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*1901702*  

 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٩ أيار/مايو ٢٩-٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت* ٣البند 

 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة
        ملكافحة الفساد

   ملكافحة الفسادأداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     
    

  مذكِّرة من األمانة    
  

  ملخَّص  
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة    تتضــــــمن هذه الوثيقة ملحة عامة عن أداء آلية اس

ة خالل دوريت ُقطريملكافحة الفســـــاد، تشـــــمل معلومات حمدَّثة عن إجراء االســـــتعراضـــــات ال
  االستعراض األوىل والثانية لآللية.

  
   

__________ 

 * CAC/COSP/IRG/2019/1.  
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  مقدِّمة  -أوًال  
فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، يف مقرره   -١ لدول األطراف يف ات ، ٥/١قرر مؤمتر ا
ــــــتعراض التنفيذ على الفور يف مجع املعلومات ذات الصــــــلة، بدعم من األمانة،  أن يبدأ فريق اس

الفســـاد  ومناقشـــتها من أجل تيســـري تقييم أداء آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
أن  أيضـــــــًامن اإلطار املرجعي لآللية، عقب اختتام الدورة األوىل. وقرر املؤمتر  ٤٨للفقرة  وفقًا

يدرج فريق استعراض التنفيذ يف دوراته املقبلة بندا يف جدول األعمال يتيح مناقشة تلك املعلومات، 
املتابعة يف املســـتقبل  وقرر كذلك أن يضـــع الفريق يف اعتباره، لدى مجع هذه املعلومات، متطلبات

  من اإلطار املرجعي. ٤١و ٤٠للفقرتني  وفقًا
    

تنظيم االستعراضات الُقطرية وتنفيذها خالل دورة االستعراض األوىل   -ثانيًا  
  والسنة األوىل والثانية والثالثة من دورة االستعراض الثانية

  
    األطر الزمنية املقررة لعملية استعراض التنفيذ  -ألف  

ــــــتعراض التنفيذ يف عام بدأت   -٢ ، على إثر اعتماد قرار املؤمتر ٢٠١٠الدورة األوىل آللية اس
ـــة ملؤمتر ٣/١ ـــادس ـــُتهلت الدورة الثانية لآللية خالل الدورة الس ـــتعراض". واس ، املعنون "آلية االس

 تشـــرين الثاين/ ٦إىل  ٢الدول األطراف، اليت عقدت يف ســـانت بطرســـربغ باالحتاد الروســـي من 
، بشـــأن مواصـــلة اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم ٦/١، من خالل اعتماد قرار املؤمتر ٢٠١٥نوفمرب 

  املتحدة ملكافحة الفساد. 
وعلى الرغم من التبكري بتحديد مواعيد االستعراضات فقد استبينت حاالت تأخري يف أداء   -٣

ــــــتعراض الثــانيــة ويف إحراز تقــدم فيهــا. وقــد ُأدرجــت يف الوثــائق اليت أتيحــت لفريق  دورة االس
اســـتعراض التنفيذ يف دورته التاســـعة معلومات عن العناصـــر املحدَّدة للعملية اليت أدت إىل حاالت 

  )١(تأخري يف الدورة الثانية.
ة، ُقطريللمبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات ال ووفقًا  -٤

تاريخ ينبغي أن تقدم الدولة الطرف املستعَرضة قائمة التقييم الذايت املرجعية يف غضون شهرين من 
جناز االســـتعراض الكامل أكثر من إ، وينبغي أال يســـتغرق ُقطريإبالغها ببدء إجراء االســـتعراض ال

نَّ االستعراضات وقد أظهرت عملية التعلم اليت انطوت عليها آلية استعراض التنفيذ أ )٢(ستة أشهر.
قط يف غضــون األشــهر الســتة املقررة. وهناك عدد من األســباب لذلك، من بينها  مل تنجزة ُقطريال

تأخر تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية من جانب الدول األطراف املســــــتعَرضــــــة، وتأخر إجراء 
رمجة التحريرية، االســــتعراضــــات املكتبية من جانب الدول األطراف املســــتعِرضــــة، ومتطلبات الت

__________ 

  .CAC/COSP/IRG/2018/3و CAC/COSP/IRG/2018/2انظر الوثيقتني   )١(  
من املبادئ التوجيهية للخرباء  ١٢للفقرة  وفقًاتاريخ بدء االستعراضات هو التاريخ الذي تقوم فيه األمانة،   )٢(  

ة، باإلبالغ الرمسي للدولة الطرف املستعَرضة والدولتني ُقطرياحلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات ال
 .ُقطريبدء إجراء االستعراض البتاريخ الطرفني املستعِرضتني 
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ة، والتأخر يف تقدمي املعلومات اإلضــــافية ُقطريوالصــــعوبات يف وضــــع اجلداول الزمنية للزيارات ال
  ة. ُقطريعقب الزيارة ال

    
    ملحة إحصائية عامة  -باء  

  ة خالل: ُقطريتوضــــــح البيانات املقدمة أدناه التقدم املحرز يف إجراء االســــــتعراضــــــات ال  -٥
  آلية استعراض التنفيذ؛ (ب) السنة األوىل والثانية والثالثة من الدورة الثانية لآللية. (أ) الدورة األوىل من

ــــــتعراض   -٦  )٣(دولة من الدول األطراف خالل الدورة األوىل. ١٨٤وقد كان من املقرر اس
ردًّا على قائمة التقييم الذايت املرجعية، وُعقد  ١٨١وحىت وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ورد 

شرًا ( ١٧٢ وعالوة على ذلك، ُأكملت  )٤(اجتماعًا مشتركًا). ١٣ة وُقطريزيارة  ١٥٩حوارًا مبا
دولة طرفًا تقارير اســتعراضــها  ٨٢، وأتاحت ُقطريتقرير اســتعراض  ١٥٠خالصــة وافية و ١٦٨

  الكاملة على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب). ُقطريال
دولة طرفًا خالل الســــنة األوىل من الدورة الثانية. وحىت  ٢٩وكان من املقرَّر اســــتعراض   -٧

ا على قــائمــة التقييم الــذايت املرجعيــة، وُأجريـت ردًّ ٢٧وقــت كتــابــة هــذا التقرير، كــان قــد ورد 
  ة، وُعقد اجتماع مشترك واحد. ُقطريزيارة   ٢٠
ــــتعراض   -٨ ــــنة الثانية من الدورة الثانية. وحىت دولة طرفًا خال ٤٨وكان من املقرَّر اس ل الس

على قــائمــة التقييم الــذايت املرجعيــة، وُأجريـت ا ردًّ ٣٩وقــت كتــابــة هــذا التقرير، كــان قــد ورد 
  )٥(ة، وُعقد اجتماع مشترك واحد.ُقطريزيارة   ٢٢
دولة من الدول األطراف خالل الســـنة الثالثة من الدورة  ٣٦وكان من املقرَّر اســـتعراض   -٩

ية. وحىت وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ورد  ثان ردًّا على قائمة التقييم الذايت املرجعية،  ١١ال
  ة.ُقطريتنفذ بعد أي زيارة  ومل
اســــتعراضــــا اليت أجنزت حىت هذا  ١٥٠ة البالغ عددها ُقطريومن بني االســــتعراضــــات ال  -١٠

على  ُقطرياســـــتعراضـــــها الالكاملة عن تقارير الدولة  ٨٢التاريخ يف إطار الدورة األوىل، أتاحت 
اليت  ،املوقع الشبكي للمكتب. وفيما يتعلق بالدورة الثانية، كانت ست من الدول األطراف السبع

على املوقع  ُقطرياســــتعراضــــها الالكاملة عن تقارير القد أتاحت  ،ةُقطريُأجنزت اســــتعراضــــاهتا ال
  الشبكي للمكتب.

    
    سحب القرعة  -جيم  

من اإلطار املرجعي آللية استعراض التنفيذ، جيري اختيار الدول األطراف  ١٤وفقًا للفقرة   -١١
املشاركة يف عملية االستعراض يف أي سنة معينة من دورة االستعراض بالُقرعة يف بداية كل دورة. 

__________ 

 دولة. ١٤٤طراف يف االتفاقية ، كان عدد الدول األ٢٠١٠يف بداية الدورة األوىل يف عام   )٣(  

 ة وال عقد اجتماع مشترك.ُقطريكانت هناك اثنتان من الدول األطراف مل ختتارا إجراء زيارة   )٤(  

 ة وُعقد كذلك اجتماع مشترك.ُقطريجريت زيارة خالل استعراض إحدى الدول األطراف يف إطار الدورة الثانية، ُأ  )٥(  
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ة يف من اإلطار املرجعي على أن جيري اختيار الدول األطراف املستعِرضة بالُقرع ١٩وتنص الفقرة 
  بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ تقوم الدول األطراف باستعراضات متبادلة.

