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    قرار اعتمده فريق استعراض التنفيذ  -أوال  
 / حزيــران٢٨راض التنفيــذ يف دورتــه األوىل، املعقــودة يف فيينــا مــن اعتمــد فريــق اســتع  -١

  :، القرار التايل٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل 
    

      ١/١القرار     
  االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية     

    ٢٠١٣- ٢٠١٢األمم املتحدة ملكافحة الفساد لفترة السنتني 
  راض التنفيذ،استعإن فريق   

آليــة "، واملعنــون ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣، املــؤرخ ٣/١القــرار  إذ يــستذكر  
، الــصادر عــن مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد "االســتعراض

ب استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد تتطلّـ              والذي أكّد فيه املؤمتر أن آلية       
  ميزانية تكفل تشغيلها على حنو يّتسم بالكفاءة واالستمرار والنـزاهة،

ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٤/٢٣٧ أيــضا قــرار اجلمعيــة العامــة وإذ يــستذكر   
 منـه إىل األمـني العـام أن يكفـل تـوفري التمويـل               ١٧ الذي طلبت اجلمعية العامة يف الفقرة        ٢٠٠٩

  ،٣/١املؤمتر  متاشيا مع قرار )١(تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالكايف آللية استعراض تنفيذ ا
 يف امليزانيـة الربناجميـة      ٦٤/٢٣٧ أن اآلثار املترّتبة علـى قـرار اجلمعيـة العامـة             وإذ يستذكر   

ــصروفات      ــائف وم ــة للوظ ــالغ الالزم ــث املب ــن حي ــصلة  الم ــة ذات ال ــشغيل العام ــذ ت ــة التنفي ،  آللي
  ،٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ، أُدرجت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني وكذلك لفريق استعراض ال

أن يقتـرح علـى    ،٣/١ أن املـؤمتر طلـب إىل األمـني العـام، يف قـراره      أيضا وإذ يستذكر   
فريق استعراض التنفيذ وسائلَ أخرى لتمويل تنفيذ آلية االستعراض لينظـر فيهـا الفريـق ويتخـذ        

  قراراً بشأهنا يف اجتماعه األول،
، أن يتـوىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ          ٣/١أن املؤمتر قّرر، يف قراره      كذلك   وإذ يستذكر   

، وطلـب   ٢٠١٣-٢٠١٢خالل فترة السنتني    االستعراض  النظَر يف املوارد الالزمة لتشغيل آلية       
، ُتعـرض علـى     ٢٠١٣-٢٠١٢إىل األمني العـام أن يعـّد ميزانيـة مقترحـة لآلليـة لفتـرة الـسنتني                  

  اجتماعه األول،الفريق أثناء 
───────────────── 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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 بالتربعات الـيت وردت حـىت اآلن والـيت تغطّـي جزئيـا متطلّبـات تـشغيل                  يرّحب  -١  
، مبـا يف    ٢٠١١-٢٠١٠آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لفترة الـسنتني            

ات ذلك تكـاليف االتـصاالت والترمجـة مـن لغـة أو لغـات عمـل اآلليـة وإليهـا املعّينـة لالستعراضـ                       
املنفردة، ونفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي ملمثلي أقل البلدان منوا مـن أجـل حـضور الـدورات             
الــسنوية لفريــق اســتعراض التنفيــذ، والتــدريب ومــصروفات التــشغيل العامــة، وكــذلك الزيــارات   

عمـل  القُطرية واالجتماعات املشتركة يف فيينا، والترمجة التحريرية والفورية إىل لغات غـري لغـات      
  اآللية الست إذا ما طلبت ذلك إحدى الدول األطراف اخلاضعة لالستعراض؛

ــل   يوصــي  -٢    ــتم متوي ــأن ي ــة   ب ــات ميزاني ــة متطلب ــتعراض آلي ــرة  االس ــها لفت وأمانت
  )٢(؛لآلليةمن امليزانية العادية لألمم املتحدة وفقا لإلطار املرجعي  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

درج يف مقترحاتــه اخلاصــة مبيزانيــة الربنــامج لفتــرة  إىل األمــني العــام أن ُيــيطلــب  -٣   
اآلليــة بــشكل كامــل، مبــا يف ذلــك  لتــشغيل بــات امليزانيــة الالزمــة  متطل٢٠١٣ّ-٢٠١٢الــسنتني 

الوظــائف ومــصروفات التــشغيل العامــة ذات الــصلة، وتكــاليف االتــصاالت والترمجــة مــن لغــة أو 
فـردة، وعمـل الفريـق، ومـشاركة أقـل البلـدان            لغات عمل اآلليـة وإليهـا املعّينـة لالستعراضـات املن          

مذكرة من األمـني العـام عـن االحتياجـات مـن املـوارد              وفقا للتقديرات الواردة يف     دوراهتا  منوا يف   
 ٢٠١١-٢٠١٠الالزمة لتشغيل آلية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد لفتـريت الـسنتني      

طريــة والتــدريب الــيت  ترحــة بــشأن الزيــارات القُ باســتثناء البنــود املقن كــول )٣(،٢٠١٣-٢٠١٢و
  فريق يف دورته األوىل؛المت إىل قُدِّ

 وفقـا   ، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يلـتمس            يطلب  -٤  
تكــاليف اآلليــة الــيت ال تغطّيهــا مــن أجــل تغطيــة تربعــات آلليــة االســتعراض، لإلطــار املرجعــي 
  امليزانية العادية؛

 عــن رغبتــه يف أن تنظــر اجلمعيــة العامــة وأجهزهتــا املختــصة علــى حنــو   يعــرب  -٥   
      . أعاله٣لفقرة لم وفقا إجيايب يف اقتراح األمني العام املقدَّ

    مقدمة  -ثانيا  
استذكر مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف قراراتـه                      -٢
 منـها، الـيت تقـضي بـأن ُينـشئ           ٧فاقية، وخاصـة الفقـرة       من االت  ٦٣، املادة   ٣/١ و ٢/١ و ١/١

───────────────── 
  )2(  CAC/COSP/2009/15 املرفق٣/١، الفصل األول، الباب ألف، القرار ،.  
  )3(  CAC/COSP/IRG/2010/5.  
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املــؤمتر، إذا مــا رأى ضــرورة لــذلك، أّي آليــة أو هيئــة مناســبة للمــساعدة علــى تنفيــذ االتفاقيــة  
 . تنفيذا فّعاال

، اإلطـار املرجعـي آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم        ٣/١واعتمد املـؤمتر، يف قـراره        -٣
ــساد   ــرار  ا (املتحــدة ملكافحــة الف ــوارد يف مرفــق الق ــة للخــرباء    )ل ــادئ التوجيهي ــشروع املب ، وم

احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القطرية وكـذلك مـشروع املخطـط النمـوذجي             
، اللـذين تقـرر أن يـضعهما فريـق          )املرفـق ذلك  الواردين يف تذييل     (لتقارير االستعراض القطرية  

  .يف صيغتهما النهائية استعراض التنفيذ
 مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض، يكــون فريــق اســتعراض  ٤٢ وعمــال بــالفقرة  -٤

التنفيــذ فريقــاً حكوميــاً دوليــاً مفتــوح العــضوية مؤلّفــا مــن دول أطــراف، ويعمــل حتــت ســلطة   
فريـق تكـوين    التكـون مهـام      من اإلطار املرجعي     ٤٤وعمال بالفقرة   . املؤمتر ويرفع التقارير إليه   

عملية االستعراض، للوقوف على التحّديات واملمارسـات اجليـدة والنظـر يف            صورة إمجالية عن    
عمـال  و. االحتياجات من املساعدة التقنية، وذلك بغيـة ضـمان تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو فّعـال                  

 .يف فيينا مرةً يف السنة على األقل من اإلطار املرجعي جيتمع الفريق ٤٣بالفقرة 

فريــق اســتعراض التنفيــذ مبهمــة متابعــة ومواصــلة  ، أيــضا ٣/١قــراره يف قــرر املــؤمتر، و  -٥
ــه الفريــق     ــدويل املفتــوح العــضوية املعــين   العامــل العمــل الــذي ســبق أن اضــطلع ب احلكــومي ال

 . باملساعدة التقنية

املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة       " املعنـون  ٣/٤وأحاط املؤمتر علما، يف قـراره        -٦
، بتوصـيات الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية        "اداألمم املتحدة ملكافحة الفـس   

 املعـــين باملـــساعدة التقنيـــة، الـــواردة يف تقريـــر األمانـــة عـــن أعمـــال ذلـــك الفريـــق العامـــل          
(CAC/COSP/2009/8).  

    
      تنظيم الدورة  -ثالثا  
    افتتاح الدورة  - ألف  

 / متـوز  ٢يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٨تنفيذ دورته األوىل يف فيينا من       العقد فريق استعراض      -٧
 .٢٠١٠يوليه 

الواليــات املتحــدة  (وترأســت اجللــسة األوىل إىل اجللــسة اخلامــسة إليزابيــث فريفيــل        -٨
، وترأست اجللسة السادسة إىل اجللسة العاشـرة طـاوس فروخـي            ؤمترامل، نائبة رئيس    )األمريكية
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 يف اجللــسة االفتتاحيــةحظاهتــا مالت رئيــسة اجللــسة، يف شــّددو. ، نائبــة رئــيس املــؤمتر)اجلزائــر(
كانـــت  نفـــسها الـــيت واإلجيابيـــة، علـــى أن آليـــة االســـتعراض هـــي مثـــرة الـــروح البنـــاءة األوىل

وحثت مجيع الدول على العمل معـا بطريقـة         .  قد جرت هبديها   املفاوضات بشأن االتفاقية ذاهتا   
 .  االستعراضمماثلة من أجل تنفيذ آلية

 املوظـف املـسؤول بالوكالـة عـن شـعبة           ، تنـاول الكـالم    سةرئيسة اجلل وبناء على دعوة      -٩
ويف  .)املكتــب(شــؤون املعاهــدات التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    

الـيت عقـدها    شكل تتوجيا ملا يقرب مـن عـامني مـن املفاوضـات      ٣/١إىل أن قرار املؤمتر     إشارته  
 اتفاقيـة األمـم     فتـوح العـضوية املعـين باسـتعراض تنفيـذ         فريقه العامل احلكومي الدويل امل    واملؤمتر  

