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  فريق استعراض التنفيذ
  األوىل املستأنفةالدورة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٩فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

        مسائل أخرى
    رأي قانوين من مكتب الشؤون القانونية    

    رة من األمانةمذكّ  
دة ملكافحـة الفـساد، يف اجتماعـه األول        ناقش فريـق اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـ               

، مــسألة مــشاركة املــراقبني يف ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢يونيــه إىل / حزيــران٢٨املعقــود يف فيينــا مــن 
وعلى ضوء تلـك املناقـشات، طلـب        ). ٥٦-٥٣، الفقرات   CAC/COSP/IRG/2010/7(اجتماعاته  

م انونيـة باألمانـة العامـة وأن يعمِّـ    الفريق إىل األمانة أن تلتمس رأيا قانونيـا مـن مكتـب الـشؤون الق              
، CAC/COSP/IRG/2010/7(ذلك الرأي حىت يتسّنى النظـر فيـه يف دورة مـستأنفة يعقـدها الفريـق                 

  . الصلةذاتاومن مث، تستنسخ فيما يلي الوثيقتان ). ٥٨ و٥٧الفقرتان 
  

───────────────── 
 * CAC/COSP/IRG/2010/1/Add.1. 
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      م من فريق استعراض التنفيذالتماس رأي قانوين مقدَّ -أوال 
  سيسدمييتري فال  :من

    أمني مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
  يينسن-بيتر تاكسو  :إىل

    األمني العام املساعد للشؤون القانونية   
م من فريق استعراض التنفيـذ التـابع ملـؤمتر الـدول األطـراف              التماس رأي قانوين مقدَّ     :املوضوع

  فساديف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال
    
 مـن االتفاقيـة،     ٦٣ من املـادة     ٧تنص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف الفقرة           -١

  .على إنشاء آليات لرصد تنفيذ االتفاقية
واعتمد مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف دورتـه                 -٢

ن اإلطـار    الـذي تـضمّ    ٣/١، قـراره    ٢٠٠٩رب  نـوفم /الثالثة املعقودة يف الدوحة يف تـشرين الثـاين        
املرجعي آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، الـذي أنـشئ مبقتـضاه                       

تـوح العـضوية مؤلّفـا مـن دول أطـراف           فريق الستعراض التنفيذ ليكون فريقاً حكومياً دوليـاً مف        
ر مـؤمتر الـدول األطـراف أن        وقـرّ . يهيعمل حتت سلطة مؤمتر الدول األطراف ويرفع التقارير إل        

ن مهام فريق استعراض التنفيذ احلصول على حملة إمجالية عن عملية االسـتعراض السـتبانة               تتضّم
التحــّديات واملمارســات اجليــدة، وكــذلك النظــر يف االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة، بغيــة    

  . ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فّعال
يونيـه إىل   / حزيـران  ٢٨عراض التنفيذ األوىل، املعقودة يف فيينـا مـن          ويف دورة فريق است     -٣
، دارت مناقشة حول إمكانية حـضور مـراقبني للمـشاركة يف اجتماعـات              ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢

فريقـاً  " تعريـف فريـق االسـتعراض باعتبـاره          وبصفة خاصة، أعـرب عـن رأي مفـاده أنّ         . الفريق
 مــن اإلطــار ٤٢، الــوارد يف الفقــرة "ن دول أطــرافحكوميــاً دوليــاً مفتــوح العــضوية مؤلّفــا مــ

ــه وأنّ       ــة حبــضور دورات ــراف يف االتفاقي ــدول األط ــسمح إال لل ــه ال ي ــين أن ــي، يع ــؤمتر املرجع  م
 ٤٢تيـسريا لإلحالـة املرجعيـة، تـنص الفقـرة         . (األطراف سبق أن أبدى رأيه بشأن هذه املـسألة        

نفيــذ فريقــاً حكوميــاً دوليــاً مفتــوح  َيكــون فريــق اســتعراض الت "مــن اإلطــار املرجعــي علــى أن  
 وأضـيف أنّ .")  من دول أطراف، ويعمل حتت سلطة املؤمتر ويرفع التقارير إليـه        فاًالعضوية مؤلّ 

