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القرار 1/3 ملوؤمتر الدول الأطراف

 يف اتفاقية الأمم املتحدة

ملكافحة الف�ساد

اآلية ال�ستعرا�ض

اإن موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد،

ت   التي ن�ضَّ
)1(

اإذ ي�ضتذك������ر الفقرة 1 من املادة 63 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد،

عل������ى اإن�ضاء موؤمتر الدول الأطراف يف التفاقية من اأجل حتقيق عّدة اأهداف، منها ت�ضجيع تنفيذ 

التفاقية وا�ضتعرا�ضه،

واإذ ي�ضتذكر اأي�ضاً الفقرة 7 من املادة 63 من التفاقية التي تق�ضي باأن يُن�ضئ املوؤمتر، اإذا ما 

راأى �رضورة لذلك، اأّي اآلية اأو هيئة منا�ضبة ت�ضاعد على تنفيذ التفاقية تنفيذاً فّعالً،

1- يحي������ط علماً م������ع التقدير بالعمل الذي ا�ضطلع به الفري������ق العامل احلكومي الدويل 

املفتوح الع�ضوي������ة املعني با�ضتعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد اأثناء اجتماعاته 

اخلم�ضة املعقودة بني دورتي املوؤمتر؛

2- يعتم������د، رهناً باأحكام هذا الق������رار، الإطار املرجعي لآلي������ة ا�ضتعرا�ض تنفيذ اتفاقية 

 الوارد يف مرفق هذا القرار، وم�رضوع املبادئ التوجيهية للخرباء 
)1(

الأمم املتح������دة ملكافحة الف�ضاد،

احلكومي������ني والأمان������ة ب�ضاأن اإج������راء ال�ضتعرا�ضات القطرية وكذلك م�������رضوع املخطط النموذجي 

لتقاري������ر ال�ضتعرا�ض القطرية، الوارد يف تذييل املرف������ق، والذي �ضي�ضعه يف �ضيغته النهائية فريق 

)2(
ا�ضتعرا�ض التنفيذ؛

3- يقّرر اأن تتاألف كل مرحلة ا�ضتعرا�ضية من دورتني ا�ضتعرا�ضيتني، مدة كل منهما خم�ض 

�ضن������وات، واأن يُ�ضتعر�ض يف كل �ضنة من ال�ضنوات الأرب������ع الأوىل من كل دورة ا�ضتعرا�ضية ُربع عدد 

الدول الأطراف؛

4- يقرر اأي�ضاً اأن ي�ضتعر�ض اأثناء الدورة الأوىل الف�ضل الثالث )التجرمي واإنفاذ القانون( 

والف�ض������ل الرابع )التعاون الدويل(، على اأن ي�ضتعر�������ض اأثناء الدورة الثانية الف�ضل الثاين )التدابري 

الوقائية( والف�ضل اخلام�ض )ا�ضرتداد املوجودات(؛

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2349، الرقم 42146.
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انظر الباب الرابع-جيم من الإطار املرجعي.
 )2(
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5- يطلب اإىل فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ اأن يجري تقييماً للإطار املرجعي وللتحديات التي 

ت�ض������اَدف اأثناء ال�ضتعرا�ضات القطرية يف ختام كل دورة ا�ضتعرا�ضية، واأن يقدم تقريراً اإىل موؤمتر 

الدول الأطراف عن ح�ضيلة هذه التقييمات؛

6- يق������رر اأن تُ�ضتخدم قائمة تقييم ذاتي مرجعية �ضاملة كاأداة تُي�رضرِّ تقدمي املعلومات عن 

تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد؛

7- يطلب اإىل الأمانة اأن ت�ضع �ضيغة نهائية لقائمة تقييم ذاتي مرجعية �ضاملة يف موعد ل 

يتجاوز �ضهرين من اختتام الدورة الثالثة للموؤمتر، م�ضتخدمًة كنموذج م�رضوَع قائمة التقييم الذاتي 

املرجعية ال�ضاملة، وذلك بالت�ضاور مع الدول الأطراف؛

8- يطلب اأي�ضاً اإىل الأمانة اأن تبادر يف اأقرب وقت ممكن اإىل توزيع قائمة التقييم الذاتي 

املرجعية ال�ضاملة على الدول الأطراف كي تبداأ عملية جمع املعلومات؛

9- يطل������ب اإىل الدول الأطراف اأن ت�ضتكمل القائمة املرجعية ثم تعيدها اإىل الأمانة وفقاً 

للمهل������ة الزمنية املحددة يف املب������ادئ التوجيهية املر�ضومة للخرباء احلكومي������ني والأمانة يف اإجراء 

ال�ضتعرا�ضات القطرية؛

10- يقرر تكلي������ف فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ مبهمة متابع������ة وموا�ضلة العمل الذي �ضبق اأن 

ا�ضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني بامل�ضاعدة التقنية؛

11- ي�ض������ّدد عل������ى اأن الآلية املذكورة �ضتحتاج اإىل ميزانية تكف������ل لها العمل على نحو يت�ضم 

بالكفاءة وال�ضتمرار والن�زاهة؛

12- يو�ض������ي باأن تتوىل اجلمعي������ة العامة متويل احتياجات الأمانة م������ن املوظفني املطلوبة 

لتنفيذ الآلية وذلك م������ن خلل اإعادة تخ�ضي�ض املوارد املتوفرة يف امليزانية العادية للأمم املتحدة 

لفرتة ال�ضنتني 2010-2011؛

13- يطل������ب اإىل الأمني العام اأن يق������رتح على فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ و�ضائَل اأخرى لتمويل 

تنفيذ الآلية، لينظر فيها الفريق ويتخذ قراراً ب�ضاأنها يف اجتماعه الأول؛

14- يقّرر اأن يتوىل فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ النظَر يف املوارد اللزمة لت�ضغيل الآلية خلل 

فرتة ال�ضنتني 2012-2013؛

15- يطل������ب اإىل الأمني العام اأن يقدم ميزانية مقرتحة للآلية لفرتة ال�ضنتني 2013-2012، 

تُعر�ض اأثناء الجتماع الأول لفريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ.



 الإطار املرجعي لآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ

 اتفاقية الأمم املتحدة

ملكافحة الف�ساد





3

املحتويات

ال�ضفحة

44 ديباجة 

44 اأولً- مقّدمة 

44 ثانياً-  املبادئ التوجيهية للآلية وخ�ضائ�ضها 

66 ثالثاً-  علقة الآلية مبوؤمتر الدول الأطراف 

66  عملية ال�ضتعرا�ض 
 
رابعاً-

66 األف- الأهداف 

66 باء- ال�ضتعرا�ض الُقطري 

11 جيم- فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ 

11 دال-  موؤمتر الدول الأطراف 

12 خام�ضاً- الأمانة  

12 �ضاد�ضاً- اللغات 

13 �ضابعاً- التمويل  

13 عة على التفاقية يف الآلية  ثامناً-  م�ضاركة الدول املوقرِّ

 مبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني والأمانة ب�ضاأن 

15 اإجراء ال�ضتعرا�ضات الُقطرية  

..........................................................................

..........................................................................

...........................................

...........................................

...............................................................

.................................................................

.........................................................................

.................................

.................................................

..........................................................................

..........................................................................

.....................................................

..................................................

..................................................



4

ديباجة

التي تن�ض 
 )3(

1- عمًل بالفقرة 1 من املادة 4 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد،

عل������ى اأن توؤدرِّي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى التفاقي������ة على نحو يّت�ضق مع مبداأي 

امل�ضاواة يف ال�ضيادة وال�ضلمة الإقليمية للدول، ومع مبداأ عدم التدّخل يف ال�ضوؤون الداخلية 

للدول الأخرى، فاإن موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد ين�ضئ 

الآلية التالية ل�ضتعرا�ض تنفيذ التفاقية.

