
 CAC/COSP/IRG/2011/4 األمـم املتحـدة

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
14 June 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
060711    V.11-83624 (A) 

 
 

 *1183624*
 

   فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية، املعقودة يف فييناتقرير    
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢مايو إىل / أيار٣٠من 

    
 احملتويات

 الصفحة  
 ٢.................................................................................................مقدِّمة -أوال
 ٢..........................................................................................تنظيم الدورة -ثانيا

 ٢...................................................................................افتتاح الدورة-ألف  
 ٣............................................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -باء  
 ٤........................................................................................احلضور-جيم  

 ٦......................................................استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثا
 ٦........................................سحب القرعة الختيار الدول املُستعَرضة والدول املستعرِضة-ألف  
 ٧................................................................................ املستخلصةالعرب -باء  

 ١١........................................................................................املساعدة التقنية  -رابعا
 ١٥...........................................................................ةاملسائل املالية واملتعلقة بامليزاني  -خامسا
 ١٧..........................................................................................مسائل أخرى  -سادسا
 ١٩......................................جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ  -سابعا
 ١٩................................................ فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانيةاعتماد تقرير  -ثامنا

    اتاملرفق   
 ٢٠...........................جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ -األول  
 ٢١...... ُمستعَرضة أو مستعرِضة يف دورة االستعراض الثانيةدوالًلتكون اليت اختريت لدول األطراف ا -الثاين  



 

2 V.11-83624 
 

CAC/COSP/IRG/2011/4

    مقدِّمة  -أوال  
 ١/١ الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، يف قراراتـه               استذكر مؤمترُ   -١
تقـضي بـأن ُينـشئ املـؤمتر، إذا          منـها، الـيت      ٧ من االتفاقية، وخاصة الفقرة      ٦٣ ، املادةَ ٣/١ و ٢/١و

 . تنفيذ االتفاقية تنفيذا فّعاالما رأى ضرورة لذلك، أّي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على

، اإلطـار املرجعـي آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم          ٣/١واعتمد املـؤمتر، يف قـراره         -٢
املبـادئ التوجيهيـة للخـرباء      ، ومـشروع    )الوارد يف مرفـق ذلـك القـرار       (املتحدة ملكافحة الفساد    

 وكـذلك مـشروع املخطـط النمـوذجي         القُطريةاحلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات      
، واللـذين وضـعهما فريـق       )الواردين يف تـذييل مرفـق ذلـك القـرار          (القُطريةلتقارير االستعراض   

   يف فيينـــا مـــن اســـتعراض التنفيـــذ يف صـــيغتيهما النـــهائيتني خـــالل دورتـــه األوىل الـــيت ُعقـــدت
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨

 فريــق اســتعراض أنــشئ مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض،  ٤٢وعمــالً بــالفقرة   -٣
مـن دول أطـراف، ويعمـل حتـت         ف  يتـألّ فريقـاً حكوميـاً دوليـاً مفتـوح العـضوية           بوصفه  التنفيذ  

أخـذ حملـة عامـة      مهّمتـا   ، أسندت للفريق     من اإلطار  ٤٤وفقا للفقرة   و. ومسؤوليتهسلطة املؤمتر   
عن عملية االستعراض، للوقوف على التحّديات واملمارسات اجليـدة، والنظـر يف االحتياجـات              

 مـن اإلطـار،     ٤٣ووفقا للفقـرة    . بفعاليةمن املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية         
 .جيتمع الفريق يف فيينا مرةً يف السنة على األقل

ة متابعــة  فريــق اســتعراض التنفيــذ مبهّمــتكليــفب املــؤمتُر، يف القــرار نفــسه، مــا قــضىك  -٤
عـضوية املعـين   ضطلع به الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح ال   كان يومواصلة العمل الذي  

 .باملساعدة التقنية

قيــة املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ اتفا" املعنــون ٣/٤وأحــاط املــؤمتر علمــا، يف قــراره   -٥
، بتوصيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين         "األمم املتحدة ملكافحة الفساد   

  ).CAC/COSP/2009/8(باملساعدة التقنية، الواردة يف تقرير األمانة عن أعمال ذلك الفريق 
    

      تنظيم الدورة  -ثانيا  
    افتتاح الدورة  - ألف  

ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد دورتـه الثانيـة يف فيينـا        عقد فريق استعراض تنفيذ اتفاقي      -٦
 .٢٠١١يونيه / حزيران٢مايو إىل / أيار٣٠من 
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س جلـسات فريـق اسـتعراض التنفيـذ، مـن األوىل إىل الـسادسة، جـون برانـدولينو                   وترأَّ  -٧
، وتــرأس اجللــسات، مــن الــسابعة إىل الثامنــة، يوخينيــو كوريــا   )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(
 لفريـــق جنـــز يف الـــدورة األوىلمـــا أُ، كلمتـــه االفتتاحيـــةواســـتذكر الـــرئيس، يف ). األرجنـــتني(

 وضـع  والـيت ، ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢يونيـه إىل  / حزيـران ٢٨ مـن   اليت عقدت استعراض التنفيذ،   
 ا الفريــق املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة يف صــيغتها النهائيــة واعتمــد فيهــافيهــ

اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم         بشأن االحتياجات من املوارد الالزمة لتـشغيل آليـة           ١/١القرار  
، مث شرع يف إجراءات سـحب القرعـة   ٢٠١٣-٢٠١٢املتحدة ملكافحة الفساد لفتريت السنتني  

ضة يف الختيــار الــدول األطــراف املــسَتعَرضة خــالل الــدورة األوىل والــدول األطــراف املــستعرِِِِِ  
وأشـار كـذلك إىل الـدورة األوىل املـستأنفة، الـيت ُعقـدت              . ن دورة االسـتعراض   السنة األوىل م  

، والــيت تــابع فيهــا الفريــق ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين٢٩مــن 
 .د توصيات بشأن املساعدة التقنيةمناقشة املسائل املتعلقة بعملية االستعراض واعتم

دير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات  وبــدعوة مــن الــرئيس، أدىل املــ  -٨
املكتـب  وعمـل  فيها مـا تبديـه الـدول مـن التـزام متزايـد مبكافحـة الفـساد،          أبرز  واجلرمية بكلمة   

.  مــن ابتكــار وجتديــدآليــة االســتعراضمــا يف دعــم الــدول يف هــذه اجلهــود، وشــدَّد علــى علــى 
ــدول األطــراف املــشاركة يف   ــشكر لل ــه بال ــسنة األوىل  وتوجَّ ــة يف ال مــن  االستعراضــات القُطري

على ما تضطلع به من أعمال، وحثَّ الدول على مواصلة دعمها القـوي لآلليـة وعلـى                 الدورة  
واعتـرب أنَّ الــدورة الرابعـة املقبلــة ملـؤمتر الــدول    . العمـل مـن أجــل تنفيـذ االتفاقيــة تنفيـذا كــامال    

 / تـشرين األول ٢٨ إىل ٢٤ يف مـراكش مـن     األطراف يف اتفاقية مكافحـة الفـساد الـيت سـُتعقد          
 لتقييم مدى التقّدم احملرز على الصعيد العاملي يف جمـال           بالغة األمهية ، تعّد فرصة    ٢٠١١أكتوبر  

  .ما يتصل بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية منع الفساد ومكافحته يف

عـت مـؤّخرا   وأدىل ممثّل مـصر بكلمـة أمـام الفريـق، وذلـك يف ضـوء األحـداث الـيت وق               -٩
وأبلـغ عـن اجلهـود الـيت      .  وما تاله من أحداث    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥وأفضت إىل يوم    

يبذهلا بلده يف جمال استرداد املوجودات وأشار إىل التعاون الذي حصلت عليه فـرق التحريـات        
وأكّـد أنَّ تلـك اجلهـود ليـست سـهلة وتتطلّـب مزيـدا مـن التعـاون           . دعاء مـن دول أخـرى     الوا
لتفــاهم بــني الــدول، مبــا يف ذلــك التعــاون بــني الــسلطات القــضائية مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة     وا

  .مكافحة الفساد تنفيذا تاّما ومتكني البلدان من االستفادة الكاملة من أحكامها
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
  :ل التايلمايو، جدول األعما/أيار ٣٠أقّر فريق استعراض التنفيذ، يف   -١٠
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  :املسائل التنظيمية  -١  

  افتتاح الدورة؛ )أ(   

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(   

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٢  

  .املساعدة التقنية -٣  

  .ةاملسائل املالية واملتعلقة بامليزاني  -٤  

  .مسائل أخرى  -٥  

  .لدورة الثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذجدول األعمال املؤقت ل  -٦  

  .ةاعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثاني  -٧  
    

    احلضور  - جيم  
االحتـاد  : حضر دورة فريق استعراض التنفيذ ممثّلو الـدول التاليـة األطـراف يف االتفاقيـة                -١١

أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسـتونيا، إسـرائيل،       الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن،      
ــواي،         ــوال، أوروغ ــسيا، أنغ ــة املتحــدة، إندوني ــارات العربي ــا، اإلم ــوادور، ألباني ــستان، إك أفغان

مجهورية إيران اإلسالمية، إيطاليا، باراغواي، باكستان، الربازيـل، الربتغـال،           أوغندا، أوكرانيا، 
بنغالديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسـنة        بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا،      

، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركيــا، توغــو،  املتعــددة القوميــاتبوليفيــادولــة واهلرســك، بولنــدا، 
ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائـر، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مجهوريـة            -تونس، تيمور 

ــة الدوميني  ـــزانيا املتحــدة، اجلمهوري ــا،    تن ــة كوري ــة، مجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــة، مجهوري كي
مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، جنــوب أفريقيــا،    
الدامنرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيـيب، سري النكا، الـسلفادور،            