  
    دورة االستعراض األوىل  -١  

ــــــنة الرابعة من   -١٢ ــــــتعِرضــــــة للس وفقًا هلذين احلكمني، جرى اختيار الدول األطراف املس
اســــتعراض التنفيذ.  األوىل لآللية بإجراء ســــحب للُقرعة خالل انعقاد الدورة الرابعة لفريق الدورة

اثنان وستون استعراضًا قطريًّا، وُأجريت عمليات أخرى لسحب  ٢٠١٣متوز/يوليه  ١واسُتهل يف 
صدقت على االتفاقية  ستعراض الدول األطراف اليت  ستقوم با الُقرعة الختيار الدول األطراف اليت 

ة خالل دورات الفريق أو انضمت إليها بعد ذلك. وُأجريت تلك العمليات اإلضافية لسحب الُقرع
الرابعة املســتأنفة، واخلامســة، واخلامســة املســتأنفة، والســادســة، والســادســة املســتأنفة، والســابعة، 
والســابعة املســتأنفة، والثامنة، والثامنة املســتأنفة، والتاســعة، والتاســعة املســتأنفة األوىل. وحىت وقت 

  )٦(سنة الرابعة.دولة قيد االستعراض يف ال ٨١كتابة هذا التقرير، كانت 
  

    دورة االستعراض الثانية  -٢  
، إىل الفريق أن يشـــــرع، يف بداية دورته الســـــابعة، يف اختيار ٦/١طلب املؤمتر، يف قراره   -١٣

الدول األطراف املســتعَرضــة واملســتعِرضــة يف دورة االســتعراض الثانية وذلك بســحب الُقرعة وفقًا 
 أن يعقد اجتماعات أيضــــًامن اإلطار املرجعي لآللية. وطلب املؤمتر إىل الفريق  ١٩و ١٤للفقرتني 

ــــــحب القرعة وفقًا للفقرة  من  ١٩فيما بني الدورات ُتفَتح أمام مجيع الدول األطراف بغرض س
اإلطار املرجعي لآللية، دون املســـــاس حبق أي دولة طرف يف أن تطلب إعادة ســـــحب القرعة يف 

  االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.
، أجري ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ١٧يمــا بني الــدورات، ُعقــد يف فيينــا يف ويف اجتمــاع ف  -١٤

ة يف الدورة الثانية، وقد نظم ُقطريســـحب القرعة من أجل حتديد اجلدول الزمين لالســـتعراضـــات ال
دولة؛   ٣٦ -دولة؛ الســنة الثالثة  ٤٨ -دولة؛ الســنة الثانية  ٢٩ -على النحو التايل: الســنة األوىل

   )٧(دولة. ٢٩ -دولة؛ السنة اخلامسة  ٣٥ -السنة الرابعة 
ويف الوقت نفســـه، اختريت الدول األطراف املســـتعِرضـــة للســـنة األوىل من الدورة الثانية   -١٥

ستعراض التنفيذ.  سحب للُقرعة خالل اجتماع ُعقد يف فترة ما بني الدورات لفريق ا لآللية بإجراء 
، وُأعيد ســـحب الُقرعة بناًء على طلب ٢٠١٦ متوز/يوليه ٤اســـتعراضـــًا يف  ٢٩ووفقًا لذلك، بدأ 

  الدول األطراف املستعَرضة يف الدورة السابعة املستأنفة للفريق. 
وعلى حنو مماثل، اختريت الدول األطراف املســـــتعِرضـــــة للســـــنة الثانية من الدورة الثانية   -١٦

سحب للُقرعة خالل اجتماع ُعقد يف فترة ما بني الدورات للفريق، وبد أت االستعراضات بإجراء 

__________ 

 أصبحت أطرافًا يف االتفاقية حبلول انعقاد دورة الفريق العاشرة.ميكن أن تكون دول أخرى قد   )٦(  

، تطوعت بعض الدول بتقدمي مواعيد استعراضاهتا ٢٠١٦منذ سحب القرعة األول الذي جرى يف حزيران/يونيه   )٧(  
دولة  ٣٧أو أجلتها من سنة سابقة من الدورة الثانية، وبذلك ارتفع عدد الدول املستعرضة يف السنة الرابعة إىل 

 دولة. ٣٤ويف السنة اخلامسة إىل 
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ــال ــة يف ُقطري ــــــن ــة واألربعون املقرر أن ُتجرى خالل تلــك الس ــه  ٢٥ة الثمــاني . ٢٠١٧متوز/يولي
  سحب الُقرعة بناًء على طلب الدول األطراف املستعَرضة يف الدورة الثامنة املستأنفة للفريق. وُأعيد
ن الدورة الثانية وفضـــال عن ذلك، اختريت الدول األطراف املســـتعِرضـــة للســـنة الثالثة م  -١٧

سحب للُقرعة خالل اجتماع ُعقد يف فترة ما بني الدورات للفريق، وبدأت االستعراضات  بإجراء 
يال نة يف ُقطر ــــــ لك الس تة والثالثون املقرر أن ُتجرى خالل ت ــــــ يه  ٢٩ة الس . ٢٠١٨حزيران/يون

 والدورة الثانية ســحب الُقرعة بناًء على طلب الدول األطراف املســتعَرضــة يف الدورة األوىل وُأعيد
  للفريق. املستأنفة

    
    ة وتنفيذهاُقطرياجلدول الزمين لالستعراضات ال  -دال  

، املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة ٤/١أيَّد مؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -١٨
النهائية. وحتدد ة، اليت وضــعها فريق االســتعراض يف صــيغتها ُقطريبشــأن إجراء االســتعراضــات ال

املبادئ التوجيهية أطرًا زمنية إرشادية لالستعراضات الُقطرية من أجل ضمان اتساق وكفاءة عملية 
ــــــتعراض. والغرض من هذا القســــــم الفرعي هو إعطاء معلومات حمدَّثة عن اجلدول الزمين  االس

الرابعة من الدورة  ة اليت ُأجريت خالل الفترة من الســـنة األوىل إىل الســـنةُقطريلالســـتعراضـــات ال
ة اليت ُأجريت خالل الفترة من الســـنة ُقطرياألوىل آللية اســـتعراض التنفيذ وعن االســـتعراضـــات ال

  األوىل إىل السنة الثالثة من دورة االستعراض الثانية. 
  

    اخلطوات األولية لالستعراضات الُقطرية    
    املستعَرضةتعيني جهة اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الطرف   -١  

من املبــادئ التوجيهيــة، تعيِّن الــدولــُة  ١٣من اإلطــار املرجعي والفقرة  ١٧وفقــًا للفقرة   -١٩
ــتعراض يف  ــتعَرضــة جهَة اتصــال أو جهات اتصــال لتنســيق مشــاركتها يف عملية االس الطرف املس

سابيع من إبالغها رمسيًّا ببدء إجراء االستعراض ال نة بذلك. غري ، وختطر األماُقطريغضون ثالثة أ
أن التأخر يف تسمية جهات االتصال أدى إىل حاالت تأخري كبري يف إجراء االستعراضات الُقطرية 

، الدول األطراف املستعَرضة على كفالة تسمية جهات ٤/١يف املاضي. وقد حثَّ املؤمتر، يف قراره 
  االتصال التابعة هلا يف الوقت املطلوب وفقًا للمبادئ التوجيهية.

