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   استعراض التنفيذفريق
  الدورة الثالثة

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢- ١٨فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٢ّالبند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      لتنفيذتقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض ا    
      **رة من األمانةمذكِّ    

    القطرية وتنفيذها يف السنتني األوىل والثانيةتنظيم االستعراضات  -أوالً  
      من دورة االستعراض األوىل

    سحب القرعة  - ألف  
اســم  فيمــا يلــي بُيــشار إليــه(ســتعراض اال مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة ١٤وفقــاً للفقــرة   -١
 جيـري اختيـار الـدول األطـراف املـشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف سـنةٍ        "،  ")اإلطار املرجعـي  "

  عـن ذلـك، تـنصّ       وفـضالً  ."نة من دورة االستعراض بالقرعة يف بداية كـل دورة اسـتعراض           معّي
ضة بالقــُرعة يف بدايـة كـل سـنة مـن      جيرى اختيار الدول األطراف املستعرِِ   " على أنه    ١٩الفقرة  

 ".لةالدورة، على أالَّ تقوَم الدول األطراف باستعراضات متباَد

───────────────── 
  .CAC/COSP/IRG/2012/1الوثيقة  *  
وتوفِّر هذه الوثيقة حتديثاً للوثيقة . يحت حديثاًتأخَّر تقدمي هذه الوثيقة من أجل إدراج معلومات أِت **  

CAC/COSP/2011/8 ؛ وسوف تصدر قبل الدورة ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مزيد من املعلومات
  .على شكل إحصاءات
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بعها فريق استعراض التنفيذ بشأن املـسائل       ملمارسة اليت اتَّ   ا ،٤/١وأيَّد املؤمتر، يف قراره       -٢
  .إلجرائية النامجة عن سحب القرعةا

    
    ضةاختيار الدول األطراف املستعَر    

ــذ    -٣ ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ــدورة األوىل لفريـ ــي   (يف الـ ــا يلـ ــه فيمـ ــشار إليـ ــم يـ ــق "باسـ فريـ
جـري   أُ)١(،٢٠١٠يوليـه  / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨قدت يف فيينا من     اليت عُ  ،")االستعراض
ــدول األطــراف الــيت ســيجري استعراضــها يف كــل ســنة مــن دورة      ســحب ال ــد ال قرعــة لتحدي

  )٢(.تحديد الدول األطراف املستعرِضة يف السنة األوىلوكذلك لاالستعراض األوىل، 
وفقاً لإلطار املرجعي، جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يقـع عليهـا االختيـار للمـشاركة يف               و  -٤
ســتعراض يف ســنة معّينــة أن ترجــئ مــشاركتها إىل الــسنة التاليــة مــن دورة االســتعراض، إذا   اال

 دولـة طرفـاً استعراضـاهتا مـن الـسنة األوىل            ١١ وقد أرجأت    .معقول لذلك مسوِّغ  كان لديها   
لـسنة  وأرجـأت ثـالث دول أطـراف استعراضـاهتا مـن ا           . إىل السنة الثانية من دورة االسـتعراض      

 .نة الثالثةالثانية إىل الس

 الـدول األطـراف املنتميـة        فإنَّ ،اإلرجاءها يف    حقَّ  خمتارة  دولة طرف  وعندما متارس أيُّ    -٥
ــة   ــة   نفــسها إىل اجملموعــة اإلقليمي ــسنة التالي ــيت اخــتريت الستعراضــها يف ال ــل  وال ــدعى مــن ِقب  ُت

قد فعلـت ذلـك    و.ةرجِئ إىل بيان ما إذا كانت ترغب يف أن حتل حملَّ الدولة الطرف امل  اجملموعة
 . دولة يف السنة الثانيةل ذلك أيُّأربع دول يف السنة األوىل ومل تفع

دولـةً   ٤١يف الـسنة األوىل و    دولـةً    ٢٧كان إمجايل عدد الـدول املـستعَرضة        لذلك فقد     -٦
 إذا مل حتـدث أيُّ     دولة طرفاً من املرتقب استعراضها يف السنة الثالثة،          ٤٠ومثة  . يف السنة الثانية  

 .إرجاءحاالت 

وف الدول اليت تصدِّق على االتفاقية أو تنضم إليها بعـد إجـراء سـحب القرعـة، فـس                 أمَّا    -٧
ومنــذ إجــراء ســحب القرعــة للــدول . ُتــسَتعرض يف الــسنة األخــرية مــن دورة االســتعراض األوىل

 . دولة أطرافاً يف االتفاقية١٦ت ُتستعرض يف الدورة األوىل، أصبحوف األطراف اليت س
    

───────────────── 
  .CAC/COSP/IRG/2010/7الوثيقة  )1(  
قع الشبكي ملكتب األمم املتحدة وصلة بالقائمة احملّدثة بتشكيالت االستعراضات القطرية متاحة على املو )2(  

  :املعين باملخدرات واجلرمية
www.unodc.org/documents/corruption/Microsoft_Word_-_Country_pairings_-_Year_1-4.pdf.  
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    ستعرِِضةاملطراف األدول الار اختي    
    سحب القرعة    

ــرة    -٨ ــنص الفقـ ــرفني     ١٩تـ ــدولتني الطـ ــدى الـ ــون إحـ ــى أن تكـ ــي علـ ــار املرجعـ ــن اإلطـ  مـ
ــة الطــرف املــستعَرضة    ضرِِاملــستع ــة نفــسها الــيت تنتمــي إليهــا الدول ــة إىل املنطقــة اجلغرافي  .تني منتمي

أمســاء مجيــع الــدول هلمــا علــى حيتــوي أو: ســحب القرعــةإلجــراء ستخدم صــندوقان منفــصالن ُيــو
 . مجيعهاأمساء الدول األطرافعلى لثاين حيتوي ا يف حني ، نفسهااألطراف من اجملموعة اإلقليمية

يونيـه  / حزيـران  ٢٨األوىل لفريق االسـتعراض، الـيت ُعقـدت يف الفتـرة مـن              ويف الدورة     -٩
ملـستعرِِضة يف الـسنة   الدول األطـراف ا لتحديد القرعة سحب  َيجرأُ،  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢إىل  
ما بـني الـدورتني عقـده الفريـق         فيوتكرَّر إجراء بعض عمليات السحب خالل اجتماع        . الثانية

 إلجـراء اسـتعراض يف الـسنة األوىل          دولة طرفـاً   ٥١ اختريتوقد  . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥يف  
 . من دورة االستعراض

مـايو  / أيـار ٣٠مـن  الفتـرة  يف قـدت  الثانيـة الـيت عُ  ته يف دورجرى فريق االستعراض،    أَو  -١٠
الــدول األطــراف املــستعرِِضة يف الــسنة لتحديــد  القرعــة ســحَب، ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢إىل 

ــتعراض األوىل   ــن دورة االسـ ــة مـ ــن   الثانيـ ــك عـ ــفر ذلـ ــد ، فأسـ ــاً  ٧٧حتديـ ــة طرفـ ــوم  دولـ لتقـ
 .باستعراضات يف السنة الثانية