أشـار إىل أن عمـل آليـة االسـتعراض سـيؤدي إىل إقامـة الـشراكات        املتحدة ملكافحة املخدرات   
ودعا الدول إىل مواجهة التحدي وإظهار جديتها يف حماربـة الفـساد            . وتعزيز احلوار بني الدول   

  .ويف مساعدة بعضها البعض يف القيام بذلك
دولـة   ٩٤ من أكثر من     خبري ٨٠٠ بتلقي ترشيحات ما يزيد على    ؤمتر  امل أمني   رّحبو  -١٠

ــا ــة     . طرف ــة يــدويا ألن احللــول الرباجمي  املتاحــة لالختيــار   اإللكترونيــةواقتــرح أن جتــرى القرع
 . العشوائي ال تستطيع أن تراعي مجيع املعايري اليت يشترطها اإلطار املرجعي

 والـصني علـى     ٧٧جمموعـة الــ   طـراف يف االتفاقيـة األعـضاء يف         الدول األ  ممثلة   وأكّدت  -١١
ــة االســتعراض   ــة لعملي ــة الدولي ــ. األمهي ــى وأكّ ــة االســتعراض  مســات دت عل ــة آلي جبمــع املتعلق

ت علــى األهــداف واملبــادئ التوجيهيــة لآلليــة، وخــصوصا فيمــا يتعلــق         شــّدد املعلومــات، و 
 ٧٧جمموعـة الــ   عـن وجهـة نظـر    جمـّددا ت ت بالتربعات، أعربـ   رّحبويف حني   . باملساعدة التقنية 

واقترحـت أن  . ينبغي أن متوَّل عن طريق امليزانية العادية لألمـم املتحـدة    التنفيذ  بأن آلية   والصني  
ــه األوىل يــشرع فريــق اســتعراض التنفيــذ ابتــداء مــن    يف حبــث اإلجــراءات املتعلقــة جبمــع  دورت

 . ملساعدة التقنيةا  مناملعلومات عن االحتياجات

 والبوسـنة واهلرسـك    وأوكرانيـا  ألبانياأرمينيا و و االحتاد األورويب    باسم ممثل إسبانيا    وتكلّم  -١٢
ــاو ــل األســود  تركي ــدونيا اليوغوســالفية ســابقا    واجلب ــة مق ــدوفا  ومجهوري ــة مول وصــربيا ومجهوري

. بآليــة االســتعراض وبإنــشاء فريــق اســتعراض التنفيــذ ، ورّحــب وليختنــشتاين والنــرويجوكرواتيــا 
ل مشاركة اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص وتقبُّـ   تلتزم بضمان إن مجيع دول االحتاد األورويب  وقال  

ع الـدول األطـراف علـى تفـادي تأجيـل املـشاركة             وشّج. ونشر التقارير القطرية   الزيارات القطرية 
علـى ضـمان   وأعرب عن دعم االحتـاد األورويب للعمـل النـشط       . يف العملية وتكرار سحب القرعة    

 .  االحتياجات املستقبلية آللية االستعراض عن طريق امليزانية العادية لألمم املتحدةمتويل
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الــدول األطــراف يف االتفاقيــة األعــضاء يف  باســم متكلمــا ممثــل كوســتاريكا، رّحــبو  -١٣
ــة    ـــيب، بآلي ــة والكاري ــدان أمريكــا الالتيني ــد، و االســتعراضجمموعــة بل أهــدافها علــى  جمــّددا أكّ

وشـجع الـدول    .  على ضرورة االمتثال يف الوقت املناسب ملتطلباهتـا        شّددو. هيةومبادئها التوجي 
األطراف على تقدمي احتياجاهتا من املساعدة التقنية من خالل القائمة املرجعيـة للتقيـيم الـذايت،               

تقـارير دوريـة عـن املـساعدة الفنيـة          استعراض التنفيذ   األمانة إىل فريق    ينبغي أن تقدم     هورأى أن 
ضـرورة أن    علـى    املـتكلّم  شـّدد و. بـصورة منتظمـة   يد االجتاهات اإلقليمية واملواضـيعية      بغية حتد 
متويـل  يف اإلمكان االعتماد على موارد مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة بغيـة ضـمان                    يكون  

اإلطـار املرجعـي الـذي اعتمـده        عليـه يف    املتفق  على النحو    التنفيذ بطريقة شفافة ومستدامة   آلية  
 .٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٣ إىل   ٩ر يف دورته الثالثـة الـيت عقـدت يف الدوحـة مـن               املؤمت

الدول األطراف من جتربة آليات متابعـة الـصكوك اإلقليميـة اخلاصـة     ينبغي أن تستفيد    هوقال إن 
  .مبكافحة الفساد وأن تقيم تعاونا معها من البداية

ــرة الـــشفافية املؤســـسية ومكافحـــة الفـــ رّحبـــو  -١٤ ــادولـــة ساد يف ت وزيـ  املتعـــددة بوليفيـ
بــإطالق آليـة اســتعراض سـليمة منــهجيا وقائمــة علـى املعرفــة، تتـيح متابعــة اجلهــود     القوميـات،  

وأبلغــت عــن إجــراءات مكافحــة الفــساد الــيت . الوطنيــة ملكافحــة الفــساد بــني نظــراء متــساوين
سألة، واعتمـاد   ، مبا يف ذلك اعتماد دستور جديد يركـز كـثريا علـى هـذه املـ                حكومتهاتخذها  ت

عـن  تشريعات جديدة ملكافحة الفـساد وتنفيـذها، وإنـشاء مؤسـسات مكرسـة هلـذا الغـرض، و                 
وأشــارت كــذلك إىل مــشاركة . الكامــل بالتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة احلكومــة التــزام 

 . فسادبلدها يف الربنامج التجريـيب الستعراض تنفيذ االتفاقية ويف اجلهود اإلقليمية ملكافحة ال

 خطـوة هامـة لـضمان التنفيـذ         ذلك ستعراض باعتبار اال بإطالق آلية    املتكلمون رّحبو  -١٥
وسلطوا الـضوء علـى االتفـاق       . الكامل لالتفاقية، وأعربوا عن التزامهم التام بأعمال هذه اآللية        

االســتعراض هــي أول آليــة األساســي الــذي مت التوصــل إليــه يف الدوحــة، مــشريين إىل أن آليــة  
إحدى اتفاقيات األمم املتحـدة،     تنشأ يف أي وقت من األوقات من أجل         نظراء  عراض من ال  است
 .أهداف اآللية ومبادئها التوجيهيةعلى  جمّدداوا أكّدو

تدريبا شامال من أجل إجـراء      ن  واخلرباء احلكومي  ى ينبغي أن يتلق   ه بأن املتكلمونوسلَّم    -١٦
أولويــة عاليــة يف إطــار آليــة  حتظــى بدة التقنيــة أن املــساععلــى  جمــّدداوا أكّــداالستعراضــات، و

 إىل أمهيـة سـرية املعلومـات علـى النحـو املنـصوص عليـه يف                 املـتكلمني وأشار أحد   . االستعراض
الوطنية واإلقليميـة ملكافحـة الفـساد، مبـا يف          اجلهود  وأفاد بعض املتكلمني عن     . اإلطار املرجعي 

ــة مــن أجــل التــصديق علــى االت    ــة، وذلــك اجلهــود املبذول ــذها عــن فاقي  اعتمــاد سياســات لتنفي
 . واملشاركة يف املبادرات اإلقليمية ملكافحة الفساد
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 وأشـاروا  . فريق اسـتعراض التنفيـذ  اليت تنتظر الضوء على أمهية املهام     املتكلمونوسلّط    -١٧
ت احلكوميني واألمانة فيما يتعلـق بـإجراء االستعراضـا   رباء اخلإىل أن املبادئ التوجيهية اخلاصة ب    

 لتوجيــه أعمــال آليــة  القطريــة واملخطــط النمــوذجي للتقــارير القطريــة مهــا وثيقتــان هامتــان        
الـوثيقتني  هـاتني   ؤمتر  املـ ، الـذي اعتمـد فيـه        ٣/١املـؤمتر   وأشاروا كـذلك إىل قـرار       . االستعراض

  .فريق مبهمة وضعهما يف صيغتهما النهائيةالوكلف 
    

     إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
، جـدول   ٢٠١٠ يونيـه / حزيـران  ٢٨ يف    يف جلـسته األوىل    فريق استعراض التنفيذ،  أقر    -١٨

  : األعمال التايل
  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛ )أ(   
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(   
املبادئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة واملخطـط النمـوذجي لتقـارير                 -٢  

  .ستعراض القُطريةاال
  :االستعراضات القُطرية  -٣  
  سحب القرعة؛ )أ(   
  .تنظيم االستعراضات وجدوهلا الزمين )ب(   
  .االحتياجات من املوارد الالزمة لآللية  -٤  
  .املساعدة التقنية  -٥  
  .جدول األعمال املؤقت لالجتماع الثاين لفريق استعراض التنفيذ  -٦  
  .مسائل أخرى  -٧  
  .اجتماعه األولأعمال تقرير فريق استعراض التنفيذ عن اعتماد   -٨  

حبيــث ال  مغلقــة،دورة بــصفة دورتــه األوىل عقــد يف جلــسته األوىل أن ير الفريــق وقــّر  -١٩
 الـدول األطـراف واالحتـاد األورويب والـدول املوقّعـة والـدول املمثلـة مبـراقبني          حيضرها إالّ ممثلـو   
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،  مــن جــدول األعمــال٧راقبني يف إطــار البنــد وقــّرر كــذلك مناقــشة مــشاركة املــ . وفلــسطني
 .)"مسائل أخرى"( املعنون

    
    احلضور  -جيم  

االحتــاد الروســي، إثيوبيــا،  : الــدول التاليــة األطــراف يف االتفاقيــة الــدورة ممثلــو حــضر   -٢٠
أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، اســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان،        

، ألبانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغنــدا، إيــران إكــوادور
باكـستان، الربازيـل، الربتغـال، بـروين دار الـسالم،           بـاراغواي،   ، إيطاليا،   )اإلسالمية-مجهورية(

