعيَّنـة مبوجـب                    
اجلرميـــة املنظَّمـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة كافحـــة الفـــساد واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملاتفاقيـــة 

 الالزمــة مــن أجــل واالتفاقيــات املتعلقــة باملخــدِّرات، وإىل البّوابــة الــشبكية لــألدوات واملــوارد  
اليت تتضّمن سوابق قضائية معيَّنـة بـشأن اسـترداد    ) تراك(رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد   

  . املوجودات
وأكَّد عدة متكلمني على ضرورة اإلنفاذ الفعال لقوانني مكافحـة الفـساد القائمـة، مبـا                -٤٧

يات الــيت أشــار إليهــا يف ذلــك تــوفري املعلومــات اإلحــصائية ذات الــصلة، وهــذه إحــدى التحــد 
وأفــادت األمانــة بأنَّــه مت يف ســياق عمليــات االســتعراض مجــع مــا تــوافر مــن  . بعــض املــتكلمني

 ذلـك   وأُشـَري إىل أنَّ   . املعلومات عن اإلنفاذ، بيد أنَّ اإلحصاءات الشاملة مل تكـن دائمـا متاحـة             
ــذ        ــشأن التنفي ــنَّت ب ــيت ُس ــشريعات ال ــد الت ــة عه ــها حداث ــزى إىل أســباب من ــة  ُيع ــدم كفاي ، وع

  .القدرات، وقلة اإلملام ببعض األحكام مقارنة بأحكام أخرى
وأقّر عدة متكلمني بـضرورة قيـام الـدول بتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة تنفيـذا كـامال                        -٤٨

. وشددوا على أمهية التوعيـة بتطبيـق مبادئهـا وتبـادل املعـارف واملعلومـات بـني الـدول                  . وفعاال
ة متكلمني أمهية دور األمانة يف تعزيز اإلملام باالتفاقيـة وتـوفري الـدعم              ويف هذا الصدد، أبرز عد    

الــتقين ملــساعدة الــدول علــى مواجهــة التحــديات الــيت تعتــرض تنفيــذها، بوســائل منــها املبــادرة 
وأُشــري إىل ضــرورة قيــام الــدول ببنــاء التعــاون والثقــة . اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة

والحــظ املتكلمــون أيــضا أنَّ تنفيــذ  .  مباشــرة لتعزيــز التعــاون الــدويل واملــشاركة يف اتــصاالت
 التطــورات واالجتاهــات يف التنفيــذ قــد جتلــت بالفعــل خــالل  االتفاقيــة هــو عمليــة تدرجييــة وأنَّ

  .السنتني األوليني من دورة آلية االستعراض
ــاد ك     وأُشــَري إىل أنَّ  -٤٩ ــع ازدي ــسع م ــارير املواضــيعية ســوف يَت ــوى التق ــات   حمت ــة البيان مي

والحظ املتكلمون أنَّ التقارير املقبلـة ميكـن أن متيِّـز بـني األحكـام اإللزاميـة واألحكـام                   . اجملّمعة
غري اإللزاميـة، وهـذا مـا سـوف يـصبح أهـّم يف دورة االسـتعراض الثانيـة، وأنَّـه قـد يكـون مـن                           

تعلقة بتنفيـذ أحكـام     املفيد إعداد موجز مقتضب باملالحظات الرئيسية أو باملمارسات اجليدة امل         
ورّحب أحد املتكلمني بـإدراج مزيـد مـن األرقـام املفـصَّلة املتعلقـة بالتنفيـذ                 . معيَّنة من االتفاقية  

  . ومن املعلومات عن كيفية تنفيذ السلطات الوطنية لالتفاقية
ورّحب املتكلمـون بإعـداد إضـافات ذات طـابع إقليمـي إىل الـدورات املقبلـة للفريـق،                     -٥٠

ع كميــة كــبرية مــن البيانــات، ودعــوا إىل إجــراء مناقــشة أكمــل ملــضمون تلــك         حــال جتميــ 
وُيتوقـــع إجـــراء مناقـــشة . ورّحبـــت األمانـــة باقتراحـــات الفريـــق يف هـــذا الـــصدد. اإلضـــافات
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مواضــيعية شــاملة جديــدة بــشأن التنفيــذ يف الــدورة املــستأنفة للفريــق، عنــدما تتــوافر أيــضا           
  . الترمجات الكاملة للتقارير