ــسنغال    ــصني،    ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ال ــسرا، ســرياليون، شــيلي، ال ــسويد، سوي ، ال
بيساو، فرنسا، الفلـبني، مجهوريـة فنــزويال البوليفاريـة، فنلنـدا،           -طاجيكستان، غواتيماال، غينيا  

فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر، كازاخـــستان، كرواتيـــا، كمبوديـــا، كنـــدا، كوبـــا، كوســـتاريكا، 
ليتوانيـا، ليـسوتو، مـايل، ماليزيـا،        ختنـشتاين، لكـسمربغ،     يكولومبيا، الكويت، كينيا، لبنـان، ل     

مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك، مــالوي، ملــديف، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى   
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يرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييـا، نيكـاراغوا،     إو
 .يمن، اليونانتحدة األمريكية، الهاييت، اهلند، هولندا، الواليات امل

تــصادي إقليميــة طــرف يف وُمثِّــل يف الــدورة االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اق   -١٢
 .االتفاقية

وقّرر فريق استعراض التنفيذ يف دورته األوىل املستأنفة أن ُتدعى الـدول املوقِّعـة والـدول                  -١٣
األعمـال بـشأن املـساعدة    املتمتعة مبركز املراقب إىل حضور مداوالتـه الـيت تتنـاول بنـدي جـدول        

  .يونيه، على التوايل/ حزيران٢ و١املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية، املزمع عقدها يومي و ،التقنية

ــة    -١٤ ــدول التالي ــةوُمثِّلــت ال ــة املوقِّع ــى االتفاقي ــا، :  عل ــشيكية،  إأملاني ــة الت ــدا، اجلمهوري يرلن
 .مبراقبني، اجلمهورية العربية السورية، كوت ديفوار، اليابان

 .أيضا مبراقب وُمثِّلت ُعمان  -١٥

 .مبراقب،  وهي كيان لديه بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدة،ُمثِّلت فلسطنيكما   -١٦

ــضا،       -١٧ ــستأنفة األوىل أي ــه امل ــذ، يف دورت ــق اســتعراض التنفي ــّرر فري ــدعى املنظمــات  وق أن ُت
الصناديق والربامج التابعـة لألمـم املتحـدة،        احلكومية الدولية ووحدات األمانة العامة واهليئات و      

ف منها شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والوكـاالت            واملعاهد اليت تتألّ  
إىل حــضور املــداوالت الــيت  املتخّصــصة واملؤســسات األخــرى التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة،

يونيـه  / حزيـران ١إجراؤهـا يف   دة التقنيـة، واملزمـع  تتنـاول بنـد جـدول األعمـال املتعلّـق باملـساع      
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢وصباح يوم 

ــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا،       ويف  -١٨ ــة وهيئ ــة العام ــا يلــي وحــدات األمان م
ومعاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت املتخّصــصة  

: منظومة األمم املتحدة اليت دعتها األمانة حلضور الـدورة بـصفة مراقـب     وغريها من مؤسسات    
اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـّدرات، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون                       

، وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف           )األونسيترال(التجاري الدويل   
  .، البنك الدويل، معهد بازل للحوكمة)األونروا( الشرق األدىن

-املنظّمـة االستـشارية القانونيـة اآلسـيوية       : وُمثِّلت املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة          -١٩
، )اإلنتربــول(األفريقيـة، األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد، املنظّمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة          

 .مبراقبني، امنظّمة األمن والتعاون يف أوروب
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 املستقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائـم          العسكرية وُمثِّلت منظمة فرسان مالطة     -٢٠
  .يف الدورةمبراقب ، يف املقر

    
      استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -ثالثا  
    سحب القرعة الختيار الدول املُستعَرضة والدول املستعرِضة  - ألف  

لــرئيس يف إطــار البنــد املتعلــق باســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   قــّدم ا  -٢١
.  من اإلطـار املرجعـي     ١٩ و ١٤الفساد، عرضا وجيزا إلجراءات سحب القرعة وفقاً للفقرتني         

 املعـدة هلـا  وذكر أنَّ بطاقات القرعة اليت حتمل أمساء الدول األطراف قـد ُوضـعت يف الـصناديق       
واستذكر الرئيس أنَّـه يتعـيَّن علـى        . ب بغية توفري الوقت املخصَّص للجلسة     حبضور أعضاء املكت  

كل دولة طرف أن تكون قد أجـرت استعراضـا واحـدا علـى األقـل وثالثـة استعراضـات علـى                      
واستذكر كذلك أنَّه ميكن للدول األطـراف الـيت يقـع           . األكثر حبلول هناية كل دورة استعراض     

 كدولــة أداء مهمتــهاسنة الثانيــة أن متــارس حقهــا يف إرجــاء عليهــا االختيــار لالســتعراض يف الــ
 .طرف مستعرِضة يف السنة نفسها

سحب القرعة يف الدورات املقبلـة، اتفـق الفريـق علـى أالّ ُيعـاد       توحيد إجراءات   وبغية    -٢٢
اسم الدولة الطرف املسحوب بالقرعة للعمل كدولة مستعرِضة إىل الـصندوق لـسحب القرعـة         

واتفـق الفريـق كـذلك علـى أن     . إذا طلبت الدولة الطـرف املعنيـة ذلـك صـراحة         مرة أخرى إالّ    
ُتسأل الدولة الطرف اليت يسحب امسها بالقرعة إلجـراء أكثـر مـن اسـتعراض يف الـسنة نفـسها                    

كمـا اتفـق الفريـق    . ما إذا كان بوسعها القيام بـذلك، قبـل اعتبـار نتيجـة سـحب القرعـة هنائيـة             
ف اليت جيري اختيارهـا كدولـة مـستعرِضة يف إطـار أكثـر مـن عمليـة        على أنَّه جيوز للدولة الطر 

 كدولـة مـستعرِضة إذا وقـع عليهـا االختيـار جمـّددا       ر عدم أداء مهمتـها تقّراستعراض واحدة أن    
 . القرعة التاليةعمليات سحبهلذا الغرض يف سحب القرعة الثاين أو 

نة الثانية سـؤال كـل دولـة        ضة للس وجرى خالل سحب قرعة الدول األطراف املستعرِِ        -٢٣
ــسنة      ــد ممارســة حقهــا يف إرجــاء استعراضــها إىل ال ــا إذا كانــت تري طــرف مــستعَرضة أوَّالً عّم

لالسـتعراض بأنَّـه جيـوز هلـا طلـب إعـادة            للخـضوع   وذُكِّرت الـدول األطـراف املختـارة        . التالية
 عمليـة إعـادة     مـا خيـّص كـل      واتُّفـق يف  . سحب القرعة مرتني على األكثـر دون تقـدمي مـربرات          

أن تعيـد سـحب القرعـة    اخلاضـعة لالسـتعراض    سحب للقرعة على أنَّه ميكـن للـدول األطـراف           
 .ما خيّص إحدى الدولتني املستعرِضتني هلا أو كلتيهما يف
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يف الـسنة الثانيـة إرجـاء    دولة ما وقع عليها االختيار للخضوع لالستعراض       رتقرَّوإذا    -٢٤
اخـتريت للخـضوع     منتميـة للمجموعـة اإلقليميـة نفـسها          أخـرى لدولـة   االستعراض، فإنَّه ميكن    

 .حملَّهاع للحلول تتطّويف السنة الثالثة أن  لالستعراض

 أيضا أن ُيجري الفريق سـحباً ثانيـاً للقرعـة يف جلـسته الـسادسة مـن                  عاملتوقّوكان من     -٢٥
الـدورة، وذلـك بغيـة    يونيه، وسحباً ثالثـاً يف اليـوم األخـري مـن     / حزيران١الدورة، يوم األربعاء  

إتاحة وقت كاف للدول اليت سيجري استعراضها لكـي جتـري مـشاورات وتقـرِّر مـا إذا كـان                  
ــد اســتعدادها للخــضوع لالســتعراض أو مــا إذا كانــت ترغــب يف طلــب إعــادة       بوســعها تأكي

 .سحب القرعة الختيار الدول اليت ستستعرضها

 إرجاء االسـتعراض يف الـسنة       وقّدمت ثالث دول أطراف كانت قد مارست حقها يف          -٢٦
األوىل مــن دورة االســتعراض، طلبــات بــشأن حــاالت إرجــاء أخــرى، ولكنــها ســحبت تلــك    

  .الطلبات يف وقت الحق

ــة    -٢٧ ــدير التنفيـــذي للمكتـــب القرعـ ــاروســـحب املـ ــة األوىل مـــن الـــدول  الختيـ  اجملموعـ
 بقيـة الـدول األطـراف       ارالختيـ وسحب ممثّلو اجملموعات اإلقليمية واألمانة القرعـة        . ضةاملستعرِِ
صـندوقي بطاقـات    حمتويـات   ووافق الفريق على طلب قدَّمه االحتاد الروسـي خللـط           . ضةاملستعرِِِِِ

ســحب مــن أجــل القرعــة اخلاصــة مبجموعــة الــدول اآلســيوية وجمموعــة دول أوروبــا الــشرقية   
  . الدولة الطرف املستعرِضة من املنطقة اجلغرافية نفسهاالختيارالقرعة 

    
     املستخلصةالعرب  - باء  

الـدروس املستخلـصة مـن الـسنة        : االستعراضـات القُطريـة   "املعنونة  مذكّرة األمانة   كانت    -٢٨
ــة   ــدورة االســتعراض احلالي ــدة    )CAC/COSP/IRG/2011/2 ("األوىل ل ــن متوســط امل ــذكّرة ع ، وم