    
    ورة االستعراض األوىلد    

حىت وقت كتابة هذا التقرير، كانت اثنتان من الدول املســتعرضــة يف الســنة الرابعة مل تســمِّيا   -٢٠
يف املائة  ٢٠رمسيا جهيت االتصال اخلاصتني هبما بعد (انظر الشكل األول)، ومل تتم تسمية أكثر من 

ــهر، وكانت دو ل أطراف عديدة قد غريت جهات من جهات االتصــال إال بعد أكثر من ثالثة أش
  االتصال التابعة هلا أثناء عملية االستعراض، األمر الذي أدى إىل املزيد من التأخري. 
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  الشكل األول
  الدورة األوىل: الوقت املستغرق لتسمية جهات االتصال

  
                                   

    دورة االستعراض الثانية   
سنتني األوىل والثانية ومسَّت مجيع   -٢١ ضة يف ال ستعَر ستعرضة البالغ  ٣٣الدول امل من الدول امل

  دولة يف السنة الثالثة من الدورة الثانية جهات االتصال التابعة هلا (انظر الشكل الثاين). ٣٦عددها 
ويف الســــــنة األوىل من الدورة الثانية، مسَّت معظم الدول جهات االتصــــــال التابعة هلا يف   -٢٢
  ون ثالثة أشهر بعد إبالغها رمسيًّا ببدء االستعراض.غض
 يف املائة) ٦٩ويف السـنة الثانية من الدورة الثانية، كانت الغالبية العظمى من جهات االتصـال (  -٢٣

  قد مسيت بالفعل قبل بدء االستعراض. 
ك الســنة دولة من الدول املســتعرضــة يف تل ٢٨ويف الســنة الثالثة من الدورة الثانية، كانت   -٢٤

يف املائة) قد مسَّت بالفعل جهات التنســــــيق اخلاصــــــة هبا قبل بداية  ٧٨دولة ( ٣٦والبالغ عددها 
  السنة.  تلك

سبب عرض تنظيم دورات تدريبية مبكرة   -٢٥ سميات املبكرة كانت ب ومن املرجح أن هذه الت
ص سمية جهات االت سم ت ضها. وتت ستعرا صال يف الدول املرتقب ا ستهدف جهات االت ال مقدمًا ت

بأمهية كربى، وخصــوصــًا ألهنا ضــرورية لتيســري التحضــري لالســتعراض وصــياغة الردود على قائمة 
  التقييم الذايت املرجعية.

   

قبل بدء االستعراض عيف غضون ثالثة أسابي ثة أشهربني ثالثة أسابيع وثال أكثر من ثالثة أشهر مل تتم تسميته بعد 

٠٪

٦٣٪

٣٣٪

٤٪ ٠٪٠٪

٥٤٪

٤١٪

٥٪
٠٪٠٪

٤٦٪ ٤٩٪

٦٪
٤٪٠٪

٤٢٪

٣١٪

٢١٪

٢٪

السنة األوىل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة
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  الشكل الثاين
  السنة األوىل والثانية والثالثة من الدورة الثانية: الوقت املستغرق لتسمية جهات االتصال

                                                                                  
إرسال الدول األطراف املستعِرضة بيانات االتصال اخلاصة باخلرباء احلكوميني وتنظيم عملية   -٢  

    التداول األوَّيل عن ُبعد
من املبادئ التوجيهية على أنه ينبغي إجراء تداول باهلاتف أو بالفيديو يف  ١٦تنص الفقرة   -٢٦

رمسيًّا ببدء إجراء االســتعراض الُقطري. غضــون شــهر واحد من إبالغ الدولة الطرف املســتعَرضــة 
وتشـــارك يف عملية التداول عن ُبعد الدولُة الطرف املســـتعَرضـــة والدولتان الطرفان املســـتعِرضـــتان 

عن ُبعد، تطلب  األوَّيل . وبغية تنظيم عملية التداولُقطريوموظفو األمانة املنتدبون لالســـتعراض ال
ضتني تسميَة مسؤويل اتصال من بني اخلرباء احلكوميني للدولتني األمانة إىل الدولتني الطرفني املستعِر

  وإبالغها ببيانات االتصال هبم.
عن ُبعد يشـــهد تأخرًا لعدة  األوَّيل ويف معظم االســـتعراضـــات، ما زال تنظيم عملية التداول  -٢٧

أســــــباب، منها التأخر يف إرســــــال بيانات االتصــــــال اخلاصــــــة باخلرباء احلكوميني أو تغيري اخلرباء 
املســتعِرضــني بعد بدء االســتعراض. ويف بعض احلاالت، تأخَّر التداول عن ُبعد بســبب إعادة ســحب 

ذلك ممكنًا، تنظيم جلسات تعريفية ُقرعة الدول األطراف املستعِرضة. وواصلت األمانة، حيثما كان 
على هامش دورات فريق اســـتعراض التنفيذ ومؤمتر الدول األطراف. ومىت حالت فروق التوقيت بني 

  الدول دون االتصال املباشر، استعيض عن التداول عن ُبعد بتبادل رسائل عرب الربيد اإللكتروين.
قد ُأجري   -٢٨ كان  هذا التقرير،  بة  تا قت ك بة تد ٢٨وحىت و ــــــ بالنس عد  يًا عن ُب اوًال أول

   )٨(لالستعراضات التسعة والعشرين اخلاصة بالسنة األوىل من الدورة الثانية.

__________ 

 ختلت إحدى الدول األطراف املستعرضة يف السنة األوىل من الدورة الثانية عن تنظيم تداول عن بعد.  )٨(  

قبل بدء االستعراض يعيف غضون ثالثة أساب الثة بني ثالثة أسابيع وث
أشهر

أكثر من ثالثة أشهر مل تتم تسميته بعد 

٠٪

٢٤٪

٥٥٪

٢١٪

٠٪

٦٩٪

١٥٪

٤٪
١٣٪

٠٪

٧٨٪

٦٪ ٦٪
٣٪

٨٪

السنة األوىل السنة الثانية السنة الثالثة
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وبالنســــــبة للســــــنة الثانية من الدورة الثانية، كان قد ُأجري حىت وقت كتابة هذا التقرير   -٢٩
نية واألربعني اخلاصــة تداوًال أوليًا عن ُبعد أو اتصــاالت مكافئة، بالنســبة لالســتعراضــات الثما  ٣٩

تداوال أوليًا عن بعد من أجل استعراضات تلك  ١٣وبالنسبة للسنة الثالثة، ُأجري  )٩(بتلك السنة.
اســـتعراضـــا. بيد أنَّ عدة دول مســـتعِرضـــة مل تكن قد عينت بعد اخلرباء  ٣٦الســـنة البالغ عددها 

  املستعِرضني، وأدى ذلك إىل تأخري تنظيم التداول األول عن ُبعد.
    

    قوائم التقييم الذايت املرجعية   -٣  
ضة إبالغ األمانة  ١٥وفقًا للفقرة   -٣٠ من املبادئ التوجيهية، جيب على الدولة الطرف املستعَر

بردها على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشـــاملة يف غضـــون شـــهرين من إبالغها رمسيًّا ببدء إجراء 
ــــــتعراض. وتشــــــري التحليالت اليت أجرهتا األمانة حىت اآلن، واليت أتيحت للفريق يف د وراته االس

سابقة، إىل أن تقدمي القائمة املرجعية  سيا  يظلال سا ضروريًا يف عملية االستعراض، ويشكل ركنا أ
جبدية. ومن مث، فإنَّ أيَّ تأخري يف تقدمي  ُقطرياللحظة الزمنية اليت ميكن أن يبدأ فيها االســتعراض ال
  كله. ُقطريالقائمة املرجعية يؤدي حتمًا إىل تأخري االستعراض ال

ة ُقطريويقدم الشـــكل الثالث أدناه ملحة عامة عن األطر الزمنية املرتبطة باالســـتعراضـــات ال  -٣١
اليت أجريت يف الســـنوات من األوىل إىل الرابعة من دورة االســـتعراض األوىل، بينما يقدم الشـــكل 

نية يف ة لدورة االســــتعراض الثاُقطريالرابع ملحة عامة عن األطر الزمنية املرتبطة باالســــتعراضــــات ال
  السنوات األوىل والثانية والثالثة. 

    
  الشكل الثالث

ملحة عامة عن األطر الزمنية لتقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية من جانب الدول املستعَرضة 
  يف السنوات من األوىل إىل الرابعة من دورة االستعراض األوىل (بالشهور)

    
  
  
  
  
  
  
  
  
    

__________ 

 عد.ختلت إحدى الدول األطراف املستعرضة يف السنة الثانية من الدورة الثانية عن تنظيم تداول عن ُب  )٩(  

قبل بدء االستعراض يف غضون شهرين بني شهرين وستة أشهر أكثر من ستة أشهر مل تقدَّم بعد

٠٪
١١٪

٧٤٪

١٥٪

٠٪٠٪
٢٪

٤٦٪
٥١٪

٠٪٠٪ ٦٪

٢٨٪

٦٤٪

٠٪
٤٪

١٦٪

٦٢٪

١٥٪

٤٪

السنة األوىل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة
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  الشكل الرابع
األطر الزمنية لتقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية من جانب الدول املستعَرضة ملحة عامة عن 

  السنة األوىل والثانية والثالثة من دورة االستعراض الثانية (بالشهور) يف
  

  

  

  

  

  

  

  
    
وتشـــري املقارنة بني املعلومات املعروضـــة يف الشـــكلني الثالث والرابع إىل اســـتمرار التأخر   -٣٢

الوقت الالزم للدول لتقدمي ردودها على قوائم التقييم الذايت املرجعية، على الرغم من أن الكبري يف 
سنة األمانة كانت تبلِّ صة هبا. وبينما يف ال ضات اخلا ضة بانتظام عن حالة االستعرا ستعَر غ الدول امل

الذايت األوىل من الدورة الثانية قدمت قرابة نصــــــف الدول األطراف املســــــتعَرضــــــة قوائم التقييم 
يف املائة  ٢٢املرجعية اخلاصـة هبا يف غضـون سـتة أشـهر من بدء االسـتعراض، مل تقدم سـوى نسـبة 

قوائم التقييم الذايت املرجعية اخلاصة هبا يف غضون فترة األشهر الستة يف السنة الثالثة، ومل تقدم بعد 
ية اخلاصــة هبا حىت وقت كتابة يف املائة من الدول قوائم التقييم الذايت املرجع ٦٩نســبة خميفة قدرها 

  هذا التقرير، أي، يف معظم احلاالت، بعد مثانية أشهر من تاريخ بدء االستعراض. 
    