اأوًل- مقّدمة

2- ت�ضتمل اآلية ا�ضتعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد )يُ�ضار اإليها فيما 

يلي ب�"الآلية"( على عملية ا�ضتعرا�������ض ت�ضرت�ضد باملبادئ الواردة يف البابني الثاين والثالث، 

وُترى وفقا للأحكام الواردة يف الباب الرابع. ويكون للآلية اأمانة توفر لها الدعم ح�ضبما 

ل وفقا للباب ال�ضابع. يبّينه البابان اخلام�ض وال�ضاد�ض، ومُتوَّ

 ثانيًا- املبادئ التوجيهية للآلية 

وخ�سائ�سها

3- يتعنيَّ يف الآلية ما يلي:

اأن تت�ضم بال�ضفافية والكفاءة وعدم التدخل وال�ضمول والن�زاهة؛ )اأ( 

اأّل تُف�ضي اإىل اأّي �ضكل من اأ�ضكال الرتتيب الت�ضنيفي؛ )ب( 

اأن تتيح فر�ضاً لتقا�ضم املمار�ضات اجليدة ومواجهة التحديات؛ )ج( 

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2349، الرقم 42146.
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اأن ت�ضاعد الدول الأطراف على تنفيذ التفاقية تنفيذا فّعال؛ )د( 

اأن تاأخذ يف احل�ضبان اّتباع نهج جغرايف متوازن؛ )ه�( 

اأن تتجّنب موقف اخل�ضومة واملعاقبة وت�ضّجع على ان�ضمام جميع دول العامل  )و( 

اإىل التفاقية؛

اأن ت�ضتن������د يف عملها اإىل مب������ادئ توجيهية را�ضخة ووا�ضح������ة ب�ضاأن تميع  )ز( 

املعلوم������ات واإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة م�ضاألتي احلفاظ على ال�رّضية وعر�ض 

ة باتخاذ اأي اإجراءات ب�ضاأن تلك النتائج؛ النتائج على املوؤمتر، وهو الهيئة املخت�ضّ

اأن حت������ّدد، يف اأبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول الأطراف من �ضعوبات  )ح( 

يف الوفاء بالتزاماتها مبقت�ضى التفاقية وما تّتبعه من ممار�ضات جيدة يف جهودها الرامية 

اإىل تنفيذ التفاقية؛

اأن تّت�ضم بطابع تقني وت�ضّجع على التعاون البّناء يف جملة اأمور منها التدابري  )ط( 

الوقائية وا�ضرتداد املوجودات والتعاون الدويل؛

اأن تكون مكّملة لآليات ال�ضتعرا�ض الدولية والإقليمية القائمة، لكي يت�ضنى  )ي( 

للموؤمتر اأن يتعاون مع تلك الآليات، عند القت�ضاء، ويجتنب الزدواج يف اجلهود.

4- تكون الآلية عمليًة حكوميًة دوليًة.

5- وفق������اً للمادة 4 م������ن التفاقية، ل تُّتخذ الآلي������ة اأداًة للتدّخل يف ال�ض������وؤون الداخلية 

لل������دول الأطراف بل حترتم مبداأي امل�ضاواة بني ال������دول الأطراف و�ضيادتها، وُترى عملية 

ال�ضتعرا�ض مبناأى عن الأهواء ال�ضيا�ضية والن�زعة النتقائية.

6- ت�ضّج������ع الآلية على قيام الدول الأط������راف بتنفيذ التفاقية، وكذلك على التعاون بني 

الدول الأطراف.

7- تتي������ح الآلية فر�ضاً لتبادل الآراء والأف������كار واملمار�ضات اجليدة، مّما ي�ضهم يف تعزيز 

التعاون بني الدول الأطراف على منع الف�ضاد ومكافحته.

8- ت�ضع الآلية يف احل�ضبان م�ضتويات التنمية لدى الدول الأطراف، وكذلك تنّوع نظمها 

الق�ضائي������ة والقانونية وال�ضيا�ضي������ة والقت�ضادية والجتماعي������ة، والختلفات يف التقاليد 

القانونية فيها.

9- ا�ضتعرا�ض تنفيذ التفاقية عملي������ة م�ضتمرة وتدريجية، وتبعاً لذلك ت�ضعى الآلية اإىل 

الأخذ بنهج متدّرج و�ضامل.
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 ثالثًا- علقة الآلية 

مبوؤمتر الدول الأطراف

10- يخ�ضع ا�ضتعرا�ض تنفيذ التفاقية واآلية ال�ضتعرا�ض ل�ضلطة املوؤمتر، وفقا للمادة 63 

من التفاقية.

رابعًا- عملية ال�ستعرا�ض

األف- الأهداف

11- اّت�ضاق������اً مع اأح������كام التفاقية، وخ�ضو�ض������ا املادة 63 منها، ف������اإن الغر�ض من عملية 

ال�ضتعرا�ض هو م�ضاعدة ال������دول الأطراف على تنفيذ التفاقية. ويف هذا ال�ضدد، تتوّخى 

عملية ال�ضتعرا�ض حتقيق جملة اأمور منها:

تعزيز اأغرا�ض التفاقية املبّينة يف املادة 1 منها؛ )اأ( 

تزوي������د املوؤمتر مبعلومات ع������ن التدابري التي تتخذها ال������دول الأطراف يف  )ب( 

تنفيذ التفاقية وال�ضعوبات التي تواجهها يف القيام بذلك؛

م�ضاعدة الدول الأطراف على حتدي������د الحتياجات اخلا�ضة من امل�ضاعدة  )ج( 

التقنية وت�ضويغها وعلى تعزيز وتي�ضري تقدمي امل�ضاعدة التقنية؛

ت�ضجي������ع وتي�ضري التعاون الدويل على منع الف�ضاد ومكافحته، مبا يف ذلك يف  )د( 

جمال ا�ضرتداد املوجودات؛

تزوي������د املوؤمتر مبعلوم������ات عن جوانب جن������اح الدول الأط������راف يف تنفيذ  )ه�( 

التفاقي������ة وال�ضتعانة بها وعن املمار�ضات اجليدة التي تّتبعها والتحّديات التي تواجهها يف 

ذلك؛

ت�ضجي������ع وتي�ضري تبادل املعلومات واملمار�ض������ات واخلربات املكت�ضبة يف تنفيذ  )و( 

التفاقية.

باء- ال�ضتعرا�ض الُقطري

������ق الآلية عل������ى جميع الدول الأط������راف. وهي ت�ضمل تدريجي������ا تنفيذ التفاقية  12- تُطبَّ

بكاملها.
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13- ينبغ������ي اإمتام ا�ضتعرا�ض جميع الدول التي تك������ون اأطرافاً يف بداية دورة ال�ضتعرا�ض 

قب������ل ب������دء دورة ا�ضتعرا�ض جديدة. غري اأنه يج������وز يف ظروف ا�ضتثنائي������ة اأن يقّرر املوؤمتر 

ا�ضته������لل دورة ا�ضتعرا�ض جديدة قبل اإمتام جميع عملي������ات ال�ضتعرا�ض اخلا�ضة بالدورة 

ال�ضابق������ة. ول تخ�ض������ع اأي دولة طرف لل�ضتعرا�ض مرتني خ������لل دورة ا�ضتعرا�ض واحدة، 

وذلك دون امل�ضا�ض بحق الدولة الطرف يف تقدمي معلومات جديدة.

14- يج������ب اأن يكون عدد ال������دول الأطراف التي ت�ضارك م������ن كل جمموعة اإقليمية يف 

عملي������ة ال�ضتعرا�ض يف �ضنة معّين������ة متنا�ضبا مع حجم تلك املجموع������ة الإقليمية وعدد 

اأع�ضائه������ا من الدول الأطراف يف التفاقية. ويجري اختي������ار الدول الأطراف امل�ضاركة 

يف عملي������ة ال�ضتعرا�ض يف �ضنة معينة م������ن دورة ال�ضتعرا�ض بالقرعة يف بداية كل دورة 

ا�ضتعرا�ض. ويجوز للدولة الطرف التي يقع عليها الختيار للم�ضاركة يف ال�ضتعرا�ض يف 

�ضن������ة معّينة اأن ترجئ م�ضاركتها اإىل ال�ضنة التالية م������ن دورة ال�ضتعرا�ض، اإذا كان لديها 

مربرا معقول لذلك.

