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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٥مدينة بنما، 

  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 
      ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ األمم املتحدة

      تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذتقرير مرحلي عن     
      مذكّرة من األمانة    

  ملخَّص  
يف دورة   القُطريـة    عن تنفيذ االستعراضـات   يثة  حدمعلومات   حتتوي هذه املذكِّرة على      

وعمـا ينـهض    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد،         االستعراض األوىل آللية استعراض تنفيذ    
ــه  ــذ  ب ــق اســتعراض التنفي ــة  فري ــشطة يف إطــار اضــطالعه بوظيف ــة  مــن أن ــى عملي  اإلشــراف عل

ــ توصــيات يف جمــال الــسياسات الاالســتعراض وتقــدمي  يف االتفاقيــة دول األطــراف إىل مــؤمتر ال
  .وإقرارهاللنظر فيها 
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   طرية وتنفيذها يف دورة االستعراض األوىلقُتنظيم االستعراضات ال  -الًأو  
      من سنتها األوىل إىل الرابعة

    رعةقُسحب ال  - ألف  
 مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة    ١٤وفقــاً للفقــرة   -١

 سـنة  أيِّاختيـار الـدول األطـراف املـشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف                الفـساد، جيـري   ملكافحة  
وفـضالً عـن ذلـك، تـنّص        . رعـة يف بدايـة كـل دورة اسـتعراض         قُاالستعراض بال  معيَّنة من دورة  

جيـرى اختيـار الـدول األطـراف املـستعرِِِضة بالقــُرعة        "أن    من اإلطـار املرجعـي علـى       ١٩الفقرة  
  ".ل األطراف باستعراضات متباَدلة الدومالدورة، على أالَّ تقو منيف بداية كل سنة 

ــراره    -٢ ــؤمتر، يف ق ــد امل ــدى ، املمارســة ٤/١وأيَّ ــة ل ــشأن   املتَّبع ــذ ب ــق اســتعراض التنفي  فري
  .رعةقُإلجرائية النامجة عن سحب الاملسائل ا

ــات ا       -٣ ــع املتطلب ــة أن جتمِّ ــة إىل األمان ــه الرابع ــق يف دورت ــب الفري ــة  إلجراوطل ــة املتعلق ئي
وسـريد ذلـك التجميـع يف الوثيقـة         . رعة واملمارسة اليت يتبعها الفريق يف هذا الـصدد        قُبسحب ال 

CAC/COSP/2013/16  الـيت أُجريـت مـن    رعـة  قُالبـشأن  م هذه املذكرة سـوى حتـديث        دِّ؛ وال تق
 للفريـق    يف الـدورة الرابعـة املـستأنفة       إعـادة سـحبها   لـسنة الرابعـة مـن الـدورة األوىل بغيـة            أجل ا 
  .ع عقدها يف مدينة بنمااملزم
رعــة قُ عقــب ســحب ال٢٠١٣يوليــه / متــوز١يف طريــا قُوبــدأ اثنــان وســتون استعراضــا   -٤

 هنـاك دولـة     نَّبيـد أ  . عـة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ       الذي جرى يف اجلـزء األول مـن الـدورة الراب          
 قيـــد  دولـــة٦٣ًن  هنـــاك اآلنَّا يعـــين أواحـــدة أصـــبحت طرفـــا يف االتفاقيـــة ُبعيـــد ذلـــك، ممـــ  

. االستعراض يف السنة الرابعة، ورمبا سيكون هناك املزيد حبلول موعـد انعقـاد الـدورة اخلامـسة                
ة اخلامــسة للمــؤمتر بالنــسبة للــدول األطــراف  ررعــة يف الــدوقُوســوف يتعــّين إجــراء ســحب لل 

ر وهنـاك سـت دول مل جتـ       . رعـة قُسـتعراض الراغبـة يف تكـرار سـحب ال         اجلديدة والدول قيد اال   
  .بعُد استعراضا يف الدورة األوىل

 من اإلطار املرجعي، تعيِّن كلُّ دولـة طـرف خـرباء حكـوميني يـصل               ٢١ووفقاً للفقرة     -٥
ان عـدد  ووقت كتابة هـذا التقريـر، كـ   .  خبرياً لغرض القيام بعملية االستعراض  ١٥عددهم إىل   

 سـبع دول، ومجيـع هــذه   م بعـد قائمــة بأمسـاء خربائهـا احلكـوميني    دِّالـدول األطـراف الـيت مل تقـ    
تـصاالت جاريـة مـع مجيـع     وكانت اال. راً مؤّخ إليهاق على االتفاقية أو انضمَّالدول تقريبا صدَّ  

  .تلك الدول
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    طرية وتنفيذهاقُين لالستعراضات الاجلدول الزم  - باء  

جـراء  ، املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إ       ٤/١قراره   أيَّد املؤمتر، يف    -٦
.  على طلب فريق استعراض التنفيـذ      ًءاليت وضعت يف صيغتها النهائية بنا      القُطرية   االستعراضات

طريـة مـن أجـل ضـمان اتِّـساق          قُ زمنية إرشـادية لالستعراضـات ال      أطراًوحتدِّد املبادئ التوجيهية    
 والغرض من هذا القسم هو إعطـاء حملـة عامـة عـن اجلـدول الـزمين                . وكفاءة عملية االستعراض  

  .األوىل إىل الرابعةمن جرَيت يف السنوات أُضات القُطرية اليت لالستعرا
ومـن أصـل    .  يف الـسنة الثانيـة     اً استعراض ٤١ يف السنة األوىل و    اً استعراض ٢٧جري  أُوقد    -٧

   يف  استعراضــا٢٩ًجريــت يف الــسنة الثالثــة، بــدأ أُاخلمــسة والــثالثني الــيت  القُطريــة االستعراضــات
رعـــة يف الـــدورة الثالثـــة للفريـــق، وبـــدأت ســـتة قُ عقـــب ســـحب ال٢٠١٢يوليـــه / متـــوز٢٠

رعــة يف قُإعــادة ســحب العمليــة  عقــب ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٤استعراضــات يف 
 الـدول األطـراف     جتـاوب يف سـت حـاالت بـسبب عـدم          الـيت طُلبـت     الدورة الثالثة املـستأنفة     

 قيـد االسـتعراض يف الـسنة الرابعـة           دولـة  ٦٢ اًوأُبلغـت رمسيـ   . املستعرِضة اليت سـبق اختيارهـا     
  .٢٠١٣ه يولي/ متوز١ببدء استعراضاهتا يف 

    
      طريةقُخلطوات األوَّلية لالستعراضات الا    
    تأكيد االستعداد للخضوع لالستعراض    

شهدت السنة األوىل بعض حاالت التأّخر نظـراً لطـول الوقـت الـذي اسـتغرقته بعـض                    -٨
ومل تـشهد الـسنة الثانيـة أي حـاالت          . ا للخضوع لالستعراض  البلدان يف اإلبالغ عن استعداده    

ويف السنة الثالثة، ومن أصل مخس دول كانت قـد أرجـأت استعراضـاهتا        . تأّخر من هذا القبيل   
إىل الــسنة التاليــة، أبلغــت ثــالث دول فريــق االســتعراض خــالل الــدورة الثالثــة بقرارهــا إجــراء  