 دولـــة طرفـــاً ٢٧ت  استعراضـــات؛ وأجـــر٣وحـــىت اآلن، أجـــرت أربـــع دول أطـــراف   -١١
وملا كـان العـدد احلـايل للـدول األطـراف           .  دولة طرفاً استعراضاً واحداً    ٦٧استعراضْين؛ وأجرت   

 ٢٠ وتقـضي الفقـرة   . استعراضـات  دولة طرفـاً مل جتـر بعـُد أي َّ          ٦٢ مثة    دولة طرفاً، فإنَّ   ١٦٠ هو
 علـى    واحـداً  راضـاً يتعيَّن على كل دولة طرف أن تكون قد أجـرت استع          من اإلطار املرجعي بأنه     

 ومــن أجــل ضــمان .األقــل وثالثــة استعراضــات علــى األكثــر حبلــول هنايــة كــل دورة اســتعراض  
 االســتعراض إىل النظــر يف اســتبعاد  االمتثــال هلــذا االشــتراط، دعــا املكتــب املوسَّــع للمــؤمتر فريــقَ  

 وفـضالً . ني مـن سـحب القرعـة يف دورتـه الثالثـة     الدول األطراف الـيت سـبق أن أجـرت استعراضَـ      
 يف إجـراء جولـة أوىل مـن سـحب القرعـة للـدول               يـودُّ أن ينظـر     فريق االسـتعراض     عن ذلك، لعلّ  

.  أن أجـرت استعراضـاً  األطراف املستعرِضة حبيث تشمل الـدول األطـراف الـيت مل يـسبق هلـا قـطّ       
ــدول األطــراف          ــى ال ــذي يقــع عل ــى وجــه اخلــصوص أن خيفِّــف العــبء ال فمــن شــأن ذلــك عل

الـيت ميكـن أن جتـد نفـسها بالـضرورة قيـد االسـتعراض وعليهـا                 )  أعـاله  ٧ر الفقـرة    انظ(املستجدَّة  
  .أيضاً أن جتري استعراضاً يف السنة الرابعة امتثاالً ملتطلبات اإلطار املرجعي
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   الدول األطراف اليت مل تكن قد قّدمت قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني    
     سحب القرعة إجراءعند
 يـصل  دولـة طـرف خـرباء حكـوميني       من اإلطار املرجعـي، تعـيِّن كـلُّ        ٢١وفقاً للفقرة     -١٢

 ويف وقــت كتابــة هــذا التقريــر،    . لغــرض القيــام بعمليــة االســتعراض    خــبريا١٥ً  إىلعــددهم
ل مـذكّرات شـفوية إىل   وُترسَـ .  دولة طرفاً قد قدَّمت قائمتـها بـاخلرباء احلكـوميني       ١٣٩ كانت

 كـل سـحب قرعـة تطلـب إليهـا تقـدمي قائمـة بأمسـاء اخلـرباء                   الدول األطراف املتبقِّية قبل إجراء    
 وتبـذل األمانـة جهـوداً مكثَّفـة لـضمان تقـدمي             ، من اإلطار املرجعي   ٢١احلكوميني وفقاً للفقرة    

الدولَ األطراف اليت مل تقدِّم بعُد قوائم خربائهـا         ،  ٤/١املؤمتر، يف قراره    دعا  قد  و. هذه القوائم 
سـحب القرعـة بوقـت كـاف، وذكَّـر الـدولَ       إجـراء  ك القـوائم قبـل     احلكوميني إىل أن تقدِّم تلـ     

 ٢١ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانـت        . األعضاء بوجوب املواظبة على حتديث تلك القوائم      
منـذ أن أجـرَي سـحب       دولة طرفاً قـد قـدَّمت قوائمهـا، مـن بينـها سـبع دول أصـبحت أطرافـاً                    

  .القرعة السابق
 ٣٨ طريـــة الواحـــد واألربعـــني يف الـــسنة الثانيـــة، بـــدأ ومـــن أصـــل االستعراضـــات الق  -١٣

، عقـب إجـراء سـحب القرعـة يف الـدورة الثانيـة،       ٢٠١١يونيه / حزيران١٥يف  منها  استعراضاً  
، عقـب إجـراء سـحب ُمعـاد يف دورة           ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢٦وبدأت ثالثة استعراضات يف     

تني بسبب عـدم جتـاوب الـدول         أصبح من الضروري إجراؤه يف حال      املستأنفةفريق االستعراض   
 ، تـأخُّر دولـة طـرف واحـدة         منها بسبب  ويف حالة واحدة  ،  األطراف املستعرِضة املُختاَرة سابقاً   

عها مبهمَّــة كانـت هــي أيـضاً مــستعَرضة يف الـسنة الثانيــة، يف اتِّخــاذ قـرار بــشأن إرجـاء اضــطال     
  .دولة طرف مستعرِضة

    
     وتنفيذهااجلدول الزمين لالستعراضات القطرية  - باء  

 بشأن إجـراء    املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة    ،  ٤/١أيَّد املؤمتر، يف قراره       -١٤
والـيت وضـعها فريـق    ") املبـادئ التوجيهيـة  "باسـم  يشار إليهـا فيمـا يلـي        (االستعراضات القطرية 

 زمنيـة   يهيـة مهـالً   وحتـدِّد املبـادئ التوج    . طلـب املـؤمتر    االستعراض يف الصيغة النهائيـة بنـاء علـى        
والغـرض   .عمليـة االسـتعراض   وكفـاءة    ضمان اتساق    من أجل   القطرية الستعراضاتإرشادية ل 
الـيت أجرَيـت يف      هو إعطاء حملة عامة عن اجلدول الزمين لالستعراضات القُطريـة            القسممن هذا   

  .السنتني األوىل والثانية
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    اخلطوات األوَّلية لالستعراضات القطرية    
    الستعداد للخضوع لالستعراضتأكيد ا    

 ًُووجهت بعض حاالت التأخري يف السنة األوىل لكون بعـض البلـدان قـد أخـذت وقتـا           -١٥
مـن هـذا    حـاالت تـأخري   ه أيُّومل ُتواَج. ممتداً يف اإلبالغ عن استعدادها للخضوع لالستعراض     

  .القبيل يف السنة الثانية
    

    ف املستعَرضة لتنسيق مشاركة الدولة الطر وصلتعيني جهة    
 دولـة   تعيِّن كـلُّ   من املبادئ التوجيهية،     ١٣ من اإلطار املرجعي والفقرة      ١٧وفقاً للفقرة     -١٦

 لتنـسيق مـشاركتها يف       وصـلٍ  ، جهـةَ  طرف مستعَرضة، يف غضون ثالثة أسابيع من إبالغها رمسيـاً         
مي ترشــيحات تقــدحــدوث وقــد تــسبَّب التــأخُّر يف  . بــذلكر األمانــةَخِطــعمليــة االســتعراض، وُت

  .اء االستعراضات القطرية املعنيةحاالت تأخري عديدة يف إجرحدوث جهات الوصل يف 
رات شـفوية   ية مبكِّـراً، أرسـلت األمانـة مـذكِّ        ومن أجل االضطالع باألعمال التحـضري       -١٧
عت فيها الدول املـستعَرضة علـى ترشـيح جهـات الوصـل التابعـة       جَّ إجراء سحب القرعة ش   قبل

