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تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السادسة املستأنفة،   

  املعقودة يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 
     ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤و ٣يومي 

      إضافة    
    مقدِّمة - أوالً 

ن قرَّر فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف اجلـزء األول مـ       -١
ــا مــن     ــيت ُعقــدت يف فيين ــه السادســة، ال ــ ٥إىل  ١دورت ــد دورة ٢٠١٥ هحزيران/يوني ، أن يعق

  مستأنفة مدهتا يوم واحد قبل هناية هذا العام بغية مواصلة مداوالته.
    

    تنظيم االجتماع - ثانياً 
    افتتاح االجتماع - ألف 

بطرسـربغ، االحتـاد   سـانت   قد فريق اسـتعراض التنفيـذ دورتـه السادسـة املسـتأنفة يف     َع  -٢
  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤و ٣ الروسي، يومي

وترأس الدورة املستأنفة نائبـا رئـيس مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة           -٣
  (أملانيـا)، وأندريس الموليايت فارغاس (شيلي).   ويبلملكافحة الفساد، فريـدريش د

    
    احلضور - باء 

سةَ املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ ممثِّلو الدول التالية األطـراف يف  حضر الدورةَ الساد  - ٤
، أملانيـا ، إكـوادور ، أفغانسـتان ، إسـرائيل  ،أستراليا ،إسبانيا ،األرجنتني ،االتفاقية: االحتاد الروسي
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-إيـران (مجهوريـة  ، أوغنـدا ، أوروغـواي ، أنغـوال ، إندونيسـيا ، أنـدورا ، اإلمارات العربية املتحـدة 
ــداآ، )ميةاإلســـال ــا، يرلنـ ــاراغواي، إيطاليـ ــتان، بـ ــاالو، باكسـ ــل، بـ ــال، الربازيـ ــا، الربتغـ ، بلجيكـ

، اجلزائـر ، توفالو، تركمانستان، تايلند، بريو، بولندا، بوروندي، بوتسوانا، بنن، بنما، بنغالديش
مجهورية الو الدميقراطية ، مجهورية كوريا، مجهورية أفريقيا الوسطى، جزر كوك، جزر سليمان

ســـان تـــومي ، زامبيـــا، روانـــدا، دولـــة فلســـطني، جنـــوب الســـودان، جنـــوب أفريقيـــا، عبيةالشـــ
ــ ، مــانُع، العــراق، طاجيكســتان، الصــني، شــيلي، ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، يبـوبرينسي
 ،)البوليفاريــة-ويال (مجهوريــةزفنـــ، الفلــبني، فرنســا، فــانواتو، غينيــا، غواتيمــاال، غامبيــا، غــابون
، ليتوانيـا ، لبنـان ، كينيـا ، كرييباس، الكويت، كولومبيا، كمبوديا، قطر، نام فييت ،فيجي، فنلندا

ــتاين ــا، ليختنش ــرب، مصــر، ماليزي ــديف، املغ ــة الســعودية  ، مل ــة العربي ــة املتحــدة  امل، اململك ملك
، النــرويج، نــاورو، ناميبيــا، ميامنــارمولــدوفا، ، موزامبيــق، يرلنــدا الشــماليةلربيطانيــا العظمــى وآ

  الواليات املتحدة األمريكية.، هولندا، هنغاريا، هندوراس، اهلند، هاييت، نيبال، النمسا
وُمثِّــل يف الــدورة املســتأنفة االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة      -٥

  طرف يف االتفاقية.
قِّعـة  وغـري املو  ، املعنون "مشاركة الكيانات املوقِّعة٤/٥من قرار املؤمتر  ١ويف القاعدة   -٦

واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق استعراض التنفيـذ"، قـرَّر املـؤمتر أنـه حيـقُّ      
  للدول املوقِّعة أن تشارك يف فريق استعراض التنفيذ.