  .موعد الدورة الثالثة املُستأنفةنة بذلك مع حلول استعراضاهتا، وأبلغت دولتان أخريان األما
عــن بعــض الــدول  ت استعراضــها يف الــسنة الرابعــة، أعربــيزمــع  دولــة٦٢ًومــن أصــل   -٩

 إىل تأجيل االستعدادات املتعلقة باستعراضـاهتا إّمـا ألهنـا دول أطـراف جديـدة، أو أهنـا                   احاجته
ــدء كــدول  ترغــب يف االســتفادة   ــها ملة اكتــساب اخلــربة  مــستعرِضة بغيــ مــن فرصــة الب  ، ولكن

  .ن، وفقا لإلطار املرجعي، من تأجيل استعراضاهتاكّتتم
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    تعيني جهة وصل لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضة    
 مـن املبـادئ التوجيهيـة، تعـيِّن كـلُّ           ١٣ من اإلطـار املرجعـي والفقـرة         ١٧وفقاً للفقرة     -١٠

ــة أســاب    ــة طــرف مــستعَرضة، يف غــضون ثالث ــسيق    دول ــاً، جهــةَ وصــلٍ لتن يع مــن إبالغهــا رمسي
ــةَ بــذلك    ــر األمان ــة االســتعراض، وُتخِط ــأخُّر يف وأدَّ. مــشاركتها يف عملي  جهــات تــسميةى الت

وحــثَّ املــؤمتر، يف . املعنيــة القُطريــة  يف إجــراء االستعراضــاتكــبرية حــاالت تــأّخر إىلالوصــل 
 جهــات الوصــل اخلاصــة هبــا يف ميةتــس، الــدولَ األطــراف املــستعَرضة علــى كفالــة ٤/١القــرار 

  .الوقت املطلوب وفقاً للمبادئ التوجيهية
ألمانـة مـذكّرات شـفوية     اُترِسـل ومـن أجـل االضـطالع باألعمـال التحـضريية مبكِّـراً،         -١١

 جهـات الوصـل التابعـة هلـا يف          تـسمية  فيهـا الـدول املـستعَرضة علـى          ُتـشجِّع رعة  قُقبل سحب ال  
ذه اإلمكانية أكثر مـن نـصف عـدد الـدول األطـراف املـستعَرضة               واستفاد من ه  . مرحلة مبكِّرة 

 أيـضاً مـشاركة جهـات الوصـل         مما كفل  دولة يف السنة الرابعة      ٢٥يف السنتني الثانية والثالثة، و    
  .يف حلقات العمل التدريبية اليت ُعقدت مباشرة بعد دوريتْ فريق االستعراض

    
  الشكل األول

     جهات الوصلتسمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جهـة   ٣٠مجيع جهات الوصـل املُعيَّنـة يف الـسنة الثالثـة واسـتفادت               وقُدِّم التدريب إىل    -١٢
الوصـل دور تنـسيقي ومل يكـن هلـا دور            ويف حاالت قليلـة كـان جلهـة       . وصل من هذه الفرصة   

  .التدريب  شخصاً آخر لتلقِّيفسمَّت أو تقين فين

مل تتم تسميتها بعد أشهر٣أكثر من  أشهر٣ أسابيع إىل ٣من  أسابيع٣يف غضون 
) دولة٢٧(السنة األوىل ) دولة٤١(السنة الثانية ) دولة٣٥(السنة الثالثة ) دولة٦٢(السنة الرابعة 
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ــة قامــت دول  وباإلضــافة إىل ذلــك،  -١٣ ــدء   بتغــيريقليل  جهــات الوصــل التابعــة هلــا بعــد ب
  . اخلطوات األوَّليةترتيبإعادة االضطرار إىل االستعراض، ما أّدى إىل حاالت تأّخر جرَّاء 

مـذكّرات  ،  ٢٠١٣فربايـر   /يف شـباط  وبالنسبة للسنة الرابعة أرسلت األمانة مرة أخرى          -١٤
الوصـل التابعـة    هـات    دولة قد عينت ج    ٢٥وكانت  .  جهات الوصل  بتسميةشفوية فيما يتعلق    

 قائمـة   يف إعـداد ردودهـا      يف عـّدة دول بالفعـل       وشـرعت .  قبل انعقاد الدورة الرابعة للفريـق      هلا
  .التقييم الذايت املرجعية

أمــا مــن حيــث خلفيــة جهــات الوصــل، فكانــت تنتمــي إىل اهليئــات الوطنيــة ملكافحــة     -١٥
ات اخلارجيــة أو وزارات الفـساد ووزارات العـدل وسـلطات وطنيـة أخـرى، مبـا يف ذلـك وزار       

ويف السنوات الثانية والثالثة والرابعة أنشأت عّدة دول جلاناً مشتركة بني الـوزارات             . التحديث
وأتاحـت  . أو جلان تنـسيق لإلشـراف علـى عمليـة االسـتعراض وإجرائهـا علـى الـصعيد الـوطين               

  .عّدة جهات وصل بيانات االتصال اخلاصة هبا على الصعيد الوطين
    

   احلكوميني باخلرباء الدول األطراف املستعرِضة بيانات االتصال اخلاصة إرسال    
    عن ُبعد األوَّيل عملية التداولوتنظيم 

 يف غـضون    هـاتفي  من املبـادئ التوجيهيـة علـى تنظـيم عمليـة تـداول               ١٦تنص الفقرة     - ١٦
. طــريشــهر واحــد مــن إبــالغ الدولــة الطــرف املــستعَرضة رمسيــاً ببــدء إجــراء االســتعراض القُ  

تلك الدولة الطرف املستعَرضة والدولة الطـرف املـستعرِضة         اهلاتفي  وتشارك يف عملية التداول     
لية، طلبـت   وَّوبغية تنظيم عملية التداول األ    . االستعراض القُطري هبذا  وموظف األمانة املكلَّف    

 يني مــن بــني اخلــرباء احلكــومتــسمية مــسؤويل اتــصالاألمانــة إىل الــدول األطــراف املــستعرِضة 
  .وإبالغها ببيانات االتصال هبم
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  الشكل الثاين
      يل عن ُبعدوَّالتداول األعملية تنظيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 الـدول   ردرعـة بـسبب عـدم       قُجرِيت ست عمليات إعادة سـحب لل      أُيف السنة الثالثة    و  -١٧
ر إجـراء عـّدة     وباإلضـافة إىل ذلـك، تـأخَّ      .  األمانـة  علـى خطابـات   األطراف املستعرِضة املُختارة    

 َتـــأخُّر تـــسلُّم بيانـــات االتـــصال املُـــشار إليهـــا أو تغـــيري اخلـــرباء   بـــسببطريـــة قُاستعراضـــات 
رعة فيمـا   قُ سحب ال  إعادةع إجراء بعض عمليات     قَّومن املتو . ني بعد بدء االستعراض   املستعرِض

  .يتعلق بالسنة الرابعة
التــداول األوَّيل عــن ليــة عم يف تنظــيم تــأخُّروشــهدت معظــم االستعراضــات حــاالت    -١٨
 يف تسليم بيانات االتصال اخلاصـة بـاخلرباء         التأخُّرزيت تلك احلاالت إىل أسباب منها       ُعو. عدُب