واســتفاد مــن هــذه اإلمكانيــة أكثــر مــن نــصف عــدد الــدول األطــراف   .  مبكِّــرةهلــا يف مرحلــة
املستعَرضة يف السنة الثانية، فضمنت بذلك أيـضاً مـشاركة جهـات الوصـل يف حلقـات العمـل                    

وحبلــول موعــد انعقــاد . التدريبيــة الــيت ُعقــدت مباشــرة بعــد الــدورة الثانيــة لفريــق االســتعراض 
 مـن جهـات الوصـل التابعـة         ٤١ و ٤٠ بـني    يتـراوح  عدد   ُرشِّحد  الدورة الرابعة للمؤمتر، كان ق    

ــه مت تــسلُّم الترشــيح األخــري يف هــذا الــصدد يف      ــسنة الثانيــة، علمــاً بأن للــدول املــستعَرضة يف ال
ــسان ــل /ني ــق        . ٢٠١٢أبري ــة لفري ــدورة الثالث ــسبة لل ــه بالن ــر ذات ــة اإلجــراء املبكِّ واتَّبعــت األمان

ى عــشرة دولــة بإخطــار األمانــة بترشــيح جهــة الوصــل  وحــىت اآلن، قامــت إحــد. االســتعراض
التابعة لكل منها، وقد أخذت عّدة دول جتـري اتـصاالت مـع ألمانـة ملتمـسة املـساعدة بـشأن                     

  .إجناز ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية
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٦٣٪ 
  
  
  
  
  
  
  
  

وىل والـسنة   ستعراضـات الـسنة األ    الة  نـ جهـات الوصـل املعيّ    انتماء  من حيث خلفية    أمَّا    -١٨
 ثلثهــا ينتمــي إىل اهليئــات الوطنيــة ملكافحــة الفــساد، وينتمــي ثلــث آخــر منــها إىل   الثانيــة، فــإنَّ

رات وزارات العدل، يف حني ينتمي الثلث الباقي إىل سـلطات وطنيـة أخـرى، مبـا يف ذلـك وزا                   
  .الشؤون اخلارجية أو وزارات التحديث

    
   خبربائها احلكومينياخلاصة التصال إرسال الدول األطراف املستعرِضة بيانات ا    

    وتنظيم التواصل األوَّيل باهلاتف
 من املبادئ التوجيهية على ضرورة تنظـيم عمليـة تواصـل باهلـاتف يف               ١٦تنص الفقرة     -١٩

ــدء إجــراء االســتعراض         ــاً بب ــستعَرضة رمسي ــة الطــرف امل ــالغ الدول غــضون شــهر واحــد مــن إب
ــة الطــرف    اتفوتــشارك يف عمليــة التواصــل باهلــ  .القُطــري الدولــة الطــرف املــستعَرضة والدول

وبغيـــة تنظـــيم العمليـــة األوىل  .كلَّـــف باالســـتعراض القُطـــرياملـــستعرِضة وموظـــف األمانـــة املُ
للتواصل باهلاتف، طلبت األمانة من الدول األطراف املستعرِضة تعـيني جهـات وصـل مـن بـني                  

تـأخَّر إجـراء عـّدة استعراضـات      قـد    و .ماخلرباء احلكوميني وإبالغها ببيانات االتصال اخلاصة هب      
قطرية جرَّاء تسلُّم بيانات االتـصال املُـشار إليهـا أو التغـيريات يف اخلـرباء املـستعرِضني يف وقـت                    

  .متأخِّر، إىل ما بعد البدء باالستعراض ذي الصلة

 ) دولة طرفا٢٧(السنة األوىل
 ) دولة طرفا٤١(السنة الثانية

٦٣٪  
٥٤٪ 

 يف غضون 
 أسابيع٣بني    أسابيع٣

 أكثر من   أشهر٣و
   أشهر٣

٣٣٪  

٤١٪  

٥٪
٤٪ 

 ترشيح جهات الوصل
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    التقييم الذايت    

 مـن املبـادئ التوجيهيـة، تبلـغ الدولـة الطـرف املـستعَرضة األمانـة، يف                  ١٥ وفقاً للفقـرة    -٢٠
غضون شهرين من إبالغها رمسياً ببدء إجـراء االسـتعراض القُطـري، برّدهـا علـى قائمـة التقيـيم           

 خـالل عمليـات    املرجعيـة  وقد نوقش تاريخ تقدمي قائمة التقيـيم الـذايت         .الذايت املرجعية الشاملة  
ويف العديـد مـن احلـاالت، أشـارت دول أطـراف مـستعَرضة إىل أهنـا         .باهلـاتف  يلالتواصـل األوَّ 

العوائـق  منـها  وألسـباب عديـدة   مراعـاةً  وذلك حتتاج إىل مهلة أطول الستكمال التقييم الذايت،       
  .التقنية واحلاجة إىل إجراء تنسيق بني األجهزة

لــسنة الثانيــة مــن دورة  ت بــشأن اهلّالــيت اســُتالواحــد واألربعــني استعراضــاً  ويف إطــار   -٢١
ــدَّ  ــة، ق ــدول األطــراف  االســتعراض احلالي ــاًرّداً مت إحــدى ال ــذايت  علــى جزئّي ــيم ال  قائمــة التقي

ــة ــة احملــدَّدة   املرجعي ــة الزمني ــر، مت تلقِّــي   يف و .يف غــضون املهل ــة هــذا التقري اً  رّد٣٥وقــت كتاب
ــدرها    ــسبة ق ــساوي ن ــا ي ــة٨٥مكــتمالً، أي م ــا زال منتظــراً  .  يف املائ ــردود وم ــاقي ال ، تقــدمي ب

 وذلــك بوســائل مــن ضــمنها تــوفري ،كانــت جتــري متابعــة نــشطة لــضمان تقــدمي تلــك الــردودو
املساعدة من خالل املكاتب امليدانيـة التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة                    

دودهــا اســتكمال روالتمــست عــدة دول أطــراف املــساعدة مــن األمانــة مــن أجــل   . وشــركائه
 .املتعلقة بالتقييم الذايت

 أطـول السـتكمال ردودهـا       وأخذت الدول األطراف املستعَرضة يف الـسنة الثانيـة وقتـاً            -٢٢
عموم الردود املتعلقـة    أنَّ  ويف الوقت ذاته، جتدر اإلشارة إىل       . على قائمة التقييم الذايت املرجعية    

 ) دولة طرفا٢٧(السنة األوىل
 ) دولة طرفا٤١(السنة الثانية

 ضون يف غ
شهر واحدبني  شهر واحد

 أكثر من   أشهر٣و
   أشهر٣

  ٢٢٪

٦٣٪  

 ٦٦٪

 ٣٢٪

 ١٥٪

 ٢٪

 اإلطار الزمين للتواصل األوَّيل باهلاتف
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يـه يف الـسنة األوىل؛ وبالتـايل، قـد           مما كانـت عل    بالتقييم الذايت تضمَّنت معلومات أكثر اكتماالً     
بيد أنـه مـن     .  مجع البيانات الناقصة خالل مرحلة احلوار النشط       يف وقت أقل    قضاءيكون ممكناً   