  وُمثِّلت مبراقب الدولةُ التالية املوقِّعة على االتفاقية: اليابان.  -٧
ــرار   ٢ويف القاعــدة   -٨ ــرَّر ا٤/٥مــن الق ــة    ، ق ــه جيــوز دعــوة املنظمــات احلكومي ــؤمتر أن مل

الدولية، ووحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملعاهـد التابعـة   
لشــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت املتخصِّصــة وســائر    

  يف دورات الفريق. مؤسسات منظومة األمم املتحدة، إىل املشاركة
ــاُت احلكوميــة ال     -٩ ــراقبني املنظم ــت مب ــاد األورويب  وُمثِّل ــة: االحت ــة التالي األكادمييــة و دولي

    الدولية ملكافحة الفساد، واملبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد.
    

    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ثالثاً 
    سحب القرعة - ألف 

ــق أجــرى ا  -١٠ ــدول املستعرِ  لفري ــد ال ــة لتحدي ــتني   ســحب القرع ــا، الل ــالو وغامبي ضــة لتوف
الفريـق  أصبحتا طرفني يف االتفاقية بعد إجراء عمليـة سـحب القرعـة يف اجلـزء األول مـن دورة      
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دولـتني  . واخـتريت السـودان وغيانـا    ٢٠١٥ حزيران/يونيه ٥إىل  ١يت ُعقدت من ، الالسادسة
دولـتني مستعرِضـتني لتوفـالو. وعمـالً     ت تركمانستان وغرينادا تريمستعرِضتني لغامبيا. كما اخ

فِّــذا بالفعــل. باملمارســة املعهــودة يف هــذا الشــأن، طُلــب إجــراء ســحبني احتيــاطيني للقرعــة ونُ   
دولتني مستعرِضتني احتياطيتني لغرينـادا، يف  ختيار أملانيا وأنتيغوا وبربودا وأسفرت القرعة عن ا

  مستعرِضة احتياطية أخرى لغينيا. ةًدول حني اختريت الكامريون
    

    التقرير املرحلي - باء 
ــراء االستعراضــات           -١١ ــرز يف إج ــدَّثاً بشــأن التقــدُّم احمل ــة عرضــاً شــفويا حم ــدَّمت األمان ق
مـن الـدول    دولـةً  ١٦٣إعداد هذا التحـديث كانـت   عند  طرية، وأبرزت يف هذا السياق أنهالقُ

حـواراً مباشـراً    ١٤٨قائمة التقييم الذايت املرجعيـة وأُجـري   ت على األطراف املستعَرضة قد ردَّ
تقريـــر مـــن تقـــارير االستعراضـــات القُطريـــة. وبلغـــت  ١٠٠و وافيـــةً خالصـــةً ١٢١وأُجنـــزت 

م اهلـام احملـرز يف   املراحلَ النهائيةَ من اإلجناز. وأظهر هـذا األمـر التقـدُّ    خالصةً وافيةً إضافيةً ١٣
  .األوىلاالستعراض استكمال دورة 

    
    نتيجة االستعراضات - جيم 

جهود التنفيذ علـى الصـعيد الـوطين علـى أمهيـة دور اآلليـة       عن ُشدِّد يف سياق اإلبالغ   -١٢
يف تعزيز العمل على تنفيذ االتفاقية وتوثيق التعاون بني الدول وإشراك خمتلف اجلهات صـاحبة  

صـميم تـدابري اإلصـالح    يف تاسترشـدت  املصلحة. ولوحظ أنَّ عـدداً مـن الـدول األطـراف قـد      
ــوطين باملمارســات اجليِّــ  ــى النحــو احملــدد يف     ال ــدان األخــرى عل ــدروس املســتفادة يف البل دة وال

اخلالصــات الوافيــة وتقــارير إىل عمليــات االســتعراض، وأهنــا قــد رجعــت علــى وجــه التحديــد  
نيـة  ضعت يف عدد من البلـدان خطـط عمـل وط   االستعراض القُطري املتاحة لالطالع العام. وُو