تكلـيفهم   مـن    دَّرعة، كـان ال بـ     قُ رمسيا قبل عمليات سحب ال     تسميتهماحلكوميني الذين، رغم    
، حيثمـا   للتعـارف ومـع ذلـك فقـد ُنظِّمـت جلـسات           .  ذلك االسـتعراض بعينـه     بالعمل من أجل  

عـد  ُبليـة للتـداول عـن       وَّوشـكّلت اجللـسات األ    . ورات الفريـق  كان ذلك ممكناً، علـى هـامش د       
 فـضال   التعـارف ت األمانة حماضـر جلـسات       دَّخطوة أوىل مفيدة يف عملية االستعراض، وقد أع       

 االتــصال لتعميمــه علــى مجيــع املــشاركني مــن أجــل تيــسري    حبلقــاتعــن جــدول يــضم قائمــة  
  .ت واحلواراالتصاال

 

احد وثالثة أشهرمن بني شهر و يف غضون شهر واحد مل يتم بعد أشهر٣أكثر من

) دولة٢٧(السنة األوىل  ) دولة٤١(السنة الثانية ) دولة٣٥(السنة الثالثة ) دولة٦٢(السنة الرابعة 
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    التقييم الذايت    
 تبلـغ الدولـةُ الطـرف املـستعَرضة األمانـةَ، يف            ، مـن املبـادئ التوجيهيـة      ١٥وفقاً للفقـرة      -١٩

غضون شهرين مـن إبالغهـا رمسيـاً ببـدء إجـراء االسـتعراض، برّدهـا علـى قائمـة التقيـيم الـذايت                       
 املرجعية خالل عمليات التـداول      وقد نوقش موعد تقدمي قائمة التقييم الذايت      . املرجعية الشاملة 
ويف عــّدة حــاالت أشــارت دول أطــراف مــستعَرضة إىل أهنــا حتتــاج إىل فتــرة    . األوَّيل باهلــاتف

جـة إىل   زمنية أطول الستكمال التقييم الذايت، وذلك مراعاةً ألسباب منها العوائق التقنيـة واحلا            
  .إجراء تنسيق بني األجهزة

مسة والثالثني اليت اسُتهلّت خالل السنة الثالثـة مـن دورة           وبالنسبة لالستعراضات الـخ    -٢٠
ردوداً مكتملـة   قـد قـدَّمت      تـسع وعـشرون دولـة طرفـاً مـستعَرضة            كانـت االستعراض احلاليـة،    

بـاقي الـردود،    ُينَتظَر تقدمي   وال يزال   . على قائمة التقييم الذايت املرجعية وقت كتابة هذا التقرير        
 تقدمي تلك الردود بوسائل من ضمنها تـوفري املـساعدة مـن             وكانت جتري متابعة نشطة لضمان    

عـن طريـق   رات واجلرميـة و دِّخالل املكاتـب امليدانيـة التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ          
والتمست عّدة دول أطراف املساعدة من األمانة من أجل استكمال ردودها املتعلقـة             . شركائه

 مخـس دول ستخـضع لالسـتعراض يف الـسنة           كانـت تقريـر،   ووقت كتابة هذا ال   . بالتقييم الذايت 
  .ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعيةقد قدَّمت الرابعة 
واســتغرقت الــدول األطــراف املــستعَرضة يف الــسنتني الثانيــة والثالثــة وقتــاً أطــول ممــا             -٢١

ردودهـا   أنَّغـري  . جعيـة استغرقته يف السنة األوىل الستكمال ردودها على قائمة التقييم الـذايت املر          
ــذايت تتـــضمَّن معلومـــات أوىف    ــيم الـ ــة التقيـ ــا علـــى قائمـ ــضائية وحتتـــوي علـــى عمومـ ــوابق قـ سـ

 أن تــستغرق عمليــة مجــع البيانــات  مــن احملتمــلبالتــايل . وإحــصاءات، حيثمــا كــان ذلــك متاحــاً 
وقـد أنــشأت عـّدة دول جلــان تنـسيق وعقــدت    . الناقـصة وقتـا أقــل خـالل مرحلــة احلـوار النــشط    

وأجـرت بعـض الـدول حتلـيالً     . ق مـن صـحة هـذه الـردود    قّـ حلقات عمـل لـصوغ ردودهـا والتح       
وكانـت بعـض الـدول املـستعَرضة     . للثغرات استباقًا الستعراضاهتا واستخدمت نتائجه يف ردودها     

علـى صـفحة املـوجزات      قد طلبت مـن األمانـة نـشر ردودهـا علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة                     
  .رات واجلرميةدِّاملخباألمم املتحدة املعين هبا على املوقع الشبكي ملكتب  اخلاصة القُطرية
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  الشكل الثالث
     قائمة التقييم الذايت املرجعيةعلىتقدمي الردود  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

فيمــا يتعلــق بــإجراء مــشاورات مــع أصــحاب املــصلحة الــوطنيني ونــشر الــردود علــى و  -٢٢
األطـراف املــستعَرضة يف  مـن الـدول    دول ةعـد  ت، أبلغـ  الـشاملة عيـة قائمـة التقيـيم الـذايت املرج   

 وعمَّمـت . األوىل إىل الرابعة األمانـة بإجرائهـا مـشاورات مـع أصـحاب املـصلحة              من  السنوات  
أو نـشرهتا علـى املواقـع الـشبكية         /عدة دول أخرى ردودهـا علـى أصـحاب املـصلحة املعنـيني و             

ــا، أو علــى املوقــع ا     ــة للتعليــق عليه ــشبكي ملكتــب  الوطني رات دِّاملخــاألمــم املتحــدة املعــين ب  ل
 اللجـان الوطنيـة الـيت    إىل عـضوية  عدة دول أصـحاب املـصلحة الـوطنيني    ضمَّتكما  . واجلرمية

وتعهَّــدت بعــض الــدول األطــراف    . أنــشئت لتنــسيق عمليــة االســتعراض واإلشــراف عليهــا     
وأبلغـت دول  .  بـشأن ردودهـا  املستعَرضة يف السنة الثالثة بإجراء مشاورات مع القطاع اخلاص  
  .أخرى األمانة بتعاوهنا مع األوساط األكادميية يف صوغ ردودها

    

 يف غضون شهرينمل تقدم بعد أشهر٦أكثر من  أشهر٦من شهرين إىل 

) دولة٢٧(السنة األوىل ) دولة٤١(السنة الثانية )ة دول٣٥(السنة الثالثة) دولة٦٢(السنة الرابعة 
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    االستعراض املكتيب    
 من املبادئ التوجيهية، جيـب أن يقـدِّم اخلـرباء احلكوميـون إىل األمانـة                ٢١وفقاً للفقرة     -٢٣

ئمــة التقيــيم الــذايت نتــائج االســتعراض املكــتيب يف غــضون شــهر واحــد مــن تلقِّــي الــرد علــى قا  
  .دِّمها الدولة الطرف املستعَرضةاملرجعية الشاملة وأيِّ معلومات تكميلية تق

ليـــة ووفقـــاً للمبـــادئ التوجيهيـــة، ُدعـــي اخلـــرباء      وَّ األالتعـــارف وخـــالل جلـــسات    -٢٤
.  الفنيـة لكـل منـهم      اخلـربة املستعرِضون إىل توزيع املهام واملسائل فيما بينهم، مع مراعاة ميدان           