15- ت������زورِّد كل دولة طرف الأمانة باملعلومات الت������ي يطلبها املوؤمتر عن امتثالها وتنفيذها 

للتفاقي������ة، با�ضتخدام قائمة التقييم الذاتي املرجعي������ة ال�ضاملة كخطوة اأولية لتحقيق هذا 

الغر�ض. وتقّدم الدول الأطراف ردودا كاملة وحمّدثة ودقيقة ويف حينها.

16- تق������ّدم الأمانة اإىل الدول الأطراف امل�ضاعدة التي تطلبها من اأجل اإعداد الردود على 

اأ�ضئلة القائمة املرجعية.

17- تعنّي كل دولة طرف جهة ات�ضال لتن�ضيق م�ضاركتها يف عملية ال�ضتعرا�ض. وت�ضعى كل 

دول������ة طرف اإىل تعيني �ضخ�ض اأو اأ�ضخا�ض ملهمة الت�ضال ممن تتوفر لديهم اخلربة الفنية 

اللزمة ب�ضاأن الأحكام املُ�ضتعَر�ضة من التفاقية.

1- اإجراء ال�ضتعرا�ض الُقطري

18- يقوم با�ضتعرا�ض كل دولة طرف دولتان اأُخريان من الدول الأطراف. وت�ضارك الدولة 

الطرف امل�ضتعَر�ضة م�ضاركة فعالة يف عملية ال�ضتعرا�ض.

19- تكون اإحدى الدولتني الطرف������ني امل�ضتعِر�ضتني منتمية اإىل املنطقة اجلغرافية نف�ضها 

التي تنتمي اإليها الدول������ة الطرف امل�ضتعَر�ضة، ويكون لديها، اإن اأمكن، نظام قانوين مماثل 

رعة 
ُ
لنظام الدول������ة الطرف امل�ضتعَر�ضة. ويجرى اختيار الدول الأط������راف امل�ضتعِر�ضة بالق�
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يف بداي������ة كل �ضنة من الدورة، على األَّ تقوَم الدول الأطراف با�ضتعرا�ضات متبادلة. ويجوز 

للدولة الط������رف امل�ضتعَر�ضة اأن تطلب تكرار �ضحب القرع������ة مرتني على الأكرث. ويجوز يف 

ظروف ا�ضتثنائية تكرار �ضحب القرعة اأكرث من مرتني.

20- يجوز للدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة اأن توؤجل ا�ضطلعها بدور الدولة الطرف امل�ضتعِر�ضة 

يف الع������ام نف�ضه. ويُطّبق املبداأ ذاته على الدول الأطراف امل�ضتعِر�ضة مع مراعاة ما يقت�ضيه 

اختلف احلال. وبحلول نهاية دورة ال�ضتعرا�ض يجب اأن تكون كل دولة طرف قد خ�ضعت 

ل�ضتعرا�ض خا�ض بها واأجرت لغريها ا�ضتعرا�ضاً واحداً على الأقل وثلثة ا�ضتعرا�ضات على 

الأكرث.

 كلُّ دول������ة طرف خ������رباَء حكوميني ي�ضل عددهم اإىل 15 خب������ريا لغر�ض القيام 
ّ

21- تُع������ني

بعملية ال�ضتعرا�ض. وتعّد الأمانة وتعمم، قبل موعد �ضحب القرعة لختيار الدول الأطراف 

امل�ضتعِر�ضة، قائمة باأ�ضماء اأولئك اخلرباء احلكوميني، تت�ضمن معلومات عن خرباتهم املهنية 

ومنا�ضبه������م احلالي������ة، واملنا�ضب ذات ال�ضلة الت������ي �ضغلوها اأو الأن�ضط������ة ذات ال�ضلة التي 

ا�ضطلعوا بها وجمالت خرباتهم اللزمة لدورة ال�ضتعرا�ض املعنية. وت�ضعى الدول الأطراف 

اإىل تقدمي املعلومات اللزمة اإىل الأمانة لتنظيم تلك القائمة وحتديثها با�ضتمرار. 

22- تتوىل الأمانة �ضوغ جمموعة من املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني والأمانة ب�ضاأن 

وذلك 
 )4(

اإج������راء ا�ضتعرا�ضات التنفيذ الُقطرية )يُ�ضار اإليها فيما يلي ب�"املبادئ التوجيهية"(،

بالت�ضاور مع الدول الأطراف. ويقّر فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ هذه املبادئ التوجيهية.

23- ُت������ري الدولتان الطرفان امل�ضتعِر�ضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية، ا�ضتعرا�ضا مكتبّياً 

لل������رد الوارد من الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة على قائم������ة التقييم الذاتي املرجعية ال�ضاملة. 

ويت�ضّمن هذا ال�ضتعرا�ض املكتبي حتليل للرد، يركرِّز على التدابري املتَّخذة لتنفيذ التفاقية 

وعلى جوانب النجاح والتحديات التي �ُضودفت يف تنفيذها. 

24- يجوز، وفقاً للمبادئ التوجيهية املبيَّنة يف الباب الثاين وطبقاً للمبادئ التوجيهية، اأن 

تطلب الدولتان الطرفان امل�ضتعِر�ضتان، بدعم من الأمانة، اإىل الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة اأن 

تق������ّدم اإي�ضاحات اأو معلومات اإ�ضافية اأو اأن تعالج م�ضائل تكميلية ذات �ضلة بال�ضتعرا�ض. 

وميكن اإجراء احلوار البّناء املرتتب على ذلك بو�ضائل منها التوا�ضل بالهاتف اأو بالفيديو اأو 

تبادل الر�ضائل الإلكرتونية، ح�ضبما يكون منا�ضباً.

25- تت������وىل الأمانة اإعداد اجلدول الزمني وال�رضوط فيم������ا يخ�ّض كل ا�ضتعرا�ض قطري، 

وذلك بالت�ضاور مع الدولتني الطرفني امل�ضتعِر�ضتني والدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة، كما تتوىّل 

انظر الوثيقة CAC/COSP/IRG/2010/7، امللحق.
 )4(
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م هذه ال�ضتعرا�ضات  معاجل������ة جميع امل�ضائ������ل ذات ال�ضلة بال�ضتعرا�ض. وينبغ������ي اأن تُ�ضمَّ

بحيث  ل ت�ضتغرق، مثاليا، اأكرث من �ضتة اأ�ضهر.

طري ي�ضتند، رغبة يف 
ُ
26- يتمخ�������ض ال�ضتعرا�ض القطري عن اإعداد تقرير ا�ضتعرا�ض ق�

 ت�ضعه الأمان������ة بالت�ضاور مع الدول الأطراف ويقّره فريق 
)5(

الت�ض������اق، اإىل خمطط منوذجي

ا�ضتعرا�ض التنفيذ.

27- ُترى عملية ال�ضتعرا�ض القطري على النحو التايل:

ي�ضتن������د ال�ضتعرا�������ض املكتبي اإىل الردود على اأ�ضئلة قائم������ة التقييم الذاتي  )اأ( 

املرجعية ال�ضاملة واأي معلومات تكميلية تقّدمها الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة؛

اء بني اخل������رباء احلكوميني، تق������وم الدولة الطرف 
ّ
يف �ضي������اق احل������وار البن� )ب( 

امل�ضتعَر�ضة بتي�ضري تبادل املعلومات ذات ال�ضلة بتنفيذ التفاقية؛

اإذا كانت الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة ع�ضوا يف منظمة دولية خمت�ضة ت�ضمل  )ج( 

وليته������ا ق�ضاي������ا مكافحة الف�ضاد اأو اآلي������ة اإقليمية اأو دولية ملكافح������ة الف�ضاد ومنعه، يجوز 

للدولتني الطرفني امل�ضتعِر�ضتني اأن تنظرا فيما اأ�ضدرته تلك املنظمة اأو الآلية من املعلومات 

ذات ال�ضلة بتنفيذ التفاقية.