 .املبكِّر جداً اخللوص إىل هذا االستنتاج على وجه اليقني

  

  

  

 

  

  

  

  
    

لقيـام بنـشر    فيما يتعلـق بـإجراء مـشاورات مـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني الـوطنيني وا                   -٢٣
 بإجرائهمـا مـشاورات     الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية، أبلغت دولتـان طرفـان األمانـةَ            

أبلغــت مثـاين دول أطــراف األمانـة بإجرائهــا   و ،مـع أصــحاب املـصلحة املعنــيني يف الـسنة األوىل   
كتــب ويف الــسنة األوىل، طلبــت مخــس دول أطــراف مــن م. مــشاورات مماثلــة يف الــسنة الثانيــة

األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية وضع ردودها على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة علـى                
. املوقع الشبكي للمكتب املذكور، وقد فعلت ذلك اثنتان من الدول األطراف يف السنة الثانيـة              

ووضــعت عــّدة دول أطــراف أخــرى ردودهــا علــى مواقعهــا الــشبكية احلكوميــة اخلاصــة هبــا،    
  .مسة التعليق عليهاملت
    

    ي االستعراض املكتب    
م اخلـرباء احلكوميـون إىل األمانـة         من املبادئ التوجيهية، جيـب أن يقـدِّ        ٢١وفقاً للفقرة     -٢٤

يــيم الــذايت ي الــرد علــى قائمــة التقنتــائج االســتعراض املكــتيب يف غــضون شــهر واحــد مــن تلقِّــ  
 .ا الدولة الطرف املستعَرضةمه معلومات تكميلية تقدِّاملرجعية الشاملة وأيِّ

 ) دولة طرفا٢٧(السنة األوىل
 ) دولة طرفا٤١(السنة الثانية 

 يف غضون 
 شهرين بني   شهرين

 أكثر من   أشهر٦و
   أشهر٦

 ١١%

٧٤% 

٥١   %٤٦٪ 

  ١٥٪ 

٢% 

 تقدمي الردود املتعلقة بالتقييم الذايت
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عــــي اخلــــرباء وخــــالل عمليــــات التعريــــف األوليــــة ووفقــــاً للمبــــادئ التوجيهيــــة، ُد  -٢٥
 مـع مراعـاة ميـدان       ،خاذ قرار بشأن كيفية توزيع املهام واملسائل فيمـا بينـهم          اتِّإىل  املستعرِضون  

وزيـع أعمـاهلم وفقـاً      اخلـرباء علـى ت    اتَّفـق     معظـم االستعراضـات،    ويف .كـل منـهم   الدراية الفنية ل  
ــستعَرضني  ــصلني امل ــستعرِضني      ،للف ــا اخلــرباء امل ــاول جمموعت ــّرروا أن تتن  ويف حــاالت أخــرى ق

 العمـل وفقـاً جملموعـات       ُوزِّع ويف حاالت قليلة،     .واحديف آن    الفصلني الثالث والرابع     مهااتكل
 .أحكام حمدَّدة

 علـى    رّداً ٣٥بـشأن    مكتبيـاً     استعراضـاً  ٢٠ووقت كتابة هـذا التقريـر، كـان قـد أِجنـز               -٢٦
ويف حـاالت عديـدة، أبلـغ اخلـرباء احلكوميـون الدولـة        . التقييمات الذاتيـة العائـدة للـسنة الثانيـة        

دة يف املبـادئ التوجيهيـة    متديد املهلة الزمنية احملـدَّ     إىل   الطرف املستعَرضة واألمانة بأهنم حيتاجون    
 .قيقاًاستعراضاً داستعراض املعلومات املقّدمة من أجل 

    
    وسائل احلوار املباشر األخرى    

 من املبادئ التوجيهية، ينبغي أن ُيستكَمل االسـتعراُض املكتبــي، إذا            ٢٤لفقرة   با عمالً  -٢٧
وسـائل أخـرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر،       أيِّ وافقت على ذلك الدولة الطرف املستعَرضة، بـ       

  .كتب األمم املتحدة يف فيينامثل القيام بزيارة قُطرية أو عقد اجتماع مشترك يف م
ومـــن أصـــل الـــدول األطـــراف الـــسبع والعـــشرين املـــشمولة يف الـــسنة األوىل مـــن          -٢٨

وجرى عقد اجتمـاع مـشترك واحـد يف         .  دولة طرفاً زيارات قطرية    ٢٤االستعراضات، طلبت   
 زيــارة قطريــة ١١ويف الــسنة الثانيــة مــن االستعراضــات، متــت . مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا

. مراحـل التخطـيط    يف، وهـي اآلن    أخـرى   زيـارة قطريـة    ١٦ علـى إجـراء      اتُّفَقىت اآلن، كما    ح
ا أهنــا مل تقــم بعــُد مبناقــشة إمكانيــة إجــراء وســائل أخــرى مــن  دول مــستعَرضة إمَّــهنــاك عــّدة و

 أهنا أشارت إىل اعتزامها اّتخاذ قرار حول وسائل أخرى من احلـوار املباشـر              اإمَّاحلوار املباشر و  
ووافقـت دولتـان طرفـان مـستعَرضتان علـى          .  أن تكون قد تلقَّت نتائج االستعراض املكتيب       بعد

نــسبة مئويــة مــن أنَّ ميكــن القــول بــ التقــدير املتوســط يفو. عقــد اجتماعــات مــشتركة يف فيينــا 
ة أو عقـد    إجـراء زيـارة قطريـ     سـوف حتّبـذ خيـار       البلدان متاثـل تلـك الـيت شـهدهتا الـسنة األوىل             

 .يف فيينااجتماع مشترك 

 من املبادئ التوجيهية، تضطلع الدولـة الطـرف املـستعَرضة بتخطـيط          ٢٤ووفقاً للفقرة     -٢٩
وقد أعدَّت جهاُت الوصـل جـدولَ األعمـال وقّدمتـه إىل املـستعرِضني               .وتنظيم الزيارة القُطرية  

ــة   ــارة القُطري ــل إجــراء الزي ــة قب ــسنة األوىل  .واألمان ــسبة يف ال  وعمــال  واســتنادا إىل اخلــربة املكت



 

10 V.12-53844 

 

 CAC/COSP/IRG/2012/4

 جـدول أعمـال     ل اجتماعـات فريـق االسـتعراض، تـضمَّن        باخليار املفضَّل الـذي أِشـري إليـه خـال         
 عـن متديـد     الزيارات القطرية فترة زمنيـة إلعـداد العـّدة للتنـسيق قبـل بـدء االجتماعـات، فـضالً                  

 .ية الزيارة حيثما كان ذلك ممكناًفترات جلسات اإلحاطة يف هنا

 مـن اإلطـار املرجعـي،       ٣٠طرية يف السنة األوىل، وفقا للفقرة       وحيثما جرت زيارات ق     -٣٠
ــة تلــك الزيــارات عقــد جلــسات مــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني اآلخــرين      . فقــد مشلــت غالبي