    االستعراض املكتيب  -٤  
    دورة االستعراض األوىل    

من املبادئ التوجيهية، يقدم اخلرباء احلكوميون نتائج االســـتعراض املكتيب  ٢١وفقًا للفقرة   -٣٣
غضــون شــهر واحد من اســتالم الرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشــاملة وأي  إىل األمانة يف

سنة الرابعة من الدورة األوىل،  ضة. وفيما خيص ال ستعَر معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف امل
 اإلعداد كان عدد قليل من االســـــتعراضـــــات املكتبية للردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية قيد

قبل بدء االستعراض يف غضون شهرين بني شهرين وستة أشهر أكثر من ستة أشهر مل تقدَّم بعد

٠٪ ٠٪

٤٨٪ ٤٥٪

٠٪٧٪
٦٪

٣٥٪
٤٠٪

١٧٪

٠٪ ٠٪

٢٢٪

١١٪

٦٧٪
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ــــــباب منها التأخر يف تقدمي املعلومات ومواجهة صــــــعوبات  حىت وقت كتابة هذا التقرير، ألس
  )١٠(الترمجة. يف
  

    دورة االستعراض الثانية   
حىت وقت كتابة هذا التقرير، كان عدد من االســــــتعراضــــــات املكتبية للردود على قائمة   -٣٤

التقييم الذايت املرجعية اخلاصة بالسنتني األوىل والثانية من الدورة الثانية ال يزال جاريا، بسبب مجلة 
ية، والوقت ال لذايت املرجع مة التقييم ا قائ قدمي الردود على  تأخر يف ت ها ال الزم لترمجة أمور من بين

القوائم املرجعية يف االســــــتعراضــــــات اليت اســــــُتخدمت فيها أكثر من لغة واحدة، والوقت الذي 
  يستغرقه استعراض القوائم املرجعية. 

  
    وسائل احلوار املباشر األخرى  -٥  

ــــــتكمــل  ٢٩من املبــادئ التوجيهيــة والفقرة  ٢٤عمًال بــالفقرة   -٣٥ من اإلطــار املرجعي، ُيس
كتيب، إذا طلبت الدولة الطرف املســـتعَرضـــة ذلك، بأيِّ وســـائل أخرى من وســـائل االســـتعراض امل

  ة أو عقد اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا.ُقطرياحلوار املباشر، مثل القيام بزيارة 
  

    دورة االستعراض األوىل   
بلدًا مســتعَرضــًا  ١٨٤بلدًا من أصــل  ١٧٢حىت وقت كتابة هذا التقرير، اســتفاد بالفعل   -٣٦

ة أو اجتماع مشــــترك. وفيما يتعلق ُقطريمن وســــائل احلوار املباشــــر األخرى إمَّا يف شــــكل زيارة 
ــنة األوىل، ُأجريت  ــتعَرضــة يف الس ــبع والعشــرين املس ة وُعقد ُقطريزيارة  ٢٤بالدول األطراف الس

عان مشتركان. وفيما يتعلق بالدول األطراف الواحدة واألربعني املستعَرضة يف السنة الثانية، اجتما
لدول األطراف ُقطريزيارة  ٣٧ُأجريت  با ما يتعلق  ــــــتركة. وفي ماعات مش ة وُعقدت ثالثة اجت

 ة وُعقدت أربعة اجتماعاتُقطريزيارة  ٣٠اخلمس والثالثني املســتعَرضــة يف الســنة الثالثة، ُأجريت 
زيارة  ٦٨مشــتركة. وفيما يتعلق بالدول الواحدة والثمانني املســتعَرضــة يف الســنة الرابعة، ُأجريت 

اجتماعات مشــــتركة (انظر الشــــكل اخلامس). ووافق عدد من الدول األخرى  ٤ة وُعقدت ُقطري
على وســائل أخرى للحوار املباشــر، وكانت هذه احلوارات يف مراحل خمتلفة من حيث التخطيط. 

ومن بني اســــتعراضــــات  )١٠(عمليات اســــتعراض أخرى، مل يتخذ بعد أي قرار هبذا الصــــدد.ويف 
يارة  قد اختارت تنظيم ز لدول األطراف  تان فقط من ا كانت دول لدورة األوىل املنجزة،  يا ة ُقطر

   عقد اجتماع مشترك. أو
  

__________ 

معظم األحوال، وإن مل يكن يف مجيعها، بالنسبة للدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت هذا هو الوضع يف   )١٠(  
 .٢٠١٨أو  ٢٠١٧إليها يف عام 
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  الشكل اخلامس
املباشر بني البلدان املضطلع به دورة االستعراض األوىل: الوسائل األخرى املستخدمة للحوار 

  يف إطار االستعراض الُقطري
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    دورة االستعراض الثانية    
دولة طرفًا مســــــتعَرضــــــة  ٢٩دولة من أصــــــل  ٢٠حىت وقت كتابة هذا التقرير، كانت   -٣٧
ـــتضـــافت زيارة  يف ـــنة األوىل من الدورة الثانية قد اس ـــر،ُقطريالس ـــيلة أخرى للحوار املباش  ة كوس

واختارت دولة واحدة عقد اجتماع مشــــــترك يف فيينا. ومن بني الدول األطراف املســــــتعَرضــــــة 
دولة طرفا قد اســــتضــــافت  ٢٢دولة، كانت  ٤٨الســــنة الثانية من الدورة الثانية البالغ عددها  يف

ة. وباإلضــــــافة إىل ذلك، مت أثناء اســــــتعراض إحدى هذه الدول األطراف تنظيم زيارة ُقطريزيارة 
ي يارات ُقطر عد أي ز ماع مشــــــترك. ومل تنظم ب ية وكذلك عقد اجت ثة. ُقطر ثال نة ال ــــــ ة يف الس
يارات ال  وحىت عدد من الز يد  يد مواع حتد كان جيري  هذا التقرير،  بة  تا يوقت ك ة األخرى ُقطر

  )١١(اخلاصة بالسنوات األوىل إىل الثالثة من الدورة الثانية (انظر الشكل السادس).

__________ 

ة وكذلك عقد اجتماع مشترك فيما يتعلق باستعراض ُقطرييف السنة الثانية من الدورة الثانية، مت تنظيم زيارة   )١١(  
 االجتماع املشترك يف الرسم البياين.ومل ُيدرج ذلك  إحدى الدول األطراف؛

زيارة قطرية اجتماع مشترك  مل يتم إجراء حوار مباشر خالل
االستعراض املكتمل

 تنفذ مل تتقرر الوسيلة بعد أو مل
بعد

٨٩٪

٧٪ ٤٪ ٠٪

٩٠٪

٧٪ ٠٪ ٢٪

٨٦٪

١١٪ ٠٪ ٣٪

٨٤٪

٥٪
١٪

٧٪

السنة األوىل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة
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  الشكل السادس
ثالث األوىل من دورة االســـتعراض الثانية: الوســـائل األخرى املســـتخدمة للحوار الســـنوات ال

  املباشر بني البلدان املضطلع به يف إطار االستعراض الُقطري
 

 

 

 

 

 

 

 
       

    إعداد جدول األعمال لوسائل احلوار املباشر األخرى  -٦  
املستعَرضة بتخطيط الزيارة من املبادئ التوجيهية، تضطلع الدولة الطرف  ٢٤وفقًا للفقرة   -٣٨
ة وتنظيمها. وُتعد جهات االتصال مشروع جدول األعمال وتقدمه إىل املستعِرضني واألمانة ُقطريال

  قبل إجراء الزيارة.
  