    
    املساعدة التقنية  -عاًراب  

دعا الـرئيُس الفريـَق إىل النظـر يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة الالزمـة لتنفيـذ االتفاقيـة مـن                         -٥١
 الـذي  ،٣/١وأُشـري إىل القـرار   . مـن خـالل آليـة االسـتعراض       أجل تلبيـة االحتياجـات املـستبانة        

 اضـطلع بـه سـابقاً الفريـق     كلَّف مؤمتر الدول األطراف فيه الفريق مبتابعة ومواصلة العمل الذي       
وكـذلك اسـتذكر األمـني      . العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة              

ــرار  ــه        ،٤/١الق ــذي تؤّدي ــيِّم ال ــدور املتواصــل والق ــدول األطــراف بال ــؤمتر ال ــه م ــّر في ــذي أق  ال
ل اّتبــاع هنــج ثالثــي املــساعدة التقنيــة يف إطــار اآلليــة، وبأمهيــة تقــدمي هــذه املــساعدة مــن خــال  

كمـا شـدد علـى      . أي على املستوى العاملي واملـستوى اإلقليمـي واملـستوى الـوطين           : املستويات
  . ضرورة أن ينظر الفريق يف دوره يف تقدمي تلك املساعدة

ــة         -٥٢ ــذ االتفاقيـ ــا لتنفيـ ــة دعمـ ــساعدة التقنيـ ــشأن املـ ــذكرة بـ ــق مـ ــى الفريـ وُعرضـــت علـ
(CAC/COSP/IRG/2012/3)ــر في ــا لينظ ــتجابة      . ه ــن اس ــة ع ــة حمدَّث ــة عام ــذكّرة حمل ــضّمن امل وتت

. املكتب لالحتياجات من املـساعدة التقنيـة منـذ انعقـاد الـدورة الرابعـة ملـؤمتر الـدول األطـراف                    
 وللخطــط الراهنــة ٢٠١١يوليــه /وصــفاً لألنــشطة املــضطلع هبــا منــذ متــوز تلــك الوثيقــة وتقــّدم 

  . ا املكتب يف الفترة املقبلةاملتعلقة باملساعدات التقنية اليت سيقّدمه
ــة بــشأن تقــدمي        -٥٣ ــة أساســا للمناقــشة األولي ــائق الــيت أعــدهتا األمان ورحَّــب الفريــق بالوث

ــة  ــساعدة التقني ــى      . امل ــز عل ــديرهم للتركي ــى وجــه اخلــصوص، عــن تق وأعــرب املتكلمــون، عل
ة علــى العــرض فقــد وفّــر هــذان التقريــران، عــالو  . املــساعدة التقنيــة يف التقريــرين املواضــيعيني 

املفصَّل لالحتياجات من املساعدة التقنية يف اخلالصات الوافية، اإلملـام واإلدراك باالحتياجـات             
 تلـك اخلالصـات ُعمِّمـت علـى اإلدارات          وأبلغ أحد املتكلمني الفريق بـأنَّ     . اليت حدَّدهتا الدول  

  .املعنية لضمان مواءمة املشاريع مع تلك االحتياجات
. سـتعراض االن على أنَّ املساعدة التقنية عنصر أساسي من عناصر آليـة            وشدَّد متكلمو   -٥٤

ــا          ــى أهن ــنص عل ــيت ت ــادئ ال ــة، وخاصــة املب ــة لآللي ــادئ التوجيهي ــى أنَّ املب ــدوا عل ــصف وأكَّ تت
 ال ُتفـضي إىل أيِّ شـكل مـن أشـكال          أ و بالشفافية والكفاءة وعـدم التـدخل والـشمول والرتاهـة         

وُشــدِّد علــى أمهيــة اّتبــاع هنــج . لــى تقــدمي املــساعدة التقنيــة، تنطبــق أيــضا عي التــصنيفالترتيــب
قطري، مبادرةً وتنفيذاً، يف برجمة املساعدة التقنية وتقدميها على حنو متكامل ومّتـسق، وفقـاً ملـا                 
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، باعتبـار ذلـك وسـيلة فّعالـة لتلبيـة احتياجـات الـدول مـن                 ٤/١ و ٣/٤ قـرارا املـؤمتر   ينص عليه   
  . املساعدة التقنية