اختــاذ قــرار بــشأن مــشاركة املــراقبني يقــع ضــمن اختــصاص فريــق اســتعراض التنفيــذ أو مــؤمتر   
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وز للفريق أن ينظـر يف      ويف هذا الصدد، ذُكر كذلك أنه جي      . الدول األطراف، حسب االقتضاء   
  . إنشاء أفرقة فرعية تتيح مشاركة املراقبني

 مــن اإلطــار املرجعــي مل تــستبعد صــراحة  ٤٢ الفقــرة والحــظ مــشاركون آخــرون أنّ  -٤
 النظــام الــداخلي ومت التــشديد علــى أنّ. مــشاركة املــراقبني يف دورات فريــق اســتعراض التنفيــذ

تعراض التنفيــذ باعتبــاره هيئــة فرعيــة تابعــة ملــؤمتر ملــؤمتر الــدول األطــراف ينطبــق علــى فريــق اســ
أ مــن آليــة االســتعراض، ومــن مث فيجــب أن تعامــل مــشاركة الــدول األطــراف وجــزءا ال يتجــّز

 املنظمات احلكوميـة الدوليـة      وأضيف أنّ .  من النظام الداخلي   ١٧ و ١٦املراقبني وفقا للمادتني    
عامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية          مح هلا يف املاضي حبضور اجتماعـات الفريـق ال         قد سُ 

 ذلك القرار يتسق مـع      املعين باملساعدة التقنية الذي كان قد أنشأه مؤمتر الدول األطراف، وأنّ          
  .افةهنج االتفاقية العام الذي يتطلب أن تكون اجتماعات فريق استعراض التنفيذ شاملة وشفّ

ظـام الـداخلي للمـؤمتر ال تنطبقـان          مـن الن   ١٧ و ١٦ املـادتني     على ذلك، ذكـر أنّ     ورّدا  -٥
   فريــق اســتعراض التنفيــذ  إال علــى مــشاركة تلــك املنظمــات يف اجللــسات العامــة، يف حــني أنّ  

وتيـسريا  . غري أن اآلراء مل ُتجمع علـى هـذا التفـسري للنظـام الـداخلي              . ال ينعقد يف جلسة عامة    
  : على ما يلي١٧ و١٦لإلحالة املرجعية، تنص املادتان 

    
   ١٦ املادة 
    مشاركة اهليئات واملنظَّمات احلكومية الدولية 
ــات          -١ ــي اهليئ ــام، حيــق ملمثل ــسبق إىل األمــني الع ــه إشــعار خطــي م ــا بتوجي رهن

واملنظمات الـيت تلقـت دعـوة دائمـة مـن اجلمعيـة العامـة للمـشاركة بـصفة مـراقبني يف                      
ي هيئـات األمـم   دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد حتت رعايتها، وممثلـ          

املتحـــدة ووكاالهتـــا املتخصـــصة وصـــناديقها، وكـــذلك ممثلـــي اللجـــان الفنيـــة التابعـــة 
  .للمجلس االقتصادي واالجتماعي، أن يشاركوا بصفة مراقبني يف مداوالت املؤمتر

موا إىل جيـــوز أيـــضا ملمثلـــي أي منظمـــة حكوميـــة دوليـــة ذات صـــلة أن يقـــدّ   -٢
ر املـؤمتر   ، ومتـنح هلـم هـذه الـصفة مـا مل يقـرّ             املكتب طلبا للحصول على صـفة مراقـب       

  . خالف ذلك
جيــوز لتلــك اهليئــات واملنظمــات، دون أن تــشارك يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة   -٣

  :باملسائل املوضوعية واإلجرائية يف املؤمتر، سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت، ما يلي
  حضور جلسات املؤمتر العامة؛  )أ( 
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نات يف تلـك اجللـسات بنـاء علـى دعـوة يوجههـا الـرئيس                اإلدالء ببيا   )ب( 
  بعد التشاور مع املكتب؛