ني، مسـتندين  مـتكلِّم عـدَّة   من أجل متابعة تنفيذ توصيات االستعراض وأنشطة التنسيق. وأشار
خـــذة يف ســـبيل تنـــاول إىل خـــربات بلـــداهنم بشـــأن اخلضـــوع لالســـتعراض، إىل اخلطـــوات املتَّ

 االً، وتعزيز أطرهـا املتعلقـة مبكافحـة   املالحظات الواردة يف تقرير االستعراض القطري تناوالً فعَّ
ون يف هذا الصـدد بـإدراج   متكلِّمدة. وأفاد الفساد وتلبية االحتياجات من املساعدة التقنية احملدَّ

صـة ملكافحـة الفسـاد. وأُقـرَّ باملسـاعدة      تشريعات جديدة بشأن الشراء وإنشـاء مؤسسـات خمصَّ  
ئر الشـركاء  رات واجلرميـة (املكتـب) وسـا   مها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّالتقنية اليت يقدِّ

دة، دعمـــاً إلعـــداد قـــانون خـــاص بـــاملبلغني،  يف التنميـــة يف جمـــال معاجلـــة االحتياجـــات احملـــدَّ 
واستراتيجيات وطنية ملكافحـة الفسـاد، وبنـاء القـدرات علـى الصـعيد الـوطين. وجـرى التنويـه          

  بدور اآللية اهلام يف التوصُّل إىل حتديد هذه االحتياجات.  
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    ض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادأداء آلية استعرا - رابعاً 
ــة      -١٣ ــيم أداء اآلليــ ــة عــــن تقيــ ــة مــــن األمانــ ــة املقدَّمــ ــة املــــذكِّرة احملدَّثــ عرضــــت األمانــ

)CAC/COSP/2015/6مجعت املعلومات الواردة من الـدول األطـراف ونتـائج مناقشـات      )، اليت
ن نـواتج اآلليـة جتـاوز نطـاق األهـداف      الفريق بشـأن التقيـيم. وأُشـري إىل أنَّ مـا ميكـن قياسـه مـ       

كبري مـن   ز تنفيذ االتفاقية إىل حدٍّاعتماد اإلطار املرجعي. وَتعزَّ ت إىلوالتوقعات املعلنة اليت أدَّ
لــة يف جمــال لتحفيــز اجلهــود املبذو القُطريــة فرصــةً اخــالل اآلليــة، واعتــربت الــدول استعراضــاهت

ون على أنَّ اإلطار املرجعـي لآلليـة ومبادئهـا    تكلِّمق املفاإلصالح والنهوض بالتنسيق احمللي. واتَّ
ون علـى اسـتعدادهم لبـدء    مـ . وشـدَّد املتكلِّ لتشـغيل اآلليـة   ل إطـاراً مناسـباً  التوجيهية ال تزال متثِّ

 من اإلطار املرجعي. وأُلقـَي الضـوء علـى أنَّ    ١٣الدورة الثانية من اآللية مبا يتماشى مع الفقرة 
 ، غــري أنَّتشــغيلها األوىلز االستعراضــات القُطريــة اخنفــض منــذ ســنوات   الوقــت الــالزم إلجنــا 

 متوسط الفترة الزمنية إلمتام الـدورة األوىل مـن االستعراضـات القُطريـة ال يـزال جيـاوز إىل حـدٍّ       
ى إىل تـأخري اسـتكمال مجيـع    الزمنية اإلرشادية الواردة يف اإلطار املرجعي، مما أدَّالفترات كبري 

صـة لـذلك الغـرض مبوجـب     عراض للدول األطراف وفقاً للسنوات األربع املخصَّعمليات االست
. وأُحـيط علمـاً بـاجلهود الـيت تبـذهلا األمانـة يف دعـم الـدول األطـراف خـالل           ٣/١قرار املـؤمتر  