ليـة االسـتعراض    الالزمة لالستعراضات القُطرية اليت أُجريت يف السنة األوىل من الـدورة احلاليـة آل             
)CAC/COSP/IRG/2011/CRP.3( ،ــ ــد   تني معروضـ ــر يف البنـ ــق للنظـ ــى الفريـ ــدول  ٢علـ ــن جـ  مـ

وقـدَّم أمـني مـؤمتر الـدول        . األعمال بشأن استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد           
وذكـر  . علومات بشأن املسائل اإلجرائيـة املتعلقـة بالـسنة األوىل مـن عمـل اآلليـة               آخر امل األطراف  

 إثــر إرجــاء بعــض الــدول ملــشاركتها يف االســتعراض وإعــراب دول أخــرى عــن اســتعدادها   ،أنَّــه
لتقــدمي موعــد استعراضــها طوعــا يف إطــار اجملموعــات اإلقليميــة، بلــغ عــدد الــدول األطــراف الــيت 

 دولـةً طرفـاً متّ      ٣٤ دولةً مـن أصـل       ٢٦أكَّدت استعدادها للخضوع لالستعراض يف السنة األوىل        
 دولةً طرفاً قائمة تقييمهـا الـذايت املرجعيـة حبلـول تـاريخ              ٢٥وقدَّمت  . تيارها أوالً الستعراضها  اخ
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 إىل األمانـة لتحيلـها      النظريـة ضة نتـائج استعراضـاهتا       دولـةً طرفـاً مـستعرِِ      ٤٦االستعراض، وقدَّمت   
ا ســتطلب  دولــةً طرفــاً مــستعَرضة إىل أهنــ٢٠وأشــارت . إىل الــدول األطــراف املــستعَرضة املعنيــة

 زيـارةً قطريـةً     ١٣وأُجريـت   . مزيدا من وسائل احلوار املباشر أو أهنا تنظر يف طلب هذه الوسـائل            
ــا   ــد    ٧ويف . وُعقــد اجتمــاع مــشترك واحــد يف فيين ــشاور علــى حتدي  حــاالت أخــرى، جيــري الت

جــال وبــيَّن أمــني املــؤمتر أن اآل. مواعيــد هنائيــة إلجــراء زيــارات قُطريــة عقــب دورة الفريــق الثانيــة
 الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة بــشأن إجــراء االستعراضــات التقريبيـة 
قدَّمت الدول األطراف املستعَرضة ردودها الكاملـة علـى قائمـة           و.  غري ما مرة   ُمدِّدتقد  القُطرية  

وعلــى  ، )بــدالً مــن شــهرين  ( أشــهر ٤,٥التقيــيم الــذايت املرجعيــة يف غــضون فتــرة متوســطها      
 ).من شهر واحدبدالً ( اخلاصة هبا يف غضون شهر ونصف الشهر النظريةاالستعراضات 

وأثــىن ممثلــو الــدول األطــراف املــشاركة يف عمــل اآلليــة يف الــسنة األوىل علــى التعــاون    -٢٩
وأُشـري إىل أنَّ عمـل   . البّناء الـذي سـاد بـني الـدول األطـراف يف سـياق االستعراضـات القُطريـة             

وأُشـري  . ما يتطلب مزيدا من التحـسني     عراض قد حقّق انطالقة جيدة وإنْ كان هناك         آلية االست 
 املنصوص عليهـا يف املبـادئ التوجيهيـة         التقريبيةإىل احلاجة إىل توّخي املرونة يف الوفاء باملواعيد         

وأُشـري إىل أنَّ دولـة      . لالستعراض، وال سيما ما ينطوي منها على احتياجات للترمجة التحريرية         
 رغـم  لـه  لالسـتعراض يف الـسنة األوىل مل ُتعـرب بعـد عـن اسـتعدادها للخـضوع                 اخـتريت رفا  ط

 منـها   علـى جـواب   اجلهود املتكّررة اليت بذهلا رئيس مؤمتر الدول األطـراف واألمانـة للحـصول              
 والتعاون، وأعربوا عن أملهم يف عدم تكـرار         التجاوبأكّد املتكلّمون على أمهية     وهبذا الشأن،   
ودعا املتكلّمون أيـضا الـدول األطـراف الـيت مل تقـدِّم بعـد               . هذا القبيل يف املستقبل   حاالت من   

 .قوائم بأمساء خربائها احلكوميني إىل القيام بذلك

ما خيّص املراحل األولية من عملية االستعراض على الـدور البـالغ             وشدَّد املتكلّمون يف    -٣٠
 مــن اإلطـــار املرجعــي يف تنـــسيق عمليـــة   ١٧األمهيــة جلهـــة االتــصال املعيَّنـــة مبوجــب الفقـــرة    

االســتعراض، ســواء علــى صــعيد إعــداد الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة أو إجــراء    
ضة بأن بلداهنم شكّلت أفرقـة تتـوافر        وأفاد ممثلو الدول املستعرِِ   . االتصاالت مع اخلرباء واألمانة   

وأعرب بعـض املـتكلّمني عـن       . الستعراض طائفة واسعة من اخلربات للتعليق على عملية ا        لديها
الـيت   بـسبب القيـود املاليـة    عمليـة االسـتعراض  أسفهم لعدم متكُّن مجيع اخلرباء مـن املـشاركة يف        

 وأنشطة التدريب، والـيت أجـربت    القُطرية  تغطية تكاليف مشاركة البلدان يف الزيارات      تفرضها
م اقتراح بـشأن زيـادة هـذا العـدد          وقُدِّ. األمانة على دعم مشاركة خبريين فحسب من كل بلد        

ورّحـب املتكلّمـون باملـساعدة الـيت قدَّمتـها األمانـة            . ومتويل مشاركة أربعة خرباء من كـل بلـد        
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طوال عملية االستعراض، بدءا بتوفري فـرص التـدريب جلهـات االتـصال واخلـرباء املـستعرِضني،                 
 .مهمة االستعراضأداء يف اليت اعُتربت عنصرا بالغ األمهية 

الـيت   قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة،     اتوقدَّم ممثّل عن األمانة الصيغة احملدَّثة من براجميـ     -٣١
 تــسهيل الــدول املــستعَرضة يف الــسنة األوىل، مــن خــالل     أمــامهتــدف إىل تــذليل التحــديات   

 من الناحية التكنولوجية وتبسيط األسئلة، مع احلفاظ علـى مـضمون األداة         اتاستخدام الرباجمي 
وأشــار املتكلّمــون إىل قائمــة التقيــيم الــذايت . بالــصيغة الــيت اعتمــدها املــؤمتر حيــث اجلــوهر مــن

املرجعيــة باعتبارهــا أداة مفيــدة جلمــع املعلومــات، ودعــوا إىل اســتخدامها ونــشرها علــى نطــاق 
وأشــار املتكلّمــون إىل . واســع، وال ســّيما مــن أجــل حتليــل االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة  

 معلومـات  موادَّوقـ ، ها الردود على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة أو حتليلـ       تقدمييف جمال   جتارهبم  
وأشـار املتكلّمـون إىل أنَّ   . بشأن اجملاالت اليت ميكن حتسينها على الصعيدين التقين واملوضـوعي        

اجـة  ، إالَّ أهنـم شـدَّدوا يف الوقـت نفـسه علـى احل             صـعوبات  تطرح قداملعلومات الوفرية املقدَّمة    
 علـى  وأكَّـد املتكلّمـون  . جراء استعراض موضـوعي معلومات مفصلة بالقدر الكايف إلإىل توفري  

، يف حالة لزوم الترمجة التحريرية، كفالة تـوفري ترمجـة عاليـة اجلـودة يف مجيـع                  أنه من الضروري  
 بعــض املــتكلّمني معلومــات عّمــا اضــطلعوا بــه مــن جهــود   موقــدَّ. مراحــل عمليــة االســتعراض

ــصال احلاســويب      إلشــر ــردود أو تعميمهــا باالت ــشر ال ــيني مــن خــالل ن ــشأن املعن اك أصــحاب ال
ودعـــا املتكلّمـــون الـــدول الـــيت ســـيجري استعراضـــها يف الـــسنوات املقبلـــة إىل بـــدء   . املباشـــر

 مـن   وُرِئـي أنَّ  .  ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية يف مرحلـة مبكّـرة           لتقدميالتحضريات  
  منـها ة، ألغـراض يـ  الـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجع           اإلسراع بتقـدمي  املستحسن عموما   

 .حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية

، لتحقيـق   النظـري وشدَّد املتكلّمون علـى أمهيـة العمـل علـى حتقيـق نتـائج االسـتعراض                   -٣٢
. طلـب حـسب ال  أو االجتماعـات املـشتركة يف فيينـا،          القُطريـة أهداف منها التحضري للزيـارات      

. أو الفيديو وتبادل الرسائل اإللكترونيـة يف تلـك املرحلـة          التحاور باهلاتف     من املفيد  وارتئي أنَّ 
يف مــا يتعلــق  بعــض األحيــان، وال ســّيما  يف صــعوبات تقنيــة وجــودوأُشــري يف هــذا الــصدد إىل

 . اهلاتفيةوضوح االتصاالتب

لــة احلــوار، مبــا يف ذلــك تبــادل اآلراء  مــا يتعلــق مبرح وأُفيــد أيــضا بتجــارب إجيابيــة يف   -٣٣
ونـّوه بعـض املـتكلّمني بالزيـارات        . اهلاتف أو الفيـديو وسـائر وسـائل احلـوار املباشـر           بالتحاور ب 

القُطرية اليت تبيَّن أهنا تنطوي على إمكانيات كبرية لتعميـق فهـم املعلومـات املقدَّمـة واملـساعدة                  
ث بعــض املــتكلّمني عــن مــشاركة أصــحاب  وحتــدَّ. علــى إعــداد تقــارير قُطريــة دقيقــة وشــاملة 