 املتعــددة -دولــة (بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بــنن، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بولنــدا، بوليفيــا   
 اجلبل األسـود، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربيـة        تونس، ، بريو، بيالروس، تركيا، توغو،    )ياتالقوم

الليبية، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية تنـزانيا املتحـدة، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، مجهوريـة            
كوريــا، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، جنــوب    

يب، سـري   ـيقيا، الـرأس األخـضر، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـان تـومي وبرينـسي                  أفر
ــسرا، شــيلي،       ــسويد، سوي ــسنغال، ال ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ال النكــا، ال

 -مجهوريـة   (بيساو، فرنسا، الفلبني، فنــزويال      -غواتيماال، غينيا العراق،  الصني، طاجيكستان،   
، فنلندا، فييت نـام، قطـر، كازاخـستان، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـا،                  )البوليفارية

الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، ليـسوتو، مـايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،                
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية، ملــديف، املغــرب، املكــسيك، مــالوي، 

ــا، موريتان ــا، منغولي ــشيوس، ي ــا،     موري ــاييت، هنغاري ــاراغوا، ه ــا، نيك ــسا، نيجريي ــرويج، النم الن
 . هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن، اليونان

االحتاد األورويب، وهو منظمـة تكامـل اقتـصادي إقليميـة طـرف             الدورة أيضا    يف   ُمثِّلو  -٢١
 . يف االتفاقية

أملانيـا وإيرلنـدا والبحـرين وتايلنـد        : قّعـة علـى االتفاقيـة     ت مبراقبني الدول التاليـة املو     ُمثِّلو  -٢٢
وكــوت ديفــوار وليختنــشتاين  والــسودان واجلمهوريــة التــشيكية واجلمهوريــة العربيــة الــسورية  

 .واهلند واليابان

 . أندورا وُعمان: أيضا الدولتان التاليتانمبراقبني ت ُمثِّلو  -٢٣

 .لديه بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدةفلسطني، وهي كيان مبراقب أيضا ت ُمثِّلو  -٢٤
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ــو  -٢٥ ــراقبني ُمثِّلـ ــسة األوىل ت مبـ ــدة    يف اجللـ ــم املتحـ ــات األمـ ــة وهيئـ ــة العامـ ــدات األمانـ وحـ
وصـــناديقها وبراجمهـــا، ومعاهـــد شـــبكة برنـــامج األمـــم املتحـــدة ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة،   

ــة : ملتحــدة التاليــةوالوكــاالت املتخصــصة وغريهــا مــن مؤســسات منظومــة األمــم ا   برنــامج األغذي
والبنــك جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل، والعــاملي وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 

 .ومعهد بازل للحوكمة الدويل،

الرابطـة الدوليـة    : املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة       يف اجللسة األوىل    ت مبراقبني   ُمثِّلو  -٢٦
وجملـس أوروبـا،     الشبكة اإليبريية األمريكيـة للمـساعدة القانونيـة،       وفساد،  لسلطات مكافحة ال  

مـصرف  و ،وجمموعة املشرفني على األعمال املصرفية يف املناطق احلـرة         ،وجملس وزراء الداخلية  
منظمــة التعــاون  و األفريقيــة، -التنميــة اآلســيوي، واملنظمــة االستــشارية القانونيــة اآلســيوية      

 .املنظمة العاملية للجماركوواملنظمة الدولية للهجرة، االقتصادي، والتنمية يف امليدان 

منظمــة فرســان مالطــة املــستقلة، وهــي كيــان لديــه  يف اجللــسة األوىل مبراقــب ت ُمثِّلــو  -٢٧
  .مكتب مراقب دائم يف املقر

    
املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة، واملخطط النموذجي   -رابعا  

    اض القطريةلتقارير االستعر
مـذكرة مـن    ، مـن جـدول األعمـال   ٢ يف البنـد  لكـي ينظـر    ،كان معروضا على الفريق     -٢٨

األمانة عن املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بـشأن إجـراء االستعراضـات القطريـة               
(CAC/COSP/2010/2)      وكان املؤمتر قـد اعتمـد يف       . واقتراح مقدم من االحتاد الروسي والصني

ــة  ٣/١اره قــــر ــوميني واألمانــ ــة للخــــرباء احلكــ ــادئ التوجيهيــ ــراء ، مــــشروع املبــ  بــــشأن إجــ
لــذين الوذجي لتقــارير االســتعراض القطريــة  ، ومــشروع املخطــط النمــ االستعراضــات القطريــة

ضـمان  وكانت املذكرة مـن األمانـة قـد أُعـدت هبـدف              .النهائيةيف صيغتهما   الفريق  سيضعهما  
املــؤمتر يف  همــدتمــوذجي مــع اإلطــار املرجعــي الــذي اعخطــط الناتــساق املبــادئ التوجيهيــة وامل

 .٣/١قراره 

ــان        -٢٩ ــة، ك ــادئ التوجيهي ــة للمب ــصيغة النهائي ــدى وضــع ال ــدى  ول ــا ل ــق أن مفهوم الفري
 تتناول وسـائل احلـوار املباشـر األخـرى، الـيت هـي اختياريـة وفقـا للفقـرة                    ٢٩ إىل   ٢٤الفقرات  

  . من اإلطار املرجعي٢٩
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 بـريو،   ، قادهـا ممثـل    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ و ٢٩شاورات غري رمسية يف     وُعقدت م   -٣٠
 تلـك وقدمت نتـائج  . من مشروع املبادئ التوجيهية " توجيهات حمددة "املعنون  الباب  للنظر يف   

 .فريقالاملشاورات إىل 

واألمانـة بـشأن    كوميني  احلملبادئ التوجيهية للخرباء    ترد يف املرفق األول هلذا التقرير ا      و  -٣١
 واملــوجزات واملخطــط النمــوذجي لتقــارير االســتعراض القطريــةإجــراء االستعراضــات القطريــة 

  .التنفيذية
    
  االستعراضات القطرية -خامسا  

املـؤمتر   مـن قـرار      ٣لفقرة  الـيت سـيجري استعراضـها عمـال بـا          الدول األطراف    اختريت  -٣٢
الــدول الختيــار لقرعــة وُســحبت ا.  االســتعراض مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة١٤ والفقــرة ٣/١

األطـــراف الـــيت ســـيجري استعراضـــها يف كـــل ســـنة مـــن الـــسنوات األربـــع األوىل مـــن دورة  
 . االستعراض األوىل

 من كل جمموعة إقليميـة يف كـل          اليت سيجري استعراضها   وكان عدد الدول األطراف     -٣٣
انظـر  (فاقيـة   متناسـبا مـع حجـم تلـك اجملموعـة اإلقليميـة وعـدد أعـضائها األطـراف يف االت          سنة

الفريق أن الدول اليت ستصدق على االتفاقية أو تنضم إليهـا           مفهوما لدى   وكان  ). املرفق الثاين 
 . بعد سحب القرعة سوف تستعَرض يف السنة اخلامسة من دورة االستعراض

ــة ١٤ووفقــا للفقــرة   -٣٤ ــة طــرف   االســتعراض مــن اإلطــار املرجعــي آللي ، جيــوز ألي دول
إىل الـــسنة التاليـــة مـــن دورة     مـــشاركتها ترجـــئ ســـنة معينـــة أن   اخـــتريت لالســـتعراض يف  

الـيت  الـدول األطـراف احلاضـرة       إىل   وطُلـب    .، إذا كـان لـديها مـربر معقـول لـذلك           االستعراض
وسـتخطر األمانـة   . اخـتريت لالسـتعراض أن تـبني مـا إذا كانـت ترغـب يف ممارسـة ذلـك احلـق         

مارسـة حقهـا    تيح هلـا فتـرة زمنيـة معقولـة مل         باختيارها وت  غري احلاضرة املختارة  الدول األطراف   
هـي  الدول األطراف الـيت     تدعى  أي دولة طرف حقها يف التأجيل،       متارس  وعندما  . يف التأجيل 

 كانـت  إذامن نفس اجملموعة اإلقليمية واليت اختريت الستعراضها يف الـسنة التاليـة إىل بيـان مـا               
الفريـق أنـه إذا مل تتطـوع        مفهومـا لـدى     كـان   و. ل حمل الدولة الطـرف املؤجِّلـة      ترغب يف أن حت   

إىل اســتعراض الدولــة الطــرف املؤجِّلــة  يــضاف أي دولــة طــرف بتعجيــل استعراضــها، ســوف  
 .اليت سبق أن تقررت يف السنة التاليةاالستعراضات 

. ؤمتر أوراق االقتراع يف الصناديق، حبـضور الفريـق        امل وقبل سحب القرعة، وضع أمني      -٣٥
الــدول ومثلــت جمموعــة . جملموعــةتلــك اممــثالن لل جمموعــة إقليميــة لكــوقــام بــسحب القرعــة 



 

V.10-55383 11 
 

 CAC/COSP/IRG/2010/7 

ل اآلسـيوية مجهوريـة كوريـا وملـديف؛ ومثّـ         الـدول   لـت جمموعـة     األفريقية إثيوبيا وأوغندا؛ ومثّ   
لـت جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة         جمموعة دول أوروبا الشرقية االحتاد الروسـي وليتوانيـا؛ ومثّ         

لـت جمموعـة دول غـرب أوروبـا         ؛ ومثّ )البوليفاريـة  - مجهورية (الزويـوالكارييب السلفادور وفن  
 .يا والواليات املتحدةودول أخرى إسبان

 ٣/١ؤمتر املــ مــن قــرار ٣لفقرة عمــال بــاوجــرى اختيــار الــدول األطــراف املــستعرِضة    -٣٦
وُسـحبت قرعـة الختيـار الـدول     .  االسـتعراض   من اإلطار املرجعي آللية    ٢١ إىل   ١٨والفقرات  

واخــتريت إحــدى الــدولتني . ف املــستعرِضة للــسنة األوىل مــن دورة االســتعراض األوىلاألطــرا
؛ واخـتريت   اخـتريت لالسـتعراض   دولـة طـرف     لكـل   املستعرِضتني من نفس اجملموعـة اإلقليميـة        