  تلقِّي وثائق املؤمتر؛  )ج( 
  .تقدمي آرائها خطيا إىل املؤمتر  )د( 

    
  ١٧املادة  
    مشاركة املنظَّمات غري احلكومية 

جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات الصلة الـيت تتمتـع بـصفة استـشارية لـدى                  -١
القتــصادي واالجتمــاعي أن تقــّدم إىل املكتــب طلبــا للحــصول علــى صــفة        اجمللــس ا

  . هذه الصفة ما مل يقّرر املؤمتر خالف ذلكمنحهامراقب، وينبغي 
جيوز أيضا لـسائر املنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصلة أن تقـدِّم إىل املكتـب                     -٢

 قائمــة وعلـى األمانــة أن تعمِّـم، يف شــكل وثيقـة،   . طلبـا للحـصول علــى صـفة مراقــب   
بتلــك املنظمــات، تتــضمَّن معلومــات كافيــة عنــها، قبــل ثالثــني يومــا علــى األقــل مــن   

مة ما، ينبغي منح تلـك املنظمـة        يف حال عدم وجود اعتراض على منظ      و. انعقاد املؤمتر 
ويف حال وجـود اعتـراض، ُيحـال األمـر          . صفة املراقب ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك       

  .إىل املؤمتر للبتِّ فيه
ــرارات        -٣ ــاد الق ــشاركة يف اعتم ــة، دون م ــك املنظمــات غــري احلكومي جيــوز لتل

  :املتعلقة باملسائل املوضوعية واإلجرائية، سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت، ما يلي
  حضور جلسات املؤمتر العامة؛  )أ( 
 على دعوة من الـرئيس ورهنـا مبوافقـة      اإلدالء يف تلك اجللسات، بناءً      )ب( 
يانات شفوية أو تقدمي تقارير كتابيـة، مـن خـالل عـدد حمـدود مـن املمـثّلني،                   املؤمتر، بب 

  بشأن املسائل املتعلقة بأنشطتها؛
  .تلقِّي وثائق املؤمتر  )ج( 

ويف ضوء ما ورد آنفا، طلب فريق استعراض التنفيذ إىل أمانة مـؤمتر الـدول األطـراف                   -٦
ب الـشؤون القانونيـة باألمانـة العامـة         وفريق استعراض التنفيذ أن تلـتمس رأيـا قانونيـا مـن مكتـ             

ومن احملّبـذ أن يـشمل ذلـك الـرأي مجيـع      . وأن تعمم ذلك الرأي القانوين على الدول األطراف 
الكيانــات الــيت ليــست دوال أطرافــا ولكنــها قــد تكــون مهتمــة باملــشاركة يف أعمــال فريــق           
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فاقيـة بعـد؛ واملنظمـات      عـة الـيت مل تـصدِّق علـى االت         الـدول املوقّ  : استعراض التنفيذ، وخـصوصا   
احلكوميــة الدوليــة، مبــا يف ذلــك مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، كربنــامج األمــم املتحــدة    

ــة،   ــصادي اإلقليمي ــلاإلمنــائي؛ ومنظمــات التكامــل االقت االحتــاد األورويب، وهــو طــرف يف    مث
يف هيئـات   وسيحظى توضيح السوابق واملمارسات املتبعـة       . االتفاقية؛ واملنظمات غري احلكومية   

  . امل مع آليات استعراض، ببالغ االمتنانعتعاهدية أخرى، وخصوصا تلك اليت تت
إمكانيـة شـغل الـدول غـري األعـضاء يف           "وُيرجى مالحظة أننا على علم بالرأي املتعلق بــ            -٧

املنـشور  " (جلنة التنمية املستدامة ملناصب يف فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح بـاب العـضوية              
، )٥٢١، الــصفحة سادس، اجلــزء الثــاين، الفــصل الــ١٩٩٩، احلوليــة القانونيــة لألمــم املتحــدة يف

دة فيمــا يتعلــق باملــصطلح  املمارســة الــيت درجــت عليهــا األمــم املتحــدة غــري موحَّــحيــث ذكــر أنّ
  .ولذا يتعذر االختيار بني اخليارات املتاحة بالتحليل القانوين" مفتوح باب العضوية"
ص الكامـل لإلطـار املرجعـي اخلـاص بفريـق اسـتعراض التنفيـذ علـى اإلنترنـت يف                    ويتاح الـن    -٨
، http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V1051983a.pdf: عقـــاملو

ــع      ــى اإلنترنـــــــت يف املوقـــــ ــراف علـــــ ــدول األطـــــ ــؤمتر الـــــ ــداخلي ملـــــ ــام الـــــ ــاح النظـــــ : ويتـــــ
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/V.07-80228_Ebook-a.pdf.  