قـاً للفـصلني املـستعَرضني، فيمـا        يف معظم االستعراضات اتَّفق اخلـرباء علـى توزيـع أعمـاهلم وف            و
ويف . اًروا يف استعراضــات أخــرى أن تتنــاول جمموعتــا اخلــرباء املــستعرِضني الفــصلني معــ       رَّقــ

  .حاالت قليلة ُوزِّع العمل وفقاً جملموعات أحكام حمدَّدة
استعراضـات مكتبيـة للـردود       قد صدرت بعد ثالثـة       ، مل تكن  ووقت كتابة هذا التقرير     -٢٥

 بالـسنة الثانيـة بـسبب التـأخُّر يف تقـدمي املعلومـات ومواجهـة        ة اخلاصـ التقيـيم الـذايت  قائمـة  على  
استعراضــات مكتبيــة ، مل تــصدر بعــد ســبعة وفيمــا يتعلــق بالــسنة الثالثــة. صــعوبات يف الترمجــة

  .قيد الترمجة، بعضها أخرى
ي الـذي   االستعراضات املكتبية يتزايـد يف شـكل املخطـط النمـوذج    وعموما أخذ تقدمي   -٢٦

 ممـا يتـيح   بعد إدراج الردود على قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة،             ، وذلك   أعدَّته األمانة وعمَّمته  
 بعض الـدول    تبحَّرويف حني   . دةحَّوثيقة واحدة مو  أساس  للمستعرِضني واألمانة العمل على     

 االسـتمرار يف إصـدار وثـائق العمـل بلغـات            أحيانا من الناحية العملية    رفقد تعذَّ هبذه املمارسة،   
وجــرى تــشجيع اخلــرباء  .  مــن لغــةبــأكثر، حيثمــا جــرى االســتعراض   بــصورة متوازيــةخمتلفــة

املــستعرِضني أيــضاً علــى تقــدمي طلبــات للحــصول علــى معلومــات أو وثــائق إضــافية يف البدايــة  
  . الوثائق وترمجتهاتقدميكتيب من أجل تيسري وريثما يتم االنتهاء من االستعراض امل

بت الدولة املستعَرضة، يف العديد مـن       نَّوفيما يتعلق بعرض نتيجة االستعراض املكتيب جت        -٢٧
دت بـدال مـن ذلـك اسـتمرار املراسـالت      يَّعد وأ ُباحلاالت، خيار عقد جلسة تداول أخرى عن        

 تـوفري ترمجـة شـفوية أو         اليت كانت تقتـضي     يف احلاالت  أشّد فعالية هذا أسلوباً   كان  و. الكتابية
  . على سبيل املثالبني البلدان كبريا جدافيها كان فارق التوقيت 

    
    األخرى حلوار املباشراوسائل     

 ينبغي أن ُيستكَمل االستعراُض املكتبـي بـأيِّ        ، من املبادئ التوجيهية   ٢٤عمالً بالفقرة     -٢٨
 القيــام بزيــارة قُطريــة أو عقــد اجتمــاع  ن قبيــلمــوســائل أخــرى مــن وســائل احلــوار املباشــر،   

  .إذا وافقت على ذلك الدولة الطرف املستعَرضة، مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
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 ٢٤ يف الـسنة األوىل، جـرت        وبالنسبة للـدول األطـراف الـسبع والعـشرين املـستعَرضة            -٢٩
ــارة  ــا  قُزي ــة وُعقــد اجتماعــان مــشتركان يف فيين ــسب . طري ــا بالن ــدول األطــراف اإلحــدى  أم ة لل

طرية وُعقد اجتماعان مـشتركان     قُ زيارة   ٣٣لسنة الثانية، فقد جرت     واألربعني املستعَرضة يف ا   
على وسائل حوار مباشر كـان معظمهـا يف مراحـل           أخرى   دول مستعَرضة    ٦يف فيينا ووافقت    

ة، فقـد جـرت     لثـ ثاوبالنسبة للدول األطراف اخلمس والثالثني املستعَرضة يف السنة ال        . التخطيط
طرية ووافـق معظـم الـدول علـى وسـائل أخـرى للحـوار املباشـر كـان معظمهـا يف                      قُ زيارة   ١٥

   .مراحل التخطيط املختلفة
    

  الشكل الرابع
    وسائل احلوار املباشر األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
    
خطـيط   تـضطلع الدولـة الطـرف املـستعَرضة بت         ، من املبـادئ التوجيهيـة     ٢٤ للفقرة   اًووفق  -٣٠

 إىل املـستعرِضني واألمانـة      وتقدِّمـه  جهاُت الوصل جدولَ األعمـال       وتعد. وتنظيم الزيارة القُطرية  
 باإلرشـادات  وعمـال واسـتنادا إىل اخلـربة املكتـسبة يف الـسنة األوىل     .  القُطريةالزياراتقبل إجراء   

زمنيــة اســتعداد  فتــرة القُطريــة  جــدول أعمــال الزيــاراتيتــضمَّنالــيت وفَّرهــا فريــق االســتعراض، 
يف هنايـة الزيـارة،     السـتخالص املعلومـات      عقد جلسات    وكذلكللتنسيق قبل بدء االجتماعات،     

) دولة٢٧ (األوىلالسنة ) دولة٤١ (الثانيةالسنة) دولة٣٥(السنة الثالثة
االجتماعات املشتركة يف فيينا ال حوار مباشر  الزيارات القُطريةُدمل يتم بع
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وملتطلِّبات الترمجـة الـشفوية     . حيثما كان ذلك ممكنا، من أجل االتفاق على املالحظات الرئيسية         
  .وجلسات استخالص املعلوماتطرية قُأيضاً تأثري على طول الزيارات ال

طريـة عقـد جلـسات مـع أصـحاب املـصلحة اآلخـرين، وفقـا                قُ معظم الزيارات ال   ومشل  -٣١
وجـرى تنظـيم تلـك اجللـسات يف بعـض احلـاالت يف شــكل       .  مـن اإلطـار املرجعـي   ٣٠للفقـرة  

ــة والرابطــات       ــة ضــمَّت ممــثلني عــن اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادميي أفرق
ويف حــاالت أخــرى، ُمثِّــل أصــحاب املــصلحة  . التجاريــة وســائر أصــحاب املــصلحة الــوطنيني 
  .اآلخرون كأعضاء يف جلان التنسيق الوطنية

    
  الشكل اخلامس

       القُطرية املشاركة مع أصحاب املصلحة يف الزيارات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    طريقُ عملية االستعراض الحمصلة    
 اخلـرباء   ، يعـد   التوجيهيـة   مـن املبـادئ    ٣٠والفقـرة    مـن اإلطـار املرجعـي        ٣٣عمالً بـالفقرة      -٣٢

 الـدقيق والتنـسيق   الوثيـق   ن تقرير استعراض قُطري وخالصة وافية، بالتعـاون         ون املستعرِض واحلكومي
ــة      ــن األمان ــساعدة م ــستعَرضة ومب ــة الطــرف امل ــع الدول ــى. م ــر وعل أوجــه النجــاح  أن حيــدِّد  التقري

 التقريـر،   وحيـدِّد . تنفيذ االتفاقيـة  واملمارسات اجليدة والتحدِّيات املواَجهة، ويقّدم مالحظات بشأن        
  .زمة لغرض حتسني تنفيذ االتفاقية االقتضاء، االحتياجات من املساعدة التقنية الالعند