الشأن الوطنيني املعنـيني، مثـل منظمـات اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص واألوسـاط األكادمييـة                    
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وأشـار بعـض املـتكلّمني إىل التبعـات املاليـة الـيت قـد تقـع                . خالل مرحلة احلوار وإعداد التقارير    
ــت       ــة االس ــّراء عملي ــن ج ــستعرِضة م ــدان امل ــاتق البل ــى ع ــضاوأشــار. عراضعل  إىل ضــرورة وا أي

التحضري للزيارات القُطرية أو االجتماعات املـشتركة يف فيينـا يف وقـت مبكّـر، بغيـة االسـتفادة                   
واعُتــرب توجيــه املــستعرِضني لألســئلة أو . القُطريــة إعــداد تقــارير االســتعراض يفالقــصوى منــها 

ا إلتاحـة مـا يكفـي مـن الوقـت            إىل من سيلتقون هبم من أصحاب الشأن مفيد        مقّدماالتعليقات  
 تتيحهـا وُسـلِّط الـضوء كـذلك علـى الفرصـة الـيت             . ألصحاب الشأن هـؤالء لتحـضري ردودهـم       

.  إلجراء تبادل حقيقي للخربات ومناقشة املمارسات اجليدة مـع املـستعرِضني           القُطريةالزيارات  
قُطرية سـواء بـني   وأبرز املتكلّمون أيضا فائدة جلسات استخالص املعلومات خالل الزيارات ال     

لـدول املـستعَرضة، وذلـك بغيـة االسـتفادة          التابعـة ل  اخلرباء املستعرِضني أو مع جهـات االتـصال         
 وأشـار أحـد املـتكلّمني إىل أنَّ       . على حنو كامل مـن امليـزات الـيت تتيحهـا فـرص احلـوار املباشـر                

ض، وإمنـا بـني الـدولتني       الزيارات القُطرية توفِّر فرصة ممتازة للحوار ليس فقط مع البلد املـستعرَ           
اقتـرح متديـد فتـرة      والطرفني املستعرِضتني أيضا، لكـي تتفقـا علـى االسـتنتاجات واملالحظـات،              

ــة املــدةالزيــارات القُطريــة لتتجــاوز   ــة أيــام البالغــة احلالي وأفــاد أحــد املــتكلّمني  .  يــومني أو ثالث
 يف فيينـا يف سـياق أحـد         نعقـد املمبعلومات عن التجربـة اإلجيابيـة الـيت مثّلـها االجتمـاع املـشترك               

 من الضروري أيـضا إشـراك طائفـة أوسـع مـن أصـحاب               ، وأشار إىل أنَّ   القُطريةاالستعراضات  
  .القُطريةالشأن الوطنيني، مثلما تسىن ذلك يف إحدى الزيارات 

 طوعيـة وفقـا لإلطـار املرجعـي،         القُطريـة  الزيـارات    وأشار العديد من املـتكلّمني إىل أنَّ        -٣٤
، عـرب   لدولـة الطـرف املُـستعَرضة اإلعـراب صـراحة         لحدهم عن رأي مفاده أنـه ينبغـي         وأعرب أ 

الطـرفني   تنيإبـالغ األمانـة والـدول      و  بشأن إجراء زيارة قطرية    ا عن طلباهت  القنوات الدبلوماسية، 
  .سلفاهبا  تنياملستعرِض

الطـرفني   تنيعلـى الدولـة الطـرف املُـستعَرضة والـدول          أنَّ وذكر بعض املتكلّمني حتديدا     -٣٥
 ومهامهـا وبرناجمهـا     القُطريـة  بـشأن أهـداف الزيـارة        تفاهمواألمانة أن تتوصل إىل     تني  املستعرِض

  .قبل إجرائها

ــز بوضــوح يف ســياق إجــراء االســتعراض     كّــوأ  -٣٦ د أحــد الوفــود علــى أنــه ينبغــي أن ُيمّي
يف جمـال مكافحـة     القطري بني حتديد احتياجات الدولة الطرف املُستعَرضة من املساعدة التقنية           

 يف مـسألة مـضمون      وجوب النظر الفساد وتقدمي هذه املساعدة، وأعرب الوفد عن رأي مؤداه          
  .طريقُاملساعدة التقنية املقدمة وحجمها ومتويلها بعد إجراء االستعراض ال
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م معلومـات عـن الترتيبـات القانونيـة املتخـذة       دِّ األمانة أن تقـ    منوطلب أحد املتكلّمني      -٣٧
، وخصوصا عمليـات تبـادل الرسـائل بـني الدولـة الطـرف املُـستعَرضة            القُطريةلزيارات  إلجراء ا 

الترتيبات القانونية القائمة بـشأن      أنَّم األمني املعلومات الالزمة وأشار إىل       دَّوق. مم املتحدة واأل
 وقــف عمليــات تبــادل تفــضل ال تــزال قيــد االســتعراض وأن األمانــة القُطريــةتنظــيم الزيــارات 

  . بشأن الزيارات املقبلة هذهئلالرسا

. وأُشــري إىل أنَّ احلــواجز اللغويــة قــد أثــارت صــعوبات يف ســياق بعــض االستعراضــات  -٣٨
فُشدِّد على أمهيـة تـوّخي املرونـة والتعـاون وتـوفري التمويـل الكـايف خلـدمات الترمجـة التحريريـة                      

 والـشفوية طـوال مراحـل     وأُشري إىل أمهية كفالـة جـودة خـدمات الترمجـة التحريريـة            . والشفوية
عملية االستعراض، ورّحب املتكلّمون مبا تبذله األمانـة مـن جهـود لتـوفري ترمجـة دقيقـة للمـواد              

 مـن القـوانني الوطنيـة       موحـدة واقُتـرح حـلٌّ مفـاده إدراج جمموعـة          . املكتوبة يف الوقت املناسب   
 يكفـل توافرهـا      علـى حنـو    ذات الصلة يف املكتبة القانونية للمكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة،           

 .خالل االستعراضات

 يف املـدىل هبـا  ما يتعلق بنتائج االستعراضات، أشار بعـض املـتكلّمني إىل املالحظـات           ويف  -٣٩
بعضها يف إطـار    فعال ل  ه استجيب  أو خالل مرحلة احلوار، وأفادوا بأنَّ      طريتقارير االستعراض القُ  

عمليـة االسـتعراض سـتمكِّنهم مـن تعزيـز تنفيـذ             أنَّلـى   وشدَّد املتكلّمـون ع   .  املعنية  الوطنية النظم
 مراعـاة تقـارير االسـتعراض القُطـري لـيس           بضرورةوطرح أحد املتكلّمني سؤاال يتعلق      . االتفاقية

فقط لألحكام اإللزامية يف االتفاقية وإمنا لألحكام غري اإللزامية فيها أيضا، وكذلك للممارسـات         
ومع أنه ُيسلّم بـأنَّ االتفـاق   . ارها أسسا مرجعية لتقدمي التوصيات ، باعتب التبلوراجليدة اآلخذة يف    

على التقارير جيري بني البلد املستعَرض والدولتني املـستعرِضتني، فقـد أشـار بعـض املـتكلّمني إىل                  
 بـأنَّ قائمـة التقيـيم       قرَّولئن أُ . أمهية كفالة االّتساق بني اخلالصات الوافية، ألهنا من الوثائق العامة         

يف حتليـل املعلومـات وفهمهـا       ن معلومات مفصلة مبا يكفي لالسـتفادة منـها          تتضّمايت املرجعية   الذ
، فقد أكّد أحد املتكلّمني على ضـرورة إجيـاز املعلومـات يف سـياق االسـتعراض بغيـة                   الًفهماً كام 

هائيـة  علـى نـشر الـصيغة الن    بلـداهنم  وأبلغ عّدة متكلّمني الفريق بعـزم . إعداد تقارير تسهل قراءهتا   
  .هبامن تقارير االستعراض القُطري اخلاصة 

    
    املساعدة التقنية  -رابعا  

 بـشأن املـساعدة التقنيـة مـن     العـرب املستخلـصة   النظـر يف  إمعـان دعا الـرئيُس الفريـَق إىل       -٤٠
ــة االســتعراض   ــذ آلي ــشاركة   . أوىل ســنوات تنفي ــدول املوقِّورّحــب األمــني مب ــةال  واملنظمــات ع

من جدول األعمال، وذكَّـر بتوصـيات        املساعدة التقنية املتعلق ب  حبث البند    احلكومية الدولية يف  
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ــؤمتر    ــرار املـ ــه األوىل املـــستأنفة وبقـ ــؤمتر الفريـــق   ٣/١الفريـــق يف دورتـ ــه املـ ، الـــذي كلّـــف فيـ
باالضطالع بالعمل الذي كان يؤّديه من قبل الفريق العامل احلكومي الـدويل املعـين باملـساعدة                

ــة ــة االســتعراض يف ذلــك القــرار  وصــف اقــد و. التقني ــدولَ   ملــؤمتر عملي ــساعد ال بأهنــا وســيلة ُت
األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصة من املساعدة التقنية وتسويغها، وعلى تعزيـز وتيـسري     

والـدول   الدول األطـراف يف االتفاقيـة   ٣/٤وحثّ املؤمتر يف قراره   . سبل تقدمي املساعدة التقنية   
مـا خيـص تقـدمي        يف املستخلـصة  والـدروس    والتجـارب  الفنيـة    اخلـربة  عليهـا، علـى تبـادل        عةاملوقِّ

وأشـاد األمـني يف هـذا الـصدد باملبـادرة الـيت             . املساعدة التقنية يف جمال مكافحـة الفـساد ومنعـه         
اختذهتا كينيا مؤّخراً بشأن تنظيم واستضافة مـؤمتر دول اجلنـوب ملكافحـة الفـساد، الـذي ُعِقـد                   