كَّد عدة متكلمني ضرورة تفادي ازدواجية اجلهود، واالسـتفادة بـشكل أفـضل مـن               وأ  -٥٥
وُسلِّط الضوء على التنسيق الفّعال على مجيع املستويات بني الـسلطات الوطنيـة             . املوارد املتاحة 

واملنظمات الثنائية واملتعـّددة األطـراف وسـائر مقـدِّمي املـساعدة التقنيـة، باعتبـار ذلـك عنـصراً                    
وأقــّر بعــض املــتكلمني بــدور اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري  .  تقــدمي املــساعدة التقنيــةمهمــا يف

أحـد املـتكلمني    وأعـرب   . القطاع اخلاص بوصفها جهات فاعلة يف مكافحة الفساد       واحلكومية  
  . دور وسائل اإلعالمعن تقديره ل

ليمـــي العـــاملي واإلق-وأعـــرب متكلمـــون عـــن تقـــديرهم للنـــهج الثالثـــي املـــستويات    -٥٦
وُشــدِّد علــى أمهيــة تــسهيل زيــادة تبــادل املعــارف . يف تقــدمي املــساعدة التقنيــةاملتَّبــع  -والــوطين

وأشــار عــدة مــتكلمني إىل . ووجهــات النظــر مــن أجــل مواجهــة التحــديات يف تنفيــذ االتفاقيــة
الدور اهلـام الـذي ميكـن أن يؤديـه املكتـب كمقـدِّم للمـساعدة التقنيـة، مـن خـالل ربـط نتـائج                      

وُشـدِّد علـى أمهيـة      . لية االستعراض بتقدمي املساعدة التقنية ومن خـالل تطـوير املعرفـة أيـضا             عم
 ومشلـت األدوات األخـرى    ؛بوابة تراك يف نشر املعلومات وكمورد من موارد املـساعدة التقنيـة           

وأقـــّر . أداة كتابـــة طلبـــات املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة وقاعـــدة بيانـــات الـــسلطات املركزيـــة
بأمهيـــة أنــشطة وأدوات تعليميـــة أخــرى، مــن قبيـــل تلــك املـــستخدمة يف      مــون آخــرون  متكل

األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، وتلك اليت يعكـف املكتـب علـى إعـدادها يف إطـار املبـادرة                   
وأُثـين علـى اجلهـود الـيت يبـذهلا املكتـب يف جمـال املـساعدة التقنيـة،                   . األكادميية ملكافحة الفساد  

وأكَّـد عـدة مـتكلمني      . خالل إيفاد مستشارين إقليميني معنيني مبكافحة الفـساد       وخصوصاً من   
ــادل املعلومــات لتعزيــز التنــسيق علــى املــستوى اإلقليمــي    ــة تب ــادل متكلمــون جتــارهبم  . أمهي وتب

وركّـز  . باعتبارهم من مقدِّمي املساعدة التقنية، بوسائل منها التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                
 وضــع خطــط عمــل وطنيــة طوعيــة تــستند إىل نتــائج عمليــة االســتعراض،  عــدة مــتكلمني علــى

  . وعلى ضرورة عدم تقدمي املساعدة التقنية إال عند الطلب
. وأبرز متكلمون أمهية تأمني التمويل الكايف واملـوارد الالزمـة لتقـدمي املـساعدة التقنيـة                  -٥٧

املـساعدة علـى حنـو مـستدام        ذه  هـ وقُدِّم للفريق مثال على مـسامهة متعـّددة الـسنوات يف تقـدمي              
ــا اتَّ. ومتواصــل ــى أنَّ  كم ــتكلمني عل ــدة م ــق ع ــدت يف     ف ــيت عق ــة للّ ــة عمــل، مماثل  تنظــيم حلق

، ميكــن أن يــوفر حــافزاً جلهــود التنــسيق ومعرفــة معّمقــة بالتــدابري الــيت   ٢٠٠٧مونتفيــديو عــام 
عدة التقنيـة فيمـا خيـص       وضعتها اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف وسـائر مقـدِّمي املـسا           

  . تعزيز تنفيذ االتفاقية
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فاقيـة   تقـدمي املـساعدة التقنيـة دعمـا لالت         وأفاد ممثل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـأنَّ            -٥٨
ب ورّحــ.  بلــدا١٣٥ الـيت تقــوم بتنفيــذ بـرامج ذات صــلة يف حنـو    يـشكل أولويــة عاليـة ملنظمتــه  