28- ت�ضعى الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة اإىل اإعداد ردودها على اأ�ضئلة قائمة التقييم الذاتي 

املرجعي������ة ال�ضاملة من خلل اإج������راء م�ضاورات وا�ضعة النطاق عل������ى ال�ضعيد الوطني ومع 

كل املعني������ني من اأ�ضحاب امل�ضلحة، ول �ضيما القط������اع اخلا�ض والأفراد واجلماعات خارج 

القطاع العام.

29- ينبغ������ي اأن يُ�ضتكم������ل ال�ضتعرا�������ض املكتب�������ي، اإذا وافقت على ذل������ك الدولة الطرف 

امل�ضتعَر�ضة، باأّي و�ضائل اأخرى من و�ضائل احلوار املبا�رض، مثل القيام بزيارة قطرية اأو عقد 

اجتماع م�ضرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا، وفقاً للمبادئ التوجيهية.

������ع الدول الأطراف على تي�ضري التعامل مع كل اأ�ضحاب امل�ضلحة الوطنيني اأثناء  30- ت�ضجَّ

الزيارات القطرية.

31- حتاف������ظ الدول الأطراف امل�ضتعِر�ضة وكذلك الأمانة على �رّضية جميع املعلومات التي 

يتم احل�ضول عليها اأثناء عملية ال�ضتعرا�ض الُقطري اأو تُ�ضتخدم فيها.

انظر الوثيقة CAC/COSP/IRG/2010/7، امللحق، التذييل.
 )5(



10

32- تنّظ������م الأمان������ة دورات تدري������ب دورّي������ة للخ������رباء الذي������ن ي�ضارك������ون يف عملية 

ال�ضتعرا�������ض، من اأجل تعريفهم باملب������ادئ التوجيهية وتعزيز قدرتهم على امل�ضاركة يف 

عملية ال�ضتعرا�ض.

2- نتائج عملية ال�ضتعرا�ض الُقطري

33- تعّد الدولتان الطرفان امل�ضتعِر�ضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية واملخطط النموذجي، 

طرياً، ي�ضتمل على خل�ضة وافية، بالتعاون والتن�ضيق الوثيقني مع الدولة 
ُ
تقريَر ا�ضتعرا�ض ق�

الط������رف امل�ضتعَر�ضة ومب�ضاعدة من الأمانة. ويحّدد التقرير التجارب الناجحة واملمار�ضات 

اجليدة والتحديات املطروحة ويقّدم ملحظات ب�ضاأن تنفيذ التفاقية. كما يت�ضّمن، ح�ضب 

القت�ضاء، حتديد الحتياجات من امل�ضاعدة التقنية اللزمة لتح�ضني تنفيذ التفاقية.

34- يُو�ض������ع تقرير ال�ضتعرا�ض الُقط������ري وُخل�ضته الوافية يف �ضيغة نهائية لدى التفاق 

عليه بني الدولتني الطرفني امل�ضتعِر�ضتني والدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة.

35- تم������ع الأمانة اأعم واأن�ضب ما يرد يف تقارير ال�ضتعرا�ض الُقطرية من معلومات عن 

التجارب الناجحة واملمار�ضات اجليدة والتحديات املطروحة ومن امللحظات والحتياجات 

من امل�ضاعدة التقنية، وتدرجها م�ضّنفة بح�ضب املوا�ضيع املحورية يف “تقرير موا�ضيعي عن 

التنفيذ" ويف اإ�ضافات تكميلية اإقليمية، من اأجل اإحالتها كلها اإىل فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ.

36- ترُتجم اخلل�ضة الوافية لكل تقرير من تقارير ال�ضتعرا�ض القطرية التي و�ضعت يف 

�ضيغته������ا النهائية اإىل لغات الأمم املتح������دة الر�ضمية ال�ضت وتتاح باعتبارها من وثائق فريق 

ا�ضتعرا�ض التنفيذ، وذلك لغر�ض العلم بها فقط.

37- تظل تقارير ال�ضتعرا�ض الُقطري �رضية.

������ع الدولة الط������رف امل�ضتعَر�ضة على ممار�ضة حقها ال�ضي������ادي يف ن�رض تقريرها  38- ت�ضجَّ

ال�ضتعرا�ضي اأو الُقطري اأو ن�رض جزء منه.

39- ت�ضع������ى ال������دول الأطراف، من اأجل حت�ضني وتوطيد تعاونه������ا والإفادة من تارب 

غريها، اإىل اإتاحة فر�ضة الطلع على تقارير ال�ضتعرا�ض الُقطرية اأمام اأي دولة اأخرى 

بن������اء على طلب تلك الدولة. وعلى الدولة الطرف الطالبة اأن حترتم كل الحرتام �رضية 

تلك التقارير.
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3- اإجراءات املتابعة

40- تق������ّدم كل دولة طرف، خلل فرتة ال�ضتعرا�������ض التالية، يف اإطار ردودها على قائمة 

التقيي������م الذاتي املرجعي������ة ال�ضاملة، معلومات عن التقّدم املح������رز فيما يتعلق بامللحظات 

الواردة يف تقارير ال�ضتعرا�ض الُقطرية ال�ضابقة اخلا�ضة بها. وعند القت�ضاء، تقّدم الدول 

الأطراف معلومات اأي�ضاً عن مدى تلبية الحتياجات من امل�ضاعدة التقنية التي طلبتها فيما 

يتعلق بتقرير ال�ضتعرا�ض الُقطري اخلا�ض بها.

41- يت������وىل املوؤمتر، من خلل فري������ق ا�ضتعرا�ض التنفيذ، تقييم الإج������راءات واملتطلبات، 

وتكييفها حيثما اقت�ضى الأمر، وذلك من قبيل متابعة ال�ضتنتاجات وامللحظات التي تن�ضاأ 

عن عملية ال�ضتعرا�ض.

جيم- فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ

42- يَك������ون فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ فريق������اً حكومياً دولياً مفتوح الع�ضوية موؤّلفا من دول 

اأطراف، ويعمل حتت �ضلطة املوؤمتر ويرفع التقارير اإليه.

43- يجتمع فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ يف فيينا مرًة يف ال�ضنة على الأقل.

44- تك������ون مهام فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ تكوين �ض������ورة اإجمالية عن عملية ال�ضتعرا�ض 

للوق������وف على التحّديات واملمار�ضات اجليدة والنظر يف الحتياجات من امل�ضاعدة التقنية، 

وذلك بغي������ة �ضمان تنفيذ التفاقية عل������ى نحو فّعال. وتُ�ضتخدم التقاري������ر املوا�ضيعية عن 

التنفي������ذ كاأ�ضا�ض للعمل التحليلي الذي ي�ضطلع به فري������ق ا�ضتعرا�ض التنفيذ. ويقّدم فريق 

ا�ضتعرا�������ض التنفي������ذ، بناًء على ما يجريه من مداولت، تو�ضي������ات وا�ضتنتاجات اإىل املوؤمتر 

للنظر فيها واملوافقة عليها.

دال- موؤمتر الدول الأطراف

45- يتوىل املوؤمتر م�ضوؤولية و�ضع ال�ضيا�ضات العامة وحتديد الأولويات ذات ال�ضلة بعملية 

ال�ضتعرا�ض.

46- ينظر املوؤمتر يف التو�ضيات وال�ضتنتاجات املقّدمة من فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ.
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47- يح������ّدد املوؤمتر مراح������ل عملية ال�ضتعرا�������ض ودوراتها، وكذلك نط������اق ال�ضتعرا�ض 

وت�ضل�ضله املوا�ضيع������ي وتفا�ضيله. وتُختتم مرحلة ال�ضتعرا�ض ل������دى اإمتام ا�ضتعرا�ض حالة 

م كل مرحلة اإىل دورات زمنية  تنفي������ذ جميع مواد التفاقية يف كل الدول الأط������راف. وتُق�ضَّ

ا�ضتعرا�ضي������ة. ويُح������ّدد املوؤمتر م������ّدة كل دورة من دورات ال�ضتعرا�ض، ويق������ّرر عدد الدول 

الأط������راف التي ت�ضارك يف كل �ضنة من دورة ال�ضتعرا�ض، مع مراعاة عدد الدول الأطراف 

ر ا�ضتعرا�ضها ونطاق دورة ال�ضتعرا�ض.  املقرَّ

48- يُق������ّر املوؤمت������ر اأّي تعديلت ُترى يف امل�ضتقبل على الإط������ار املرجعي للآلية. ويتوىل 

املوؤمتر، عقب اكتمال كل دورة ا�ضتعرا�ض، تقييم اأداء الآلية واإطارها املرجعي.