  إجناز االستعراضات.  بعملية االستعراض ويف التعجيل 
املنقَّحـة مـن أجـل اسـتعراض      مشـروَع قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة      وعرضت األمانـةُ   -١٤

الفصلني الثاين واخلامس من االتفاقية. وفيما يلي االختالفات الرئيسية بني صيغة قائمـة التقيـيم   
لتقييم تنفيذها للفصـلني الثالـث والرابـع،     يت تستخدمها الدول األطراف حالياالذايت املرجعية ال

اين واخلــامس املشــار إليــه يف العــرض: ومشــروع هــذه القائمــة املنقَّحــة الســتعراض الفصــلني الثــ
النظـر عـن التقيـيم األويل بشـأن االمتثـال       األحكام بغـضِّ  استخدام تسلسل واحد لألسئلة لكلِّ

رات إضـافية تتعلـق   للحكم قيد االستعراض؛ وإدخال خانات إرشـادات اختياريـة تعـرض مؤشِّـ    
ي إىل يــؤدِّعلــى حنــو  األســئلةدمــج بنــوع املعلومــات ذات الصــلة بــاحلكم قيــد االســتعراض؛ و  

علـى   األسـئلة مـا زالـت تركِّـز     صـدد علـى أنَّ  الوثيقة. وجرى التشديد يف هـذا ال تقليص حجم 
ثالثة مستويات: أوالً، التقييم الذايت لالمتثال أو االمتثال اجلزئي أو عدم االمتثـال للحكـم قيـد    

املسـتعَرض لتنفيـذ احلكـم؛    االستعراض؛ ثانياً، التماس معلومات عـن التـدابري الـيت اختـذها البلـد      
  ثالثاً، طلب تقدمي أمثلة على التنفيذ.  

ني بوضع مشروع قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحـة، يف حـني رأى   متكلِّمعدَّة  بورحَّ  - ١٥
مواصلة تبسيط املشروع ستساعد على حتسني فعالية الدورة الثانية وجناعتـها مـن حيـث     آخرون أنَّ

ني عن تفضيلهم االسـتمرار يف اسـتعمال صـيغة قائمـة التقيـيم الـذايت       تكلِّمب بعض املالتكلفة. وأعر
املرجعية املستخدمة خالل دورة االستعراض األوىل مـن أجـل اسـتعراض الفصـلني الثالـث والرابـع،       
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ــة منهجيتــها ومســتوى التفصــيل فيهــا يســمحان للــدول األطــراف باســتعراض امتث    ألنَّ اهلــا لالتفاقي
  اخلرباء اكتسبوا بالفعل اخلربة الالزمة للقيام بذلك.   ألنَّأيضاً وكامالً، و قيقيااستعراضاً ح

مـن حجـم املعلومـات املقدَّمـة، مبـا يف ذلـك بواسـطة         ني سبالً للحـدِّ متكلِّمعدَّة واقترح   - ١٦
ها الكامــل، وحتديــد طــول الــردود، وإدراج  تقــدمي نصِّــبــدالً مــن تلخــيص التقــارير والدراســات 

 هاإىل التشريعات والسوابق القضـائية الـيت سـبق ذكرهـا يف الـرد عوضـاً عـن تكـرار نصِّـ         إشارات 
ــل. والحــظ  ــدَّة  الكام ــتكلِّمع ــذا الصــدد أنَّ م ــات     ني يف ه ــئلة واملالحظ ــن األس ــد م ــدمي املزي تق

. يف التقييم الذايت املطروحة ي إىل املزيد من الردود املقتضبة على األسئلةاإلرشادية املركَّزة سيؤدِّ
تبسيط القائمة املرجعية بغية حتقيـق أعلـى مسـتوى    املضي يف وواصلت الوفود تبادل اآلراء بشأن 

  الزمنية اإلرشادية اخلاصة باالستعراضات. بالفترات ي إىل التزام أكرب من التنفيذ، مما يؤدِّ
حـة الفسـاد   ملكاف الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ني إىل تكلِّموأشار أحد امل  - ١٧

الســتكمال  مــوردين مفيــدينباعتبارمهــا  األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســادالتفاقيــة والــدليل الــتقين 
  التقييم الذايت.