ــسيق  ــامج اإلمنــ  اجلــاريبالتن ــب والربن ــني املكت ــذهلا      ب ــيت يب ــود ال ــدير اجله ــع التق ائي والحــظ م
وأشــار إىل عمــل الربنــامج اإلمنــائي علــى  . مستــشارو املكتــب اإلقليميــون يف مكافحــة الفــساد 

تعزيز التنفيذ الكامل التفاقية مكافحة الفساد على النحو املبني يف املالحظـة اإلرشـادية املعنونـة                
" حتليـل للثغـرات  "وال سيما املتعلقة منها بإجراء  هذه اجلهود، ، وأوضح أنَّ"جتاوز احلد األدىن "

يف   ُيـضطَلَُع بـه     العمل وأفاد بأنَّ هذا  . وبشكل طوعي املعين  لن تتم إال بناء على طلب من البلد         
تقييم الـذايت    باستخدام قائمة ال   ، ومتشيا مع املبادئ التوجيهية لآللية     إطار والية الربنامج اإلمنائي   

  .املرجعية كأساس له
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -ساًخام  
، أن ٤/١ مـــؤمتر الـــدول األطـــراف طلـــب إىل األمانـــة يف قـــراره أشـــار األمـــني إىل أنَّ  -٥٩

 يف مـذكرة األمانـة بـشأن االحتياجـات مـن املـوارد الالزمـة لعمـل             املبـيَّن تواصل دراسة الـنقص     
مـن خـالل ترشـيد التكـاليف أو مـن           حتديد ما إذا كان ميكـن معاجلـة ذلـك الـنقص             بغية  اآللية،  
  التربعـــات، وأن تأخـــذ ذلـــك الـــنقص يف االعتبـــار عنـــد تقـــدمي ميزانيـــة فتـــرة الـــسنتني   خـــالل
، والبـــاب الـــسابع مـــن اإلطـــار ١/١اســـتعراض التنفيـــذ ، وفقـــا لقـــرار فريـــق ٢٠١٥-٢٠١٤
 النجـاح يف   د األمني على اجلهود املبذولة بغية االمتثـال هلـذا التوجيـه مـن خـالل               وشدَّ. املرجعي

حشد التمويل لتغطية بعض االحتياجات املتعلقـة بـاملالك الـوظيفي ومـن خـالل زيـادة الكفـاءة                   
ــة    ــات التداولي ــائق اهليئ ــة ترمجــة وث ــن      . لكفال ــر م ــا ميكــن أن يظه ــراف مب ــدول األط ــُتبلَّغ ال وس

ين احتياجات إضافية، وذلك يف الدورة املستأنفة لفريق اسـتعراض التنفيـذ الـيت سـتعقد يف تـشر         
وأعــرب األمــني عــن تقــديره للتربعــات الــواردة مــن الــدول واملنظمــات . ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

ستعراض، وشجع املاحنني علـى النظـر يف موضـوع التمويـل املتعـدد الـسنوات مـن        االلدعم آلية   
ورغـم  . مكني من التخطـيط الـسليم     أجل كفالة االتساق واالستمرارية والقابلية على التنبؤ والت       

راجعـة للـسنتني    امل مستوى املسامهات من خارج امليزانية لتغطية احتياجـات آليـة            فايةاحتمال ك 
الثانية والثالثة، فقد أكّدت األمانة عدم القدرة على التنبؤ بالتمويل الـذي عـادة مـا يـتم التعهـد                    

  . به بشكل سنوي
ــدَّ  -٦٠ ــات الــيت تكّبــ   مت األمانــة معلومــات مفــصَّ  وق نتني دهتا حــىت اآلن للــس لة عــن النفق

 مـن تقـدمي أرقـام هنائيـة يف ظـل        هـا متكّنسـتعراض وأشـارت إىل عـدم        االاألوليني من عملية آليـة      
  . ةض لكل من السنتني األوىل والثانياستمرار عمليات االستعرا
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ــيت مت تكّبــ    -٦١ ــات ال ــصل النفق ــائق     وتت ــة لوث ــة بالترمجــة الرمسي ــة العادي دها يف إطــار امليزاني
ويتعـّين أن يقـوم املكتـب خـالل خريــف     .  تـسع وظـائف يف األمانــة  اهليئـات التداوليـة وبتمويـل   