ى  املــسألة حــساسة مــن حيــث القيــد الــزمين، فــال بــد أن نتلقّــ  ويؤســفنا أن نــبلغكم أنّ  -٩
يوليــه، حــىت يتــسىن لنــا تقدميــه إىل الترمجــة بغيــة تعميمــه يف   /الــرأي القــانوين حبلــول هنايــة متــوز 

  .االجتماع املقبل لفريق استعراض التنفيذ
  .د لكم استعدادي الدائم لتقدمي ما قد يلزم من إيضاح إضايفوأؤكّ  -١٠
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 من دافنا شراغا، ٢٠١٠أغسطس / آب٥خة مذكرة داخلية مؤرَّ  -ثانيا 
موظفة قانونية رئيسية مسؤولة بالوكالة عن مكتب املستشار القانوين، 

موّجهة إىل دمييتري فالسيس، أمني مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 تحدة ملكافحة الفساد، بشأن التماس الرأي القانوين األمم امل
    فيذم من فريق استعراض التناملقّد

يوليـــه / متـــوز١٥يينـــسن بتـــاريخ -هـــة إىل تاكـــسورتكم املوّج أن أشـــري إىل مـــذكّأوّد  -١
ــن الــدول         ٢٠١٠ ــو فريــق حكــومي دويل م ــذ، وه ــق اســتعراض التنفي ــشطة فري ــة بأن  واملتعلق

ية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ويعمل حتت سلطة مـؤمتر الـدول   األطراف أنشئ مبوجب اتفاق   
 فريق استعراض التنفيذ يلتمس املشورة بـشأن        وقد ذكرمت، على وجه اخلصوص، أنّ     . األطراف

ق علــى االتفاقيــة بعــد عــة الــيت مل تــصّدمــا إذا كــان ميكــن للمــراقبني، مبــا يف ذلــك الــدول املوقّ 
ظمات غري احلكومية، أن تـشارك يف أنـشطة فريـق اسـتعراض             واملنظمات احلكومية الدولية واملن   

  .وترد آراؤنا فيما يلي. التنفيذ
    

    إنشاء اآللية وفريق استعراض التنفيذ  
 ٣/١على سبيل املعلومات اخللفية، فقد أنشئ فريق استعراض التنفيـذ مبوجـب القـرار                 -٢

، باعتبـاره جـزءا مـن آليـة         ٢٠٠٩نـوفمرب   /الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف تشرين الثاين       
  .ويرد اإلطار املرجعي لآللية يف مرفق ذلك القرار. التفاقيةذ ااستعراض تنفي

خيـــضع اســـتعراض تنفيـــذ االتفاقيـــة وآليـــة " مـــن املرفـــق علـــى أن ١٠وتـــنص الفقـــرة   -٣
، الـيت تـأذن للمـؤمتر بـأن يتفـق علـى           " مـن االتفاقيـة    ٦٣االستعراض لسلطة املؤمتر، وفقا للمادة      

  .نشطته وإجراءاته وطرائق عمله بغية حتقيق أهداف االتفاقيةأ
 من االتفاقيـة، تيـسري   ٦٣من املادة ) ٤(وتشمل هذه األهداف، حسبما يرد يف الفقرة        -٤

تبادل املعلومات بني الدول األطراف عـن أمنـاط واجتاهـات الفـساد وعـن املمارسـات الناجحـة           
ــذ االتفاقيــ    ــه واســتعراض تنفي ــه ومكافحت ــة    يف منع ــدمي توصــيات لتحــسني االتفاقي ــا وتق ة دوري