 .اضات يف السنة الثانية حىت اآلنوكانت احلال كذلك بالنسبة ملا أجرَي من استعر
    

    نتائج عملية االستعراض القطري    
ــالفقرة   -٣١ ــة، علــى   ٣٠ مــن اإلطــار املرجعــي والفقــرة   ٣٣ عمــالً ب ــادئ التوجيهي  مــن املب

، وذلـك بالتعـاون     وافيـة  تقرير استعراض قُطري وخالصـة       اخلرباء احلكوميني املستعرِضني إعدادُ   
وحيـّدد التقريـر جوانـب       .والتنسيق الوثيقني مع الدولة الطرف املستعَرضة ومبساعدة من األمانة        

 . ويقـّدم مالحظـات بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة          ،هـة ملواَجايات  والتحـدِّ النجاح واملمارسـات اجليـدة      
غـرض حتـسني   لحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة حسب االقتضاء، كما يتضّمن،   
  .تنفيذ االتفاقية

ة استعراضـات قُطريـة أنَّ ترمجـة مـشاريع تقـارير االسـتعراض القُطريـة                ن يف عدّ  وقد تبيَّ   -٣٢
 أنَّ املبـادئ التوجيهيـة مل       مـع افية إىل لغات العمل املتَّفق عليها كانت ضرورية،         واخلالصات الو 

استمر اخلرباء احلكوميون واألمانـة يف      قد  و .د الوقت اإلضايف الالزم لذلك     حتدِّ ن أحكاماً تتضمَّ
لـدول املـستعَرضة يف تلـك املرحلـة مـن أجـل استيـضاح بعـض         التابعـة ل االتصال جبهات الوصل    

 حـاالت   ة وفـضال عـن ذلـك، مت التوصُّـل يف عـدّ            .احلصول على مزيد من املعلومـات     األمور أو   
إىل اتفاق على النتائج الـواردة يف مـشروع اخلالصـة الوافيـة قبـل وضـع الـصيغة النهائيـة لتقريـر                       

 .االستعراض القطري بشكله املكتمل
    

    دور أمانة اآللية  - جيم  
ي األمانةُ كلَّ املهام الالزمـة لـضمان كفـاءة           من اإلطار املرجعي، تؤد    ٤٩وفقاً للفقرة     -٣٣

طلبـها،   إىل الدول األطـراف، بنـاًء علـى          واملوضوعيأداء اآللية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقين         
  .ةيف سياق أداِء مهام اآللي
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    حلقات العمل التدريبية    
ــاد    -٣٤ ــاً لإلطــار املرجعــي واملب ــة    وفق ــة حلقــات عمــل تدريبي ــة، نظمــت األمان ئ التوجيهي

لــدول األطــراف املــستعَرضة واخلــرباء احلكــوميني مــن الــدول  ل الوصــل التابعــةلتعريــف جهــات 
 .األطــراف املــستعرِضة باألحكــام املوضــوعية لالتفاقيــة واملنهجيــة املتبعــة يف عمليــة االســتعراض 

إىل التـوّزع اللغـوي       واسـتندت  ،لتّربعـات عـن طريـق ا    هذه   التدريبية    العمل حلقاتقد ُموِّلت   و
ــة لالستعراضــات ، ُعقــدت    و . األطــرافللــدول ــسنة الثاني ــع حلقــات عمــل فيمــا خيــص ال  أرب

 مـن البلـدان    بلـداً ٣٧ مـن   مـشاركاً ٧٤ ضـمَّت  تدريبية عقب الدورة الثانية لفريق االستعراض    
اء احلكـوميني املـشاركني     ضة من أجل توفري التدريب جلهات الوصل واخلرب       ضة واملستعرِ َراملستع

حلقــة عمـل أخــرى مباشـرةً قبــل الـدورة الثانيــة    ُعقـدت  كمــا  .يف الـسنة الثانيــة لالستعراضـات  
كمــا  . بلــدا٣٥ً مــن أكثــر مــن   مــشاركا٧٠ًأكثــر مــن ضــمَّت  االســتعراضاملــستأنفة لفريــق 

  ومـساعدة  تدريب خمصص الغرض   وقُدِّم   ، على هامش أعمال املؤمتر     حلقة عمل أخرى   ُعقدت
  .من حلقات العملأيِّ نوا من حضور كَّيتممل جهات الوصل واخلرباء احلكوميني الذين إىل 

    
     يف تنفيذ االستعراضات القطريةدور األمانة    

 لكل استعراض قُطري موظفان من األمانة، مع مراعاة عّدة أمور منها لغـات              صخصَُّي  -٣٥
ــتخدامها يف االستعراضــات     ــل املتفــق علــى اس  ترتيبــات داخليــة لــضمان   ضــعتوقــد ُو .العم

مـوظفي األمانـة مكلَّفـون بإعـداد اللمحـة العامـة            أنَّ  التشغيل السلس واملتـسق لآلليـة، خاصـة و        
لمتطلبـــات اإلجرائيـــة ل الالزمـــةعـــن عمليـــات االستعراضـــات القطريـــة والقيـــام بالتحـــضريات 

ة مبـا يتوافـق مـع    لالستعراضات وفريق االستعراض، باإلضافة إىل ضمان تقدمي اخلالصات الوافي     
، )CAC/COSP/2012/2الوثيقـة   (القواعد اخلاصة بالوثائق وما يتسِّق مع منوذج اخلالصة الوافية          

 .فضال عن مراعاة املواءمة على حنو يشمل خمتلف االستعراضات القطرية

قــدَّمت األمانــة املــساعدة يف معظــم  ،  النــاتج عنــهرودعمــاً لالســتعراض املكــتيب للحــوا   -٣٦
بإعـداد نـسخة مدجمـة      وذلـك   ،  الداخليـة رت القدرات اللغوية    توفَّات القطرية حيثما    االستعراض

مت حتـديث تلـك    و. ينيماخلـرباء احلكـو   مـن   من نتائج االستعراض املكـتيب لـدى تلقّيهـا تعليقـات            
بـني جهـة الوصـل املعنيـة        يف وجهات النظـر     املزيد من التبادل    إجراء   استمرار   من خالل الوثيقة  

 .كأساس للعمل خالل تفعيل وسائل احلوار املباشراستخدمت واخلرباء، وقد 

ويف احلاالت اليت طلبت فيها الدولة الطرف املستعَرضة وسـائل حـوار مباشـر أخـرى،                  -٣٧
 مــن ٢٩فيينــا، وفقــاً للفقــرة مكتــب األمــم املتحــدة يف كزيــارة قُطريــة أو اجتمــاع مــشترك يف 

يـة، وفَّـرت األمانـة متـويالً مـن التربعـات مـن               مـن املبـادئ التوجيه     ٢٤اإلطار املرجعي والفقـرة     
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فمّولـت، عنـد االقتـضاء ويف حـدود املـوارد            .أجل استخدام إحدى وسائل احلوار املباشر هـذه       
 ويف اجتمـاع    .املتاحة، مشاركة خـبريين حكـوميني علـى األكثـر لكـل دولـة طـرف مـستعرِضة                 