 مـــن امليزانيـــة العاديـــة لفتـــرة الـــسنتني بإعـــداد معلومـــات عـــن االحتياجـــات اإلضـــافية ٢٠١٢
  . لتقدميها إىل األمني العام لكي يتسىن له تنسيقها٢٠١٥-٢٠١٤

قــد جتــاوزت علــى ســتكون لــسنة الثانيــة يف ا النفقــات مــن خــارج امليزانيــة لــوحظ أنَّو  -٦٢
وفيمـا  .  الـيت أُجريـت    القُطريـة  نفقات السنة األوىل نظراً الرتفـاع عـدد االستعراضـات            األرجح

يتعلــق مبــسألة الترمجــة، أكــدت األمانــة جمــددا جهودهــا لتغطيــة ترمجــة الوثــائق الرمسيــة لفريــق     
 بالفـساد  استعراض التنفيذ ضمن احلصص القائمـة مـن امليزانيـة العاديـة املخصـصة للفـرع املعـين            

ــأنَّ . واجلــرائم االقتــصادية  ــد ب ــة التابعــة للمكتــب   وأُفي  باملمارســة ظلــت تعمــل  املكاتــب امليداني
املتمثلة يف االستعانة مبصادر خارجية لترمجة وثائق العمل السـتعماهلا يف فـرادى االستعراضـات               

ــة ــصدد اختــ       . القُطري ــة ب ــساقها، كانــت األمان ــة ات ــة الترمجــة وكفال ــسيط عملي ــن أجــل تب اذ وم
 نتــائج وســوف ُتعــَرف. لوثــائق غــري التداوليــةاتلــك إجــراءات عامليــة الشــتراء خــدمات لترمجــة 

  . ٢٠١٢أغسطس عام /إجراءات االشتراء يف آب
ــائق املقدَّ     -٦٣ ــاحهم لوضــوح الوث ــة علــى  مــة وشــجّ وأعــرب املتكلمــون عــن ارتي عوا األمان

ملخـاطر النامجـة عـن عـدم        وسـلط بعـض املـتكلمني الـضوء علـى ا          . مواصلة هذا النهج الـشفاف    
ص السـتمرار عمـل آليـة االسـتعراض، وأعربـوا عـن قلقهـم مـن                 إمكانية التنبؤ بالتمويـل املخـصّ     

  .  يف السنة الثالثةالقُطريةاالستعراضات  تكفي األموال لتغطية الزيادة يف عدد أالّ
ــدِّ    -٦٤ ــة  وأشــار املتكلمــون إىل االلتزامــات الــيت قُ ــشاء آلي ــد إن ــة االســتعراض مت عن لكفال

د العديـد مـن املـتكلمني علـى عـدم           وشـدَّ .  عملـها  يةالسـتمرار الـالزم   التمويل الكايف واملستدام    
ــة  ــة اللغوي ــة بالتعددي ــة اســتعراض التنفيــذ وعلــى أنَّ اجملازف  مــن الــضروري، وفقــا لإلطــار   لعملي

 املرجعي لعمليـة االسـتعراض، كفالـة إمكانيـة إجـراء االستعراضـات بأيـة لغـة مـن لغـات األمـم                      
ويف هذا الصدد أعرب املتكلمون عـن أسـفهم لـبعض التـأخر يف ترمجـة وثـائق                  . املتحدة الرمسية 

وأوصــى بعــض  . القُطريــة إجــراء العديــد مــن االستعراضــات    أمــدالعمــل مــا أدى إىل إطالــة   
  .٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني مليزانية العادية  ااملتكلمني بإدراج ترمجة وثائق العمل يف وثيقة

 علمــا باملــسائل املاليــة واملتعلقــة  الفريــَقاملتكلمــون علــى أمهيــة أن حتــيط األمانــةُد وشــدَّ  -٦٥
بامليزانية، وطلبوا إىل األمانة أن تقدم األرقام التقديرية لالحتياجات مـن امليزانيـة العاديـة للفتـرة                  

وأوضــح األمــني أنــه يف حــال رغبــت  . إىل الفريــق يف دورتــه الثالثــة املــستأنفة  ٢٠١٥-٢٠١٤
ــام بالترمجــات غــري     الــدول ــة العاديــة للقي  األطــراف يف دعــم االحتياجــات اإلضــافية مــن امليزاني