كما ُشـجِّع الفريـق علـى االسـتفادة الكاملـة مـن قاعـدة بيانـات                . ٢٠١١مايو  / يف أيار  مبومباسا
مكافحـة  ن أمسـاء خـرباء يف جمـال         الـيت تتـضمّ   مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            

  .الفساد من أجل تقدمي املساعدة التقنية

مـة مـن األمانـة بـشأن     دَّق يف هذا البنـد، مـذكرةٌ م  ، يف إطار نظرهوُعرضت على الفريق   -٤١
ــتعراض   ــة االســ ــة يف عمليــ ــساعدة التقنيــ ــضمني املــ ــاول، )CAC/COSP/IRG/2011/3" (تــ  تتنــ

 دولةً طرفـاً قيـد االسـتعراض كانـت قـد قـدَّمت ردوداً               ١٦احتياجات املساعدة التقنية احملّددة لـ    
أوليـة، واألمـل     املقدمـة واملعلومـات   . ٢٠١١مارس  /على قائمة التقييم الذايت املرجعية قبل آذار      

 صــورة أوضــح وأكمــل عــن    ، عمليــة االســتعراض اجلاريــة  تتكــّون، بفــضل معقــود علــى أن  
مــصنف حــسب املواضــيع واملنــاطق والتحليــل الــوارد يف املــذكرة . احتياجــات املــساعدة التقنيــة

وأصـحاب  ، منـها مـثالً محايـة الـشهود      ذات أولويـة وقد ظهرت فعـالً جمـاالت معّينـة      . ةاجلغرافي
 عن حاالت الفساد وتعاوهنم مع سلطات إنفاذ القانون، وكذلك املـساعدة القانونيـة              تالبالغا
 مــوجز للممارســات اجليــدة مــة باحلــصول علــىاملقّدالطلبــات ويتعلــق أكــرب عــدد مــن . املتبادلــة

ــة تنفيــذ األحكــام اخلاضــعة لالســتعراض،      إىل جانــب والــدروس املــستفادة، ومنــاذج عــن كيفي
مكافحة الفـساد، وكـذلك    بشأن متخّصصني ومستشارين قانونيني  إرشادات من جانب خرباء     

ــه    . يــةخطــة عمــل تنفيذ ــّروا بأنَّ وأعــرب املتكلّمــون عــن تقــديرهم للتحليــل األويل املقــّدم، وأق
احملـددة   االحتياجـات    عـن  صـورة أوضـح   لفريـق، أثنـاء دورتـه الثانيـة املـستأنفة،           ا ستتكّون لدى 

 املـساعدة    مـن  حتياجـات الضي يف إجراء حتليل تفصيلي ل     وقيل إنَّ امل  .  عملية االستعراض  بفضل
ــة احملــّددة  ــة االســتعراض  التقني ــة يف عــن طريــق عملي ــة حيوي  متكــني الفريــق مــن تقــدمي  ذو أمهي

 إىل مــؤمتر الــدول األطــراف بــشأن مــا يتعلــق باملــساعدة التقنيــة مــن مــسائل  ملموســةتوصــيات 
ــة واجلوانــب    ــسياسات العام ــةختــّص ال ــيح  مــن شــأ ف. التنفيذي ــةن ذلــك أن يت  االحتياجــات تلبي

 . أوسعبرناجميويف سياق بفعالية وبشكل مجاعي املشتركة 
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وأكّد الفريق جمّدداً على دور املـساعدة التقنيـة باعتبارهـا هـدفاً هامـاً مـن أهـداف آليـة            -٤٢
ــذ  ــتعراض التنفي ــراره   إذ . اس ــؤمتر يف ق ــّر امل ــث املبــادرة      ٣/٤أق ــن حي ــري، م ــهج قُط  األخــذ بن

 وشـّدد متكلّمـون علـى أنَّ ذلـك ينبغـي أالّ           . ذ، لتقـدمي مـساعدة تقنيـة متكاملـة ومنـّسقة          والتنفي
 اإلقليمي والعاملي، ترمي إىل استكمال ما ُيقـدَّم مـن           ينحيول دون اختاذ مبادرات، على الصعيد     

حتديـداً، علـى      املوجـودات  واستردادما خيّص جمال التعاون الدويل       وُشدِّد، يف . مساعدات تقنية 
وأشــار بعــض .  ضــماناً لعنــصر الفعاليــة يف هــذا اجملــال وأقاليميــةب تنفيــذ بــرامج إقليميــة وجــو

 وأصــحاب دولأتاحــت الفرصــة لتــضافر جهــود املــتكلّمني يف هــذا الــصدد إىل أنــشطة إقليميــة 
وقيـل  . مصلحة ذوي صلة من أجل السعي إىل تيسري تنفيـذ االتفاقيـة وصـكوك إقليميـة أخـرى                 

يف االســتجابة لتقنيــة علــى الــصعيد اإلقليمــي ميكــن أن يكــون مفيــداً أيــضاً  إنَّ تقــدمي املــساعدة ا
شتركة وأن يتيح يف الوقـت ذاتـه إنـشاَء شـبكات إقليميـة وتيـسَري سـبل التعـاون            املالحتياجات  ل

ه والحـظ بعـض املـتكلّمني أنـ       . شّتى الـنظم القانونيـة وتقاسـَم اخلـربات         أفـضل لـ    من خالل فهـم   
ــساعدة ينبغــي النظــر إىل  ــة يف    امل ــذ االتفاقي ــى تنفي ــة عل  احلوكمــةأطــر هــو  أوســع ســياقالتقني
 .واملساعدة اإلمنائية

ني هلـا، مبـا يف ذلـك مـا       قّمقـّدمني للمـساعدة التقنيـة ومـتل       ك جتـارهبم وتبادل املتكلّمـون      -٤٣
ــن دروس     ــصوه م ــا استخل ــن حتــّديات وم ــوه م ــديرها    . واجه ــة عــن تق ــدول املتلقّي ــت ال وأعرب

 فيهــا احلاجــة إىل تــدعو إليهــا؛ وســلّطت الــضوء علــى جمــاالت أخــرى  للمــساعدة الــيت قُــدِّمت
 مجـع   يف جمـايل  ففي هذا الصدد الحـظ عـّدة مـتكلّمني حاجتـهم إىل مـساعدة               . مساعدة إضافية 

 أشـار   ،ويف جمال املساعدة القانونية املتبادلة على وجـه التحديـد         .  املوجودات واستردادالبيانات  
القنـوات الرمسيـة،    بطـرق أخـرى إىل جانـب        ن يف هـذا اجملـال       بعض املتكلّمني إىل جدوى التعاو    

 .مبا يشمل إمكانية تكوين أفرقة حتقيق مشتركة

وأبرز عّدة متكلّمني اجلهوَد املبذولة يف الوقت الراهن من أجـل تقويـة األطـر القانونيـة                   -٤٤
الـدعم  ل  مـن أشـكا   و. واملؤسسية على ضوء االستعراضات القُطرية والتقييمات الذاتية الـشاملة        

كافحـة  مل علـى تقيـيم فعاليـة األطـر والتـدابري القائمـة               املساعدةُ  اليت ُيطلَب احلصول عليها    املهمة
 .قياس تأثري الفسادل إحصاءات وإنتاجالفساد وعلى جتميع 

ــى ترتيـــب       -٤٥ ــق علـ ــز الفريـ ــى وجـــوب أن ينـــصبَّ تركيـ ــون علـ ــق املتكلّمـ ويف حـــني اتفـ
 قيـل إنَّـه ينبغـي       ، وضـمان تلبيتـها     حسب األولوية  الستعراضاالحتياجات احملّددة من خالل آلية ا     

جماالت خارجة عـن نطـاق دورة االسـتعراض         يف  املساعدة التقنية   إىل  حتياجات  االمواصلة تناول   
 .املبادرات اإلقليمية والدولية القائمةضمن أطر منها  املوجودات، استرداداحلالية، مثل 
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واملنظمـات  عـة  تؤديـه الـدول املوقِّ  دور اهلـام الـذي   وسلّط عـّدة مـتكلّمني الـضوء علـى الـ          -٤٦
وُشدِّد على أمهية التعـاون  . احلكومية الدولية يف دعم تقدمي املساعدة التقنية وتعزيز تنفيذ االتفاقية   

 الحتياجـات احملـّددة   ا تلبيـة  توفري تلـك املـساعدة، مـن أجـل           يفما بني مقدِّمي املساعدة التقنية       يف
 بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     املنفــذة باالشــتراك مــون باألنــشطة  ورّحــب املتكلّ. بفعاليــة

وأشـيد جبهـود    . شـراكات أخـرى   بواسـطة   باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و      
  .األمانة الرامية إىل استحداث أدوات مثل قاعدة بيانات اخلرباء املتخّصصني يف مكافحة الفساد

  متثّــل وســيلةةنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أنَّ الــربامج القُطريــ  وذكــر املراقــب عــن بر   -٤٧
 اإلمنائيــة خطتــه الرئيــسية يف تنفيــذ براجمــه، وأنَّــه يــدرج مبــادرات مكافحــة الفــساد يف  الربنــامج

وميكـن اسـتكمال هـذه      .  مثال  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      ضمنالعامة، وذلك   
ــادرات  ــادرات بتنفيــذ مب ــّسر إقامــة شــبكات   املب ــها  ب علــى الــصعيد اإلقليمــي تي عــّدة وســائل من

وعلى املـستوى العـاملي ميكـن إدراج بـرامج          . بلدان اجلنوب أو بلدان الشرق    بني  ما   التنسيق يف 
.  اإلمنائيــة العامــة، مبــا يف ذلــك حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةاخلطــةاملــساعدة التقنيــة ضــمن 

مــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة   وذكــر املــتكلّم أنَّ مكتــب األ
وقـال  . اإلمنائي يتعاونان تعاوناً وثيقـاً يف تنفيـذ الـربامج يف إطـار مـذكّرة التفـاهم املربمـة بينـهما                

ممثّل عن املبادرة املشتركة بني البنك الدويل ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                 
. العامليـة الربجمـة  تـستند إىل   ينبغـي أن  القُطريـة  الربجمـة  داد املوجودات املـسروقة إنَّ  اخلاصة باستر 

مثـل  املمارسـني اإلقليميـة،     األخـصائيني   عّدة وسـائل منـها شـبكات        بوأبرز أمهية تبادل اخلربات     
 جهات االتصال املعنية باسترداد املوجودات اليت اشترك يف استحداثها مـؤّخراً اإلنتربـول      شبكة

وقدَّم املراقب عن األكادميية الدوليـة ملكافحـة   .  باسترداد املوجودات املسروقة  اخلاصة   بادرةملاو
 .الفساد معلومات عن العضوية يف األكادميية وأنشطة التدريب فيها

 مراعـاة ويف هذا السياق، أشار متكلّمون إىل أمهية حصول الفريق على معلومات تتـيح لـه                  -٤٨
إجـراء حتلـيالت    وميكـن   . ميها، تفاديـاً لتكـرار اجلهـود القائمـة أو تداخلـها           املساعدات اليت سبق تقـد    

ى مـوارد  راعـ ُتأن وينبغـي  . تشمل تقييم التقّدم احملرز، بوسـائل منـها التقييمـات املتواصـلة     قد  إضافية  
ُيـوىل االهتمـام     بالتعاون مع شركاء حمليني ودوليني، وأن         يف وضع الربامج االستراتيجية    البلد املتلقي 

ملّدة الربامج وإمكانية استدامتها وأثرها، عالوة على جودة املساعدة التقنية املقدَّمـة ومـدى فعاليتـها                
 .ودقتها واّتساقها، بوسائل منها االلتزام بتخصيص موارد لسنوات متعّددة

ــشأن          -٤٩ ــستأنفة ب ــه األوىل امل ــيت اختــذها يف دورت ــرارات ال ــى الق ــق جمــّدداً عل ــد الفري وأكّ
  األدوات وتوفري املوارد الالزمة يف اجملـاالت احملـّددة    وضعوشدَّد على ضرورة    . لتقنيةاملساعدة ا 

وجرى التأكيد علـى املـضي      . ، مثل محاية الشهود واملساعدة القانونية املتبادلة      ضمن األولويات 



 

V.11-83624 15 
 

CAC/COSP/IRG/2011/4 

علـى الـصعيدين    قدما يف استكشاف وإقامة شراكات جديدة مع سائر مقّدمي املساعدة التقنية            
 .املتعّدد األطراف وتعزيز أوجه التآزر والربجمة املشتركة معهموالثنائي 

الثنـائي واملتعـّدد األطـراف أن يتبـادلوا،     علـى الـصعيدين     مقـدِّمي املـساعدة      مـن وطُلب    -٥٠
أثناء الدورة الثانيـة املـستأنفة، معلومـاهتم بـشأن املـساعدة التقنيـة الـيت سـبق أن قُـدِّمت، وذلـك                  

 . صورة شاملة عن نوع املساعدة املقدمةيف تكوينالبدء لتمكني الفريق من 

وشدَّد بعض املتكلّمني على فائدة قيام الدول األطـراف بنـشر تقاريرهـا االستعراضـية،                 -٥١
ــة     ــساعدة تقنيـ ــرامج مـ ــصميم بـ ــن تـ ــث ميكـ ــدف حبيـ ــددة اهلـ ــاء   حمـ ــصاً للوفـ ــصمَّمة خصيـ  ومـ

  .القُطريةت باالحتياجات احملّددة يف االستعراضا
    

    ةسائل املالية واملتعلقة بامليزانيامل  -خامسا  
ــق  -٥٢ ــد  إطــار نظــره يف يف، ُزوِّد الفري ــة    ٤ البن ــسائل املالي ــشأن امل  مــن جــدول األعمــال ب

 ٢٠١١أبريـل   /نيـسان  واملتعلقة بامليزانية، مبعلومات أولية عن النفقات الفعليـة املُتكبـدة يف هنايـة            
 الـيت   القُطريـة معظـم االستعراضـات      أنَّ العلـم مع  ( آلية االستعراض    تشغيلعن السنة األوىل من     

املقـدرة  والـدالئل املتعلقـة بالتكـاليف    ) أُجريت يف العام األول مل ُتوضع بعد يف صيغتها النهائيـة       
  ).CAC/COSP/IRG/2011/CRP.1 (٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني ل

 االســـتعراضآليـــة  أنَّ الـــذي شـــّدد فيـــه املـــؤمتر علـــى ٣/١وأشــار األمـــني إىل القـــرار    -٥٣
أشـار  و. ةعلـى حنـو يتـسم بالكفـاءة واالسـتمرار والنــزاه            ميزانية تكفل هلـا العمـل      ستحتاج إىل 

، الذي أُدرِجت مبوجبه احتياجات املـوظفني وتكـاليف         ٦٤/٢٣٧أيضا إىل قرار اجلمعية العامة      
كمـا  . ٢٠١١-٢٠١٠امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني      اجتماعات فريق اسـتعراض التنفيـذ يف  

  .ات دعما آللية استعراض التنفيذتّربعاألمني عن تقديره للدول على ما قدمته من أعرب 

   األمــني معلومــات أكثــر تفــصيال عــن النفقــات املتكبــدة حــىت اآلن، وال ســّيما    قــّدمو  -٥٤
يف ما يتعلق مبشاركة أقل البلدان منـوا يف اجتماعـات فريـق اسـتعراض التنفيـذ وتـدريب اخلـرباء                     

 وغريهـا مـن وسـائل       القُطريةوثائق يف سياق عملية االستعراض والزيارات       احلكوميني وترمجة ال  
م األمـني أيـضا تفـسريات       وقـدَّ . يف التحـاور بالفيـديو واهلـاتف      احلوار الفعلي، فـضال عـن تكـال       

وهـي اختالفـات    . لالختالفات بني التقديرات األولية والنفقات الفعلية يف ما خيص بنودا معينـة           
طلبـات إضـافية لتمويـل مـشاركة خـرباء حكـوميني يف دورات تدريبيـة                نامجة حتديدا عن تقدمي     

. البلـدان الـيت تطلـب إجـراء زيـارة قطريـة إليهـا              واستعراضات قطرية وكذلك عـن زيـادة عـدد        
عمليـة االسـتعراض بغيـة     إىل ذلك، لزم ترمجة عدد أكرب من الوثائق يف مجيع مراحـل  وباإلضافة
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ذت تـدابري راميـة إىل إبقـاء تكـاليف          األمانـة نفّـ    أنَّ لـى ع. تقدمي الـدعم الكامـل للحـوار الفعلـي        
  .ات املتاحةتّربعالترمجة التحريرية يف حدود ال

إضايف لفتـرة الـسنتني    املتكلّم أنه يلزم، يف ضوء العرب األولية املستخلصة، توفري متويل وأبرز  -٥٥
ــة   ٢٠١٣-٢٠١٢ ــوظفني بوجــه خــاص وتغطي ــسد احتياجــات امل ــادة احلاصــلة يف    ل تكــاليف الزي

وعقد االجتماعات املشتركة، وكـذلك لوضـع        القُطريةتدريب اخلرباء احلكوميني وإجراء الزيارات      
  .خمتلف األدوات الالزمة لدعم آلية االستعراض متشيا مع املهام املسندة من املؤمتر

الثانيــة املــستأنفة يف   دورتــه يف ، بأنــه ســُتقّدم  اســتعراض التنفيــذ األمــني فريــق  أبلــغو  -٥٦
تفاصـيل عـن    ،  ٢٠١١أكتـوبر   / ويف دورة املؤمتر الرابعة يف تـشرين األول        ٢٠١١سبتمرب  /ولأيل

فـضال عـن تقـديرات أدق عـن          ، بأكملـها  النفقات املتكبدة عن الـسنة األوىل آلليـة االسـتعراض         
  .٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني 

ــة       -٥٧ ــل األمان ــاحهم لعم ــن ارتي ــون ع ــدمي عــرض    أنَّ ورأواوأعــرب متكلّم ــن شــأن تق  م
 االجتماعـات    أن ييـّسر املناقـشات يف      األرقام الواردة يف امليزانية    ملختلف    تسهل قراءته  يضاحيإ

 مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر،         ٧٢ وفقا للمـادة     ،د أنه ورّحب األمني هبذا االقتراح وأكّ    . املقبلة
ألقــل د الــدول األطــراف يف موعــد يــسبق انعقــاد دورة املــؤمتر الرابعــة بــستني يومــا علــى اســُتزوَّ

دة عـن الـسنة األوىل مـن آليـة االسـتعراض واالحتياجـات              بوثيقة شـاملة تتنـاول النفقـات املتكبّـ        
  .٢٠١٣-٢٠١٢اإلضافية لفترة السنتني 

لألمــم  لــب متكلّمــون توضــيحا بــشأن العمليــة املفــضية إىل حتديــد امليزانيــة العاديــة  وط  -٥٨
يت ســُتلىب مبوجبــها احتياجــات ، مبـا فيهــا اإلجــراءات الـ  ٢٠١٣-٢٠١٢املتحـدة لفتــرة الــسنتني  

  يفاجلديــدة، وأوصــوا بــأن تــشارك الــدول األطــراف   آليــة اســتعراض التنفيــذ يف إطــار امليزانيــة 
وقـّدم رئـيس دائـرة إدارة املـوارد      .  يف هذه العمليـة    أكثر فاعلية اتفاقية مكافحة الفساد مشاركة     