ــد يف     ــذي ُعق ــع ال ــب املوسَّ ــباط٢٠املكت ــر/ ش ــارت ا٢٠١٢ فرباي ــة   ، أث ــضايا املتعلق ــة الق ألمان
حباالت التـأخري يف تأكيـد املـشاركة وبطلبـات التمويـل الـالزم ملـشاركة اخلـرباء احلكـوميني يف                     

 .وسائل احلوار املباشر من بلدان أخرى غري البلدان النامية

ــال      -٣٨ ــة أوســـع واالضـــطالع باألعمـ ــار برجمـ ــة يف إطـ وبغيـــة دمـــج االستعراضـــات القطريـ
ــشطة    التحــضريية يف هــذا الــ   ــت مبكِّــر، جــرى إدراج أن  باالستعراضــات ذات صــلةصدد يف وق

القطرية ضمن الربامج اإلقليمية والقطرية الـيت يقـوم هبـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات                     
وطلبـت عــّدة بلـدان أن يكــون مـن بــني هـذه األنــشطة تقـدمي املــساعدة إلجـراء حتاليــل       . واجلرميـة 

أن يكـون اجلـزء األكـرب مـن الـردود علـى التقيـيم الـذايت                 إىل  مـور،   هـدف، يف مجلـة أ     ا ي للثغرات مب 
 إقامــة وطلبــت عــّدة دول أيــضاً .  عنــدما تبــدأ عمليــات اســتعراض تلــك الــردود  هجــاهزاً لتحديثــ

بعمــل اآلليــة مــن أجــل اختــاذ الترتيبــات   خاصــة حلقــات عمــل تدريبيــة وطنيــة تــشمل مكوِّنــات   
 األمانـة علـى حنـو وثيـق مـع شـبكة املكاتـب امليدانيـة                 وتعمـل . الالزمة لتنسيق األعمال التحضريية   

 دعــم هــذه الطلبــات، ومــع ســائر علــىالتابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة 
ويـؤدِّي ذلـك،    .  يف االسـتجابة للطلبـات املعنيـة       ،الشركاء وخباصة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        

 .أيضاً  عملية االستعراض، مبا يشمل تقدمي املساعدة التقنيةبدوره، إىل التمكني من متابعة نتائج
    

    املسائل اللغوية  - لدا  
أيِّ جيـوز إجـراء عمليـة االسـتعراض القُطـري بـ      " من اإلطار املرجعـي،    ٥١وفقاً للفقرة     -٣٩

وتتوىل األمانة مـسؤولية تـوفري مـا يلـزم مـن ترمجـة حتريريـة وشـفوية                  . لغة من لغات عمل اآللية    
 ١٥ووفقاً للفقـرة     ."من لغات عمل اآللية حسبما يكون ضرورياً ألداء مهامها بكفاءة          أيِّإىل  

املرجعيـة، عنـد    التقيـيم الـذايت     من املبـادئ التوجيهيـة، تقـوم األمانـة بترمجـة الـردود علـى قائمـة                  
  .االقتضاء، وتعميمها على اخلرباء احلكوميني يف غضون شهر واحد

ــاعمــالًو  -٤٠ ــ١٤ إىل ١٢لفقرات  ب ــدول األطــراف    م ــؤمتر ال ــرار م ــق  ٣/١ن ق ، نظــر فري
ــة االســتعراض    ــراره  االســتعراض يف االحتياجــات مــن املــوارد الالزمــة آللي ، ١/١، وذلــك يف ق

االحتياجات مـن املـوارد الالزمـة لتـشغيل آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                    "املعنون  
 . ملؤمتر هذا القرار يف دورته الرابعةوأيَّد ا". ٢٠١٣-٢٠١٢ملكافحة الفساد لفترة السنتني 
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جرَيـت يف الـسنة األوىل مـن    ومن بني االستعراضـات القطريـة الـسبعة والعـشرين الـيت أُ         -٤١
 بـثالث    يف املائة  ٧يف املائة بلغتْين، و    ٤٥ يف املائة بلغة واحدة، و     ٤٨دورة االستعراض، أجرَي    

ى العمــل بلغــة الدولــة الطــرف    ومــن أجــل تيــسري االستعراضــات، اتَّفــق اخلــرباء علــ      . لغــات
ــة   ــستعَرضة أو باللغــ ــاملــ ــستخدمة يف    ةاإلنكليزيــ ــل املــ ــات العمــ ــدد لغــ ــذلك عــ ــصوا بــ ، فقلَّــ

ومــن أصــل االستعراضــات الواحــد واألربعــني يف الــسنة الثانيــة، مــن املقــّرر أن  . االستعراضــات
ودعـت  . غـات  بـثالث ل   يف املائـة   ٧ بلغـتني، و   يف املائـة   ٥٩ بلغـة واحـدة، و      يف املائـة   ٣٤ُيجرى  

 .ة غري إحدى اللغات الرمسية الست قطريني إىل القيام بالترمجة من لغنياحلاجة يف استعراَض

وإضـافة إىل ترمجـة      .وقد لزم الوفاء باالحتياجات من الترمجة طوال عملية االستعراض          -٤٢
خـدمات   أُتيحـت الرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية وتقرير االسـتعراض القُطـري النـهائي،              

الترمجة التحريرية والشفوية خالل االستعراض املكتيب للتعليقات الـيت قدمتـها الـدول األطـراف               
املستعرِضة وأثناء احلوار الذي أعقبه مـع الدولـة الطـرف املـستعَرضة ومـن أجـل االتفـاق بـشأن           

 .تقرير االستعراض القُطري
    

      ملية االستعراضالدروس املستفادة واجلهود الرامية إىل حتسني ع  -ثانياً  
    تنظيم األمانة    

لــدروس املــستفادة مــن تنفيــذ االستعراضــات القطريــة الــيت اضــطُِلع هبــا يف  اإىل اســتناداً   -٤٣
 السنتني األوىل والثانية، اّتخذت األمانة طائفة من اإلجراءات للتـصدِّي للتحـدِّيات الناشـئة مـن               

  .االستعراضات
نَّ ألخاصـة   ولتـشغيل الـسلس واملتـسق لآلليـة،          ترتيبـات داخليـة لـضمان ا       ُوضعتفقد    -٤٤

مـوظفي األمانــة مكلَّفــون بإعــداد اللمحــة العامــة عــن عمليــات االستعراضــات القطريــة والقيــام  
لمتطلبــات اإلجرائيــة لالستعراضــات وفريــق االســتعراض، باإلضــافة إىل ل الالزمــةبالتحــضريات 

اصـة بالوثـائق ومـا يتـسِّق مـع منـوذج          ضمان تقدمي اخلالصات الوافية مبا يتوافق مـع القواعـد اخل          
 عـن مراعـاة املواءمـة علـى حنـو يـشمل             ، فـضالً  )CAC/COSP/2012/2الوثيقـة   (اخلالصة الوافيـة    