 

18V.12-54851 
 

CAC/COSP/IRG/2012/6  

وأشـار بعـض املـتكلمني      . بد من اختاذ قرار بذلك يف املؤمتر املقبل للدول األطراف          الرمسية، فال 
 قرار يتعلق باملالية وامليزانية سوف يـدخل ضـمن واليـة سـائر هيئـات األمـم املتحـدة                     أيَّ إىل أنَّ 

  .اختصاصها، السيما اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية واللجنة اخلامسةو
    

    مسائل أخرى  -سادساً  
    نظمات غري احلكوميةملا جلسة إعالمية لصاحل    

ــد أوَّ     -٦٦ ــاحهم لعق ــصاحل  ل أعــرب املتكلمــون عــن ارتي ــة ل ــسة إعالمي ملنظمــات غــري  ا جل
 هبـا   َمعلى وجه اخلصوص أُثين على الطريقـة الـيت قـدَّ          و. احلكومية، واعتربوه خطوة أوىل إجيابية    

مـة األمانـة عـن أعمـال الفريـق الـيت اسـتندت إىل                وكـذلك علـى مقدِّ     ،اجللسةَ اإلعالمية  الرئيُس
 متثـل مناسـبة     اجللسة اإلعالمية  هذه   وأشار املتكلمون إىل أنَّ   . ٤/٦ وفقا للقرار    ،الوثائق الرمسية 

 املقبلـة   اجللـسات اإلعالميـة    احلكوميـة وإىل إمكانيـة حتـسني         أوىل لبدء حوار مع املنظمـات غـري       
وأعـــرب بعـــض . مــن حيـــث الطرائـــق والتـــسهيالت والتوقيـــت علــى هـــامش دورات الفريـــق  

  قبـل دورة الفريـق أو      اجللـسة اإلعالميـة   املتكلمني عـن رأي مفـاده أنـه ميكـن يف املـستقبل عقـد                
النظر إىل توفري الترمجة الـشفوية يف الـدورة   د آخرون أنه ال ينبغي بالتزامن معها أو بعدها، وأكّ   

م حــد املــتكلمني بــأن تــنظَّوأوصــى أ.  يــشكل ســابقة بالنــسبة للــدورات املقبلــةهاحلاليــة علــى أنــ
  املقبلة وفقا لقائمة متكلمني تتـيح للمنظمـات غـري احلكوميـة فرصـة الـتكلم            اجللسات اإلعالمية 

  يف اجللـسات اإلعالميـة املقبلـة       للعـزوف تـدابري   اختـاذ   بوأُوصـَي   . أّوالً قبل إعطاء الكلمة للدول    
ــاتعــن  ــاء واالستعاضــة عــن ذلــك حبــ  اإلدالء ببيان ــروار بّن ــة  أكث  بــني املنظمــات غــري احلكومي

 القـت ترحيـب املنظمـات غـري         اجللـسة اإلعالميـة    وأشار العديد مـن املـتكلمني إىل أنَّ       . والدول
  . احلكومية وإىل أنه قُّدمت توصيات قّيمة

 للحـصول علـى     باعتبارهـا فرصـةً    اجللـسة اإلعالميـة    العديد مـن املـتكلمني فائـدة         دوأكّ  -٦٧
 لبنـاء الثقـة، وفقـا للقـرار         معلومات بشأن خـربة املنظمـات غـري احلكوميـة ومـسامهاهتا، وتـدبرياً             

 مــسامهاهتا يف مكافحــة عــنمــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة  ورحبــوا باملعلومــات املقدَّ. ٤/٦
مـن املـتكلمني باختـاذ إجـراءات مـن أجـل التنفيـذ الكامـل لقـرار املـؤمتر                    وأوصـى عـدد     . الفساد

 وعلــى وجــه اخلــصوص، الحــظ عــدة مــتكلمني بقلــق أنَّ  . ، وللمبــادئ التوجيهيــة لآلليــة ٤/٦
وذكـر العديـد مـن املـتكلمني أهنـم       . اجللـسة اإلعالميـة   كـرت خـالل     نـة قـد ذُ    حاالت بلـدان معيَّ   