    ة ُقطريالعمل مع اجلهات املعنية األخرى أثناء الزيارات ال  -٧  
    دورة االستعراض األوىل    

ة املضـــــطلع هبا أثناء الدورة األوىل على ُقطريالزيارات اليف املائة من جمموع  ٨٩اشـــــتمل   -٣٩
سابع)، وفقًا للفقرة  شكل ال صلحة آخرين (انظر ال صحاب م من اإلطار  ٣٠عقد اجتماعات مع أ

ضــــمت ممثلني عن  نقاش حلقاتاملرجعي. ويف بعض احلاالت، اختذت تلك االجتماعات شــــكل 
ية والرابطات التجارية وأصـــــحاب مصـــــلحة املجتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســـــاط األكادمي

وطنيني آخرين. ويف حاالت أخرى، َأشركت الدوُل أصحاَب مصلحة وطنيني مثل ممثلي األوساط 
ـــــتعراض  ـــــيق عملية االس ـــــئت لتنس األكادميية واملجتمع املدين والقطاع اخلاص يف اللجان اليت أنش

  واإلشراف عليها.
  

    دورة االستعراض الثانية    
 ،)املائة يف ٩٧,٦( ةُقطريالزيارات المجيع  تقريبًا توقت كتابة هذا التقرير، اشـــــتملحىت   -٤٠

على عقد اجتماعات مع أصــــــحاب  ،اليت ُأجريت يف الســــــنتني األوىل والثانية من الدورة الثانية
  من اإلطار املرجعي (انظر الشكل السابع).  ٣٠مصلحة آخرين، وفقًا للفقرة 

    

زيارة قطرية اجتماع مشترك ل مل يتم إجراء حوار مباشر خال
االستعراض املكتمل

 تنفذ مل تتقرر الوسيلة بعد أو مل
بعد

٦٩٪

٣٪ ٠٪

٢٨٪

٤٦٪

٠٪ ٠٪

٥٤٪

٠٪ ٠٪ ٠٪

١٠٠٪

السنة األوىل السنة الثانية السنة الثالثة



CAC/COSP/IRG/2019/2 

 

V.19-01702 13/21 
 

  الشكل السابع
  ة، حسب دورة االستعراضُقطرياب املصلحة خالل الزيارات الأصح إشراك

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    ، ولغات االستعراضُقطري، ونشر تقرير االستعراض الُقطرينتائج عملية االستعراض ال  -٨  
من املبــادئ التوجيهيــة، يعــدُّ اخلرباُء  ٣٠من اإلطــار املرجعي والفقرة  ٣٣عمًال بــالفقرة   -٤١

املستعِرضون تقرير استعراض ُقطري وخالصة وافية له، بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع احلكوميون 
الدولة الطرف املســــــتعَرضــــــة ومبســــــاعدة من األمانة. وينبغي أن حيدد التقرير التجارب الناجحة 
واملمارسات اجليدة والتحديات املواَجهة، وأن يتضمن مالحظات بشأن تنفيذ االتفاقية. وينبغي أن 

ـــــني  حيدد ـــــاعدة التقنية الالزمة لغرض حتس التقرير أيضـــــًا، عند االقتضـــــاء، االحتياجات من املس
  االتفاقية.  تنفيذ

  
    دورة االستعراض األوىل    

تقريرًا  ١٥٠خالصـــة وافية و ١٦٨حىت وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ُأجنز ما جمموعه   -٤٢
اســـتعراض التنفيذ من أجل اســـتعراضـــات خالصـــة وافية أجنزت وأتيحت لفريق  ٢٧ُقطريًّا؛ منها 

خالصـــة وافية وُأتيحت للفريق. وفيما خيص  ٤٠الســـنة األوىل. وفيما خيص الســـنة الثانية، ُأجنزت 
خالصــــــة وافية وُأتيحت للفريق. وفيما خيص الســــــنة الرابعة، ُأجنزت  ٣٤الســــــنة الثالثة، ُأجنزت 

   صيغتها النهائية.خالصة وافية، وجيري وضع عدة خالصات أخرى يف ٦٧وُأتيحت 
تاريخ، أجنز   -٤٣ هذا ال ياســــــتعراضـــــــا  ١٥٠وحىت  ناك ُقطر لدورة األوىل، وه با ما يتعلق  ا في
 عدمعلى الرغم من  ،ا يف مراحل خمتلفة من اإلجناز. وجتدر اإلشـــــارة إىل أنهُقطرياســـــتعراضـــــا  ٣٤

  خالصة وافية فيما يتعلق هبا.  ١٧جنزت أفقد األربعة والثالثني،  ةُقطريهذه االستعراضات الاكتمال 
ة على اإلنترنت يف نفس ُقطريوقد ُنشــــرت اخلالصــــات الوافية لتقارير االســــتعراضــــات ال  -٤٤

ــــــتعراض التنفيذ، كما ُنشــــــرت على صــــــفحة املوجزات الُقطرية  الصــــــفحة مع وثائق فريق اس
)http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html وحىت وقت كتابة .(

ر على ة اخلاصة بالدورة األوىل قد نشُقطريتقريرا من تقارير االستعراضات ال ٨٢هذا التقرير، كان 

الدورة األوىل الدورة الثانية

٨٩٬٣٪
٩٧٬٦٪

١٠٬٧٪ ٢٬٤٪

)النسبة املئوية(زيارة قطرية مشلت أصحاب مصلحة آخرين 
)النسبة املئوية(زيارة قطرية مل تشمل أصحاب مصلحة آخرين 
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املوقع الشبكي للمكتب بناء على طلب الدول األطراف. وتبعًا للغة التقرير وعدد املرفقات، تراوح 
)١٢(صفحة. ٥٠٠صفحة وأكثر من  ١٠٠طول التقارير بني حنو 

   
ومع أنَّ اخلرباء احلكوميني وافقوا يف بعض احلاالت على إجراء االســـتعراض بلغة غري اللغة   -٤٥

البية االســـــتعراضـــــات أجريت بأكثر من لغة واحدة من لغات األمم املتحدة اليت يفضـــــلوهنا فإن غ
اســتعراض  ١٠٠اســتعراضــًا بلغة رمسية واحدة، و ٦٦اســتعراضــًا، ُأجري  ١٨٤الرمسية. ومن بني 
اســـتعراضـــًا بثالث لغات رمسية. ويف مخس حاالت، مل تكن قد ُحددت بعد  ١٣بلغتني رمسيتني، و

  استخدامها يف االستعراض (انظر الشكل الثامن). اللغة أو اللغات اليت سيجري
    

  الشكل الثامن
  ُقطريدورة االستعراض األوىل: عدد اللغات الرمسية لألمم املتحدة املستخدمة يف االستعراض ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
اللغات ة اليت مل يتخذ بعد قرار بشــــــأن اللغة أو ُقطرياالســــــتعراضــــــات ال شــــــكلالال يشــــــمل هذا   :ملحوظة  

  ستستخدم فيها. اليت
  

    دورة االستعراض الثانية    
تقارير استعراضات  ٧خالصة وافية و ١٦حىت وقت كتابة هذا التقرير، كانت قد ُأجنزت   -٤٦
ــنة الثانية من الدورة ُقطري ــنة األوىل من الدورة الثانية، يف حني أنه فيما يتعلق بالس ة فيما يتعلق بالس

ة، ُقطريخالصــات وافية ومل ينجز أي تقرير من تقارير االســتعراضــات ال ٤الثانية كانت قد ُأجنزت 
ويرجع جانب من ذلك إىل التأخري الذي حدث يف تقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية 

  ة.ُقطريويف تنظيم الزيارات ال
اســتعراضــات بلغة واحدة من  ١٠ويف الســنة األوىل من دورة االســتعراض الثانية، ُأجريت   -٤٧

اســتعراضــات بثالثة  ٣اســتعراضــًا بلغتني من اللغات الرمسية، و ١٥اللغات الرمسية لألمم املتحدة، و

__________ 

 .CAC/COSP/IRG/2016/3لالطِّالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة بتكاليف الترمجة، انظر الوثيقة   )١٢(  

لغة واحدة
٦٦٪

لغتان
١٠٠٪

ثالث لغات
١٣٪
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ــــــتعراض ال يزال  ــــــتعراض واحد، كان قرار حتديد لغة االس من اللغات الرمسية. وفيما يتعلق باس
  لنظر.ا قيد
اســــتعراضــــًا بلغة واحدة من  ١٥ويف الســــنة الثانية من دورة االســــتعراض الثانية، ُأجري   -٤٨

اســتعراضــات بثالثة  ٤اســتعراضــًا بلغتني من اللغات الرمسية، و ٢٣اللغات الرمسية لألمم املتحدة، و
ـــت ـــتعراضـــات، كان القرار بشـــأن حتديد لغة االس ـــتة اس عراض من اللغات الرمسية. وفيما يتعلق بس