 .خمتلف االستعراضات القطرية

 القـدرات االسـتيعابية املتاحـة       ذي جتـاوز  وبالنظر إىل حجم االحتياجات من الترمجـة الـ          -٤٥
 االستيعابية للمكاتب امليدانيـة التابعـة ملكتـب األمـم           القدرةَمتزايد  ، وكذلك جتاوز بقدر     داخلياً

اتِّـساق  فيما خيـص   املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، وبالنظر أيضاً إىل املشاكل اليت ُووجهت           
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تقــدمي عطـاءات لتــوفري خــدمات  التمــاس وجـودة املنتجــات النهائيـة، اضــطلعت األمانــة بعمليـة    
 .ة يف جمال الترمجةشامل

وقامــت األمانــة أيــضاً بتجديــد الــصفحات املخصَّــصة آلليــة االســتعراض علــى املوقــع      -٤٦
تقــدِّم عرضــاً إيــضاحياً  وف  وســ،الــشبكي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة   

 . للسمات اجلديدة ذات الصلة خالل الدورة الثالثة لفريق االستعراض
    

    لتقييم الذايت املرجعيةالنسخة احملدثَّة من براجمية قائمة ا    
ــاًء علــى اعتمــاد   -٤٧ ــدول األطــراف  مــؤمتربن ــذايت    ال ــيم ال ــة، لقائمــة التقي ــه الثالث ، يف دورت

 ووفقاً لإلطار املرجعي آللية االستعراض، يتعّين علـى مجيـع الـدول األطـراف               ،املرجعية الشاملة 
  .االستعراضاملستعَرضة أن تستخدم هذه القائمة بوصفها اخلطوة األوىل من عملية 

املعرفـة خبلفيـة الدولـة الطـرف املـستعَرضة أمـر ال بـد منـه إلجـراء                   أنَّ  ن  نـه تبـيَّ   إوحيث    -٤٨
نطــاق اجلــزء التمهيــدي لقائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  تَواَصــل توســيع فقــد اســتعراض فّعــال، 

حمتملـة هـي    التقييمـات الـسابقة ومـشاريع قـوانني أو تـدابري            ليـشمل " املعلومات العامـة  "املعنون  
ويلـزم تقـدمي    . قيد النظر، إضافة إىل األسئلة عن النظام القانوين واملؤسسي والسياسي الـداخلي           

 باإلضـافة إىل تقـدمي      ،ِشـري إليـه يف الـردود      ا أُ قائمة بالقوانني والسياسات والتدابري وغري ذلـك ممّـ        
جتّنـب  لسمة على   وتنطوي هذه ا  . ملفّات مرفقة هذه القوانني والسياسات والتدابري على شكل       

زائـد عـن احلاجـة وزاد       إسـهاب   الذي تبيَّن أنه    و،  ما جيب تقدميه  النصوص على مستوى    إرفاق  
 مـن هـذه املـواد، إن وجـدت، باللغـات            أيـا  رِفـق الطلـب إىل الـدول أن ت      أمَّـا   . من حجم الردود  

ألمـر، فقـد    ترمجة حيثما اقتـضى ا    الرمسية األخرى املستخدمة يف األمم املتحدة من أجل تيسري ال         
 ووِضـع يف قـسم املعلومـات العامـة،          ،مـا جيـب تقدميـه     علـى مـستوى     اعتبـاره   ذف من حيـث     ُح

وُيتوقَّـع أن يـؤدِّي أيـضاً وضـع تلـك األسـئلة             . فأسفر ذلك عن تقليص احلجم اإلمجايل لألسئلة      
 معــاً يف قــسم املعلومــات العامــة إىل متكــني الــدول مــن القيــام بأعمــال حتــضريية مركَّــزة مبكِّــراً   

 .وذلك بأن تنظر يف األسئلة املذكورة أوال مث تقوم جبمع املعلومات الضرورية كخطوة أوَّلية
    

    اخلطوات األوَّلية من عملية االستعراض    
عقـد دورات تدريبيـة مباشـرة بعـد اجتماعـات       الـيت تـستلزم     مارسة  أمكن من خالل امل     -٤٩

، اًأقل البلـدان منـو    فيما خيص   سفر  ت ال عملياكفاءة التكاليف يف متويل     فريق االستعراض حتقيق    
قـت وفـورات إضـافية مـن خـالل تـوفري التـدريب مباشـرة يف             وحتقَّ. فضال عـن زيـادة املـشاركة      

ة وعقـدت عـدّ  . لغـة واحـدة  فوريـة إال ب ب ترمجـة    تتطلّـ   ال أربع من اللغات الرمسية الست والـيت      
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املستـشارين  ومبـساعدة مـن     مبـا يف ذلـك مـع الـشركاء           الطلب،   دورات تدريبية وطنية بناء على    
 .حدة املعين باملخّدرات واجلرميةامليدانيني التابعني ملكتب األمم املت

ــد       -٥٠ ــسنة األوىل لالستعراضــات، فق ــسبة لل ــا حــدث بالن ــأخّ وكم ــر الت ــشأن ر أث ــيني ب تع
 مـشاركة دول أطـراف مـستعَرضة يف حلقـات العمـل التدريبيـة الـيت نظمتـها            يف الوصلجهات  

ر يف تقـدمي الـردود علـى         بآلية االستعراض، ونتج عن ذلـك تـأخّ        الوصل جهات   األمانة لتعريف 
 األطـراف إىل ترشـيح جهـات الوصـل التابعـة             الـدولَ   ودعا املؤمترُ  . املرجعية قائمة التقييم الذايت  

هلا يف وقت مبكِّر، وواصلت األمانة ممارستها يف إصدار مذكَّرة شـفوية إىل البلـدان الـيت باتـت                   
وشيكة من أجل تبيان إمكانية الترشيح يف وقت مبكِّر، وكـذلك لتقـدمي املـساعدة               استعراضاهتا  

أن أبلغــت  لثــةُتــستعرض يف الــسنة الثاوف ة دول أطــراف ســعــّد ســبق لوقــد. والتــدريب إليهــا
جيـري العمـل علـى مـساعدهتا مـن لـدن مقـّر مكتـب األمـم             و ؛األمانة مبا تقوم به من حتـضريات      

واجلرميـة وكـذلك مـن ِقبـل املستـشارين اإلقليمـيني التـابعني للمكتـب          املتحدة املعين باملخّدرات    
 . املذكور وسائر الشركاء

الرباجميــة علــى حواســيبها خــالل حلقــات   ركيــبتوتلقّــت جهــاُت الوصــل مــساعدةً يف   -٥١
 ومت تـوفري مجيـع الـردود علـى التقيـيم الـذايت فيمـا خيـص الـسنة                    .عن ُبعد كذلك  العمل التدريبية و  

يع الردود اليت وردت حىت اآلن فيما يتعلـق بالـسنة الثانيـة، عـن طريـق تقـدمي ملفـات                     األوىل، ومج 
.  مت توليــدها مــن خــالل اســتخدام براجميــة أومنيبــوس  PDF وXML/DATباألشــكال اإللكترونيــة 