مت وميـــة يف جلــسات اإلحاطـــة املقبلـــة إذا مـــا قـــدَّ بــون مبـــداخالت املنظمـــات غـــري احلك يرّح
ــشطة        ــة االســتعراض، وأن ــسامهات يف عملي ــة بامل ــشطتها املتعلق ــداً عــن أن ــر حتدي معلومــات أكث

معلومــات عــن املــسامهة يف صــياغة التــشريعات،  وقُــدِّمت . املــساعدة التقنيــة، وتنفيــذ االتفاقيــة 
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ــة ملكا   ــذ خطــط العمــل واالســتراتيجيات الوطني ــة  ودعــم تنفي فحــة الفــساد، والتــدريب والتوعي
  .واالتصال

ونظــر الفريــق يف أفــضل الــسبل لتنظــيم اإلحاطــة وإتاحــة إجــراء حــوار بنــاء يف دورتــه     -٦٨
وأوصى بعض املتكلمني باختاذ تدابري لتـشجيع مـشاركة طائفـة مـن املنظمـات               . املستأنفة الثالثة 

  .أكثر تنوعاً، ال سيما من البلدان النامية
    

    دورة الرابعةلل املؤقَّتعمال األل جدو  -سابعاً  
ــسته      -٦٩ ــذ، يف جل ــتعراض التنفي ــق اس ــد فري ــة اعتم ــودة يف الثامن ــران٢٢املعق ــه / حزي يوني

  ). انظر املرفق األول( ت لدورته الرابعة، جدول األعمال املؤق٢٠١٢َّ
    

    اعتماد التقرير  -ثامناً  
  .الثالثة ، التقرير عن أعمال دورتهاعتمد فريق استعراض التنفيذ يف جلسته الثامنة أيضاً  -٧٠
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    املرفق األول
      الرابعة تعراض التنفيذجدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق اس    

  :املسائل التنظيمية  -١
  افتتاح الدورة؛  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢
  .دة التقنيةاملساع  -٣
  .املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٤
  .مسائل أخرى  -٥
  .اخلامسة جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ  -٦
  .اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة  -٧
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   املرفق الثاين
   ة أو مستعرِضة ُمستعَرضالدول األطراف اليت اختريت لتكون دوالً    

    األوىليف دورة االستعراض 
الدولتني اللـتني اختريتـا   بكل دولة ستخضع لالستعراض باالقتران  ٤ إىل ١من ترد يف اجلداول  

إلجرائه يف السنوات األربع مـن دورة االسـتعراض األوىل آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم                    
  .املتحدة ملكافحة الفساد

  ١اجلدول 
  السنة األوىل: عَرضة والدول املستعرِضةالدول املُست

 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدول الطرف املستعرِضة 
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

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

 نيجرييا ملديف األردن جمموعة الدول اآلسيوية
 باراغواي  إيران اإلسالمية مجهورية بنغالديش 
 كينيا اليمن منغوليا 
 الواليات املتحدة بنغالديش فيجي 
 مالوي طاجيكستان بابوا غينيا اجلديدة 
 اململكة املتحدة أوزبكستان إندونيسيا 
    

 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا
 ميقراطية الشعبيةمجهورية الو الد اجلبل األسود كرواتيا

 أوروبا الشرقية جمموعة دول

 السويد ألبانيا بلغاريا
 بولندا سلوفينيا أوكرانيا 
    

 أوكرانيا السلفادور شيلي
 هاييت املكسيك الربازيل

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
  يبـوالكاري

 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية
 سنغافورة بنما األرجنتني 
 إكوادور عددة القوميات املتبوليفيادولة  بريو 
    

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

 ليتوانيا بلجيكا سبانياإ 
 الرأس األخضر الدامنرك فرنسا 
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  ٢اجلدول 
   السنة الثانية:املستعَرضة والدول املستعرِضةاختيار الدول 

 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدول الطرف املستعرِضة 
 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

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

 ليختنشتاين اليمن بروين دار السالم جمموعة الدول اآلسيوية
 األردن ماليزيا العراق 
 لكسمربغ منغوليا مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
 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 سري النكا )أ(الكويت 
    

 مالطة بولندا سلوفاكيا جمموعة دول أوروبا الشرقية
 أوكرانيا رومانيا صربيا 
 ةاململكة املتحد أرمينيا اجلبل األسود 
 بوروندي ألبانيا إستونيا 
 غواتيماال البوسنة واهلرسك أذربيجان 
 إكوادور أوكرانيا االحتاد الروسي 
 قربص هنغاريا )أ(جورجيا 
    