خام�سًا-  الأمانة

49- ت�ضطلع اأمانة املوؤمتر مبهام اأمانة الآلية، وتوؤدرِّي كل املهام اللزمة ل�ضمان كفاءة اأداء 

الآلية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقني واملو�ضوعي اإىل الدول الأطراف، بناًء على طلبها، 

يف �ضياق اأداِء مهام الآليِة.

�ساد�سًا-  اللغات

50- لغ������ات عمل الآلية هي اللغ������ات الإ�ضبانية والإنكليزية والرو�ضي������ة وال�ضينية والعربية 

والفرن�ضية، رهناً باأحكام هذا الباب.

51- يج������وز اإج������راء عملية ال�ضتعرا�ض الُقط������ري باأّي لغة من لغات عم������ل الآلية. وتتوىل 

الأمان������ة م�ضوؤولية توفري ما يلزم م������ن ترجمة حتريرية و�ضفوية اإىل اأيٍّ من لغات عمل الآلية 

ح�ضبما يكون �رضورياً لأداء مهامها بكفاءة.

 52- ت�ضع������ى الأمان������ة اإىل التما�������ض تربع������ات لتوف������ري الرتجم������ة التحريري������ة وال�ضفوي������ة 

اإىل لغات اأخرى غري لغات عمل الآلية ال�ضت، اإذا ما طلبت منها الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة 

ذلك.
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53- تُعت������رب اخلل�ضات الوافية لتقاري������ر ال�ضتعرا�ض الُقطري������ة والتقرير املوا�ضيعي عن 

التنفيذ من وثائق املوؤمتر، ومن ثَمَّ فاإنها تُن�رض بلغات عمل الآلية ال�ضت.

�سابعًا-  التمويل

ل احتياجات الآلية واأمانتها من امليزانية العادية للأمم املتحدة. 54- مُتوَّ

55- مُت������وَّل من خلل التربعات الحتياج������ات املبّينة يف الفقرت������ني 29 و32 والتي تتعلق 

بجمل������ة اأمور منه������ا الزيارات الُقطرية املطلوبة والجتماع������ات امل�ضرتكة التي تعقد يف مقر 

مكت������ب الأمم املتحدة يف فيينا وتدريب اخلرباء، على اأن تكون هذه التربعات بل �رضوط اأو 

تاأثري.

56- تكون الأمانة م�ضوؤولة عن اإعداد ميزانية مقرتحة لكل فرتة �ضنتني لأن�ضطة الآلية.

57- ينظ������ر املوؤمتر يف ميزانية الآلي������ة كل �ضنتني. وت�ضمن امليزانية اأداء الآلية عملها على 

نحو يت�ضم بالكفاءة وال�ضتمرارية والن�زاهة.

د الأمانة باملوارد املالية والب�رضية الوافية لتمكينها من اأداء املهام امل�ضندة اإليها يف  58- تُزوَّ

هذا الإطار املرجعي.

عة   ثامنًا- م�ساركة الدول املوقِّ

على التفاقية يف الآلية

عة على التفاقية اأن ت�ضارك يف الآلية باعتبارها دولة م�ضتعَر�ضة  59- يجوز لأي دولة موقرِّ

على اأ�ضا�ض طوعي، وتُ�ضّدد التكاليف املرتبطة بهذه امل�ضاركة من التربعات املتاحة.
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 مبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني والأمانة 

ب�ساأن اإجراء ال�ستعرا�سات الُقطرية

اأوًل- توجيهات عامة

1- ي�ضرت�ض������د اخلرباءُ احلكوميون والأمان������ة، طيلة عملية ال�ضتعرا�������ض، بالأحكام ذات 

 والإطار املرجعي لآلية ا�ضتعرا�ض تنفيذ 
)6(

ال�ضلة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد

)7(
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد.

2- يتعنّي على اخلرباء احلكوميني، على وجه اخل�ضو�ض، اأن ي�ضعوا يف اعتبارهم الفقرة 

1 من املادة 4 من التفاقية، التي تن�ض على اأن توؤدرِّي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى 

التفاقي������ة على نحو يّت�ضق مع مبداأي امل�ض������اواة يف ال�ضيادة وال�ضلمة الإقليمية للدول، ومع 

مبداأ عدم التدّخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول الأخرى.

3- يتعنّي عل������ى اخلرباء احلكوميني، ف�ضل عن ذلك، اأن يُج������روا هذه ال�ضتعرا�ضات وهم 

يدركون متاما الغر�ض من عملية ال�ضتعرا�ض كما هو حمدد يف الفقرة 11 من الإطار املرجعي.

4- يتعنّي على اخلرباء احلكومي������ني اأن يحرتموا النهج اجلماعي يف كل تفاعلتهم اأثناء 

عملية ال�ضتعرا�ض. ويُتوّقع منهم اأن يت�رضَّفوا بكيا�ضة ودبلوما�ضية، واأن يلتزموا املو�ضوعية 

ين للتكّيف مع التغيريات يف  والن�زاهة. ويتعني عليه������م اأن يكونوا مرنني يف نهجهم وم�ضتعدرِّ

اجلداول الزمنية.

 على اخل������رباء احلكوميني واأع�ض������اء الأمانة اأن يحافظوا عل������ى �رّضية جميع 
ّ

5- يتع������ني

املعلوم������ات التي يح�ضلون عليها اأو ي�ضتخدمونها اأثناء عملية ال�ضتعرا�ض الُقطرية، وكذلك 

عل������ى �رضية الوثائق الناتة على النحو املحدد يف الإطار املرجعي. فاإذا كانت هناك اأ�ض�ض 

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات،  املجلد 2349، رقم 42146.
)6(

 CAC/COSP/2009/15، الف�ضل اأولً، اجلزء األف، القرار 1/3، امللحق.
)7(
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جّدي������ة للعتقاد باأن خبرياً حكومياً اأو ع�ض������واً يف الأمانة قد اأخّل باللتزام باحلفاظ على 

ال�رّضية، يتعنّي على الأمانة اإبلغ فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ بذلك.

6- يُتوّق������ع اأي�ضا من اخل������رباء احلكومي������ني اأّل يخ�ضعوا لأّي تاأث������ري يف تقييمهم لتنفيذ 

ة من املنظمات الدولية  التفاقية. وبينم������ا ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار املعلومات امل�ضتم������دَّ

املخت�ض������ة التي ت�ضمل الوليات امل�ضندة اإليه������ا م�ضائل مكافحة الف�ضاد ومن الآليات الدولية 

والإقليمية الأخرى املعنية مبكافحة الف�ضاد ومنعه، فاإن على اخلرباء احلكوميني يف الوقت 

نف�ض������ه اأن يُجروا حتليلهم اخلا�ض بهم للوقائع التي توّفرها الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة من 

اأج������ل تقدمي ا�ضتنتاجات مّت�ضقة مع جميع املقت�ضي������ات املحددة الواردة يف اأحكام التفاقية 

التي يجري ا�ضتعرا�ضها.

ع اخلرباء احلكومي������ون، طيلة عملية ال�ضتعرا�ض، على الت�ضال بالأمانة لطلب  7- يُ�ضجَّ

اأي م�ضاعدة يحتاجون اإليها.

دة لإجراء ال�ستعرا�ض ثانيًا- اإر�سادات حمدَّ

8- وفق������ا للإطار املرجعي لآلي������ة ال�ضتعرا�ض وات�ضاقا مع اأهمي������ة �ضمان فعالية عملية 

ال�ضتعرا�ض وكفاءتها، ُترى ال�ضتعرا�ضات بروح التعاون البّناء واحلوار والثقة املتبادلة.