، Wordوأِضــيفت إىل الرباجميــة املــذكورة مســة متكِّــن املــستخدمني مــن توليــد مــستند وفــق برنــامج 
ــا يف إرســـال مقـــاالت معّينـــة   علـــىاالقتـــصار جهـــات الوصـــل مـــن  فمكَّنـــت بالتـــايل  إلدراجهـ

 .الرباجمية  إدخاهلا ضمنإىل ومن مث استعراض الردود وتدقيقها حتريرياً، قبل العودة ،دخالتاملُ

 حاســم يف دقَّتــها أمــران هلمــا تــأثرينوعيــة الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت وأنَّ ومــع   -٥٢
القيـود الـيت تفرضـها الترمجـة يف     الوصل أن تضع يف اعتبارهـا  هات ي جلينبغعملية االستعراض،  
 القــوانني أو التــدابري األخــرى الــيت   وأال تقتــبس إالَّ،ذ بلغــتني أو أكثــرنفَّــاالستعراضــات الــيت ُت

 مــن الــردود الــواردة يف زاد حجــم عــّدٍةفقــد . تتــصل حتديــداً بتنفيــذ األحكــام قيــد االســتعراض
 . الترمجة وكذلك يف حتليل الردود أثار صعوبات يفّمما صفحة، ٥٠٠على السنة الثانية 

وظــلّ التــأخُّر يف إيــصال تفاصــيل االتــصال بــاخلرباء احلكــوميني يــؤخِّر تنظــيم كــل مــن   -٥٣
ــة       ــوين أفرقـ ــيريات يف تكـ ــت التغـ ــة، وأعاقـ ــات القطريـ ــاتف واالستعراضـ ــل األّويل باهلـ التواصـ

البلـدان املـستعرِضة علـى القيـام        قـد ُشـّجعت     و. تاالستعراض إحراز تقدُّم يف بضعة استعراضـا      
يف مرحلة مبكِّـرة بتحديـد اخلـرباء املـدرجني يف قوائمهـا الـذين سـيجرون االسـتعراض والتعهُّـد               
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 املباشـر، حيثمـا   باستبقائهم طوال عملية االستعراض مبـا يف ذلـك للمـشاركة يف وسـائل احلـوار      
 .كان ذلك مناسباً

واخلـرباء احلكـوميني إبـالغ األمانـة يف الوقـت املناسـب              الوصـل لب إىل جهات    طُكما    -٥٤
حبـــضورهم احملتمـــل الجتماعـــات فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ والفريـــق العامـــل املعـــين باســـترداد 
املوجودات والفريق العامل املعين مبنع الفساد، وذلك من أجل تنظـيم االجتماعـات مـع اخلـرباء                 

 .ما تطلـب ذلـك الدولـة الطـرف املـستعَرضة          ووضع جدول زمين هلا عند    القائمني باالستعراض   
 هـي  ،طرف غـري حاضـر  أيِّ   لربط   ، إىل جانب التواصل باهلاتف    اللقاءات املباشرة أنَّ  بت  وقد ثَ 

 .الة للتواصل أثناء تنفيذ االستعراضاتمة وفعَّوسيلة قيِّ
    

    تنفيذ االستعراضات القطرية    
ضون لتوجيهيـة، ُدعـي اخلـرباء املـستعرِِ    خالل عمليات التعريف األولية ووفقاً للمبادئ ا        -٥٥
خاذ قرار بشأن كيفية توزيع املهام واملسائل فيما بينـهم مـع مراعـاة جمـال اختـصاص كـل                 اتِّإىل  
يف كيفية إجـراء االستعراضـات القُطريـة،     تأثرياً حامساً   قسيم العمل   لتأنَّ  ت  ه ثَب نإوحيث   .منهم

شديد هبـذه املـسألة وتعـديل توزيـع املهـام األويل       ع اخلرباء احلكوميون على االهتمام الـ      فقد ُشجِّ 
  .حيثما تسّوغ الظروف ذلك

 يف دورات فريــق االســتعراض، أخــذت الزيــارات القطريــة يف احلــسبان   ثــريوحــسبما أُ  -٥٦
فقـد ُخـصِّص وقـت      . ي التنـسيق وجلـسات اإلحاطـة      حاجة اخلرباء إىل مزيد مـن الوقـت لغرضَـ         

ات فيما بني اخلرباء ومع جهـة الوصـل املعنيـة، وُعقـدت             إضايف يف بداية الزيارات لعقد اجتماع     
مــشروع تقريــر االســتعراض  جلــسات مــن البحــث املعمَّــق يف هنايــة الزيــارات للنظــر يف نتــائج   

 .القطري واخلالصة الوافية

علـى  تـسليط الـضوء     وفيما يتعلق مبراعاة االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة، فقـد جـرى                 -٥٧
 وعكــف اخلــرباء املــستعرِضون ، املرجعيــةود علــى قائمــة التقيــيم الــذايتهــذه االحتياجــات يف الــرد

زيد مـن العمـل لتـوفري نظـرة شـاملة لالحتياجـات املتعلقـة        القيام مبعلى تناوهلا، إالّ أنه غالباً ما لزم    
التنفيــذ  وأعربــت عــدة دول أطــراف أيــضاً عــن رغبتــها يف حتديــد احتياجــات تتجــاوز    .بالتنفيــذ

 .تدابري كي ينظر فيها اخلرباء  أووقدَّمت مشاريع تشريعاتد االستعراض، الصارم للفصلني قي

 صـياغة تقـارير االسـتعراض     وقد استغَرق إمتاُم املراحل النهائية لعملية االسـتعراض، أيْ          -٥٨
 .يف املبـادئ التوجيهيـة    ا هـو ُمتـوخَّى      ، وقتاً أطول مم    واالتفاق عليها  القُطرية واخلالصات الوافية  
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الــيت اســتلزمت ترمجــة خمتلــف صــيغ التقــارير،    اللغويــة ىل أســباب منــها املــسائل يعــود ذلــك إو
 . حتليالً ناجعاً ودقيقاًملعلومات الواردة يف تقارير االستعراض القُطريةحتليل اواحلاجة إىل 

رة يف فتـرة مبكِّـ    علـى الـسواء     أشارت عدة دول مستعَرضة يف السنتني األوىل والثانيـة          و  -٥٩
 يف املبـــادئ ةد احملـــدَّة االسترشـــاديةالزمنيـــاملهـــل اض إىل أهنـــا لـــن تفـــي بمـــن عمليـــة االســـتعر

الزمنيــة هــل أنَّ البلــدان قــد ُنــصحت بــااللتزام بأقــصى قــدر مــستطاع بتلــك املمــع و. التوجيهيــة
االستعراضـات علـى    إجراء  ى عدم االلتزام هبا إىل تفاوت يف مواعيد         لب إليها ذلك، فقد أدَّ    وطُ

 .مدار دورة االستعراض

والثانيـة    عمليـة االسـتعراض يف الـسنتني األوىل    عـن م األمانة معلومات حمّدثة     تقدِّوف  سو  -٦٠
 .الثالثةيف دورته فريق االستعراض من دورة االستعراض احلالية يف شكل حتديثات شفوية إىل 

  