  .وحتسني تنفيذها
ينـــشئ مــؤمتر الـــدول  " علــى أن  ٦٣ مـــن املــادة  ٧وإضــافة إىل ذلــك، تـــنص الفقــرة      -٥

 آلية أو هيئة مناسـبة للمـساعدة علـى تنفيـذ االتفاقيـة              األطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أيّ      
  ."االتنفيذا فّع
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مـن عمليـة االسـتعراض هـو مـساعدة الـدول األطـراف               الغـرض     على ذلك، فـإنّ    وبناًء  -٦
  ).١١، املرفق، الفقرة ٣/١القرار (اال على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فّع

، تقـوم كـل الـدول األطـراف بتزويـد            بـه  والنظام الداخلي املرفق  املذكور  ووفقا للقرار     -٧
ــاء علــى       ــة بن ــدول األطــراف مبعلومــات عــن امتثاهلــا لالتفاقي ــة مــؤمتر ال ــيم ذايت  "أمان قائمــة تقي

وإضـافة إىل ذلـك، تـشارك       . تعدها أمانة املؤمتر بالتعـاون مـع الـدول األطـراف          " مرجعية شاملة 
. الدول األطراف يف استعراض جتريه دولتان أُخريان من الدول األطراف عـن امتثاهلـا لالتفاقيـة               

لـــة الطـــرف مث تقـــوم الـــدولتان الطرفـــان املـــستعرِضتان، يف تعـــاون وتنـــسيق وثـــيقني مـــع الدو 
طــري يف صــيغته وُيوضــع تقريــر االســتعراض القُ. طــرياملــستعَرضة، بإعــداد تقريــر اســتعراض قُ

، ٣/١القـرار   (النهائية باالتفاق بني الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطـرف املـستعَرضة            
  ).، واملرفق، الباب الرابع٩-٦الفقرات 

أعـم  "طـري، أن جتمـع   تقريـر االسـتعراض القُ   علـى  ويطلب إىل األمانة بعد ذلـك، بنـاءً       -٨
وأنـــسب مـــا يـــرد يف تقـــارير االســـتعراض القُطريـــة مـــن معلومـــات عـــن التجـــارب الناجحـــة   
ــن املــساعدة         ــة ومــن املالحظــات واالحتياجــات م ــدة والتحــديات املطروح واملمارســات اجلي

فيـذ ويف إضـافات   التقنية، وتدرجها مصّنفة حبسب املواضيع احملورية يف تقرير مواضيعي عن التن  
، املرفـق،   ٣/١القـرار   " (تكميلية إقليميـة، مـن أجـل إحالتـها كلـها إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ                 

  ).٣٥الفقرة 
    

    مهام فريق استعراض التنفيذ  
 مـن   ٥ترد مهام فريق استعراض التنفيـذ باعتبـاره جـزءا مـن اآلليـة يف كـل مـن الفقـرة                        -٩

وتشمل تقييم اإلطار املرجعي لآللية واسـتبانة مـا         . فق من املر  ٤٤ إىل   ٤٢القرار والفقرات من    
طريـة والنظـر يف االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة،        يواجه من حتّديات أثناء االستعراضـات القُ      

وذلك بغية ضمان تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو فّعـال، والنظـر يف التقـارير املواضـيعية عـن التنفيـذ                        
 واسـتنتاجات بـشأن عمليـة االسـتعراض إىل مـؤمتر الـدول       وتقـدمي توصـيات  ) املشار إليها آنفـا   (

  .األطراف للنظر فيها واملوافقة عليها
    

    مشاركة املراقبني يف أنشطة فريق استعراض التنفيذ  
يعتمــد مــؤمتر الــدول األطــراف " مــن االتفاقيــة علــى أن ٦٣ مــن املــادة ٣تــنص الفقــرة   -١٠