 . الدولة املستعرِضة الثانية من جمموعة تشمل مجيع الدول األطراف

ــرة    -٣٧ ــا للفق ــدول األطــراف   االســتعراضة مــن اإلطــار املرجعــي آلليــ  ٢١ووفق ــيِّن ال ، تع
 دولـة   ٩٤كانـت   و.  خـبريا حكوميـا ألغـراض عمليـة االسـتعراض          ١٥املستعرِضة ما يـصل إىل      

واتُّفق علـى أن حتـدد األمانـة موعـدا          .  وقت سحب القرعة   طرفا قد قدمت قوائم بأمساء اخلرباء     
 . هنائيا مناسبا لبقية الدول األطراف لالمتثال اللتزامها

ــا للفقــرة  ووف  -٣٨ ــة   ١٩ق ــن اإلطــار املرجعــي آللي ــوز  االســتعراض م للدولــة الطــرف  ، جي
يف ظـروف اسـتثنائية،     جيـوز،    و .علـى األكثـر   مرتني  تكرار سحب القرعة     املستعَرضة أن تطلب  

الفريـق أن طلـب الدولـة الطـرف         مفهومـا لـدى     وكـان   . تكرار سحب القرعة أكثر مـن مـرتني       
لــيت مت ســـحبها أو الـــدولتني الطـــرفني اللـــتني مت  تكــرار ســـحب القرعـــة ألن الدولـــة الطـــرف ا 

ة يـشكل مثـل      مـن اإلطـار املرجعـي لآلليـ        ٢١ متتثال للفقـرة     مل متتثل أو مل   لالستعراض  سحبهما  
 . هذا الظرف االستثنائي

وفيمــا يتعلــق بالــدول األطــراف الــيت متــارس حقهــا يف أن تؤجِّــل إىل الــسنة التاليــة             -٣٩
 من اإلطار املرجعي آلليـة االسـتعراض،       ١٤عمال بالفقرة   مشاركتها كدول أطراف مستعَرضة     

ويف احلـاالت الـيت تتطـوع       . وقت سحب القرعة يف تلك السنة      املُستعرَِضة  الدولُ ُتختاُرسوف  
 استعراضــها لكـي حتــل حمــل دولــة طــرف مؤجِّلــة، ُيكــرَّر  بتــبكريفيهـا إحــدى الــدول األطــراف  

  .سحب القرعة اخلاصة بالدول املستعرِضة
ب الفريق إىل األمانـة أن تبلـغ الـدول األطـراف املختـارة كـدول مـستعرِضة لـسنة                   لطو  -٤٠

 أن تفيد، خالل أسبوعني من تاريخ سحب القرعة، بأهنا مـستعدة إلجـراء االسـتعراض      ٢٠١٠
وسـوف ُيكـرَّر سـحب القرعـة إذا طلبـت ذلـك الدولـة               . وتقدمي قائمتها عن اخلرباء احلكوميني    

  .الطرف املستعَرضة
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لب إىل األمانة أن تكرر سحب القرعة اخلاصة بالدول املـستعرِضة، إذا كـان ذلـك                وطُ  -٤١
ضـروريا ومناسـبا، بعـد انتـهاء فتـرة األســبوعني، وذلـك مبـشاركة الـدول األطـراف املعنيـة مــن           

  .خالل بعثاهتا الدائمة
وطلب الفريق إىل األمانـة أن تبلـغ الـدول األطـراف الـيت اخـتريت لالسـتعراض خـالل                -٤٢
ــأن عليهــا أن تفيــد خــالل      الــس ــدورة ب ــاء ال ــها مل تكــن حاضــرة أثن ــدورة ولكن نة األوىل مــن ال

  .أسبوعني من سحب القرعة باستعدادها للمشاركة يف ذلك االستعراض
 واعُتمد الختيار الدول األطراف املستعرِضة إجراء مماثل لإلجراء الذي اتُّخـذ الختيـار              -٤٣

. ؤمتر أوراق االقتـراع يف صـناديق حبـضور الفريـق          املـ  ووضـع أمـني   . الدول األطراف املستعَرضة  
وقــام نفــس املمــثالن مــن كــل جمموعــة إقليميــة اللــذان ســحبا القرعــة الــسابقة بــسحب القرعــة  

  .الختيار الدول األطراف املستعرِضة لبلدان جمموعتهما

 كـدول مـستعَرضة للـسنة األوىل        بـل مـن قَ  بعض الدول األطراف اليت اخـتريت       وقامت    -٤٤
ــو ــستعرِضة،  اخـ ــدول مـ ــاإلعراب تريت أيـــضا كـ ــتعدادها للعمـــل  بـ ــا عـــن اسـ ــصفتنيبكلتـ . الـ

 مـستعرِضة ودول  أطـراف    رى حقها يف تأجيل العمل بصفة دول      واستخدمت دول أطراف أخ   
ويف هــذه .  مــن اإلطــار املرجعــي لآلليــة ٢٠، وفقــا للفقــرة الــسنةف مــستعَرضة يف نفــس اطــرأ

لدول األطراف اليت اختريت لتكـون دوال       لجراء نفسه   اإلواتُّبع  .  القرعة احلاالت، أعيد سحب  
 . يف السنة األوىلةواحددولة مستعرِضة ألكثر من 

   
  االحتياجات من املوارد الالزمة لآللية -سادسا  

، مـذكرة مـن      مـن جـدول األعمـال      ٤ يف البنـد     ه نظـر  أثنـاء كان معروضا على الفريق،       -٤٥
-٢٠١٠لتشغيل آليـة االسـتعراض لفتـريت الـسنتني           االحتياجات من املوارد الالزمة   األمانة عن   

 ١٥ و١٣وفقــا للفقــرتني أُعــدت الــيت  (CAC/COSP/IRG/2010/5) ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١
  .٣/١املؤمتر من قرار 

، اسـتذكر   ٢٠١١-٢٠١٠لفتـرة الـسنتني     الـالزم   وفيما يتعلق باالحتياجات من التمويل        -٤٦
 الالزمــنيمــن املــوظفني  ألمانــةابــإدراج احتياجــات مــني القــرارات الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــة األ

لفريــق لوأشــار إىل الواليــة الــيت منحهــا املــؤمتر  .  اآلليــة يف امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتني لتنفيــذ
يف فتـرة الـسنتني احلاليـة، ولتقـدمي         االسـتعراض   الختاذ قرار بشأن وسائل أخرى لتمويل تنفيذ آلية         

 إىل  املــسندةوأشـار كــذلك إىل الواليـة  . الغــرضذلك ات الــيت تـرد لـ  معلومـات حمدَّثـة عــن التربعـ   
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لفتــرة الــسنتني  االســتعراض  آليــة تــشغيل  لفريــق للنظــر يف االحتياجــات مــن املــوارد الالزمــة ل     ا
  .مذكرة األمني العامامليزانية الواردة يف متطلبات ، ولفت انتباه الفريق إىل ٢٠١٣-٢٠١٢
الــذي توصــل إليــه املــؤمتر يف دورتــه التــوافقي  احلــل ، مــع التقــدير،املتكلمــونوالحــظ   -٤٧

للتربعات اليت قُدمت مـن أجـل       التقدير  عرب عن   وأُ.  االستعراض تمويل آلية فيما يتعلق ب  الثالثة  
 شــّددويف الوقــت نفــسه، . سمح بالــشروع يف التنفيــذيــس االســتعراض إذ إن ذلــك تنفيــذ آليــة
، وأبـرزوا مـن مث احلاجـة    ليـة االسـتعراض  آلمتويل مستدام وآمـن   وجود   على ضرورة    املتكلمون

 شـّدد و. اآللية من امليزانية العادية لألمم املتحدة لفترات السنتني املقبلـة    تشغيل  إىل ضمان متويل    
اختاذ إجراءات يف الوقت املناسب فيمـا       إىل  على وجه التحديد، على احلاجة امللحة       املتكلمون،  

 املـتكلمني واقتـرح أحـد   . ٢٠١٣-٢٠١٢رة السنتني يتعلق بالدعوة إىل توفري موارد إضافية لفت   
عقـد عـدد مـن املـشاورات غــري الرمسيـة خـالل األشـهر التاليــة بغيـة النظـر يف االحتياجـات مــن           

   . ووضع خطة عمل٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني لتشغيل آلية االستعراض املوارد الالزمة 
ويـل احتياجـات آليـة االسـتعراض     وبغية تعزيز مواصـلة النظـر يف االقتراحـات املتعلقـة بتم             -٤٨

 وفتــرات الــسنتني الالحقــة،  ٢٠١٣-٢٠١٢مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة لفتــرة الــسنتني   
ــا         ــة يف فيين ــات الدائم ــع البعث ــة م ــري الرمسي ــشاوراهتا غ ــة م ــسق األمان ــرح أن تن ــد بعــض  . اقُت وأك

يـة االسـتعراض وأنـه ينبغـي     املتكلمني على أن تدريب اخلرباء احلكوميني هو جزء ال يتجـزأ مـن آل           
 .أن ُينظر يف متويل ذلك التدريب يف فترات السنتني املقبلة من امليزانية العادية لألمم املتحدة

وطُلب مـن األمانـة أن تواصـل تقـدمي املعلومـات املتعلقـة بامليزانيـة إىل فريـق اسـتعراض               -٤٩
 العريـضة للتكـاليف املقـدرة       د على أن هذه املعلومات ينبغي أن تتـضمن اخلطـوط          وُشّد. التنفيذ

 . ومعلومات عن النفقات

 مـن خـالل      لتقـدمي املـساعدة التقنيـة      الالزمـة  املتكلمون على أمهية تأمني املـوارد        شّددو  -٥٠
ــى    وأكــد املتكلمــون علــى أنَّ .ختــصيص تربعــات مناســبة  ــة تعتمــد عل ــشطة املــساعدة التقني  أن

 مجـع األمـوال مـن أجـل املـساعدة التقنيـة             وأعرب أحد املتكلمني عن رأي مفاده أنَّ      . التربعات
  .ينبغي أن يكون متوخى ومدرجا يف التمويل اإلمجايل آللية االستعراض