مع املشاركةبدون املشاركة
)دولة٣٣ (الثانيةالسنة ) دولة٢٤ (األوىلالسنة  ) دولة١٥ (الثالثةالسنة
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ضـمن   اإلنترنـت علـى    القُطريـة    وقد ُوضعت اخلالصات الوافية لتقـارير االستعراضـات         -٣٣
. ل الرجـوع إليهـا     لتـسهي  )١(يـة طرقُ ال ات علـى صـفحة املـوجز      وُنشرتوثائق فريق االستعراض،    

 خالصـة وافيـة يف صـيغتها النهائيـة          ثالثة وعشرون ووقت كتابة هذا التقرير كانت قد ُوضعت        
ــصيغة       ــسنة األوىل يف حــني كــان جيــري وضــع ال وأِتيحــت للفريــق فيمــا خيــص استعراضــات ال

ــة   ــع املتبقي ــة األرب ــة للخالصــات الوافي ــة، ُوضــعت   . النهائي ــسنة الثاني ــسبة الستعراضــات ال وبالن
 وسـوف تقـّدم    خالصة وافية يف صيغتها النهائية وأِتيحت لفريق االسـتعراض،           حدى وعشرون إ

  اثنتــان مــنوبالنــسبة للــسنة الثالثــة، ُوضــعت. عــّدة خالصــات وافيــة أخــرى مــن أجــل جتهيزهــا
ومت التوصُّــل يف عــّدة حــاالت إىل .  للفريــقا وأتيحتــتنيا النــهائيمهياخلالصــات الوافيــة يف صــيغت

ــة قبــل وضــع الــصي   اتفــاق علــى ال ــواردة يف مــشروع اخلالصــة الوافي ــائج ال ــر نت ــة لتقري غة النهائي
وتأخَّر االتفاق النـهائي علـى التقـارير يف بعـض احلـاالت             . طري بشكله املكتمل  قُاالستعراض ال 

جرَّاء احلاجة إىل إجراء مزيد من املشاورات على الصعيد الوطين، أو احلاجـة إىل اعتمادهـا مـن     
  .ِقبل الربملانات أو جمالس الوزراء

ستعراضــات القُطريــة وتبـيَّن يف عــّدة استعراضــات قُطريـة أنَّ ترمجــة مــشاريع تقـارير اال     -٣٤
واخلالصــات الوافيــة إىل لغــات العمــل املتَّفــق عليهــا كانــت ضــرورية، مــع أنَّ اإلطــار املرجعــي  

وقـد اسـتمر اخلـرباء    .  أحكاماً حتدِّد الوقت اإلضايف الـالزم لـذلك       يتضمَّناواملبادئ التوجيهية مل    
َرضة يف تلـك املرحلـة مـن    احلكوميون واألمانة يف االتصال جبهات الوصل التابعة للـدول املـستع         

ويف بعــض احلــاالت، . أجــل استيــضاح بعــض األمــور أو احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات  
وبـسبب طــول الفتــرة الالزمـة للتوصُّــل إىل اتفــاق بــشأن التقريـر، أتيحــت تــشريعات أو تــدابري    

  . يف احلواشي، حيثما اقتضى األمرذكرتجديدة أو معدَّلة 
 ١٠٠ بـني زهـاء      ، تبعاً للغة وعدد املرفقات    ،طريقُستعراض ال وتراوح طول تقارير اال     -٣٥

ــر مــن   ــ.  صــفحة٥٠٠صــفحة وأكث ــة نــشر تقــارير االســتعراض   ة عــدتوطلب  دول مــن األمان
 علـى املوقـع الـشبكي ملكتـب     صـفحة املـوجزات القُطريـة اخلاصـة هبـا       اخلاصة هبـا علـى       طريقال

 الـــواردة يف تقـــارير جـــت التـــشريعات كمـــا أُدر.األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة
 واملــوارد )بوابــة األدوات" (تــراك"ببوابــة طــري النهائيــة يف املكتبــة القانونيــة    قُاالســتعراض ال

  .صيد معريف يف جمال مكافحة الفسادالالزمة من أجل ر
    

                                                         
  )1(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html. 
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    دور أمانة آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - جيم  
 من اإلطار املرجعي، تؤدِّي األمانةُ كلَّ املهام الالزمـة لـضمان كفـاءة              ٤٩قرة  وفقاً للف   -٣٦

بـها،  أداء اآللية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقين واملوضوعي إىل الدول األطـراف، بنـاًء علـى طل                 
  . مهام اآلليةيف سياق أداء

    
    الدورات التدريبية    

، نظّمــت األمانــةُ دورات تدريبيــة لتعريــف وفقــاً لإلطــار املرجعــي واملبــادئ التوجيهيــة   -٣٧
جهــات الوصــل يف الــدول األطــراف املــستعَرضة واخلــرباء احلكــوميني مــن الــدول املــستعرِضة     

ورحَّب املـؤمتر، يف قـراره      .  لالتفاقية وباملنهجية املتَّبعة يف عملية االستعراض      اجلوهريةباألحكام  
 تلـك الـدورات التدريبيـة أشـخاص     حـضر  ، بالتدريب الـذي تقدِّمـه األمانـة؛ وحـىت اآلن،         ٤/١

 بـــصفة واحـــدة أو صـــفتني معـــاً يف  ، الـــيت شـــاركت إمـــامجيـــع الـــدول األطـــرافقرابـــة مـــن 
 ٢٠١٠ن منـذ عـام   و املـشارك عبَّأهـا  استبياناً ٢٥٠ حتليل ملا يقرب من  أجريو. االستعراضات

  . وُسبل تقدميهلتدريبمن أجل مواصلة َصقْل منائط ا
    

    طريةقُفيذ االستعراضات الاألمانة يف تندور     
ُيخصَّص لكل استعراض قُطري موظفان من األمانة، مع مراعاة عّدة أمور منها لغـات                -٣٨

وقد ُوضعت ترتيبات داخليـة لـضمان تـشغيل         . العمل املتَّفق على استخدامها يف االستعراضات     
 اتاد اللمحـ   األمانة، على وجه اخلـصوص، بإعـد       موظفووُيكلَّف  . اآللية بشكل سلس ومتَّسق   

طـري وبـإجراء التحـضريات الالزمـة للمتطلبـات اإلجرائيـة            قُ ال العامة عن عمليـات االسـتعراض     
 بــنيق لالستعراضــات، باإلضــافة إىل ضــمان تقــدمي اخلالصــات الوافيــة وكــذلك تــوخي االتِّــسا

  .طريةقُخمتلف االستعراضات ال
 األمانــة إىل إعــداد عىُتــدومــن أجــل دعــم االســتعراض املكــتيب واحلــوار النــاتج عنــه،     -٣٩

ــسخة ُمدَمجــة   ــائجن ــوميني،       لنت ــن اخلــرباء احلك ــات م ــا تعليق ــدى تلقّيه ــتعراض املكــتيب ل  االس
تبـادل وجهـات النظـر بـني جهـة الوصـل         عمليـات   وحتديث تلك الوثيقة بعـد إجـراء مزيـد مـن            

ثمــا وحي. املعنيــة واخلــرباء، واالنتــهاء مــن صــوغ تقريــر االســتعراض القطــري واخلالصــة الوافيــة
 مما يقلِّـل   مباشرةً بلغات االستعراضات،     يتم هذا ُوجدت القدرة اللغوية على الصعيد الداخلي،       