ون إىل أمهيــة أوجــه التــآزر مــع آليــات االســتعراض األخــرى، علــى تكلِّمــكمــا أشــار امل  -١٨
  النحو املنصوص عليه يف اإلطار املرجعي.

    
    املساعدة التقنية - خامساً 

رت هبــا عمليــة االســتعراض علــى تقــدمي  عــن الكيفيــة الــيت أثَّــ  عامــةً حملــةً مت األمانــةُقــدَّ  -١٩
م مــن اجلانــب املتعلــق بــالتعلُّ ). وجــرى التنويــه بــأنCAC/COSP/2015/2َّاملســاعدة التقنيــة (انظــر 

حقــة للــدول م أثنــاء الزيــارات القُطريــة واملشــاركة الالة تبــادل األفكــار والــتعلُّيــاألقــران أتــاح حرِّ
املكتـب تنـاول االحتياجـات مـن      أنَّلـوحظ  األطراف على الصعيد الثنائي. وباإلضافة إىل ذلك، 

ني: املشـاركة  دة يف االستعراضات القُطريـة مـن خـالل اعتمـاد هنـج ذي شـقَّ      املساعدة التقنية احملدَّ
العـاملني يف   صـني يف مكافحـة الفسـاد   املباشرة من خالل شـبكة املكتـب مـن املستشـارين املتخصِّ    

امليدان، وتقدمي املساعدة بإقامة شراكات مع األوساط األوسع املعنية باملساعدة اإلمنائية. وعالوة 
على ذلك، أشارت األمانة إىل تقدمي مساعدة كبرية أيضاً فيما يتعلـق بالفصـلني الثـاين واخلـامس     

حملةً عامةً عـن   مت األمانةُوقدَّ من االتفاقية يف إطار التحضري للدورة الثانية من استعراض التنفيذ.
ضـات القُطريـة يف   دة مـن خـالل فـرادى عمليـات االستعرا    االحتياجات من املساعدة التقنية احملـدَّ 

ت فيهـا التقـارير القُطريـة أو بلغـت املراحـل      وأُجنز الوافيةفق فيها على اخلالصات احلاالت اليت اتُّ
دولـة مـن    ١٠١). ومـن أصـل   CAC/COSP/2015/4(انظـر   ٢٠١٥النهائية حبلول آب/أغسطس 

مـن االحتياجـات   احتياج  ٢ ٢٠٢دولةً ما جمموعه  ٥٩دت الدول اليت أجنزت استعراضاهتا، حدَّ
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أكـرب عـدد    اليت استبني بشأن تنفيذهاُعرضت حملةٌ عامةٌ عن املواد  الفردية من املساعدة التقنية. مثَّ
أن تنظر الدول األطراف يف الكيفية اليت ميكـن  ه االنتباه أيضاً إىل ضرورة جِّمن االحتياجات. وُو

هبا حتديد االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة علـى أفضـل وجـه يف قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة            
  للدورة االستعراضية الثانية.

وأحيط علماً بأمهية اتِّباع هنـج قُطـري، مـن حيـث املبـادرة والتنفيـذ، يف برجمـة وتقـدمي           -٢٠
ية على حنو متكامل ومنسَّق من أجل تنفيذ االتفاقية. وُشدِّد يف هذا الصـدد علـى   املساعدة التقن

مي املسـاعدة التقنيـة علـى    ل مـورداً مفيـداً إلطـالع مقـدِّ    تقارير االستعراضات القُطرية تشـكِّ  أنَّ
  دة.  االحتياجات احملدَّ

    
    املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية - سادساً 

ة معلومات حمدَّثة عن امليزانية تبيِّن النفقات املتكبَّدة حىت ذلك احلـني مـن   قدَّمت األمان  -٢١
الدورة االستعراضية األوىل، مبا يف ذلك تقديرات للسنوات من الثانية حىت اخلامسة حـىت هنايـة   