  . الصددتوضيحات يف هذا املالية التابعة ملكتب األمم املتحدة يف فيينا

املـؤمتر  و فريـق اسـتعراض التنفيـذ         كـل مـن    وأعرب متكلّمون أيضا عن آرائهـم يف دور         -٥٩
 بـالنظر آلية االستعراض، وأوصـى بعـضهم       من  يف اختاذ قرارات بشأن اجلوانب املتعلقة بامليزانية        

ذ مـن الـدور الـذي يـضطلع بـه املـؤمتر يف جمـال اختـا            بعض األجزاء   لفريق  ض ل أن ُتفوِّ يف إمكانية   
  .القرارات املتعلقة مبسائل امليزانية

دا أنـه إذا    د األمـني جمـدّ    ات، أكّـ  تّربعـ ية العادية وال   حتقيق التوازن بني امليزان    ما خيصّ  ويف  -٦٠
ــل االحتياجــات          ــّرر متوي ــم املتحــدة، وتق ــة لألم ــة العادي ــة مــن امليزاني ــوارد غــري كافي أُِتيحــت م

ر ات، فقـد يتعـذّ  تّربعـ  مـن ال ٢٠١٣-٢٠١٢ اإلضافية آللية االستعراض وأمانتها لفتـرة الـسنتني      
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ات يكفــل تلبيــة  تّربعــتقــدمي أيــة ضــمانات بــشأن احلــصول علــى مقــدار كــاف مــن هــذه ال        
ــة االســتعراض   ــت . احتياجــات آلي ــسبة اخلــربة وأثبت ــسعي إىل مجــع   املكت حــىت اآلن يف جمــال ال

 األدىن مـن    احلـدّ وفّر  ات، وإن مل يُـ    تّربعـ الؤ ب ه ال ميكـن التنبّـ     األموال الالزمة آللية االستعراض أنـ     
  .ر ضمان إجراء استعراضات ناجحةالتمويل الالزم فقد يتعذّ

 تناول متكلّمون مسألة حشد األموال الالزمة لتقدمي املساعدة التقنية من أجـل             ومن مثَّ   -٦١
، علـى هـذه املـسألة     دوا  وأكّـ  ، البلدان من خالل آلية االستعراض     دهاحتّدتلبية االحتياجات اليت    

 اآلليـة، علـى     لتـشغيل االحتياجـات مـن املـوارد الالزمـة         عن موضوع   ا مستقلة    أهن وكذلك على 
حتديد االحتياجات من املـساعدة التقنيـة جـزء          أنَّد على   شّد العديد من املتكلّمني   أنَّ الرغم من 

  .هام من اآللية

 الطلبـات املتزايـدة مـن الـدول         تلبيـة مهم للحاجة إىل ضمان     متكلّمون عن تفهّ   وأعرب  -٦٢
 واألنــشطة يف جمــال املــساعدة التقنيــة  التــدابري طائفــة واســعة مــن وإتاحــةراف املُــستعَرضة األطــ

  .للدول األطراف اليت تطلبها

باالعتماد أكثـر علـى منظـور       أنشطة اجلهات املاحنة وطلبات املساعدة      وتسهيال ملواءمة     -٦٣
علومـات مـع فريـق      الـرئيس أن تتقاسـم هـذه اجلهـات واملنظمـات الدوليـة امل              ، اقترح استراتيجي

استعراض التنفيذ بشأن مـشاريع املـساعدة التقنيـة اجلـاري تنفيـذها مـن جانـب اجلهـات املاحنـة                     
  .يف جماالت ذات صلة مبنع الفساد ومكافحتهاملعنية 

    
    مسائل أخرى  -سادسا  

يف املغـرب  ف بتحـديث القطاعـات العامـة       الوزير املنتدب لدى الـوزير األول املكلّـ       أشاد    -٦٤
تنفيـذ االتفاقيـة   الكفيلـة ب آلراء بشأن أفضل السبل   بناء ل  تبادلملا شهدته دورته الثانية من       الفريقب

ــة االســتعراض دماًواملــضي قُــ  ــغو.  يف عملي ــوزير أبل ــق ال ــالفري ــدول   أنَّ ب ــؤمتر ال ــدورة الرابعــة مل  ال
، ٢٠١١أكتـوبر  /تـشرين األول  ٢٨ إىل ٢٤مـن  يف الفتـرة   مـراكش   ، املُزمـع عقـدها يف       األطراف

وذكـر  .  املغـرب عاهـل حممـد الـسادس،   امللك جلاللة  صاحب ا  السامية ل  رعايةالوف ُتنظّم حتت    س
 كـذلك   عشـجّ األمـر الـذي     ،   اليت عهـد هبـا إليـه        الرابعة املؤمتردورة  استضافة  يتشّرف ب املغرب  أنَّ  

 إشـراكَ  مـا تـشمل    تـشمل يف  كافحـة الفـساد،     مبصلة  الـ ذات  داخلية  البادرات  خمتلف امل على اختاذ   
 مؤمترات دولية يف الفترة الـيت       استضافةَو واسعة من أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين         ئفةطا

 آلية االستعراض   تشغيلاستعراض املغرب يف السنة األوىل من        ب الوزيرب  ورّح. املؤمترعقد  تسبق  
  .فرصة لزيادة تعزيز تنفيذ االتفاقيةباعتبار ذلك 
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دورتـه  يف  اتفـق   أنـه   أشار الفريـق إىل     ،   الفريق  يف دورات  مشاركة مراقبني  ما خيصّ  ويف  -٦٥
ه سـُتوجّ وأنـه     هـذه  ةشاركاملـ ىل قرار هنائي بـشأن مـسألة        إاملؤمتر  ل   أن يتوصّ  ضرورةعلى   األوىل

ن يف جدول األعمـال املؤقـت    الثانية على النحو املبّية الفريق دعوات حلضور دور   يف هذه األثناء  
ــة ، يف إطــار الب)CAC/COSP/IRG/2011/1(وشــروحه  ــد املتعلــق باملــسائل التنظيمي ال يعتقــد و. ن

دورتـه  قـد الحـظ يف      ، و  يف هـذا املـضمار     ل سـابقة  القـرار يـشكّ   ذلـك    أنَّ تنفيذفريق استعراض ال  
الستكـشاف حلـول مناسـبة وعمليـة يف هـذا           وأثناءها  الدورة الثانية   ُبِذلت قبل    اجهود أنَّ الثانية

ل إىل توافـق يف اآلراء       الفريـق مل يتوصّـ     ألنَّو.  املـؤمتر يف دورتـه الرابعـة       تعرض علـى نظـر    الصدد  
الثانيـة  تـه  املسألة مـرة أخـرى يف دور    هذه  يف  نظر  سيف املسألة،   تلك املتعلقة ب  وانببشأن مجيع اجل  

عـالوة  و. املـؤمتر يعرض على نظر    اقتراح مناسب    حول   تفاهمىل  إل  التوّصى  املستأنفة لكي يتسنّ  
املـستأنفة   الثانيـة  الفريـق  دورةالـسابقة لعقـد   اليـة  يف الفتـرة االنتق   جهـد خر أّيلن ُيّدعلى ذلك،  

ل إىل حلـول    ة بغيـة التوصّـ    مـشاورات غـري رمسيـ     إجـراء   ة مـن خـالل      سألملواصلة معاجلـة هـذه املـ      
 املـستأنفة بالطريقـة املنـصوص عليهـا         تـه دورحلضور  دعوات  ُتوّجه  ر الفريق أيضا أن     وقّر. عملية

ن بـيّ  علـى النحـو امل  ملـسائل التنظيميـة  ا املتعلق ب البنديف إطاريف جدول األعمال املؤقت وشروحه     
املتعلـق  ت بند جدول األعمال     حترة تفسريية   مذكّاتُِّفق على أن ُتدرج     ذلك،  فضال عن   و. أعاله

مداوالت بشأن مسألة مـشاركة      إجراء   سيشمل املذكور   النظر يف البند   أنَّ ، لبيان سائل أخرى مب
  . يف دورات الفريقمراقبني

يف تخـضع لالسـتعراض      ل  األطـراف  دول إحـدى الـ    أيـضا يف مـسألة اختيـار      ونظر الفريـق      -٦٦
 إذا مبــا حــىت اآلناألمانــة وعــدم إبــالغ هــذه الدولــة االســتعراض، آليــة  تــشغيلمــن الــسنة األوىل 

ظ أنه وفقا ملا وِحولُ. إىل السنة الثانية ه  ئ ألن ختضع لالستعراض أم أهنا سترج       على استعداد  تكان
أعـضاء  سـائر  عـة مـن رئـيس املـؤمتر و    قّرسـالة مو ُسـلِّمت   األوىل املـستأنفة،     الفريق يف دورتـه   قّرره  

أن عـرب بعثتـها الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك و            غري املـستجيبة    املكتب باليد إىل الدولة     
انـشغال الفريـق     الرسـالة عـن       يف عربوأُ. رئيس اجملموعة اإلقليمية  نسخة من الرسالة ُسلِّمت إىل      

دت يتعلق باستعداد الدولة لتلبية املتطلبات اإلجرائية لعملية االسـتعراض، وحـدّ          ما    يف وثقته أيضا 
مـشريين إىل   ،  الـدول  جتـاوب عن قلقهـم إزاء عـدم       متكلّمون  وأعرب  . تلك االحتياجات الرسالة  