ــاحأدىن حــد إىل احلاجــة إىل الترمجــة  مــن   يف لالخنــراط الفرصــة جلهــات الوصــل واخلــرباء   وتت
  .بلغاهتماملشاورات واحلوارات 
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 أخـرى، كـإجراء زيـارة        طلبت الدولة الطرف املستعَرضة وسائل حوار مباشـر        وحيثما  -٤٠
 مـن اإلطـار   ٢٩قُطرية أو عقد اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، وفقـاً للفقـرة              

 مــن املبــادئ التوجيهيــة، وفَّــرت األمانــة متــويالً مــن التربُّعــات مــن أجــل   ٢٤املرجعــي والفقــرة 
  .استخدام إحدى وسائل احلوار املباشر تلك

    
    املسائل اللغوية  - دال  

جيـوز إجـراء عمليـة االسـتعراض القُطـري بـأيِّ       " من اإلطار املرجعـي،  ٥١وفقاً للفقرة    -٤١
وتتولَّى األمانة مسؤولية تـوفري مـا يلـزم مـن ترمجـة حتريريـة وشـفوية                 . لغة من لغات عمل اآللية    

 ١٥ ووفقاً للفقـرة     ". من لغات عمل اآللية حسبما يكون ضرورياً ألداء مهامها بكفاءة          أيٍّإىل  
 األمانة بترمجـة الـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، عنـد                  تتكفَّلملبادئ التوجيهية،   من ا 

  .اء احلكوميني يف غضون شهر واحداالقتضاء، وتعميمها على اخلرب
الــسبعة والعــشرين الــيت أُجرَيــت يف الــسنة األوىل مــن  القُطريــة ومــن بــني االستعراضــات  -٤٢

 يف املائـة بـثالث      ٧ يف املائـة بلغتـْين، و      ٤٥ملائة بلغة واحـدة، و     يف ا  ٤٨دورة االستعراض، أجرَي    
ومن أجل تيسري االستعراضات، اتَّفق اخلرباء على العمل بلغـة الدولـة الطـرف املـستعَرضة        . لغات

ومـن بـني    . أو باللغة اإلنكليزية، فقلَّصوا بذلك عـدد لغـات العمـل املـستخدمة يف االستعراضـات               
 يف  ٥٩ يف املائـة بلغـة واحـدة، و        ٣٤ربعـني يف الـسنة الثانيـة، أجـرَي           واأل ةاالستعراضات الواحـد  

وكانت الترمجة مطلوبة يف استعراضـْين قطـريني مـن لغـة         .  يف املائة بثالث لغات    ٧املائة بلغتْين، و  
ومن بني االستعراضات اخلمسة والثالثني يف السنة الثالثة الـيت          . أخرى غري اللغات الرمسية الست    

 يف ٥٤ يف املائـة بلغـة واحـدة، و   ٤٠حتياجات اللغوية أو أمكن تقديرها، أجـري        حتدَّدت فيها اال  
  . يف املائة بثالث لغات٦املائة بلغتْين، و

 إىل  ةًوإضـاف . مجة طوال عمليـة االسـتعراض      االحتياجات من التر   وكان من الالزم تلبية     -٤٣
لقُطــري النــهائي، ُوفِّــرت ترمجــة الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة وتقريــر االســتعراض ا

خــالل االســتعراض املكــتيب للتعليقــات الــيت قدَّمتــها  إضــافية شــفوية حتريريــة وخــدمات ترمجــة 
 مـع الدولـة الطـرف املـستعَرضة ولالتفـاق      التـايل لـذلك  الدول األطراف املستعرِضة أثناء احلوار      

يف الترمجـة وتعظـيم     ويف إطار اجلهود املستمرة لتقلـيص تكـال       .  تقرير االستعراض القُطري   على
، حيثمـا أمكـن،    علـى أن يـستخدموا     كفاءة االستعراضـات، جـرى تـشجيع اخلـرباء احلكـوميني          

ومـن أجـل تقلـيص     . لغة الدولة املستعَرضة أو لغة عمل مشتركة مع الدولة املستعرِضة األخرى          
تفـادي  التكاليف املتكبَّدة بسبب الترمجة، مت تشجيع جهات الوصل واخلرباء املستعرِضني علـى             

  . من الترمجة على مدار االستعراضأشواططلب عّدة 
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      الدروس املستفادة واجلهود الرامية إىل حتسني عملية االستعراض  -ثانياً  
    تنظيم األمانة    

الــيت اضــطُِلع هبــا يف    القُطريــة اســتناداً إىل الــدروس املــستفادة مــن تنفيــذ االستعراضــات       -٤٤
  .ت للتصدِّي للتحدِّيات الناشئةخذت األمانة طائفة من اإلجراءااألوىل إىل الرابعة، اّتمن السنوات 

 نَّليـة بـشكل سـلس ومتَّـسق، ال سـيما أ           فقد ُوضعت ترتيبات داخلية لضمان تشغيل اآل        -٤٥
 موظفــو األمانــة كلغــات اآلن يــستخدمهامجيــع اللغــات الرمسيــة الــست لألمــم املتحــدة ميكــن أن 

ــادوأدى . عمــل ــدانيني إ إيف ــشارين مي ــدول، ســواء      مست ــساعدة إىل ال ــدمي امل ىل حتــسني ســبل تق
  .إمكانية تقدمي املساعدة التقنية، فضالً عن متابعة النتائج ولهب هَّ أو اليت تتأاخلاضعة لالستعراض

وبالنظر إىل حجم االحتياجات من الترمجـة الـذي جتـاَوز القـدرات االسـتيعابية املتاحـة                   -٤٦
األمــم  االســتيعابية للمكاتــب امليدانيــة التابعــة ملكتــب   علــى حنــو متزايــد القــدرةَ وفــاقداخليــاً، 

واجهتـها األمانـة للمحافظـة    رات واجلرمية، وبالنظر أيضاً إىل املشاكل الـيت       دِّاملخاملتحدة املعين ب  
 لتـوفري   مناقـصة سـت شـركات بعـد       مـع    فقـد تعاقـدت   وجودهتا،    اتِّساق املنتجات النهائية   على

  . وفقاً لقواعد االشتراء املعمول هبا يف األمم املتحدةذت نفّخدمات شاملة يف جمال الترمجة
    

    حتديث األدوات    
ــذايت         -٤٧ ــيم ال ــة، لقائمــة التقي ــه الثالث ــدول األطــراف، يف دورت ــاًء علــى اعتمــاد مــؤمتر ال بن

املرجعية الشاملة، ووفقاً لإلطار املرجعي آللية االستعراض، يتعّين علـى مجيـع الـدول األطـراف                
  .طوة األوىل من عملية االستعراض تستخدم هذه القائمة باعتبارها اخلاملستعَرضة أن

وحيث إنـه تبـيَّن أنَّ املعرفـة خبلفيـة الدولـة الطـرف املـستعَرضة أمـر ال بـد منـه إلجـراء                           -٤٨
املعلومـات   "املعنـون  اجلزء التمهيدي لقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة     ُوسِّعاستعراض فّعال، فقد   