نـة يف هـذه املـادة، وتـشمل قواعـد بـشأن قبـول        نظاما داخليـا وقواعـد حتكـم سـري األنـشطة املبي        
  ."املراقبني ومشاركتهم وتسديد النفقات املتكبدة يف االضطالع بتلك األنشطة
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. ٦٣ مـن املـادة   ٣وقد اعتمد مؤمتر الدول األطـراف النظـام الـداخلي مبقتـضى الفقـرة              -١١
  :ه من النظام الداخلي على ما يلي فيما يتعلق بنطاق انطباق٢وتنص املادة 
 مـن   ٦٣ دورة يعقدها املؤمتر وفقا للمـادة        ينطبق هذا النظام الداخلي على أيّ       -١

  .االتفاقية
 آليـة أو  ينطبق هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على أيّ           -٢

.  مـن االتفاقيـة، مـا مل يقـرِّر خـالف ذلـك             ٦٣هيئة قد ُينشئها املـؤمتر وفقـا للمـادة          
  .)التوكيد مضاف(

لدى إنشاء فريق استعراض التنفيـذ مبقتـضى القـرار، مل حيـدِّد مـؤمتر الـدول األطـراف                  و  -١٢
ــذ      أن تكــون للفريــق إجــراءات خاصــة لالضــطالع بأنــشطته ومل خيــوِّل فريــق اســتعراض التنفي

ــه     ــه لتــسيري أعمال ومــن مث، ينطبــق النظــام  . صــالحية اختــاذ قــرار بــشأن نظــام داخلــي خــاص ب
اف على فريق استعراض التنفيذ باعتباره هيئة فرعيـة أنـشأها املـؤمتر             الداخلي ملؤمتر الدول األطر   

  . من االتفاقية٦٣وفقا للمادة 
ويتعلق البـاب اخلـامس مـن ذلـك النظـام الـداخلي مبـشاركة املـراقبني يف أعمـال مـؤمتر                        -١٣

عــون املوقّ: الــدول األطــراف، ويتنــاول مــشاركة أربــع جمموعــات منفــصلة مــن املــراقبني، وهــي 
وعليه، فمـن املستـصوب   . عني واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  ملوقّوغري ا 

أن يطبِّق فريق استعراض التنفيذ أحكـام البـاب اخلـامس علـى أنـشطته، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه                       
  .اختالف احلال

احلسبان، فمـن املهـم أيـضا الرجـوع إىل املمارسـات الـيت               يف   ومع وضع ما سبق ذكره      -١٤
   ٦٣ أن اتبعتها سائر اهليئـات واآلليـات الـيت أنـشأها مـؤمتر الـدول األطـراف وفقـا للمـادة                       سبق

  .من االتفاقية
 مؤمتر الدول األطراف قد نّص يف ذلك القـرار          ويف هذا الصدد، من املهم استذكار أنّ        -١٥

 تكليف فريق استعراض التنفيذ مبهمة متابعة ومواصـلة العمـل الـذي سـبق أن اضـطلع بـه                  "على  
ومـن مث، فـسيكون     ." الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة            

مـن املهــم اســتعراض ممارســات هــذا الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية لتحديــد مــا إذا كــان قــد  
ونالحـظ ممـا   . شارك مراقبون يف اجتماعاته وفقا ألحكـام البـاب اخلـامس مـن النظـام الـداخلي            

مح هلــا مــن قبــل     املنظمــات احلكوميــة الدوليــة قــد ُســ     مــن مــذكرتكم أنّ  ٤الفقــرة ورد يف 
  .مراقبباملشاركة يف أنشطة ذلك الفريق العامل بصفة 
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رتكم مـن شـواغل، أن يتخـذ فريـق          ويف اخلتام، فإننا نوصي، يف ضوء ما ورد يف مـذكّ            -١٦
ــا يّتــ       ــراقبني مب ــشاركة امل ــشأن م ــرارا ب ــذ ق ــع كــل مــ  اســتعراض التنفي ــداخلي  سق م ــام ال ن النظ

كمـا ميكـن لفريـق اسـتعراض التنفيـذ، كخيـار بـديل، أن يرجـع إىل مـؤمتر                    . واملمارسة الـسابقة  
ــق         ــشطة فري ــراقبني يف أن ــشأن مــشاركة امل ــرار ب ــؤمتر اختــاذ ق ــدول األطــراف ويطلــب مــن امل ال

  .استعراض التنفيذ
  