9- ت�ضعى الدول الأطراف والأمانة اإىل اللتزام باحلدود الزمنية ال�ضرت�ضادية املبينة يف 

الفقرات الواردة اأدناه.

10- ي�ضتعدُّ اخلرباء احلكوميون بالقيام مبا يلي:

)اأ(  درا�ضة التفاقية والإطار املرجعي للآلية، مبا يف ذلك هذه املبادئ التوجيهية، 

درا�ضة دقيقة؛

)ب( الط������لع على الدلي������ل الت�رضيعي لتنفيذ اتفاقي������ة الأمم املتحدة ملكافحة 

 ف�ضل عن ال�ضجلت الر�ضمية )الأعم������ال التح�ضريية( للمفاو�ضات املتعلقة 
)8(

الف�ض������اد

.A.06.IV.16 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 
)8(
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بالتفاقية، وخ�ضو�ضا الأجزاء املتعلقة باملواد التي �ضتكون مو�ضوع الدورة ال�ضتعرا�ضية 

ذات ال�ضلة؛

)ج( ا�ضتعرا�������ض الردود املقّدمة من الدولة الط������رف امل�ضتعَر�ضة يف قائمة التقييم 

الذاتي املرجعية ال�ضاملة اخلا�ض������ة بها والوثائق املكّملة لها، والإملام بامل�ضائل التي تعاجلها 

الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة؛

)د( اإبلغ الأمانة عند احلاج������ة اإىل معلومات ومواد اإ�ضافية وت�ضليط ال�ضوء على 

امل�ضائل التي ت�ضتلزم املزيد من التو�ضيح.

������م الأمانة دورات تدريبية دورية للخرباء احلكومي������ني الذين ي�ضاركون يف عملية  11- تُنَظرِّ

ال�ضتعرا�ض، لكي يّطلعوا على املبادئ التوجيهية احلالية ويزيدوا قدرتهم على امل�ضاركة يف 

عملية ال�ضتعرا�ض.

�ضتني، يف  12- تبل������غ الأمانة ر�ضميا الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة والدولتني الطرفني امل�ضتعِرِ

غ�ض������ون �ضهر واحد من �ضحب القرعة، ببدء اإجراء ال�ضتعرا�ض القطري، ف�ضل عن جميع 

امل�ضائ������ل الإجرائية ذات ال�ضلة، مبا فيها اجلدول الزمن������ي لتدريب اخلرباء وجدول زمني 

موؤقت لل�ضتعرا�ض القطري.

13- تعنيرِّ الدولة الطرف امل�ضتعَر�ض������ة، يف غ�ضون ثلثة اأ�ضابيع من اإبلغها ر�ضميا، جهة 

حمورية—وتخط������ر الأمانة بذلك—لتن�ضيق م�ضاركتها يف ال�ضتعرا�ض، وفقا للفقرة 17 من 

الإطار املرجعي لآلية ال�ضتعرا�ض. وتنتدب الأمانة موظفا لكل ا�ضتعرا�ض.

14- ُت������ري الأمانة م�ضاورات م������ع الدولة الطرف امل�ضتعَر�ض������ة والدولتني الطرفني 

امل�ضتعِر�ضت������ني ب�ضاأن و�ضع ج������داول ال�ضتعرا�ض القطري الزمني������ة ومتطلباته، مبا يف 

ذل������ك اختيار لغة اأو لغات العمل لل�ضتعرا�ض القطري وفقا للباب ال�ضاد�ض من الإطار 

املرجعي لآلية ال�ضتعرا�ض. وتوفر الأمانة الرتجمة من هذه اللغات واإليها طوال عملية 

ال�ضتعرا�ض.

15- تُ������زّود الدولة الطرف امل�ضتعر�َضة الأمانة، يف غ�ضون �ضهرين من اإبلغها ر�ضميا ببدء 

اإجراء ال�ضتعرا�ض القطري، باملعلومات املطلوبة ب�ضاأن امتثالها وتنفيذها للتفاقية، وذلك 

م  با�ضتخ������دام قائم������ة التقييم الذاتي املرجعي������ة ال�ضاملة كخطوة اأولية له������ذا الغر�ض. وتقدرِّ

الأمان������ة امل�ضاعدة يف اإعداد الردود اإىل الدول الأط������راف التي تطلب تلك امل�ضاعدة. وتقوم 
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الأمانة، يف غ�ضون �ضهر واحد من ت�ضلّم الرد امل�ضتوفى على القائمة املرجعية، برتجمة هذا 

الرد وبتعميمه على اخلرباء احلكوميني.

16- يُ�ض������ارك اخل������رباء احلكومي������ون، يف غ�ضون �ضهر واح������د من اإب������لغ الدولة الطرف 

امل�ضتعَر�ضة ر�ضميا ببدء اإجراء ال�ضتعرا�ض القطري، يف عملية توا�ضل بالهاتف اأو بالفيديو 

تنّظمها الأمانة، بغر�������ض التعريف الأويل بكل من الدولتني الطرفني امل�ضتعِر�ضتني والدولة 

الطرف امل�ضتعَر�ضة وموظف الأمانة املنتدب لل�ضتعرا�ض القطري، وكذلك بغر�ض التوجيه 

العام، مبا يف ذلك ا�ضتعرا�ض اجلدول الزمني واملتطلبات املحددة لل�ضتعرا�ض.

17- يق������ّرر اخلرباء احلكومي������ون من الدولتني الطرفني امل�ضتعِر�ضت������ني كيفية توزيع املهام 

وامل�ضائل فيما بينهم، اآخذين يف العتبار ميادين اخت�ضا�ضهم.

18- يف ح������ني يجب اأن يقي������م اخلرباء احلكومي������ون خطوط ات�ضال م������ع الدولة الطرف 

امل�ضتعَر�ضة، يجب اأن يُبقي اخلرباء الأمانة على علم بجميع هذه الت�ضالت.

19- على اخل������رباء احلكوميني، طيلة العملية، اأن ينظ������روا بال�ضكل املنا�ضب يف املعلومات 

رها الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة مبختلف و�ضائط الت�ضال كما هو مبني يف 
ّ
واملواد التي توف�

الإطار املرجعي لآلية ال�ضتعرا�ض. 

20- يج������ب اأن ي�ضع اخلرباء احلكوميون يف اعتباره������م، عندما يطلبون معلومات اإ�ضافية 

ويلتم�ض������ون التو�ضيح، الطاب������ع غري العدائي وغري القتحامي وغ������ري العقابي لل�ضتعرا�ض، 

واله������دف العام املتمث������ل يف م�ضاعدة الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة عل������ى التو�ضل اإىل التنفيذ 

الكامل للتفاقية.

21- يف غ�ض������ون �ضهر واحد من تلق������ي الرد امل�ضتوفى على قائمة التقييم الذاتي املرجعية 

ال�ضامل������ة واأية معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة، يجب اأن يقدم اخلرباء 

احلكومي������ون اإىل الأمان������ة نتائج ال�ضتعرا�������ض املكتبي، مبا يف ذلك طلب������ات احل�ضول على 

اإي�ضاحات اأو معلومات اإ�ضافية اأو اأ�ضئلة تكميلية، لكي ترتجم اإىل لغات ال�ضتعرا�ض املحددة 

وتقدم اإىل الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة.

22- عل������ى اخلرباء احلكوميني اأن يتجنبوا، خلل ال�ضتعرا�������ض املكتبي، تكرار الن�ضو�ض 

التي �ضبق ورودها يف قائمة التقييم الذاتي املرجعية ال�ضاملة. ويجب اأن يكون ال�ضتعرا�ض 

املكتب������ي موجزا وقائما على الوقائ������ع واأن ي�ضتمل على تعليل قوي ل�ضتنتاجات ال�ضتعرا�ض 
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املكتب������ي. ومّما ي�ضاعد على الفهم يف هذا ال�ضدد ا�ضتخداُم لغة مو�ضوعية وحمايدة. وعند 

ا�ضتخدام املخت�رضات لأول مرة يجب بيان ما ترمز اإليه هذه املخت�رضات بعبارات كاملة.