ــة ــشمل، إ" العام ــداخلي،       لي ــسياسي ال ــانوين واملؤســسي وال ــام الق ــن النظ ــئلة ع ضــافة إىل األس
ــسابقة ومــشاريع   ــدابري القــوانني أو الالتقييمــات ال ــد النظــر احملت ــة قي ــدول هــذه  . تمل وقــدَّمت ال

 بغيـة تيـسري ترمجـة    ردودها الكاملة على القائمـة املعلومات يف بعض األحيان حىت قبل أن تقدم         
  . استعراضاً أوَّلياًمن ِقبل اخلرباء احلكومينياضها واستعرلصلة  ذات ااملواد
اخلاصــة بالــدول اجلديــدة  املــوَجزات القُطريــة ة صــفححتــسني شــكلوواصــلت األمانــة   -٤٩

 على مجيع املعلومات ذات الصلة بـشأن        املوجزات القُطرية وحتتوي هذه   . األطراف يف االتفاقية  
صة الوافيـة لتقريـر االسـتعراض القطـري الـذي           مشاركة الدولة يف هذه اآللية، مبا يف ذلك اخلال        

أِتــيح جبميــع اللغــات الرمسيــة إذا كــان ُوضــع يف صــيغته النهائيــة، فــضال عــن تــوفري روابــط           
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وإىل املعلومــات الـيت تتــضمَّنها اإلخطـارات الــيت ُتقــدَّم   " تـراك "التـشريعات املُتاحــة علـى بوَّابــة   ب
دة يف البوَّابة والتصديق عليها من ِقبـل الـدول          كما مت حتديث املعلومات الوار    . مبوجب االتفاقية 

وميكن للدول األطـراف أن تطلـب إىل األمانـة أن تـضع علـى موقعهـا               . بعد اختتام استعراضاهتا  
  .طريةقُالشبكي ردودها على القائمة املرجعية والتقارير النهائية الستعراضاهتا ال

حدثت األمانــة مــع دائــرة ومــن أجــل تيــسري صــوغ تقــارير االســتعراض القُطريــة، اســت   -٥٠
تكنولوجيــا املعلومــات يف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة براجميــة حاســوبية  
متكّن من نقل الردود الواردة يف قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الـشاملة إىل املخطـط النمـوذجي                   

  . االستعراض القُطريلتقارير
والفــصل اخلــامس ) التــدابري الوقائيــة(الفــصل الثــاين  تنفيــذوبغيــة التحــضري الســتعراض   -٥١

 عكفــت، ٢٠١٥خــالل دورة االســتعراض الثانيــة الــيت ســتبدأ يف عــام  ) اســترداد املوجــودات(
ــة          ــر مالءم ــه أكث ــة احلاســوبية جلعل ــئلة يف الرباجمي ــدفُّق األس ــتعراض أســلوب ت ــى اس ــة عل األمان

ــةلالحتياجــات  ــدول األعــضاء   . ه لالســتعراض وضــمان ســهولة اســتعمال  اجلوهري ــدِّم إىل ال وقُ
  .بشأن تدفق األسئلة للتعليق عليهاقتراح 

    
    اخلطوات األوَّلية لعملية االستعراض    

كـــان للممارســـة املتمثلـــة يف عقـــد دورات تدريبيـــة مباشـــرةً بعـــد اجتماعـــات فريـــق    -٥٢
ن منـواً،   االستعراض الفضل يف حتقيـق كفـاءة التكـاليف يف متويـل الـسفر فيمـا خيـص أقـلّ البلـدا                     

ميـع  جبومت حتقيـق وفـورات إضـافية بتقـدمي التـدريب مباشـرة              . فضال عن زيادة حجم املشاركة    
 شـفوية إىل البلـدان الـيت باتـت          ات مـذكّر  توجيـه  يف   علـى دأهبـا    األمانـة    وظلـت . اللغات الرمسية 

األمم املتحـدة املعـين     استعراضاهتا وشيكة ومساعدة الدول عندما يطلب منها ذلك مقر مكتب           
  . أو الشركاء اآلخرونون اإلقليميونررات واجلرمية أو املستشادِّاملخب

 يف ومــدى دقتــها مقّومــان حامســان ومــع أنَّ نوعيــة الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت    -٥٣
ينبغي جلهات الوصل أن تضع يف اعتبارها قيود الترمجـة يف االستعراضـات             فعملية االستعراض،   

اً بتنفيـذ    وأال تقتبس إالَّ القوانني أو التدابري األخرى اليت تتصل حتديـد           اليت ُتنفَّذ بلغتني أو أكثر،    
ا أثـار صـعوبات     ممـ  صـفحة،    ٥٠٠ على   عدة ردود  زاد حجم    ، حيث األحكام قيد االستعراض  

  .ترمجتها وحتليلهايف 
وظلّ التأخُّر يف تسليم بيانات االتصال اخلاصـة بـاخلرباء احلكـوميني يـؤخِّر تنظـيم كـل                    -٥٤

ــة، كمــا أعاقــت التغــيريات يف     يــات عملمــن  ــداول األّويل عــن ُبعــد واالستعراضــات القطري الت
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وقـد ُشـّجعت البلـدان املـستعرِضة       .  استعراضـات  عـدة تكوين أفرقة االستعراض إحراز تقدُّم يف       
 اخلرباء املدرجني يف قوائمها الـذين سـيجرون االسـتعراض      هوية يف مرحلة مبكِّرة     أن حتّدد على  

 املـشاركة يف وسـائل   للنهوض بالعمل، مبـا يـشمل   بقائهم طوال عملية االستعراض     والتعهُّد باست 
  .املباشر، حيثما كان ذلك مناسباًاحلوار 
لــب إىل جهــات الوصــل واخلــرباء احلكــوميني إبــالغ األمانــة يف وقــت مناســب كمــا طُ  -٥٥

عـين  الفريـق العامـل امل    كذلك اجتماعـات    حضورهم اجتماعات فريق االستعراض و    باحتماالت  
باسترداد املوجودات والفريق العامل املعين مبنع الفساد، وذلك من أجل تنظـيم اجتماعـات مـع               

. اخلرباء املستعرِضني ووضـع جـدول زمـين هلـا عنـدما تطلـب ذلـك الدولـة الطـرف املـستعَرضة                     
 مع التخاطب مع أّي أطراف غري حاضـرة عـن طريـق أسـلوب             وقد ثَبت أنَّ اللقاءات املباشرة،      

وَتقـرَّر بالتـايل تنظـيم    . عن ُبعد وسيلة قيِّمة وفعَّالة للتواصـل أثنـاء تنفيـذ االستعراضـات     التداول  
اجتماعات ثالثية خالل دورات الفريق العامل يف إطار بنـد جـدول أعمالـه املتعلـق باسـتعراض                  

  . جمدياً ذلكمىت كانتنفيذ االتفاقية، باستخدام املوارد املتاحة، 
    

    طريةقُتنفيذ االستعراضات ال    
 الزيـارات  ُروعي يف ختطـيط  يف دورات فريق االستعراض، وفقاً للمناقشات اليت جرت     -٥٦
اســتخالص  تنــسيق اجلهــود وعقــد جلــسات  مــن أجــلاجــة إىل مزيــد مــن الوقــت  احلطريــة قُال