  ُيتخذ بعد. مل
اســــتعراضــــًا بلغة واحدة من  ١٥ويف الســــنة الثالثة من دورة االســــتعراض الثانية، ُأجري   -٤٩

ــــــتعراضــــــًا بلغتني من اللغات الرمسية. وفيما يتعلق بأربعة  ١٧اللغات الرمسية لألمم املتحدة، و اس
  الشكل التاسع).استعراضات، كان القرار بشأن حتديد لغة االستعراض مل ُيتخذ بعد (انظر 

    
  الشكل التاسع

الســـنة األوىل والثانية والثالثة من دورة االســـتعراض الثانية: عدد اللغات الرمسية لألمم املتحدة 
  ُقطرياملستخدمة يف االستعراض ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
اللغات  ة اليت مل يتخذ بعد قرار بشأن اللغة أوُقطرياالستعراضات ال الشكلال يشمل هذا   :ملحوظة  

  ستستخدم فيها.  اليت
    

الدورات التدريبية جلهات االتصال واخلرباء احلكوميني املشاركني   -هاء  
  استعراض التنفيذ آلية يف
  

من املبــادئ التوجيهيــة للخرباء  ١١من اإلطــار املرجعي لآلليــة والفقرة  ٣٢وفقــًا للفقرة   -٥٠
ضات ال شأن إجراء االستعرا ة، تنظم األمانة دورات تدريبية من حني إىل ُقطرياحلكوميني واألمانة ب

آخر جلهات االتصـــال واخلرباء احلكوميني املشـــاركني يف االســـتعراضـــات. وهتدف هذه الدورات 

لغة واحدة
٣٩٪

لغتان
٥٥٪

ثالث لغات
٧٪
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التدريبية إىل تعريف جهات االتصــال واخلرباء باملبادئ التوجيهية بغية زيادة قدرهتم على املشــاركة 
  يف عملية االستعراض. 

  
    دورة االستعراض األوىل

خبري يف إطار دورة االستعراض األوىل، مبا يسهم يف إنشاء  ١ ٨٠٠ُدرِّب حىت اآلن أكثر من  -٥١
جمموعة عاملية من خرباء مكافحة الفساد. وُقدمت دورات تدريبية وطنية ومساعدة خمصصة إىل أكثر 

  سبع دورات تدريبية إقليمية.  ٢٠١٣دولة، ونظمت منذ حزيران/يونيه  ٤٠من 
  

    االستعراض الثانيةدورة 
دورات تدريبية عاملية  ١٠ســـبع دورات تدريبية إقليمية و ٢٠١٩ُنظمت حىت آذار/مارس   -٥٢

ـــرة عقب  ـــتعراض الثانية. وعلى وجه اخلصـــوص، كانت الدورات التدريبية تعقد مباش لدورة االس
طراف املستعَرضة دورات فريق استعراض التنفيذ، بغية االقتصاد يف التكاليف اليت تتكبدها الدول األ

للدول األطراف أتيحت ضـــــروب من املســـــاعدة املحددة األهداف واألمانة. وفضـــــال عن ذلك، 
املســـتعَرضـــة دعما الســـتعراضـــاهتا، وال ســـيما املســـاعدة اليت يقدمها املكتب إىل الدول فيما يتعلق 

   باستيفاء ردودها على قوائم التقييم الذايت املرجعية.
جهة اتصـــــال وخبري  ١ ٢٠٠التقرير، كان قد مت تدريب أكثر من وحىت وقت كتابة هذا   -٥٣

جهة اتصـــــــال وخبري حكومي كانوا قد شـــــــاركوا يف الدورات  ٧٠٠حكومي، منهم أكثر من 
  التدريبية اإلقليمية والعاملية لدورة االستعراض الثانية. 

    
  )١٣(حتليل سري عمل اآللية وسبل املضي ُقدمًا  -ثالثًا  

  
    ة ُقطريحاالت التأخري يف إجناز االستعراضات الاستمرار   -ألف  

منذ وقت مبكر، أي منذ انعقاد الدورة اخلامســــة ملؤمتر الدول األطراف، ســــلطت األمانة   -٥٤
الضــوء على أن "من املرجح أيضــًا أن يتطلب" اســتعراض تنفيذ الفصــل الثاين من االتفاقية "إجراء 

 )١٤(الت الوطنية" نظرًا لكونه "يتميز ببعد مداه".مشـــــاورات وطنية بني كثري من اإلدارات والوكا
وكان متوقعًا أن تلك املشاورات ميكن أن تؤدي إىل حدوث حاالت تأخري، وخصوصًا فيما يتعلق 
جبمع معلومات كافية لضمان إجراء حتليل جمٍد من أجل االستعراضات. وتشري مقارنة الوقت الذي 

لدول األطراف لتقدمي قوائم التق لدورتني األوىل احتاجته ا ناء ا لذايت املرجعية اخلاصـــــــة هبا أث ييم ا
والثانية إىل وجود املزيد من حاالت التأخري يف تقدمي الدول قوائم التقييم الذايت املرجعية اخلاصة هبا 
ــــــتفيد من التجارب واألفكار  يف الدورة الثانية، على الرغم من أن الدورة الثانية كان ينبغي أن تس

  تسبت خالل الدورة األوىل. الثاقبة اليت اك

__________ 

 CAC/COSP/IRG/2018/2معظم املعلومات الواردة يف هذا الفصل متاح يف الوثيقتني   )١٣(  
 .CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13و

 .CAC/COSP/2013/14انظر الوثيقة   )١٤(  



CAC/COSP/IRG/2019/2 

 

V.19-01702 17/21 
 

لتنبيه الدول األطراف إىل حاالت التأخري املتوقعة، حىت قبل بدء  جهودهاوواصلت األمانة   -٥٥
مت دورات تدريبية لصــــاحل جهات االتصــــال واخلرباء االســــتعراضــــات. وحتقيقا هلذه الغاية، ُنظِّ

وأســـفر التدريب املبكر جلهات االتصـــال احلكوميني قبل الســـنتني الثانية والثالثة من الدورة الثانية. 
ــــــتعراضـــــــات ال بدء االس بل  يق بدء ُقطر بل مواعيد  ــــــمية أكثرية جهات االتصـــــــال ق ة عن تس

  ة. ُقطريال  االستعراضات
وقد أشــــارت مرارًا الدول األطراف املســــتعَرضــــة يف الدورة الثانية إىل الفصــــل الثاين من   -٥٦

ه ســـبب حاالت التأخر يف تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية. االتفاقية، املتعلق بتدابري املنع، باعتبار
وزاد األمر تعقُّدا احلاجة إىل التشــاور مع عدد كبري من أصــحاب املصــلحة، وخصــوصــًا يف الدول 

ما كانت ُتطلب  كثريًااالحتادية أو ذات الواليات القضــــائية املتعددة، ألنَّ املعلومات واملســــامهات 
  واملستوى االحتادي كليهما. على مستوى الواليات 

ضة قائمة التقييم الذايت املرجعية   -٥٧ ستعَر ستمرار حاالت التأخري يف تقدمي الدول امل وال يزال ا
مثار قلق لدى األمانة. فبعد عشــــرة أشــــهر من بداية الســــنة الثالثة من دورة االســــتعراض الثانية، 

ن الدول األطراف املســـــتعَرضـــــة يف تلك دولة م ١١يقدم قوائم التقييم الذايت املرجعية ســـــوى  مل
دول من الدول األطراف املســتعَرضــة يف الســنة الثانية  ٩الســنة، بينما يف الوقت نفســه مل تقدم بعد 
  ، قوائم التقييم الذايت املرجعية اخلاصة هبا. ٢٠١٧من الدورة الثانية، اليت بدأت يف متوز/يوليه 

الدول األطراف اليت كانت تقوم بدور دول  أنَّ عددا من أيضـــــــًاوقد الحظت األمانة   -٥٨
أطراف مســتعِرضــة يف الســنتني األوىل والثانية أصــبحت هي نفســها بعد ذلك قيد االســتعراض يف 

أدى إىل زيادة يف عبء العمل على مجيع املعنيني. وقد أخذ  مماالسنتني الثانية والثالثة، أو بالعكس، 
إىل السنوات الالحقة من الدورة الثانية يؤثر سلبا على بالفعل انتشار تداعيات حاالت التأخري هذه 

قدرة الدول، وكذلك األمانة، على تنفيذ االســتعراضــات املتأخرة واســتعراضــات الســنة الالحقة يف 
  وقت واحد.