23- بعد اأن تتلقى الدولة الط������رف امل�ضتعَر�ضة نتائج ال�ضتعرا�ض املكتبي، يجب اأن تنظم 

الأمانة جل�ضة توا�ضل بالهاتف اأو بالفيديو تمع اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني 

امل�ضتعِر�ضتني والدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة. ويقوم اخلرباء احلكوميون من الدولتني الطرفني 

هم من ال�ضتعرا�ض املكتبي و�رضح  امل�ضتعِر�ضتني اأثناء هذه اجلل�ضة بعر�ض الأجزاء التي تخ�ضّ

ال�ضتنتاج������ات. وي�ضتمر احلوار الذي يعقب ذلك، يف احلالة املثالية، ملدة ت�ضل اإىل �ضهرين، 

وي�ضتم������ل على تقدمي طلبات للح�ضول على مزيد م������ن املعلومات اأو طرح اأ�ضئلة حمددة من 

جان������ب اخلرباء احلكوميني، ترد عليها الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة، وذلك با�ضتخدام خمتلف 

و�ضائ������ل احلوار مب������ا فيها جل�ضات التوا�ض������ل بالهاتف اأو بالفيديو اأو تب������ادل ر�ضائل الربيد 

الإلك������رتوين اأو غري ذلك م������ن و�ضائل احلوار املبا�رض على النح������و املذكور يف الفقرة 29 من 

الإطار املرجعي لآلية ال�ضتعرا�ض واملحددة اأدناه.

24- ينبغ������ي اأن يُ�ضتكم������ل ال�ضتعرا�������ض املكتب�������ي، اإذا وافقت على ذل������ك الدولة الطرف 

امل�ضتعَر�ضة، باأّي و�ضائل اأخرى من و�ضائل احلوار املبا�رض، مثل القيام بزيارة قطرية اأو عقد 

اجتم������اع م�ضرتك يف مكت������ب الأمم املتحدة يف فيينا. وت�ضطلع الدول������ة الطرف امل�ضتعَر�ضة 

بتخطي������ط وتنظيم الزيارة القطرية اأو الجتماع امل�ضرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا. 

ويف حني تي�رضرِّ الأمانة جمي������ع الرتتيبات العملية، يتخذ اخلرباء احلكوميون جميع التدابري 

اللزم������ة من جانبه������م للم�ضاركة يف الزيارة القطرية اأو الجتم������اع امل�ضرتك يف مكتب الأمم 

املتحدة يف فيينا، وا�ضعني يف اعتبارهم الفقرة 30 من الإطار املرجعي.

25- خ������لل الزيارة القطرية اأو الجتماع امل�ضرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا، يجب 

اأن يتقيد اخلرباء احلكوميون باملبادئ واملعايري املبّينة يف التوجيهات العامة الواردة اأعله.

������ع من اخلرباء احلكوميني اأن ي�ضاركوا على نحو فّعال وبّناء يف كل الجتماعات،  26- يُتوقَّ

مبا يف ذلك يف اجلل�ضات الداخلية ل�ضتخل�ض املعلومات يف نهاية كل يوم عمل اأو يف نهاية 

الزيارة الُقطرية اأو الجتماع امل�ضرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

������ع من اخل������رباء احلكوميني التزام الح������رتام واللباق������ة يف الجتماعات، وذلك  27- يُتوقَّ

بتقيُّده������م بالأطر الزمنية املحّددة يف الربنامج واإتاح������ة الوقت جلميع الأع�ضاء للم�ضاركة. 

ويتوقع من اخل������رباء احلكوميني يف الوقت نف�ضه اأن يتحلّوا باملرونة، لأّن الربنامج قد يتغرّي 

اأثناء الزيارة القطرية اأو الجتماع امل�ضرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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28- يج������ب اأن يتوّخى من طرح الأ�ضئلة ا�ضتكمال املعلوم������ات التي وفرتها الدولة الطرف 

امل�ضتعَر�ض������ة، واأن تقت�رض على عملية ال�ضتعرا�ض. وم������ن ثّم، يجب اأن يلتزم اخلرباء جانب 

احلياد واأن ميتنعوا عن اإبداء اآراء �ضخ�ضية اأثناء الجتماعات.

نوا ملحظاتهم اأثناء الجتماعات كلها، مبا يتيح  29- يُتوّقع من اخلرباء احلكوميني اأن يدورِّ

لهم اإمكانية الرجوع اإليها لإعداد تقرير ال�ضتعرا�ض القطري النهائي. ويجب اأن يتقا�ضموا 

اآراءه������م وا�ضتنتاجاتهم الأّولية كتابيا فيما بينهم ومع الأمانة يف غ�ضون اأ�ضبوعني من انتهاء 

الزيارة الُقطرية اأو الجتماع امل�ضرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

30- يف املرحلة النهائية من عملية ال�ضتعرا�ض القطري، ويف�ضل اأن يكون ذلك يف غ�ضون 

خم�ضة اأ�ضهر م������ن بداية ال�ضتعرا�ض، يقوم اخلرباء احلكوميون، ا�ضتنادا اإىل �ضكل املخطط 

النموذجي، ومب�ضاعدة من الأمانة، باإعداد م�رضوع تقرير ال�ضتعرا�ض القطري واإر�ضاله اإىل 

الدول������ة الطرف امل�ضتعَر�ضة باللغة املحددة لل�ضتعرا�ض. ويحّدد التقرير التجارب الناجحة 

واملمار�ضات اجليدة والتحديات املواجه������ة ويقّدم ملحظات ب�ضاأن تنفيذ التفاقية. ويجب 

اأن يت�ضّم������ن التقرير، عند القت�ض������اء، حتديد الحتياجات من امل�ضاع������دة التقنية اللزمة 

لغر�������ض حت�ضني تنفيذ التفاقية. وت������درج تعليقات الدولة الط������رف امل�ضتعَر�ضة يف م�رضوع 

تقرير ال�ضتعرا�ض القطري.

31- عل������ى اخلرباء احلكوميني اأن يدرج������وا ملحظات ب�ضاأن تنفيذ م������واد التفاقية قيد 

ال�ضتعرا�ض يف القانون الوطني، وكذلك ب�ضاأن تطبيقها يف املمار�ضة العملية.

32- على اخل������رباء احلكوميني اأي�ضا اأن يحّددوا التج������ارب الناجحة واملمار�ضات اجليدة 

والتحدي������ات املواجهة ويقدموا ملحظات ب�ضاأن تنفيذ املواد قيد ال�ضتعرا�ض من التفاقية 

واملجالت التي قد ت�ضتدعي تقدمي امل�ضاعدة التقنية.

33- بن������اًء على طلب الدول������ة امل�ضتعَر�ضة وح�ضب القت�ضاء، يج������وز اأن يُطلب من اخلرباء 

احلكومي������ني اأن يقدم������وا اإىل الدولة الطرف امل�ضتعَر�ضة تو�ضيح������ات ب�ضاأن كيفية الت�ضدي 

للتحدي������ات امل�ضتبان������ة، لتمكني الدولة املعنية من تنفيذ م������واد التفاقية ذات ال�ضلة تنفيذاً 

تاماً وفّعالً.

34- تر�ض������ل الأمان������ة م�رضوع تقري������ر ال�ضتعرا�ض القط������ري هذا اإىل الدول������ة امل�ضتعَر�ضة 

للموافق������ة علي������ه. ويف حال ع������دم املوافقة، يُجرى ح������وار بني الدولة الط������رف امل�ضتعَر�ضة 

واخلرباء احلكوميني من اأجل التو�ضل بتوافق الآراء اإىل تقرير نهائي. وتعّد لحقا خل�ضة 

وافية ويتفق عليها.
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 املخطط النموذجي لتقارير ال�ستعرا�ض الُقطرية 

واخلل�سات الوافية

ال�ضتعرا�������ض ال������ذي قامت ب������ه ]ا�ضما الدولت������ني امل�ضتعِر�ضت������ني[ بخ�ضو�ض تنفي������ذ ]ا�ضم الدولة 

امل�ضتعَر�ضة[ للمادة )املواد( ]رقمها )اأرقامها([ من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد اأثناء دورة 

ال�ضتعرا�ض ]الإطار الزمني[

اأوًل- مقّدمة

1- اأُن�ض������ئ موؤمتر ال������دول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح������ة الف�ضاد عمل باملادة 63 

من التفاقية لكي ي�ضطلع بجملة اأمور منها الت�ضجيع على تنفيذ التفاقية وا�ضتعرا�ض تنفيذها.