 جمموعة دول أمريكا الالتينية غواتيماال الربازيل كوبا
 الربازيل األرجنتني أوروغواي والكارييب

 سنغافورة القوميات املتعددة بوليفيادولة  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
 كويتال السويد النرويج ودول أخرى 

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

  .لة من السنة السابقة من الدورةمؤّج  )أ(
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  ٣اجلدول 
  السنة الثالثة:املستعَرضة والدول املستعرِضةاختيار الدول 

 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  ستعرِضة الدول الطرف امل

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى من اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

 جزر مارشال سرياليون مايل جمموعة الدول األفريقية
 غابون بوتسوانا ليسوتو 
 بريو ليبيا جيبويت 
 التفيا النيجر اجلزائر 
 سانت لوسيا رواندا غانا 
 الياأستر موزامبيق زانيا املتحدة  مجهورية تن 
 رواندا الكونغو بوركينا فاسو 
 غيانا سيشيل تونس 
 جيبويت توغو بيساو- غينيا 
 ليشيت- رتيمو ليربيا أنغوال 
 أنتيغوا وبربودا مجهورية أفريقيا الوسطى )أ(موريتانيا 
    

 بلغاريا اهلند مجهورية كوريا جمموعة الدول اآلسيوية
 النمسا تركمانستان قربص 
 كينيا لبنيالف ماليزيا 
 النرويج جزر سليمان باكستان 
 دومينيكا )املتحدة- واليات(ميكرونيزيا  قطر 
 بروين دار السالم الصني أفغانستان 
 الصني بابوا غينيا اجلديدة )أ(سري النكا 
    

 جامايكا مجهورية مولدوفا هنغاريا جمموعة دول أوروبا الشرقية 
 الكامريون التفيا سلوفينيا 
 يرلنداإ جورجيا تفياال 
 فرنسا إستونيا رومانيا 
 يسلنداإ كرواتيا سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  
 قريغيزستان ليتوانيا أرمينيا 
    

جمموعة دول أمريكا الالتينية  أذربيجان بريو املكسيك
 الفلبني كولومبيا باراغواي والكارييب

 زامبيا كوستاريكا دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
 باالو األرجنتني ترينيداد وتوباغو 
 فانواتو كوبا غيانا 
 اإلمارات العربية املتحدة شيلي زويال البوليفارية مجهورية فن 
    

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

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

  .ل من السنة السابقة من الدورةمؤّج  )أ(
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  ٤اجلدول 
   السنة الرابعة:املستعَرضة والدول املستعرِضةاختيار الدول 

 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

 السنغال دول األفريقيةجمموعة ال
 ليربيا 
 كينيا 
 نيجرييا 
 غابون 
 مالوي 
 ليبيا 
 مدغشقر 
 ناميبيا 
 إثيوبيا 
  )أ(مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 )أ(بوتسوانا 

 )ب(مصر 

  
 قريغيزستان جمموعة الدول اآلسيوية

 ملديف 
 لبنان 
 أوزبكستان 
 باالو 
 تركمانستان 
 سنغافورة 
 الصني 
 طاجيكستان 
 )أ(البحرين 

 )أ(تايلند 

 )أ(اهلند 

 )أ(نيبال 

 )أ(فانواتو 

 )أ(جزر كوك 

 )أ(جزر مارشال 

 )أ()املتحدة-واليات(ميكرونيزيا  

 )أ(ناورو 

 )ب(اليمن 

 )ب(كمبوديا 

  
 بولندا جمموعة دول أوروبا الشرقية

 بيالروس 
 البوسنة واهلرسك 
 ألبانيا 
 ورية مولدوفامجه 
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 الدول الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية

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

  
 تركيا جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

 اليونان 
 بلجيكا 
 الدامنرك 
 إسرائيل 
 )أ(ليختنشتاين 

 )أ(يسلنداإ 

 )أ(يرلنداإ 

  
ت إليها بعد سحب القرعة يف الدورة األوىل لفريق قت على االتفاقية أو انضّمالدول اليت صّد  )أ( 

  .استعراض التنفيذ
 .ل من السنة السابقة من الدورةمؤّج  )ب(

 