ــام  ــدير ل ، ٢٠١٥ع ــى تق ــام   عــالوة عل ــد ع ــة بع ــدورة األوىل.   ٢٠١٥لمــوارد الالزم ــام ال إلمت
ر تبعــاً لتــاريخ بــدء ســوف تتغيَّــ ٢٠١٥تقــديرات فتــرة مــا بعــد عــام  ى أنَّوشــدَّدت األمانــة علــ

عـن املـوارد املتلقَّـاة مـن امليزانيـة العاديـة        لةًمفصَّـ  أيضاً معلومـاتٍ  الدورة الثانية. وقدَّمت األمانةُ
  لألمم املتحدة وكذلك من التربعات وعن تدابري االقتصاد يف التكاليف اليت اختذهتا.  

ــدَّ   -٢٢ ــا قـ ــتعراض      كمـ ــة االسـ ــل آليـ ــة لعمـ ــاليف املتوقَّعـ ــن التكـ ــةً عـ ــةً عامـ ــة حملـ   مت األمانـ
ــالســـــنتني خـــــالل فتـــــرة  ــر   ْياألولَيـــ ــا الثانيـــــة والـــــيت أُعـــــدت للمـــــؤمتر (انظـــ ن مـــــن دورهتـــ

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.6/Rev.1   وفيما يتعلق بتمويل اآللية يف دورهتا الثانية، شـدَّد عـدد .(
مـع احلـرص يف   د السـبل الكفيلـة مبواصـلة تعزيـز عمليـة االسـتعراض       ني على أمهية إجيـا تكلِّممن امل

إدراج تدابري االقتصـاد يف التكـاليف، دون املسـاس بـاجلودة، مبـا يف ذلـك مـن        الوقت نفسه على 
خالل تبسيط قائمة التقييم الذايت املرجعية، على سبيل املثال عـن طريـق تقليـل حجـم املعلومـات      

من اإلشارات إىل التشريعات الوطنيـة الـيت سـبق ذكرهـا      الذايت واحلدِّمة يف عمليات التقييم املقدَّ
ل يف حتقيـق النمـو االمسـي    وفـود أيضـاً عـن تأييـدها اهلـدف املتمثِّـ      عـدَّة   يف ردود سابقة. وأعربت

ــذ  الصــفري  ــد تنفي ــق وحتســني      عن ــة تبســيط اجتماعــات الفري ــة. وأُشــري إىل إمكاني ــدورة الثاني ال
اســتحقاقات االجتماعــات املُتاحــة للفريــق مل ُتســتغل اســتغالالً    أنَّ األمانــةالحظــت تنظيمهــا. و

العديـد مـن الـدول دعـت األمانـة إىل خفـض عـدد اسـتحقاقات          كامالً أثناء الـدورة األوىل، وأنَّ 
ني تكلِّمني أنه ال ينبغي املساس بوالية الفريق. واقتـرح بعـض املـ   تكلِّماالجتماعات. وذكر أحد امل

جـدول األعمـال بشـأن    يف بنـد جديـد   إدراج ن تكاليف الترمجة. كمـا اقُتـرح   م إجياد سبل للحدِّ
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تأييـدهم  ني عـن  تكلِّمتدابري االقتصاد يف تكاليف الدورات املقبلة للفريق. وأعـرب الكـثري مـن املـ    
عـدَّة   زاهـة وموضـوعية، يف حـني أعـرب     اآلليـة بـن  تشـغيل  ؤ بـه يتـيح   متويل كاف ميكن التنبُّلتوفري 
متـها األمانـة، وأشـاروا إىل أهنـم     عة للـدورة الثانيـة الـيت قدَّ   لقلق إزاء التكاليف املتوقَّني عن امتكلِّم