  
    سبيل املضي ُقدمًا    

يف حني أنَّ من الســــابق ألوانه إجراء مقارنة شــــاملة للخطوات املختلفة اليت تنطوي عليها   -٥٩
ة اخلاصـــة بالدورتني األوىل والثانية فإنه، بالنظر إىل حاالت التأخر يف تقدمي ُقطرياالســـتعراضـــات ال

ــــــتعراضقوائم التقييم الذايت املرجعية، هناك ما يدعو للقلق الشــــــديد فيما يتعلق مبدة كل  من  اس
  املترتب عليه. ة اخلاصة بالدورة الثانية وطول املدة اإلمجالية لتلك الدورةُقطرياالستعراضات ال

وستواصل األمانة رصد التقدم العام املحرز يف تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية وإكمال   -٦٠
  االستعراضات، وإبقاء الفريق على علم بأداء اآللية يف دورهتا الثانية. 

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر يف الســــبل الكفيلة بتشــــجيع مجيع الدول األطراف على   -٦١
  ضاعفة جهودها من أجل منع حدوث أيِّ حاالت تأخري إضافية، هتدد األداء اجليد لآللية.م
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    تأثري اآللية على التدابري املتخذة من جانب الدول على الصعيد الوطين   -باء  
عندما ُأطلقت آلية اســتعراض التنفيذ، كان من الصــعب التنبؤ بالكيفية اليت ســتؤثر هبا آلية   -٦٢

ــــــتعراض األقران العاملية الفريدة اجلديدة هذه على اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف ملكافحة  اس
نة، الفســـاد وعلى التنفيذ الفعال لالتفاقية. وقد ُوضـــعت يف ذلك الوقت افتراضـــات إحصـــائية معيَّ

شكلت األساس لعمل اآللية خالل الدورة األوىل. وكانت تلك االفتراضات تتعلق بأمور من بينها 
ــــــتقبال زيارات  ة كجزء من ُقطريالزيادة يف عدد الدول األطراف، وعدد الدول اليت ترغب يف اس

ــــــتعراضـــــــاهتا، ومدى رغبتها يف املشـــــــاركة يف الدورات التدريبية اليت تقدم من أجل إجراء  اس
االســـتعراضـــات. وباملثل، ومن منظور موضـــوعي، مل يكن واضـــحا ماذا ســـيكون تأثري اآللية على 
ــــــاد. ومن املأمون اآلن القول بأن تأثري  اجلهود املحلية واإلقليمية والدولية الرامية إىل مكافحة الفس

  اآللية فاق التوقعات من مجيع النواحي.
، كان ٢٠٠٩آللية للتوقعات: ففي عام وفيما يلي بضــــــعة أمثلة ملموســــــة على جتاوز ا -٦٣
ـــتصـــبح أطرافا يف االتفاقية خالل مدة الدورة األوىل. وقد وصـــل عدد  ١٦٠ض أن ااالفتر دولة س

يف املائة  ٥٠أن  ٢٠٠٩طرفا. وكانت التوقعات يف عام  ١٨٦األطراف يف االتفاقية حىت اآلن إىل 
وار املباشـــر. وقد مت جتاوز هذا التوقع ة كوســـيلة أخرى للحُقطريمن البلدان ســـتختار تنظيم زيارة 

يف  ٧ة، واختارت نســـبة ُقطرييف املائة من البلدان بزيارة  ٩٢اآلن بقدر كبري، حيث رحبت نســـبة 
املائة أخرى عقد اجتماع مشـــترك، وكان هذا االختيار األخري يف معظم األحوال راجعًا ألســـباب 

ها ا قت في فا جاالت األخرى اليت  ية. وكان من امل تدريب اخلرباء أمن قدر كبري  عات ب ية التوق آلل
احلكوميني وجهات االتصــال. ففي البداية، كان من املتوقع أنه خالل مدة الدورة األوىل ســيجري 

من اخلرباء احلكوميني وجهات االتصــــال. بيد أنه، بســــبب االهتمام هبذا  ١٦٠تدريب ما جمموعه 
ية اليت نظمت تدريب لدورات ال تدريب، مت عن طريق ا ية ال ية وآل فاق نة بشـــــــأن االت فذهتا األما ها ون

ــــــتعراض التنفيذ يف إطار الدورة األوىل تكوين جمموعة عاملية قوامها  ــــــني  ١ ٨٠٠اس من املمارس
املعنيني مبكافحة الفســاد، وانضــم كثريون آخرون إىل هذه الشــبكة من املمارســني املعنيني مبكافحة 

لية جمموعة عاملية من املمارســــني يف جمال الوقاية الفســــاد خالل الدورة الثانية. وبذلك أنشــــأت اآل
  الفساد ومكافحته ما فتئت تتزايد. من
سة يف العديد من  -٦٤ سيق والتعاون جماالن آخران حققت فيهما اآللية نتائج ملمو وحتسني التن

ُشدد على دور االستعراضات يف حتسني البىن سية املؤسسية والتعاون  الدول األطراف. فقد  األسا
الصــــعيد الوطين، وكذلك على ما لالســــتعراضــــات من أثر إجيايب على تعزيز قدرات التعاون  على

  الدويل، على املستوى املحلي ومع الدول األطراف األخرى على السواء. 
وقد وضعت اآللية، يف العديد من املجاالت، معايري مرجعية ميكن أن يقاس هبا التقدم املحرز  -٦٥

يف املائة من الدول  ٧٤، رأت ٢٠١٧ادا إىل املعلومات اليت مجعت يف عام يف مكافحة الفساد. واستن
وأوجه القصــور يف أطرها ونظمها  ثغراتاألطراف أن اســتعراضــات األقران ســاعدت على حتديد ال

  املحلية ملكافحة الفساد، وكان هلا أثر إجيايب عام على جهودها الوطنية الرامية إىل مكافحة الفساد. 
يث دور اآللية يف التسبب يف اختاذ تدابري ملموسة ملكافحة الفساد، تشري املعلومات حومن  -٦٦

سها اليت ُجمعت من الدول األطراف يف عام  سابقا، إىل أن ٢٠١٧نف يف املائة من  ٨٦، كما ذكر 



CAC/COSP/IRG/2019/2 

 

V.19-01702 19/21 
 

الدول األطراف أجرت إصــــــالحات جلعل تشــــــريعاهتا متوافقة مع متطلبات االتفاقية الواردة يف 
ــــــبة الفصــــــلني الث يف املائة من الدول بأهنا اختذت تدابري تتعلق  ٥٨الث والرابع منها. وأفادت نس

بالفصــلني الثاين واخلامس، إما كنتيجة مباشــرة للدورة األوىل أو يف إطار االســتعداد للدورة الثانية 
  الستعراض التنفيذ.

املتخذة بعد  وســـتواصـــل األمانة مجع املعلومات من الدول على أســـاس طوعي عن التدابري -٦٧
  إجناز االستعراضات، بغية توفري حتليل أكثر مشوال هلذه املعلومات من أجل دورة املؤمتر املقبلة.

وإىل ذلك احلني، ترد فيما يلي أمثلة على التدابري اليت اختذهتا الدول، وكذلك املنظمات   -٦٨
عتبارها جماالت ذات أولوية، الدولية واإلقليمية، يف املجاالت اليت مت حتديدها يف االســـتعراضـــات با

  استنادا إىل عدد التوصيات املقدمة واالحتياجات املستبانة إىل املساعدة التقنية.
  

    للتغيري: التدابري املتخذة نتيجة لالستعراضات قاطرةاآللية باعتبارها   -جيم  
ة إىل ُقطريكما هو مبني يف الوثائق الســـابقة اليت أعدهتا األمانة، أفضـــت االســـتعراضـــات ال -٦٩

إجراء تعديالت تشــــريعية ومؤســــســــية يف عدد كبري من الدول، من أجل التنفيذ الكامل لالتفاقية 
  التنفيذ اليت ُحددت يف سياق االستعراضات.  ثغراتومعاجلة 

إىل املعلومات املقدمة من الدول عن التدابري اليت اختذت بعد إجناز اســتعراضــات  واســتنادًا -٧٠
يف التنفيذ الكامل للفصـــــلني الثالث والرابع من االتفاقية،  املســـــتبانة الثغرات ســـــدالدورة األوىل ل

شهود واملبلغني،  سلطات املحلية يف جمال التحقيقات تبني أن موضوعي املتعلقني حبماية ال قدرات ال
 ةالتنفيذ املستبان ثغراتجهود خاصة ملعاجلة عدد كبري من  امبشأهنُبذلت قد  املالية والتعاون الدويل

  . اتاالستعراض ا على إثرمفيه
من االتفاقية، املتعلقة حبماية الشــــــهود ومحاية املبلغني، من  ٣٧و ٣٣و ٣٢وكانت املواد  -٧١

ويف حني كان القانون  ت توصـــيات بشـــأهنا يف دورة االســـتعراض األوىل.أشـــيع املواد اليت صـــدر
 ثغراتالعامة من أجل محاية الشـــهود، كانت الاجلنائي يف معظم الدول حيتوي على بعض األحكام 

يف تنفيذ األحكام اخلاصــــة حبماية املبلغني أكثر انتشــــارًا. ويف الوقت نفســــه، أشــــارت الدول إىل 
ضات  ستعرا ساعدة التقنية من أجل التنفيذ الكامل لتلك األحكام. ومن خالل اال احتياجات من امل

أصــبح من الواضــح أن الدول ال متيز دائمًا بوضــوح وعمليات تقدمي املســاعدة على ســبيل املتابعة، 
  بني محاية الشهود ومحاية املبلغني.