2- وعم������ل بالفقرة 7 من امل������ادة 63 من التفاقية، اأن�ضاأ املوؤمت������ر يف دورته الثالثة، املعقودة يف 

الدوح������ة من 9 اإىل 13 ت�رضين الثاين/نوفم������رب 2009، اآليَة ا�ضتعرا�ض تنفيذ التفاقية. وقد اأُن�ضئت 

ه������ذه الآلية اأي�ض������ا عمل بالفقرة 1 من املادة 4 م������ن التفاقية، التي تن�ض عل������ى اأن توؤدرِّي الدول 

الأط������راف التزاماته������ا مبقت�ضى ه������ذه التفاقية على نح������و يتفق مع مبداأي امل�ض������اواة يف ال�ضيادة 

وال�ضلمة الإقليمية للدول، ومع مبداأ عدم التدّخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول الأخرى.

3- واآلي������ة ال�ضتعرا�������ض هي عملي������ة حكومية دولية هدفه������ا العام تقدمي امل�ضاع������دة اإىل الدول 

الأطراف يف تنفيذ التفاقية.

4- وت�ضتند عملية ال�ضتعرا�ض اإىل الإطار املرجعي لآلية ال�ضتعرا�ض.

ثانيًا- العملية

5- ي�ضتن������د ال�ضتعرا�ض التايل اخلا�ض بتنفيذ التفاقية من جانب ]ا�ضم الدولة امل�ضتعَر�ضة[ اإىل 

ال������رد امل�ضتوفى على قائمة التقييم الذاتي املرجعية ال�ضاملة الواردة من ]ا�ضم الدولة امل�ضتعَر�ضة[، 

واأي معلومات تكميلي������ة مقدمة وفقا للفقرة 27 من الإطار املرجعي لآلية ال�ضتعرا�ض، واإىل نتائج 

احل������وار البّناء الذي اأُجري بني اخل������رباء احلكوميني من ]اأ�ضماء الدولت������ني امل�ضتعِر�ضتني والدولة 
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امل�ضتعَر�ض������ة[ بوا�ضط������ة ]التوا�ضل بالهاتف اأو بالفيديو اأو تب������ادل الر�ضائل الإلكرتونية اأو اأي و�ضيلة 

اأخرى للحوار املبا�رض وفقا للإطار املرجعي[، ومب�ضاركة ]اأ�ضماء اخلرباء امل�ضاركني[.

]الفقرة الختيارية 6:

اخليار 1

6- جرى القيام بزيارة ُقطرية مبوافقة ]ا�ضم الدولة امل�ضتعَر�ضة[ من ]تاريخ[ اإىل ]تاريخ[.

اخليار 2 

6- ُعقد اجتماع م�ضرتك بني ]ا�ضم الدولة امل�ضتعَر�ضة[ و]ا�ضما الدولتني امل�ضتعِر�ضتني[ يف مكتب 

الأمم املتحدة يف فيينا من ]تاريخ[ اإىل ]تاريخ[.

اخليار 3

6- جرى القيام بزيارة ُقطرية مبوافقة ]ا�ضم الدولة امل�ضتعَر�ضة[ من ]تاريخ[ اإىل ]تاريخ[؛ وُعقد 

اجتم������اع م�ضرتك بني ]ا�ضم الدول������ة امل�ضتعَر�ضة[ و]ا�ضما الدولت������ني امل�ضتعِر�ضتني[ يف مكتب الأمم 

املتحدة يف فيينا من ]تاريخ[ اإىل ]تاريخ[.[

ثالثًا- اخلل�سة الوافية

7- ]خل�ضة ما يلي:

)اأ( التجارب الناجحة واملمار�ضات اجليدة؛

)ب(  التحديات املواجهة يف التنفيذ، اإن وجدت؛

)ج( امللحظات املتعلقة بتنفيذ املواد قيد ال�ضتعرا�ض؛

دت من اأجل حت�ضني تنفيذ التفاقية.[ )د( الحتياجات من امل�ضاعدة التقنية، التي ُحدرِّ

رابعًا- تنفيذ التفاقية

األف- الت�سديق على التفاقية

8- وّقع������ت ]ا�ض������م الدولة امل�ضتعَر�ضة[ عل������ى التفاقية يف ]تاريخ[ و�ضّدق������ت عليها يف ]تاريخ[. 

واأودعت ]ا�ضم الدولة امل�ضتعَر�ضة[ �ضك الت�ضديق لدى الأمني العام يف ]تاريخ[.



23

9- اعتمدت ]ا�ضم الهيئة الت�رضيعي������ة الوطنية[ يف ]تاريخ[ الت�رضيع اخلا�ض بتنفيذ التفاقية— 

بعب������ارة اأخرى ]عن������وان القانون الت�رضيعي ب�ضاأن الت�ضديق على التفاقي������ة[ وبداأ نفاذ هذا الت�رضيع 

يف ]تاري������خ[ ونُ�������رضِ يف ]ا�ضم ورقم وتاريخ املن�ض������ور الر�ضمي الذي اأُعلن في������ه اعتماد هذا القانون 

�ض ت�رضيع الت�ضديق على التفاقية[. الت�رضيعي[. وي�ضمل الت�رضيع اخلا�ض بالتنفيذ ]ملخَّ

باء- النظام القانوين يف ]ا�ضم الدولة امل�ضتعَر�ضة[

10- تن�ض املادة ]رقمها[ من الد�ضتور على اأّن ]يذكر ما اإذا كانت املعاهدات ذاتية التنفيذ اأم اإنها 

حتتاج اإىل ت�رضيع لتنفيذها، ومرتبة التفاقية يف �ضلم القانون، وما اإىل ذلك.[.

جيم- تنفيذ مواد خمتارة 

املادة ]رقم املادة[

]عنوان املادة[ 

]ن�ض املادة، يدرج الن�ض مع اإزاحته عن الهام�ض الأمين[

)اأ( ملّخ�ض املعلومات ذات ال�سلة با�ستعرا�ض تنفيذ املادة

11- ]املعلومات املقّدمة من الدولة امل�ضتعَر�ضة من خلل قائمة التقييم الذاتي املرجعية ال�ضاملة 

واأي معلوم������ات تكميلية مقدمة وفقا للفق������رة 27 من الإطار املرجعي لآلية ال�ضتعرا�ض، ويف �ضياق 

احلوار البّناء[

)ب( امللحظات املتعلقة بتنفيذ املادة

12- ]ملحظ������ات اخلرباء احلكوميني فيما يتعلق بتنفيذ امل������ادة. وتبعا لنطاق دورة ال�ضتعرا�ض، 

ال�ضتنتاجات املتعلقة بالطريقة التي اتُّبعت يف مواءمة القانون الوطني مع هذه املادة من التفاقية، 

ف�ضل عن تنفيذ املادة على اأر�ض الواقع[

13- ]امللحظ������ات املتعلقة بحال������ة تنفيذ املادة، مبا يف ذلك َمَواطن النج������اح واملمار�ضات اجليدة 

والتحديات التي اعرت�ضت التنفيذ[
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)ج( َمَواطن النجاح واملمار�سات اجليدة

14- ]حتديد َمَواطن النجاح واملمار�ضات اجليدة يف تنفيذ املادة، اإن وجدت[

)د( التحديات، اإن وجدت

15- ]حتديد اأي حتديات مواجهة يف التنفيذ، اإن وجدت[

)ه( الحتياجات من امل�ساعدة التقنية

16- ]حتدي������د الحتياجات من امل�ضاعدة التقنية والأولوي������ات والإجراءات من اأجل حت�ضني تنفيذ 

التفاقية[
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