 مــن جــدول األعمــال، اعتمــد مــشروع قــرار      ٤ويف أعقــاب نظــر الفريــق يف البنــد      -٥١
(CAC/COSP/IRG/2010/L.2)        بشأن االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آليـة االسـتعراض 

  ).انظر الفصل األول (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
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    جدول أعمال الدورة األوىل املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ  -سابعا  
قرر الفريق عقد دورة مـستأنفة ملـدة ثالثـة أيـام قبـل هنايـة العـام للنظـر يف بنـد جـدول                           -٥٢

 مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة االسـتعراض،           ٤٢ل املتعلق باملساعدة التقنيـة وتطبيـق الفقـرة          األعما
وذلك بناء على طلبـه إىل األمانـة أن تلـتمس رأيـا قانونيـا مـن مكتـب الـشؤون القانونيـة التـابع                         

وقرر الفريـق أن تـدعى املنظمـات احلكوميـة الدوليـة حلـضور        . لألمانة العامة بشأن تلك املسألة    
  . األوىل املستأنفة للنظر يف بند جدول األعمال املتعلق باملساعدة التقنيةالدورة

    
    مسائل أخرى  -ثامنا  

رأى متكلمون عديدون، فيما يتعلـق مبـشاركة مـراقبني يف فريـق آليـة االسـتعراض، أن             -٥٣
يعــوق احلــل التــوافقي الــذي اعتمــد يف الدوحــة وجتــسد يف اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض  

 من اإلطار املرجعي اليت تشري إىل الفريق بوصـفه          ٤٢وشددوا على أن الفقرة     . ة كتلك مشارك
تعـين أن الـدول األطـراف فقـط         " فريقا حكوميا دوليا مفتوح العضوية مؤلفا من دول أطراف        "

" قـرارا خـالف ذلـك   " تـشكل  ٤٢وذكر أحـد املـتكلمني أن الفقـرة     . يسمح هلا حبضور دوراته   
ام الداخلي للمؤمتر، وذلك يعين أن املؤمتر سـبق أن أبـدى رأيـه صـراحة      من النظ  ٢عمال باملادة   

  .بشأن هذه املسألة
ــشاركة         -٥٤ ــسمح مب ــة ميكــن أن ت ــة فرعي ــق أفرق ــشئ الفري ــتكلمني أن ين ــرح بعــض امل واقت

وذكـر آخـرون أن القـرار املتعلـق مبـشاركة املـراقبني يعـود إىل الفريـق أو املـؤمتر،                    . مراقبني فيهـا  
، وأنه ليس يف وسع األمانة، يف أي حـال، أن تـدعو مـراقبني دون أن تستـشري                حسب االقتضاء 

  .مجيع الدول األطراف أوال
ــرة    -٥٥ ــضمن أي شــيء    ٤٢ورأى متكلمــون آخــرون أن الفق  مــن اإلطــار املرجعــي ال تت

وشددوا علـى أن النظـام الـداخلي للمـؤمتر ينطبـق            . يستبعد مشاركة املراقبني يف دورات الفريق     
ــة االســتعراض وأن      علــى الفريــ  ــة تابعــة للمــؤمتر وجــزءا ال يتجــزأ مــن آلي ــة فرعي ق بوصــفه هيئ

.  مــن النظــام الــداخلي  ١٧ و١٦مــشاركة املــراقبني ينبغــي لــذلك أن تعامــل وفقــا للمــادتني       
وبــسبب الــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه املنظمــات املعنيــة يف تــوفري املــساعدة التقنيــة، رئــي أن    

تـوافر املـساعدة التقنيـة لتلبيـة االحتياجـات املـستبانة مـن خـالل             مشاركتها يف الدورات سيعزز     
وبـصورة مماثلـة، لـوحظ أنـه كـان قـد مسـح يف املاضـي للمنظمـات احلكوميـة                     . آلية االستعراض 

الدولية حبضور اجتماعات الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة               
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متكلمــون آخــرون علــى أنــه ينبغــي، اســتنادا إىل روح      وشــدد . التقنيــة الــذي أنــشأه املــؤمتر   
  .االتفاقية، أن تسعى دورات الفريق جاهدة إىل أن تكون شاملة وشفافة

 مـن النظـام الـداخلي ال تنطبقـان إال           ١٧ و ١٦وشدد بعض املتكلمني على أن املادتني         -٥٦
ــق االســتعراض هــي      ــة العامــة لفري ــة وأن اهليئ ــدول  علــى املــشاركة يف اجللــسات العام مــؤمتر ال

بيد أن متكلمني آخرين أعربوا عن رأي مؤداه أن ذلـك           . األطراف وأن الفريق ليس هيئة عامة     
وأعـرب بعـض املـتكلمني عـن        .  ليس تفسريا صـحيحا    ٢التفسري للنظام الداخلي يف ضوء املادة       

  .القلق من عدم االمتثال لإلطار املرجعي آللية االستعراض
ــة    -٥٧ ــق إىل األمان ــسألة مــن مك    وطلــب الفري ــشأن هــذه امل ــا ب ــا قانوني ــتمس رأي ــأن تل ب ت

  .الرأي على الدول األطرافذلك الشؤون القانونية وأن توزع 
وكــان مفهومــا لـــدى الفريــق أن مناقـــشة تلــك املـــسألة ستواَصــل يف الـــدورة األوىل        -٥٨

  .املستأنفة
    

    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته األوىل  -تاسعا  
، تقريـره عـن أعمـال اجلـزء األول مـن دورتـه              ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢اعتمد الفريق، يف      -٥٩

  .(CAC/COSP/IRG/2010/L.1)األوىل 
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      املرفق األول
املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء     

  االستعراضات القُطرية
    

  إرشادات عامة -أوال 
  
ألمانة، طيلة عملية االسـتعراض، باألحكـام ذات الـصلة          يسترشد اخلرباُء احلكوميون وا     -١

 واإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة  )٤(يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد 
  )٥(.األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٤ مـن املـادة      ١ اخلـصوص، الفقـرة       وجـه  ، علـى  احلكوميـون يف اعتبـارهم     اخلرباء   يضع  -٢
، اليت تنص على أن تـؤدِّي الـدول األطـراف التزاماهتـا مبقتـضى االتفاقيـة علـى حنـو                     من االتفاقية 

يّتسق مع مبدأي املـساواة يف الـسيادة والـسالمة اإلقليميـة للـدول، ومـع مبـدأ عـدم التـدّخل يف                      
  .الشؤون الداخلية للدول األخرى

ن متامـا   ، فـضال عـن ذلـك، هـذه االستعراضـات وهـم يـدركو              احلكوميون اخلرباء   ُيجري  -٣
  . من اإلطار املرجعي١١الغرض من عملية االستعراض كما هو حمدد يف الفقرة 

.  النــهج اجلمــاعي يف كــل تفــاعالهتم أثنــاء عمليــة االســتعراضاحلكوميــون اخلــرباء حيتــرم  -٤
أن وينبغــي . وُيتوقّــع منــهم أن يتــصرَّفوا بكياســة ودبلوماســية، وأن يلتزمــوا املوضــوعية والنـــزاهة  

  .رونة يف هنجهم واالستعداد للتكّيف مع التغيريات يف اجلداول الزمنية امليلتزموا
 وأعـضاء األمانـة علـى سـّرية مجيـع املعلومـات الـيت حيـصلون                 احلكوميون اخلرباء   حيافظ  -٥

عليهـــا أو يـــستخدموهنا أثنـــاء عمليـــات االســـتعراض القُطريـــة، وكـــذلك علـــى ســـرية تقـــارير  
فـإذا كانـت هنـاك أسـباب وجيهـة      . ن يف اإلطـار املرجعـي  االستعراض القطرية، على النحو املبيّ  

لالعتقاد بأن خبرياً حكومياً أو عضواً يف األمانة قد أخلّ بااللتزام باحملافظة علـى الـسّرية، جيـوز     
للــدول األطــراف املعنيــة أو األمانــة إبــالغ فريــق اســتعراض التنفيــذ باملــسألة للنظــر فيهــا واختــاذ  

 الـدول األطـراف يف اتفاقيـة        ا يف ذلـك إحالـة املـسألة إىل مـؤمتر          إجراء علـى النحـو املناسـب، مبـ        
  .األمم املتحدة ملكافحة الفساد

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )4(  
  )5(  CAC/COSP/2009/15 املرفق٣/١، الفصل أوال، الباب ألف، القرار ،.  
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. ُيتوقّع أيضا من اخلرباء احلكوميني أالّ خيـضعوا ألّي تـأثري يف تقيـيمهم لتنفيـذ االتفاقيـة               -٦
 تـشمل   وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املعلومـات املـستمدَّة مـن املنظمـات الدوليـة املختـصة الـيت                  

ــة         ــة املعني ــة والدولي ــات اإلقليمي ــساد أو مــن اآللي ــا مــسائل مكافحــة الف ــسَندة إليه ــات امل الوالي
ولكــن جيــب يف مبكافحـة الفــساد ومنعـه، الــيت تكـون الدولــة الطــرف املـستعَرضة عــضوا فيهـا،      

 حتليلهم اخلـاص للوقـائع الـيت توفّرهـا الدولـة الطـرف              احلكوميون اخلرباء   الوقت نفسه أن جيري   
املستعَرضة من أجل تقدمي استنتاجات مّتـسقة مـع مجيـع املقتـضيات احملـددة الـواردة يف أحكـام                    

  .االتفاقية اليت جيري استعراضها
ُيشجَّع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االستعراض، على االتصال باألمانـة لطلـب أي       -٧

  .مساعدة حيتاجون إليها
    

  عراض حمدَّدة إلجراء االستإرشادات -ثانيا  
  
ــا لإلطــار املرجعــي     -٨ ــساقا  وفق  مــع أمهيــة ضــمان فعاليــة عمليــة     آلليــة االســتعراض وات

  .جرى االستعراضات بروح التعاون البّناء واحلوار والثقة املتبادلةاالستعراض وكفاءهتا، ُت
تــسعى الــدول األطــراف واألمانــة إىل االلتــزام باحلــدود الزمنيــة االسترشــادية املبينــة يف    -٩