ويف الردود الواردة من الدول األطراف عن التدابري اليت اختذت بعد إكمال االستعراضات،  -٧٢
من خالل اللوائح التنظيمية والقوانني اجلديدة أو  ثغراتأبلغت دول عديدة عن أهنا عاجلت هذه ال

عدلة من أجل حتسني اإلبالغ ومحاية املبلغني، وعن طريق إنشاء مؤسسات جديدة مكلفة بتنفيذ امل
  تلك التدابري. 

وأوضــحت عدة دول أنه مت اختاذ عدد من التدابري نتيجة الســتعراضــاهتا، مبا يف ذلك ربط  -٧٣
ت إحدى الدول التعديالت التشــريعية ربطا مباشــرا بالتوصــيات اليت وردت أثناء االســتعراض. وبين

أن وزارة العدل أنشأت عقب اختتام االستعراض فريقا عامال مشتركا بني املؤسسات مكلفا حبصر 
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سبل  شاكل املحتملة، واقتراح  شريعات واملمارسات املتعلقة باإلبالغ عن املخالفات، وحتديد امل الت
ـــأن محاية املبلغني  اليت نفذت إىل جانب املضـــي قدما. وأبلغت بضـــعة دول عن التدابري املتخذة بش

عن  أيضًاتدابري تستحدث مسؤولية األشخاص االعتباريني. ويف هذا السياق، أفاد عدد من الدول 
  إنشاء التزامات على القطاع اخلاص بأن يضع نظمًا تتيح اإلبالغ عن املخالفات ومحاية املبلغني. 

االســــــتعراضــــــات ويف وقت الحق، أحاط املجلس االقتصــــــادي واالجتماعي علما بأثر  -٧٤
ــــــجع يف قراره ُقطريال احلكومات على مجيع املســــــتويات على اعتماد وتنفيذ  ٢٠١٨/١٢ة، وش

تشــريعات شــاملة بشــأن محاية املبلغني عن املخالفات تأخذ بنهج واســع النطاق إزاء محاية املبلغني، 
لتنفيذ، من وعلى تعزيز اجلهود الرامية إىل وضـــــع إجراءات محاية املبلغني عن املخالفات موضـــــع ا

خالل مجلة أمور من بينها التثقيف العام وكذلك اإلجراءات والتوجيهات املوحدة، باالســـــتناد إىل 
نتائج آلية اســــــتعراض التنفيذ وتبادل املمارســــــات اجليدة يف جمال منع الفســــــاد، مبا يف ذلك نظم 

  وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات. 
خمتلف الســـلطات الوطنية املتخصـــصـــة جماال آخر  وكان تعزيز قدرات التحقيق املايل لدى -٧٥

أشــــري فيه إىل عدد كبري من االحتياجات من املســــاعدة التقنية، بســــبب التحديات املســــتبانة أثناء 
االستعراضات. وكانت هذه التحديات يف كثري من األحيان شاملة لعدة قطاعات وذات تأثري على 

  من االتفاقية.  ٣٨و ٣٦و ٣١و ٢٣تنفيذ املواد 
وعند اإلبالغ عن التدابري املتخذة بعد االستعراض، أشارت الدول إىل أهنا استجابت لتلك  -٧٦

شتركة  التوصيات من خالل التعاون بني املؤسسات. ومشلت هذه اجلهود تنظيم دورات تدريبية م
  ملوظفي التحقيقات يف خمتلف املؤسسات. 

 تعزيز املهارات التحقيقية وحتســني وأشــارت عدة دول أيضــًا إىل ربط جهودها الرامية إىل -٧٧
النظم الوطنية ربطا مباشرا بالتحقيقات الدولية وجهود التعاون الدويل. وأشارت إحدى الدول إىل 
أهنا، من خالل توســيع صــالحيات وحدة االســتخبارات املالية لكي يتســىن هلا أن تطلب معلومات 

بيق هذه الصالحيات بنفس القدر عند تلقي أن يتسىن تط أيضًاإضافية من الكيانات املبلغة، كفلت 
طلبات من وحدات االستخبارات املالية األجنبية. وسلطت دولة أخرى الضوء على أهنا، من أجل 
شوة  شأت وحدة مركزية جديدة معنية بالر ساد الدولية، أن ضايا الف تعزيز قدرهتا على التحقيق يف ق

من داخل اجلهاز ومن موارد  شـــــــدرمية، حلاجلالوطين املعين مبكافحة  جهازهاوالفســـــــاد، داخل 
كفالة إمكانية غري قادرة بعد على  زالت ماالســــلطات األخرى. غري أن إحدى الدول أفادت بأهنا 

 والقضـــايا التحقيقات منالوصـــول على حنو منهجي إىل لوائح االهتام واألحكام القضـــائية الناشـــئة 
  .لديها املنظورة

مواد الفصل الرابع من االتفاقية، بشأن التعاون الدويل، إىل تقدمي أكرب عدد  وأفضت دائمًا -٧٨
من التوصــــيات وحتديد أكرب قدر من االحتياجات من املســــاعدة التقنية طوال الدورة األوىل. وقد 
أفادت دول عديدة عن اعتماد قوانني بشـــأن التعاون الدويل، يف حني أشـــارت دول أخرى إىل أهنا 

بشأن التعاون الدويل يف قوانني أخرى، مثل قانون اإلجراءات املدنية أو تشريعات  أدرجت أحكاما
مكافحة غسل األموال. وأبرزت بعض الدول أهنا واصلت إبرام اتفاقات ثنائية من أجل االستجابة 

ة. وأشارت دول أخرى إىل أهنا انضمت إىل عدد ُقطريللتوصيات اليت تلقتها أثناء االستعراضات ال
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ــــــارت دولة من اال ــــــيع نطاق قدراهتا يف جمال التعاون الدويل. وأش تفاقات اإلقليمية من أجل توس
واحدة تلقت توصية بأن تنظر يف اعتماد تشريع مفصل خيص حتديدًا التعاون الدويل إىل أهنا بعد أن 
أجرت هذا النظر رأت أن من غري الضروري اعتماد هذا التشريع وفضلت بدال من ذلك أن تطبق 

  اقية مباشرة.االتف
ــــــتركة  -٧٩ فإن انتشـــــــار التحديات املش قانون  فاذ ال وكما كان احلال يف جمال التجرمي وإن

واالحتياجات املشــــتركة من املســــاعدة التقنية أدى إىل اختاذ جمموعة من املبادرات اإلقليمية الرامية 
  إىل تلبية هذه االحتياجات. 

يميا على التحقيقات املالية والصـــالت نظم املكتب تدريبا إقل ،٢٠١٨ويف آب/أغســـطس  -٨٠
عقد  أيضــًا ٢٠١٨بغســل األموال لســري النكا وملديف، عقد يف كولومبو. ويف آب/أغســطس 

املكتب اجتماعا على الصــعيد دون اإلقليمي بشــأن غســل األموال القائم على التجارة، باالشــتراك 
 وبرمودا وأمريكا الالتينية، لصــاحل مع وحدة التحليل املايل يف بنما ومنظمة صــد اجلرمية يف الكارييب

ــــــتاريكا وكولومبيا،  ٢٦ من موظفي إنفاذ القانون يف بنما وبريو واجلمهورية الدومينيكية وكوس
ُعقد يف بنما ســييت. ومن األمثلة األخرى على األنشــطة اليت يضــطلع هبا املكتب تيســري عقد حلقة 

اجلنائية واملالية ويف جرائم الفساد والصالت  عمل إقليمية بشأن التعاون الدويل يف جمال التحقيقات
  . ٢٠١٨بغسل األموال، لستة بلدان يف جنوب آسيا، ُعقدت يف نيودهلي يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 