ــن   ــهم مـ ــع ميكِّنـ ــوا يف وضـ ــد ليسـ ــار املترتِّتأييـ ــنتني   اآلثـ ــرة السـ ــة لفتـ ــة الربناجميـ ــى امليزانيـ ــة علـ   بـ
ون أيضــاً عــن تأييــدهم لنمــوذج تكلِّمــنتيجـة إطــالق الــدورة الثانيــة. وأعــرب امل  ٢٠١٧-٢٠١٦

تمويل املختلط احلايل، الـذي متـوَّل يف إطـاره بعـض عناصـر دعـم اآلليـة وتشـغيلها مـن امليزانيـة           ال
ولإلطــار  ٣/١لقــرار املــؤمتر  العاديــة لألمــم املتحــدة وميــوَّل بعضــها اآلخــر مــن التربعــات، وفقــاً  

ديـة،  ني بإمكانيـة متويـل وظـائف جديـدة مـن امليزانيـة العا      تكلِّمب بعـض املـ  املرجعي لآللية. ورحَّـ 
بينمــا أعــرب آخــرون عــن تفضــيلهم احلفــاظ علــى املســتوى احلــايل مــن متويــل امليزانيــة العاديــة.    

جـرى  لتني من خارج امليزانيـة يف حـني   ني عن املنطق وراء إلغاء وظيفتني مموَّمتكلِّمعدَّة وتساءل 
منـوذج  فـق مـع   تَّهـذا النـهج ال ي   لة مـن امليزانيـة العاديـة، وأشـاروا إىل أنَّ    إنشاء ثالث وظائف مموَّ

إىل  ني األمانـةَ مـتكلِّم عدَّة جناحه يف دورة االستعراض األوىل. ودعا  التمويل املختلط الذي أثبت
ــاليف املتوقَّ  ــيح التكــ ــلة تنقــ ـــ   مواصــ ــة االجتماعـ ــوارد يف ورقــ ــو الــ ــى النحــ ــة علــ ــر  اتعــ (انظــ

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.6/Rev.1الثانيـة لتصـبح   فترة الدورة  متديَدمتكلِّمني عدَّة  ). واقترح
الـدول األطـراف البـالغ عـددها      ست أو سبع سنوات من أجل حتقيق الفعالية يف اسـتعراض كـلِّ  

وقـالوا   ؛إىل اخلربة املكتسبة مـن الـدورة األوىل   استناداًدولةً يف غضون فترة زمنية معقولة،  ١٧٧
قيــق قــدر أكــرب مــن ر القيمــة املضــافة ملســاعدة األمانــة علــى حتهــذا التعــديل مــن شــأنه أن يــوفِّ إنَّ

ون متكلِّمـ لة من امليزانية العادية، فيمـا تسـاءل   االستقرار للوظائف املرتبطة بآلية االستعراض املموَّ
للـدورة الثانيـة، وأبـدوا تفضـيلهم     الفتـرة الزمنيـة   آخرون عن قيمة التكاليف املدَّخرة نتيجة متديد 

خشيتهم ني عن تكلِّم. وأعرب بعض امل٣/١يف القرار  ااملنصوص عليه ةالزمنيالفترة اإلبقاء على 
مــن قــدرة األمانــة علــى تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل احلــدِّ التخفيضــات يف امليزانيــة تــؤدِّي  مــن أن

ني علــى احلاجــة إىل ميزانيــة كافيــة للتــدريب مــن أجــل الــدورة  تكلِّمد أحــد املــوالتــدريب. وشــدَّ
دول املستعرِضة والدول األطـراف املستعَرضـة،   الثانية، هبدف مواصلة تعزيز قدرات اخلرباء من ال

  سم بالكفاءة واجلودة العالية. سعياً إىل ضمان عملية استعراض تتَّ
    

    اعتماد التقرير - سابعاً 
ريره عـن أعمـال   ، تق٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤اعتمد فريق استعراض التنفيذ، يف   -٢٣

  ستأنفة.دورته السادسة امل
  