ُخصِّص وقت إضايف يف بداية الزيارات لعقـد اجتماعـات فيمـا بـني     املعلومات من اخلرباء، وقد   
ــةة الوصــل، وُعقــدت جلــسات  اخلــرباء ومــع جهــ  ــارات للنظــر يف  متعّمق ــة الزي ــائج ال يف هناي نت

  .طري واخلالصة الوافيةقُستعراض المشروع تقرير االاملعروضة يف 
قائمـة املرجعيـة،    الوُسلِّط الضوء على االحتياجات من املساعدة التقنية يف الردود على             -٥٧

مـن العمـل لتـوفري      يف كثري من األحيـان مزيـداً        ، ولكن األمر استلزم      اخلرباء املستعرِضون  وحبثها
كانــت تــود  عــدة دول أطــراف كمــا أنَّ )٢(.شــاملة لالحتياجــات املتعلقــة بالتنفيــذعامــة نظــرة 

 تنفيـــذ الفـــصلني قيـــد االســـتعراض، وقـــدَّمت مـــشاريع متطلبـــاتحتديـــد احتياجـــات تتجـــاوز 
  .ينظر فيها اخلرباءتشريعات أو تدابري ذات صلة كي 

غَرق إمتاُم املراحل النهائية لعمليـة االسـتعراض، أي صـوغ تقـارير االسـتعراض               وقد است   -٥٨
.  املبـادئ التوجيهيـة    مـن املتـوخى يف    القُطري واخلالصات الوافية واالتفـاق عليهـا، وقتـاً أطـول            

ويعــود ذلــك إىل أســباب منــها املــسائل اللغويــة الــيت اســتلزمت ترمجــة خمتلــف صــيغ التقــارير،     
                                                         

 .CAC/COSP/2013/5انظر الوثيقة   )2(  
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وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ملعلومـات الـواردة يف التقـارير حتلـيالً ناجعـاً ودقيقـاً            واحلاجة إىل حتليـل ا    
وهـي   علـى الـصعيد الـوطين؛    أن ختضع تقاريرها إلجراءات معيَّنة إلقرارها     عّدة دول   كان على   

  .يف كثري من األحيانإجراءات مطوَّلة 
حتياجاهتـا مـن     حـدَّدت الـدول ا     ، ومـىت  وحال االنتهاء من عملية االسـتعراض القُطـري         -٥٩

 يف مناقــشات الــدخول األمانــة برســالة إىل احلكومــة املعنيــة مــن أجــل  تبعــثاملــساعدة التقنيــة، 
وبالنـسبة لعمليـة    . حول أفضل السبل الكفيلة بسدِّ الثغرات وضـمان متابعـة نتـائج االسـتعراض             

ر الوكـاالت   مـع الـشركاء يف التنميـة وسـائ          مـن املفيـد تنظـيم اجتماعـات        نَّاملتابعة، فقـد تبـيَّن أ     
االحتياجات املـذكورة وتـشجيعهم علـى تقـدمي املـساعدة            املتعدِّدة األطراف للفت انتباههم إىل    

  . هلا إذا ما وافق البلد املستعَرض على ذلكاملناسبة
    

    ٤/٦ و٤/٥تنفيذ قراري املؤمتر   -اًثالث  
شأن مـشاركة  عد جديـدة بـ  ، الذي يضم قوا   ٤/٥اعتمد املؤمتر يف دورته الرابعة القرار         -٦٠

وقـد  . والكيانـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف أعمـال الفريـق       عـة قِّعـة وغـري املو   قِّالدول املو 
  .نفذت تلك القواعد اعتبارا من الدورة الثالثة للفريق

املنظمات غري احلكومية وآليـة اسـتعراض       "، املعنون   ٤/٦ العتماد املؤمتر القرار     اًوالحق  -٦١
، ُنظِّمــت جلــسات إحاطــة علــى هــامش دوريت "املتحــدة ملكافحــة الفــسادتنفيــذ اتفاقيــة األمــم 
  .الفريق الثالثة والرابعة

ــ  -٦٢ ــق بعــد تنظــيم  دَّ الــيت قــ لإلرشــادات اًووفق اإلحاطــة األوىل، كُلِّفــت  جلــسة مها الفري
عـات  قُّ التوتـذكر بعبـارة حمـددة   األمانة بتوجيـه دعـوات للمنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصلة               

 لـضمان االمتثـال     ٤/٦ت املتوخى تقدميها، على أن ُترفَق بالـدعوة نـسخة مـن القـرار               واملسامها
 عنـدما   ،أن تـذكِّر املـشاركني باالمتثـال ألحكـام هـذا القـرار            بـ   األمانـة  فتكُلِّو. التام ألحكامه 

وينبغــي تنظــيم جلــسة اإلحاطــة اإلعالميــة علــى حنــو يتــيح   تــستهل جلــسة اإلحاطــة اإلعالميــة،
  .مية تقدمي مسامهاهتم يف بدايتهاملنظمات غري احلكوللمشاركني من ا

ــة حتقيــق مــشاركة    -٦٣ ــصلة يف    واســعةوبغي ــة ذات ال  مــن جانــب املنظمــات غــري احلكومي
جلسات اإلحاطة اإلعالمية اليت سوف تنظّم مستقبال بعد دورة املؤمتر اخلامسة، طلـب الفريـق               

ل األطراف املستعَرضة والبعثـات الدائمـة   إىل األمانة أن تعمل مع جهات الوصل املعيَّنة يف الدو         
ليتــسىن توجيــه الــدعوة إىل جمموعــة أوســع مــن املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة حلــضور    

  .ة اخلامسة ملؤمتر الدول األطرافالدور
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    املسائل اليت حيتمل مواصلة النظر فيها  -اًرابع  
ن إجــراء عمليــة االســتعراض  بــشأبإرشــادات الفريــقتزويــد  املــؤمتر يــود النظــر يف لَّلعــ  -٦٤

 املؤمتر يـود، علـى وجـه    لَّولع. للدورة األوىل بنجاح القُطرية القطري، بغية إمتام االستعراضات 
طريــة والتعجيــل بإجنازهــا   قُل الكفيلــة بتيــسري االستعراضــات ال  اخلــصوص، استكــشاف الــسب  

، مـع مراعـاة      االسـتعراض  إجناز خمتلف خطوات عمليـة    وتشجيع الدول األطراف واألمانة على      
  .وحوارات شاملة من نوعية رفيعةاحلاجة إىل معلومات 

 متابعــة إرشــادات لــضمان املــؤمتر يــود تــوفري  لَّوفيمــا يتعلــق مبــسألة املــساعدة التقنيــة، لعــ    -٦٥
ويف هــذا الــسياق، أُشــَري إىل الوثيقــة . معّينــة الــيت حــّددت فيهــا احتياجــاتطريــة قُاالستعراضــات ال

CAC/COSP/2013/4ــة   ، بــــشأ ــا لتنفيــــذ االتفاقيــــة، وإىل الوثيقــ ن تقــــدمي املــــساعدة التقنيــــة دعمــ
CAC/COSP/2013/5ية املنبثقة عن عملية االستعراض، بشأن حتليل االحتياجات من املساعدة التقن.  

 بـشأن املقترحـات املتعلقـة بتحـسني         بإرشادات  األمانة تزويد املؤمتر يود النظر يف      لَّولع  -٦٦
  .ة التحضري للدورة الثانيةإجراء االستعراضات بغي

  