  .الواردة أدناهالفقرات 
  : بالقيام مبا يلياحلكوميوناخلرباء يستعدُّ   -١٠

دراسة االتفاقية واإلطار املرجعي لآللية، مبا يف ذلك هـذه املبـادئ التوجيهيـة،               )أ( 
  دراسة دقيقة؛

ــة   االطـــالع علـــى  )ب(  ــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـ ــدليل التـــشريعي لتنفيـــذ اتفاقيـ الـ
للمفاوضـات املتعلقـة باالتفاقيـة،     )األعمال التحضريية( ية السجالت الرمس  فضال عن  )٦(،الفساد

 وخصوصا األجزاء املتعلقة باملواد اليت ستكون موضوع الدورة االستعراضية ذات الصلة؛ 

ــيم      )ج(  ــة الطــرف املــستعَرضة يف قائمــة التقي ــردود املقّدمــة مــن الدول اســتعراض ال
اإلملـام باملـسائل الـيت تعاجلهـا الدولـة      لـة هلـا، و  الذايت املرجعيـة الـشاملة اخلاصـة هبـا والوثـائق املكمّ           

 ؛الطرف املستعَرضة

───────────────── 
  .A.06.IV.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )6(  
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إبالغ األمانة عند احلاجة إىل معلومـات ومـواد إضـافية وتـسليط الـضوء علـى                  )د( 
 .املسائل اليت تستلزم املزيد من التوضيح

ــ  -١١ ــشاركون يف عمليــ    ظَِّنُت ــذين ي ــة للخــرباء احلكــوميني ال ــة دوري ــة دورات تدريبي ة م األمان
ويزيدوا قدرهتم على املشاركة يف عملية      احلالية  االستعراض، لكي يطّلعوا على املبادئ التوجيهية       

 .االستعراض

تبلغ األمانة رمسيا الدولة الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني املستعرِِضتني، يف غضون             -١٢
 املــسائل شــهر واحــد مــن ســحب القرعــة، ببــدء إجــراء االســتعراض القطــري، فــضال عــن مجيــع  

اإلجرائية ذات الصلة، مبا فيها اجلدول الزمين لتدريب اخلرباء وجدول زمين مؤقـت لالسـتعراض               
 . القطري

 - يف غضون ثالثة أسابيع من إبالغها رمسيا، جهـة حموريـة   ،تعيِّن الدولة الطرف املستعَرضة    -١٣
 آللية   من اإلطار املرجعي   ١٧فقا للفقرة   لتنسيق مشاركتها يف االستعراض، و     -ختطر األمانة بذلك    و

 . لكل استعراضا األمانة موظفوتنتدب. االستعراض

جري األمانة مشاورات مع الدولة الطرف املستعَرضة والدولتني الطـرفني املـستعرِضتني            ُت  -١٤
بشأن وضع جـداول االسـتعراض القطـري الزمنيـة ومتطلباتـه، مبـا يف ذلـك اختيـار لغـة أو لغـات                        

وتـوفر  .  آلليـة االسـتعراض    السادس مـن اإلطـار املرجعـي      للباب  ي وفقا   العمل لالستعراض القطر  
 .عملية االستعراضطوال األمانة الترمجة من هذه اللغات وإليها 

زّود الدولة الطرف املستعرَضة األمانة، يف غضون شهرين من إبالغها رمسيا ببدء إجراء     ُت  -١٥
ا وتنفيـذها لالتفاقيـة، وذلـك باسـتخدام         امتثاهلـ بـشأن   االستعراض القطـري، باملعلومـات املطلوبـة        

 ساعدة يف األمانـة املـ   تقـدِّم   و. قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة كخطـوة أوليـة هلـذا الغـرض                
، يف غـضون شـهر      ة األمانـ  وتقـوم . الـيت تطلـب تلـك املـساعدة       األطراف   إعداد الردود إىل الدول   

تعميمـه علـى اخلـرباء    بهـذا الـرد و  بترمجـة  ، علـى القائمـة املرجعيـة   املـستوىف  الـرد   تـسلّم   واحد من   
  .احلكوميني

، يف غضون شهر واحد من إبالغ الدولة الطـرف املـستعَرضة            احلكوميون اخلرباء   ُيشارك  -١٦
 ،رمسيا ببدء إجراء االسـتعراض القطـري، يف عمليـة تواصـل باهلـاتف أو بالفيـديو تنظّمهـا األمانـة             

رفني املــستعرِضتني والدولــة الطــرف املــستعَرضة  بغــرض التعريــف األويل بكــل مــن الــدولتني الطــ 
وموظــف األمانــة املنتــدب لالســتعراض القطــري، وكــذلك بغــرض التوجيــه العــام، مبــا يف ذلــك    

  .استعراض اجلدول الزمين واملتطلبات احملددة لالستعراض
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ــّرر  -١٧ ــون اخلــرباء يق ــام      احلكومي ــع امله ــة توزي ــستعرِضتني كيفي ــدولتني الطــرفني امل ــن ال  م
  .سائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميادين اختصاصهموامل
 خطـــوط اتـــصال مـــع الدولـــة الطـــرف  احلكوميـــون اخلـــرباء جيـــب أن يقـــيميف حـــني   -١٨

  . اخلرباء األمانة على علم جبميع هذه االتصاالتجيب أن ُيبقياملستعَرضة، 
يف املعلومــات بالــشكل املناســب علــى اخلــرباء احلكــوميني، طيلــة العمليــة، أن ينظــروا     -١٩

ـــّرها الدولــة الطــرف املــستعَرضة مبختلــف وســائط االتــصال كمــا هــو مــبني يف   واملــواد الــيت توف
  . آللية االستعراضاإلطار املرجعي

ــون معلومــات إضــافية        -٢٠ ــدما يطلب ــارهم، عن ــون يف اعتب ــضع اخلــرباء احلكومي جيــب أن ي
 العقـايب لالسـتعراض، واهلـدف    ويلتمسون التوضيح، الطابع غري العدائي وغري االقتحامي وغـري      

 . العام املتمثل يف مساعدة الدولة الطرف املستعَرضة على التوصل إىل التنفيذ الكامل لالتفاقية

علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة املــستوىف  يف غــضون شــهر واحــد مــن تلقــي الــرد   -٢١
 جيــب أن يقــدم اخلــرباء الــشاملة وأيــة معلومــات تكميليــة تقــدمها الدولــة الطــرف املــستعَرضة،  

احلكوميون إىل األمانة نتائج االستعراض املكتيب، مبا يف ذلك طلبات احلصول علـى إيـضاحات               
أو معلومات إضافية أو أسئلة تكميلية، لكـي تتـرجم إىل لغـات االسـتعراض احملـددة وتقـدم إىل               

 . الدولة الطرف املستعَرضة

االسـتعراض املكـتيب، تكـرار النـصوص الـيت          على اخلرباء احلكوميني أن يتجنبوا، خالل         -٢٢
جيــب أن يكــون االســتعراض املكــتيب و. ســبق ورودهــا يف قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة

وّممـا  . موجزا وقائمـا علـى الوقـائع وأن يـشتمل علـى تعليـل قـوي السـتنتاجات االسـتعراض املكـتيب                     
وعنـــد اســـتخدام . وحمايـــدةيـــساعد علـــى الفهـــم يف هـــذا الـــصدد اســـتخداُم لغـــة موضـــوعية   

 .املختصرات ألول مرة جيب بيان ما ترمز إليه هذه املختصرات بعبارات كاملة

بعــد أن تتلقــى الدولــة الطــرف املــستعَرضة نتــائج االســتعراض املكــتيب، جيــب أن تــنظم    -٢٣
ــدولتني الطــرفني       ــديو جتمــع اخلــرباء احلكــوميني مــن ال ــة جلــسة تواصــل باهلــاتف أو بالفي األمان

ويقــوم اخلــرباء احلكوميــون مــن الــدولتني الطــرفني  . تعرِضتني والدولــة الطــرف املــستعَرضةاملــس
املستعرِضتني أثنـاء هـذه اجللـسة بعـرض األجـزاء الـيت ختـّصهم مـن االسـتعراض املكـتيب وشـرح                       

ويـستمر احلـوار الـذي يعقـب ذلـك، يف احلالـة املثاليـة، ملـدة تـصل إىل شـهرين،                      . االستنتاجات
مي طلبـات للحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات أو طـرح أسـئلة حمـددة مـن                      ويشتمل علـى تقـد    

جانــب اخلــرباء احلكــوميني، تــرد عليهــا الدولــة الطــرف املــستعَرضة، وذلــك باســتخدام خمتلــف  
 أو بالفيـــديو أو تبـــادل رســـائل الربيـــد باهلـــاتفوســـائل احلـــوار مبـــا فيهـــا جلـــسات التواصـــل 
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 مــن ٢٩ملباشــر علــى النحــو املــذكور يف الفقــرة اإللكتــروين أو غــري ذلــك مــن وســائل احلــوار ا
 . واحملددة أدناهآللية االستعراض اإلطار املرجعي 

ينبغــي أن ُيـــستكمل االســتعراض املكتبــــي، إذا وافقــت علـــى ذلــك الدولـــة الطـــرف       -٢٤
املستعَرضة، بأّي وسائل أخرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر، مثـل القيـام بزيـارة قطريـة أو عقـد                      

ــاع مــشتر  ــب األمــم املتحــدة يف فيينــا   اجتم ــضطلع الدولــة الطــرف املــستعَرضة    . ك يف مكت وت
ويف . بتخطيط وتنظيم الزيارة القطرية أو االجتماع املـشترك يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا       

حني تيسِّر األمانة مجيع الترتيبات العملية، يتخذ اخلرباء احلكوميـون مجيـع التـدابري الالزمـة مـن                  
ة يف الزيارة القطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمـم املتحـدة يف فيينـا،                جانبهم للمشارك 

 .  من اإلطار املرجعي٣٠واضعني يف اعتبارهم الفقرة 

خالل الزيارة القطرية أو االجتماع املـشترك يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا، جيـب                     -٢٥
 .ة يف التوجيهات العامة الواردة أعالهأن يتقيد اخلرباء احلكوميون باملبادئ واملعايري املبّين

ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا على حنـو فّعـال وبّنـاء يف كـل االجتماعـات،                    -٢٦
اجللـسات الداخليـة السـتخالص املعلومـات يف هنايـة كـل يـوم عمـل أو يف هنايـة           يف  مبا يف ذلك    

 .تحدة يف فييناالزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم امل

ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني التزام االحترام واللباقـة يف االجتماعـات، وذلـك بتقيُّـدهم         -٢٧
ويتوقــع مــن . بــاألطر الزمنيــة احملــّددة يف الربنــامج وإتاحــة الوقــت جلميــع األعــضاء للمــشاركة   

د يتغّيــر أثنــاء الزيــارة اخلــرباء احلكــوميني يف الوقــت نفــسه أن يتحلّــوا باملرونــة، ألنّ الربنــامج قــ 
  .القطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

جيـب أن يتـوّخى مــن طـرح األســئلة اسـتكمال املعلومــات الـيت وفرهتــا الدولـة الطــرف         -٢٨
ومن مثّ، جيب أن يلتزم اخلـرباء جانـب احليـاد           . املستعَرضة، وأن تقتصر على عملية االستعراض     

 . عن إبداء آراء شخصية أثناء االجتماعاتوأن ميتنعوا

ُيتوقّع من اخلرباء احلكوميني أن يدوِّنوا مالحظاهتم أثنـاء االجتماعـات كلـها، مبـا يتـيح                  -٢٩
يتقــامسوا وجيــب أن . هلــم إمكانيــة الرجــوع إليهــا إلعــداد تقريــر االســتعراض القطــري النــهائي  

األمانــة يف غــضون أســبوعني مــن انتــهاء ع مــآراءهــم واســتنتاجاهتم األّوليــة كتابيــا فيمــا بينــهم و
 .الزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

يف املرحلة النهائية من عمليـة االسـتعراض القطـري، ويفـضل أن يكـون ذلـك يف غـضون                      -٣٠
طــط  مخــسة أشــهر مــن بدايــة االســتعراض، يقــوم اخلــرباء احلكوميــون، اســتنادا إىل شــكل املخ         
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النموذجي، ومبساعدة من األمانة، بإعداد مشروع تقرير االستعراض القطـري وإرسـاله إىل الدولـة      
وحيــّدد التقريــر التجــارب الناجحــة واملمارســات  . الطــرف املــستعَرضة باللغــة احملــددة لالســتعراض 

ريـر،   يتـضّمن التق   وجيـب أن  . ويقّدم مالحظات بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة       املواجهة  اجليدة والتحديات   
. عند االقتـضاء، حتديـد االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة الالزمـة لغـرض حتـسني تنفيـذ االتفاقيـة                      

 .وتدرج تعليقات الدولة الطرف املستعَرضة يف مشروع تقرير االستعراض القطري

علــى اخلــرباء احلكــوميني أن يــدرجوا مالحظــات بــشأن تنفيــذ مــواد االتفاقيــة قيــد            -٣١
 . تطبيقها يف املمارسة العملية بشأنن الوطين، وكذلكاالستعراض يف القانو

ــّددوا       -٣٢ ــضا أن حي ــوميني أي ــى اخلــرباء احلك  الناجحــة واملمارســات اجليــدة  التجــارب عل
املــواد قيــد االســتعراض مــن االتفاقيــة  بــشأن تنفيــذ  مالحظــاتوالتحــديات املواجهــة ويقــدموا 

  .واجملاالت اليت قد تستدعي تقدمي املساعدة التقنية
ــن اخلــرباء          -٣٣ ــب م ــضاء، جيــوز أن ُيطل ــستعَرضة وحــسب االقت ــة امل ــب الدول ــى طل ــاًء عل بن

للتحـديات  احلكوميني أن يقدموا إىل الدولة الطرف املستعَرضة توضيحات بشأن كيفيـة التـصدي              
  .من تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة تنفيذاً تاماً وفّعاالًالدولة املعنية لتمكني ، املستبانة

.  األمانة مشروع تقرير االستعراض القطري هذا إىل الدولة املستعَرضة للموافقة عليـه            لترس  -٣٤
ويف حال عدم املوافقة، ُيجرى حوار بـني الدولـة الطـرف املـستعَرضة واخلـرباء احلكـوميني مـن أجـل               

  .وتعّد الحقا خالصة وافية ويتفق عليها. التوصل بتوافق اآلراء إىل تقرير هنائي
    

      التذييل    
    املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطرية واخلالصات الوافية    

اسم الدولة [خبصوص تنفيذ ] امسا الدولتني املستعرِضتني[االستعراض الذي قامت به  
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ] )أرقامها(رقمها  [)املواد(للمادة ] املستعَرضة

  ]الزميناإلطار [أثناء دورة االستعراض 
    

    مقّدمة  -أوال  
 ٦٣أُنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد عمـال باملـادة                  -١

  .من االتفاقية لكي يضطلع جبملة أمور منها التشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيذها
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 دورتـه الثالثـة، املعقـودة        من االتفاقيـة، أنـشأ املـؤمتر يف        ٦٣ من املادة    ٧وعمال بالفقرة     -٢
وقـد  . ، آليـةَ اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة    ٢٠٠٩نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٣ إىل  ٩يف الدوحة من    

 مـن االتفاقيـة، الـيت تـنص علـى أن تـؤدِّي              ٤ من املادة    ١أُنشئت هذه اآللية أيضا عمال بالفقرة       
 مبـدأي املـساواة يف الـسيادة        الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مـع          

  .والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى
وآلية االستعراض هي عمليـة حكوميـة دوليـة هـدفها العـام تقـدمي املـساعدة إىل الـدول             -٣

  .األطراف يف تنفيذ االتفاقية
  .ي آللية االستعراضة االستعراض إىل اإلطار املرجعيوتستند عمل  -٤
    

    العملية  -ثانيا  
] اسـم الدولـة املـستعَرضة   [يستند االستعراض التايل اخلاص بتنفيذ االتفاقية مـن جانـب      -٥

اســم الدولــة  [علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة الــواردة مــن        املــستوىف إىل الــرد 
ــستعَرضة ــرة    ]امل ــا للفق ــة وفق ــة مقدم ــات تكميلي ــي   ٢٧، وأي معلوم ــار املرجع ــن اإلط ــة م  آللي
أمسـاء الـدولتني    [، وإىل نتائج احلوار البّناء الذي أُجري بـني اخلـرباء احلكـوميني مـن                االستعراض

التواصــل باهلــاتف أو بالفيــديو أو تبــادل الرســائل [بواســطة ] املــستعرِضتني والدولــة املــستعَرضة
أمســاء [، ومبــشاركة ]ملرجعــياإللكترونيــة أو أي وســيلة أخــرى للحــوار املباشــر وفقــا لإلطــار ا 

  .]اخلرباء املشاركني
  
  :٦الفقرة االختيارية [
  

  ١اخليار 
 إىل  ]تـاريخ [ مـن    ]اسـم الدولـة املـستعَرضة     [زيارة قُطرية مبوافقة    جرى القيام ب    -٦  

  .]]تاريخ[
  

  ٢اخليار 
ــشترك بـــني    -٦   ــاع مـ ــد اجتمـ ــستعَرضة [ُعقـ ــة املـ ــم الدولـ ــدولتني [و] اسـ ــا الـ امسـ

  ].]تاريخ[إىل ] تاريخ[ مكتب األمم املتحدة يف فيينا من يف] املستعرِضتني
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  ٣اخليار 
امسـا الـدولتني    [و] اسـم الدولـة املـستعَرضة     [جرى القيام بزيارة قُطرية مبوافقـة         -٦  

اســم الدولــة [؛ وُعقــد اجتمــاع مــشترك بــني ]تــاريخ[إىل ] تــاريخ[مــن ] املــستعرِضتني
ــستعَرضة ــستعرِضتني  [و] امل ــدولتني امل ــن    ] امســا ال ــا م ــم املتحــدة يف فيين ــب األم يف مكت

  ].]تاريخ[إىل ] تاريخ[
    

    اخلالصة الوافية  -ثالثا  
  :خالصة ما يلي[  -٧

  ؛التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  )أ(  

  يف التنفيذ، إن وجدت؛التحديات املواجهة   )ب(  

  ؛املالحظات املتعلقة بتنفيذ املواد قيد االستعراض  )ج(  

ــن   )د(   ــذ       االحتياجــات م ــن أجــل حتــسني تنفي ــدِّدت م ــيت ُح ــة، ال ــساعدة التقني  امل
  .]االتفاقية

    
      تنفيذ االتفاقية  -رابعا  

    التصديق على االتفاقية  - ألف  
وصـــّدقت عليهـــا يف ] تـــاريخ[علـــى االتفاقيـــة يف ] اســـم الدولـــة املـــستعَرضة[وقّعـــت   -٨
  ].تاريخ[العام يف صك التصديق لدى األمني ] اسم الدولة املستعَرضة[وأودعت ]. تاريخ[
 —التشريع اخلاص بتنفيـذ االتفاقيـة       ] تاريخ[يف  ] اسم اهليئة التشريعية الوطنية   [اعتمدت    -٩

وبدأ نفاذ هذا التشريع يف     ] عنوان القانون التشريعي بشأن التصديق على االتفاقية      [بعبارة أخرى   
 اعتمــاد هــذا القــانون ســم ورقــم وتــاريخ املنــشور الرمســي الــذي أُعلــن فيــه ا[وُنــِشر يف ] تــاريخ[

  ].ملخَّص تشريع التصديق على االتفاقية[ويشمل التشريع اخلاص بالتنفيذ ]. التشريعي
    

    ]اسم الدولة املستعَرضة[النظام القانوين يف   - باء  
يــذكر مــا إذا كانــت املعاهــدات ذاتيــة  [مــن الدســتور علــى أنّ  ] رقمهــا[تــنص املــادة   -١٠

  .].ع لتنفيذها، ومرتبة االتفاقية يف سلم القانون، وما إىل ذلكالتنفيذ أم إهنا حتتاج إىل تشري
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    تنفيذ مواد خمتارة  - جيم  
  ]رقم املادة [املادة