ر أن وتقـرّ . الستعراضـات ب هبا اخلـضوع ل للمراوغة تتجّنوسيلة هذا املوقف   يصبح   أنه ينبغي أالّ  
الدولة الطـرف املعنيـة    وحيّدد املسألة باملعلومات املتعلقة هبذهإبالغ املؤمتر سؤولية مبفريق الل  يتكفّ
لتـصبح  غـري املتجاوبـة      الـدول اختيار  بشأن  وبشأن هذه املسألة،     إرشاداتاحلصول على   طلب  يو

  . على العمومدوال مستعرِضة
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     استعراض التنفيذجدول األعمال املؤقت للدورة الثانية املستأنفة لفريق  -سابعا  
يونيـــه / حزيـــران٢، يف جلـــسته الثامنـــة املعقـــودة يف اســـتعراض التنفيـــذاعتمـــد فريـــق   -٦٧

  .(CAC/COSP/IRG/2011/L.2)الثانية املستأنفة ، جدول األعمال املؤقت لدورته ٢٠١١
    

     فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانيةاعتماد تقرير  -ثامنا  
 عـن أعمـال دورتـه       ا، تقرير ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢، يف   عراض التنفيذ استاعتمد فريق     -٦٨

  ).Add.3 إىل Add.1 وCAC/COSP/IRG/2011/L.1(الثانية 
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    املرفق األول
      جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ    

  :ةاملسائل التنظيمي  -١

  افتتاح الدورة؛ )أ( 

  .عمال وتنظيم األعمالإقرار جدول األ )ب( 

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٢

  .املساعدة التقنية -٣

  .ةاملسائل املالية واملتعلقة بامليزاني  -٤

  .مسائل أخرى  -٥

  . لفريق استعراض التنفيذلثةجدول األعمال املؤقت للدورة الثا  -٦

  .ة املستأنفةعمال دورته الثانياعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أ  -٧
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    املرفق الثاين
    مستعرِضةأودوال ُمستعَرضة لتكون اليت اختريت الدول األطراف     

      الثانية يف دورة االستعراض
كل دولـة اخـتريت للخـضوع لالسـتعراض بـاالقتران مـع الـدولتني اللـتني                  اجلداول أدناه    ترد يف 

نيــة آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة       ســتعراض الثايف دورة االاختريتــا إلجرائــه  
  ).٤-١انظر اجلداول ( ملكافحة الفساد

    
  ١اجلدول 

    السنة األوىل: اختيار الدول املُستعَرضة والدول املستعرِضة    

  الدولة الطرف املُستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
 الدولة الطرف املستعرِضة املنتمية

  اإىل اجملموعة اإلقليمية نفسه
الدولة الطرف املستعرِضة 

  األخرى
  إيطاليا  زمبابوي  زامبيا  جمموعة الدول األفريقية

  رومانيا  غانا  أوغندا  
  أوغندا   املتحدةزانيا تنمجهورية   توغو  
  سلوفاكيا  جنوب أفريقيا  املغرب  
  منغوليا  إثيوبيا  يبـسان تومي وبرينسي  
  لبنان  السنغال  رواندا  
  اد الروسياالحت  موريشيوس  النيجر  
   البوليفاريةزويال فنمجهورية   مصر  بوروندي  
        

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

  مصر  االحتاد الروسي  ليتوانيا  جمموعة دول أوروبا الشرقية
  

  اجلبل األسود  كرواتيا
مجهورية الو الدميقراطية 

  الشعبية
  السويد  ألبانيا  بلغاريا  
  بولندا  سلوفينيا  أوكرانيا  
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  الدولة الطرف املُستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
 الدولة الطرف املستعرِضة املنتمية

  اإىل اجملموعة اإلقليمية نفسه
الدولة الطرف املستعرِضة 

  األخرى
جمموعة دول أمريكا الالتينية 

  أوكرانيا  السلفادور  شيلي  ي والكاريب
  هاييت  املكسيك  الربازيل  
  أوروغواي  نيكاراغوا  اجلمهورية الدومينيكية  
  سنغافورة  بنما  األرجنتني  
  إكوادور دولة بوليفيا املتعددة القوميات  بريو  
        

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  السويد  الواليات املتحدة  ودول أخرى

مجهورية مقدونيا اليوغسالفية 
  سابقا

  تونس  ناليونا  فنلندا  
  ليتوانيا  بلجيكا  إسبانيا  
  الرأس األخضر  الدامنرك  فرنسا  

    
  ٢اجلدول     
  السنة الثانية: اختيار الدول املُستعَرضة والدول املستعرِضة    

  الدولة الطرف املُستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
الدولة الطرف املستعرِضة املنتمية 

  إىل اجملموعة اإلقليمية نفسها
املستعرِضة الدولة الطرف 

  األخرى
  يبـسان تومي وبرينسي  مجهورية الكونغو الدميقراطية  سيشيل  جمموعة الدول األفريقية

  ليسوتو  بيساو- غينيا  موريشيوس  
  فنلندا  زمبابوي  بنن  
  اجلمهورية الدومينيكية  بوركينا فاسو  موزامبيق  
  صربيا  املغرب  الكونغو  
  كوستاريكا  مالوي  الرأس األخضر  
  غانا  تونس   أفريقيا الوسطىمجهورية  
  تايلند  بنن  سرياليون  
  مايل  السنغال  جنوب أفريقيا  
  مالوي  مدغشقر  )أ(زمبابوي  
مجهورية مقدونيا اليوغسالفية   أنغوال  )أ(الكامريون  

  سابقا
        

  ليختنشتاين  اليمن  بروين دار السالم  جمموعة الدول اآلسيوية
  األردن  ماليزيا  العراق  
و الدميقراطية مجهورية ال  

  الشعبية
  لكسمربغ  منغوليا
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  الدولة الطرف املُستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
الدولة الطرف املستعرِضة املنتمية 

  إىل اجملموعة اإلقليمية نفسها
املستعرِضة الدولة الطرف 

  األخرى
  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  
  يوبياإث  سري النكا  )أ(الكويت  
        

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

ول أمريكا الالتينية جمموعة د
  غواتيماال  الربازيل  كوبا  ي الكاريبو

  الربازيل  أنتيغوا وبربودا  أوروغواي  
  سنغافورة دولة بوليفيا املتعددة القوميات  السلفادور  
  نيبال  كوبا  نيكاراغوا  
  سلوفينيا  نيكاراغوا  كولومبيا  
  إستونيا  جزر البهاما  بنما  
  باراغواي  شيلي  )أ(دومينيكا  
  هولندا  ترينيداد وتوباغو  )أ(ايكاجام  
        

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  تركيا  الواليات املتحدة  أستراليا  ودول أخرى

  الكويت  السويد  النرويج  
  اليونان  إسرائيل  اململكة املتحدة  
  املغرب  إسبانيا  الربتغال  
  اجلزائر  فنلندا  )أ(سويسرا  

  
  .أُرجِِئت من السنة السابقة للدورة  )أ(
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  ٣اجلدول     
    السنة الثالثة: اختيار الدول املُستعَرضة والدول املستعرِضة    

  الدولة الطرف املُستعَرضة  
  مصر  جمموعة الدول األفريقية

  مايل  
  ليسوتو  
  جيبويت  
  اجلزائر  
  غانا  
   املتحدةزانيا تنمجهورية   
  بوركينا فاسو  
  تونس  
  بيساو-غينيا  
  أنغوال  
  )أ(موريتانيا  
    

  مجهورية كوريا  جمموعة الدول اآلسيوية
  اليمن  
  قربص  
  كمبوديا  
  ماليزيا  
  باكستان  
  قطر  
  أفغانستان  
  )أ(سري النكا  
    

  هنغاريا  جمموعة دول أوروبا الشرقية
  سلوفينيا  
  التفيا  
  رومانيا  
  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا  
  أرمينيا  
    

  املكسيك  ي الكاريبلالتينية وجمموعة دول أمريكا ا
  باراغواي  
  دولة بوليفيا املتعددة القوميات  
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  الدولة الطرف املُستعَرضة  
  ترينيداد وتوباغو  
  غيانا  
   البوليفاريةزويال فنمجهورية   
    

  السويد  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
  كندا  
  لكسمربغ  
  إيطاليا  
  هولندا  
  النمسا  
  )أ(مالطة  

  .السابقة للدورةأُرجِِئت من السنة   )أ(
    

  ٤اجلدول     
    السنة الرابعة: اختيار الدول املُستعَرضة والدول املستعرِضة    

  الدولة الطرف املُستعَرضة  
  السنغال  جمموعة الدول األفريقية

  ليربيا  
  كينيا  
  نيجرييا  
  غابون  
  مالوي  
  اجلماهريية العربية الليبية  
  مدغشقر  
  ناميبيا  
  إثيوبيا  
  )ب(ية الكونغو الدميقراطيةمجهور  
    

  قريغيزستان  جمموعة الدول اآلسيوية
  ملديف  
  لبنان  
  أوزبكستان  
  باالو  
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  الدولة الطرف املُستعَرضة  
  تركمانستان  
  سنغافورة  
  الصني  
  طاجيكستان  
  )ب(البحرين  
  )ب(تايلند  
  )ب(اهلند  
  )ب(نيبال  
    

  بولندا  جمموعة دول أوروبا الشرقية
  بيالروس  
  البوسنة واهلرسك  
  ألبانيا  
  مجهورية مولدوفا  
    

  إكوادور  ي الكاريبجمموعة دول أمريكا الالتينية و
  هاييت  
  كوستاريكا  
  هندوراس  
  غواتيماال  
  أنتيغوا وبربودا  
  جزر البهاما  
    

  تركيا  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
  اليونان  
  بلجيكا  
  الدامنرك  
  إسرائيل  
  )ب(ليختنشتاين  
  )ب(يسلنداآ  

  
بعد سحب ت إليها أو انضّماتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قت على ّددول أطراف ص  )ب(

  .لفريق استعراض التنفيذالقرعة يف الدورة األوىل 
  