  ]عنوان املادة[
  ]نص املادة، يدرج النص مع إزاحته عن اهلامش األمين[
    

    ملّخص املعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ املادة  )أ(  
دولــة املــستعَرضة مــن خــالل قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  املعلومــات املقّدمــة مــن ال[  -١١

ــرة      ــا للفقـ ــة وفقـ ــة مقدمـ ــات تكميليـ ــشاملة وأي معلومـ ــي  ٢٧الـ ــار املرجعـ ــن اإلطـ ــة  مـ  آلليـ
  ].، ويف سياق احلوار البّناءاالستعراض

    
    املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  )ب(  

وتبعا لنطـاق دورة االسـتعراض،      . ادةمالحظات اخلرباء احلكوميني فيما يتعلق بتنفيذ امل      [  -١٢
االستنتاجات املتعلقة بالطريقة اليت اتُّبعت يف مواءمة القانون الوطين مع هذه املـادة مـن االتفاقيـة،       

  ]فضال عن تنفيذ املادة على أرض الواقع
 واملمارسـات اجليـدة   َمَواطن النجاح املالحظات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة، مبا يف ذلك         [  -١٣
  ]اليت اعترضت التنفيذالتحديات و
    

     واملمارسات اجليدةَمَواطن النجاح  )ج(  
  ] واملمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة، إن وجدتَمَواطن النجاححتديد [  -١٤
    

    ، إن وجدتالتحديات  )د(  
  ]يف التنفيذ، إن وجدتحتديات مواجهة حتديد أي [  -١٥
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية  )ه(  
حتديد االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة واألولويـات واإلجـراءات مـن أجـل حتـسني             [  -١٦

  ]تنفيذ االتفاقية
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   الثايناملرفق
الدول األطراف اليت اختريت لتكون مستعَرضة ومستعرِضة خالل     

    دورة االستعراض األوىل
راض التنفيـذ   جتسد القوائم الواردة أدناه نتائج سحب القرعـة الـذي أجـراه فريـق اسـتع                 -١

يف دورتــه األوىل مــن أجــل اختيــار الــدول األطــراف الــيت مــن املقــرر أن تــستعَرض وأن جتــري   
ووفقـا ملـا مت شـرحه       . استعراضات خالل السنوات األربع األوىل مـن دورة االسـتعراض األوىل          
  ).١السنة (يف النص، جرى اختيار الدول املستعرِضة للسنة األوىل فقط من الدورة 

ــس  -٢ ــيجر١نة يف ال ــه  ى، س ــا جمموع ــة    .  استعراضــا٣٠ م ــارات العربي ــت اإلم ــد أجل وق
وجنـــوب أفريقيـــا وزمبـــابوي وسويـــسرا والكويـــت ) اإلســـالمية-مجهوريـــة(املتحـــدة وإيـــران 

واختــارت أوغنــدا ومنغوليــا أن ختصــصا  . ٢مــشاركتها كــدول أطــراف مــستعَرضة إىل الــسنة  
  . مللء األماكن الفارغة١ة يف السنة  من الدورة وتطوعتا للمشارك٢لالستعراض يف السنة 

  
 الدولة الطرف املستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية

 من عرِضةاملستالطرف الدولة 
 خرىاألاملستعرِضة الطرف دولة ال   اإلقليميةنفس اجملموعة

 )أ(الكويت زمبابوي زامبيا
 رومانيا غانا أوغندا
 أوغندا  املتحدةتنـزانياة مجهوري توغو
 سلوفاكيا )أ(جنوب أفريقيا املغرب

 منغوليا )أ(إثيوبيا ي سان تومي وبرينسيب
 لبنان )أ(السنغال رواندا
 االحتاد الروسي )أ(جيبويت النيجر

 هولندا مدغشقر )ب(الكامريون

  األفريقيةالدول جمموعة 
 )٩اجملموع (

 مجهورية فنـزويال البوليفارية مصر بوروندي
        

 نيجرييا )أ(ملديف  األردن
 باراغواي  مجهورية إيران اإلسالمية )ب(بنغالديش
 )أ(تركمانستان اليمن  منغوليا
  الواليات املتحدة األمريكية )أ(بنغالديش )ب(فيجي

 مالوي طاجيكستان )ب(بابوا غينيا اجلديدة

  يويةاآلسدول الجمموعة 
 )٦اجملموع (

 زمبابوي  الفلبني  )ب(ليشيت-تيمور
        

 مصر االحتاد الروسي ليتوانيا
  )أ(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اجلبل األسود كرواتيا

  ول أوروبا الشرقيةجمموعة د
 )٥اجملموع (

 السويد ألبانيا بلغاريا
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 الدولة الطرف املستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
 من عرِضةاملستالطرف الدولة 

 خرىاألاملستعرِضة الطرف دولة ال   اإلقليميةنفس اجملموعة
 رومانيا )أ(أرمينيا )ب(جورجيا
 بولندا سلوفينيا )ب(أوكرانيا

        
 )أ(أوكرانيا السلفادور  شيلي

 النرويج  ترينيداد وتوباغو )ب(دومينيكا
 أوروغواي نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية

  )أ(غابون بنما األرجنتني
 )أ(قطر كوستاريكا )ب(جامايكا

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
  يبـوالكاري

 )٦ :اجملموع(

 إكوادور)تعددة القومياتامل (بوليفيادولة  بريو
        

 قريغيزستان السويد الواليات املتحدة األمريكية
 )أ(تونس اليونان فنلندا
 ليتوانيا بلجيكا إسبانيا

جمموعة دول أوروبا الغربية 
  رىودول أخ

 )٤ :اجملموع(

 )أ(الرأس األخضر الدامنرك  فرنسا
  

  .اختريت الدولة الطرف كدولة طرف مستعرِضة ولكن قائمة اخلرباء مل تقدم بعد  )أ(  
 تكن حاضرة أثناء الدورة لتؤكد على استعدادها للمشاركة يف عملية  الطرف ولكنها ملالدولةاختريت   )ب(  

  .١االستعراض يف السنة 
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  :استعراضا ٤٠ ىسيجر، ٢السنة   -٣   
 الدولة الطرف املستعَرضة 

 سيشيل
 موريشيوس

 بنن
 موزامبيق
 الكونغو

 الرأس األخضر
 يا الوسطىمجهورية أفريق

 موريتانيا
 سرياليون

 )أ(جنوب أفريقيا

  األفريقيةالدول جمموعة 
  )١١ :اجملموع(

  )أ(زمبابوي
    

 بروين دار السالم
 العراق

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
  سري النكا
 كازاخستان

 الفلبني
 إندونيسيا
 فييت نام

 )أ(اإلمارات العربية املتحدة
 )أ(هورية إيران اإلسالميةمج

  اآلسيويةدول الجمموعة 
 )١١ :اجملموع(

 )أ(الكويت
    

 سلوفاكيا
 صربيا

 اجلبل األسود
 إستونيا

 أذربيجان

  جمموعة دول أوروبا الشرقية
 )٦ :اجملموع(

 االحتاد الروسي
    

 الربازيل
 كوبا

 أوروغواي

  ي جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
 )٧ :اجملموع(

 السلفادور
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 الدولة الطرف املستعَرضة 
 نيكاراغوا
 كولومبيا

 بنما
    

 أستراليا
 النرويج

 اململكة املتحدة
 الربتغال

  ودول أخرىجمموعة دول أوروبا الغربية 
 )٥: اجملموع(

 )أ(سويسرا
  

      . من السنة السابقة من الدورةةمؤّجل  )أ(     
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  : استعراضا٣٨، سيجرى ٣السنة يف   -٤  
 الدولة الطرف املستعَرضة 

 مصر
  مايل

 ليسوتو
 جيبويت
 اجلزائر
 غانا

 مجهورية تنـزانيا املتحدة
 بوركينا فاسو

 تونس
 بيساو-غينيا

  األفريقيةالدول جمموعة 
 )١١ :اجملموع(

 أنغوال
    

 مجهورية كوريا
 اليمن
 قربص

 كمبوديا
 ماليزيا

 باكستان
 قطر

  اآلسيويةدول الجمموعة 
 )٨ :اجملموع(

 نأفغانستا
 هنغاريا
 سلوفينيا
 التفيا
 رومانيا

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا 

  جمموعة دول أوروبا الشرقية
 )٦ :اجملموع(

 أرمينيا
    

 املكسيك
 باراغواي

 )املتعددة القوميات( بوليفيادولة 
 ترينيداد وتوباغو

 غيانا

  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـيب
 )٦ :اجملموع(

  البوليفاريةفنـزويالمجهورية 
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 الدولة الطرف املستعَرضة 
 السويد
 كندا

 لكسمربغ
 إيطاليا
 هولندا
  النمسا

  ودول أخرىجمموعة دول أوروبا الغربية 
 )٧ :اجملموع(

  )أ(مالطة
  

  . من السنة السابقة من الدورةةمؤّجل  )أ(     
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  : استعراضا٣٦، سيجرى ٤السنة يف   -٥
 الدولة الطرف املستعَرضة 

  السنغال
  ليربيا
 كينيا

 نيجرييا
 غابون
 مالوي

  اجلماهريية العربية الليبية
 مدغشقر
 ناميبيا

  األفريقيةالدول جمموعة 
 )١٠ :اجملموع(

 إثيوبيا
    

 قريغيزستان
 ملديف
 لبنان

 أوزبكستان
 باالو

 تركمانستان
 غافورةسن

 الصني

  اآلسيويةدول الجمموعة 
 )٩ :اجملموع(

 طاجيكستان
    

 بولندا
 بيالروس

 البوسنة واهلرسك
 ألبانيا

  جمموعة دول أوروبا الشرقية
 )٥ :اجملموع(

 مولدوفامجهورية 
    

 إكوادور
 هاييت

 كوستاريكا
 هندوراس
 غواتيماال

 أنتيغوا وبربودا

  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـيب
  )٧ :اجملموع(

 جزر البهاما
    

 تركيا
 اليونان
 بلجيكا
 الدامنرك

  ودول أخرىجمموعة دول أوروبا الغربية 
 )٥ :اجملموع(

 إسرائيل
  


