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

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

      بات اإلجرائية واملمارسات املتعلقة بسحب القرعةجتميع املتطلّ    
      مذكّرة من األمانة    

     فريق استعراض التنفيذ وممارساتهعملية: سحب القرعة  -أوال  
، ١/١ يف قـراره     ،ر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            قرَّ  -١

م توصـيات إىل املـؤمتر     أن ينشئ فريقا عامال مفتوح العضوية من خرباء حكـوميني دولـيني ليقـدِّ             
قيــة وبــشأن اإلطــار املرجعــي لتلــك بــشأن اآلليــات أو اهليئــات املناســبة الســتعراض تنفيــذ االتفا

، أن يقوم هذا الفريق العامـل بإعـداد إطـار           ٢/١ ر املؤمتر، يف قراره   كما قرَّ . اآلليات أو اهليئات  
 بـشأنه ويبحـث إمكانيـة اعتمـاده         مرجعي آللية استعراض، لكي ينظر فيه املـؤمتر ويتخـذ إجـراءً           

  .يف دورته الثالثة
م إىل الفريـق  عـة أن تقـدِّ  دول األطـراف والـدول املوقِّ  ويف هذا الصدد، أهاب املـؤمتر بالـ     -٢

، أثنـاء مـداوالت   وقد تبيَّن. اآللية لكي ينظر فيهاالعامل اقتراحات بشأن اإلطار املرجعي لتلك    
اختيـار الـدول األطـراف الـيت ختـضع لالسـتعراض والـيت تقـوم باالسـتعراض بطريقـة                    أنَّ  املؤمتر،  

  .عشوائية هو أكثر األساليب موضوعية
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ويرد اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف                    -٣
  .، ويشمل عدة أحكام بشأن سحب القرعة٣/١مرفق القرار 

، املمارسة اليت اتَّبعها فريق استعراض التنفيذ بشأن املـسائل          ٤/١وأيَّد املؤمتر، يف قراره       -٤
  .اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة

    
    اختيار الدول األطراف املستعَرضة  - ألف  

، أن تتــألف كــل مرحلــة اســتعراض مــن دوريت اســتعراض  ٣/١ر املــؤمتر، يف قــراره قــرَّ  -٥
مدة كل منهما مخس سنوات، وأن ُيستعَرض يف كل سنة من السنوات األربع األوىل من كـل                 

  .دورة استعراض ُربع الدول األطراف
 اإلطار املرجعي آللية االستعراض، إمتـام اسـتعراض مجيـع            من ١٣وينبغي، وفقا للفقرة      -٦

غـري أنـه   . الدول اليت تكون أطرافاً يف بدايـة دورة اسـتعراض قبـل بـدء دورة اسـتعراض جديـدة              
ر املــؤمتر اســتهالل دورة اســتعراض جديــدة قبــل إمتــام مجيــع جيــوز يف ظــروف اســتثنائية أن يقــرِّ

 ختضع أي دولة طرف لالستعراض مرتني خـالل         وال. عمليات االستعراض من الدورة السابقة    
  .دورة استعراض واحدة، وذلك دون املساس حبق أي دولة طرف يف تقدمي معلومات جديدة

 من اإلطار املرجعي على أن يكـون عـدد الـدول األطـراف الـيت تـشارك                  ١٤وتنص الفقرة     -٧
 حجــم تلــك اجملموعــة مــن كــل جمموعــة إقليميــة يف عمليــة االســتعراض يف ســنة معّينــة متناســبا مــع 

وجيـري اختيــار الـدول األطــراف   . اإلقليميـة ومــع عـدد أعــضائها مـن الــدول األطـراف يف االتفاقيــة    
نــة مــن دورة االســتعراض بالقرعــة يف بدايــة كــل دورة املــشاركة يف عمليــة االســتعراض يف ســنة معيَّ

نـة  تعراض يف سـنة معيَّ    وجيوز للدولة الطرف اليت يقع عليها االختيار للمـشاركة يف االسـ           . استعراض
  . لذلكمربر معقولأن ترجئ مشاركتها إىل السنة التالية من دورة االستعراض إذا كان لديها 

وُســـِحَبت القرعـــة يف الـــدورة األوىل لفريـــق اســـتعراض التنفيـــذ بغيـــة اختيـــار الـــدول    -٨
األطـــراف الـــيت ســـيجري استعراضـــها يف كـــل ســـنة مـــن الـــسنوات األربـــع األوىل مـــن دورة  

أمَّا الدول اليت تصدِّق علـى االتفاقيـة أو تنـضم إليهـا بعـد سـحب القرعـة،                   . ستعراض األوىل اال
  .فسوف ُتسَتعرض ابتداًء من السنة الرابعة لدورة االستعراض

وأتيحــت للــدول األطــراف الــيت اخــتريت للخــضوع لالســتعراض فرصــة اإلعــالن عــن   -٩
وطُِلــَب إىل الــدول . ن الــسنة الثانيــةاعتزامهــا تأجيــل استعراضــها قبــل ســحب القرعــة، بــدءاً مــ 

األطراف اليت حضرت سحب القرعة تأكيد استعدادها للخـضوع لالسـتعراض أو بيـان مـا إذا                 
وعنـدما متـارس أي دولـة طـرف خمتـارة حقهـا يف              . كانت ترغب يف ممارسـة حقهـا يف التأجيـل         
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ت لُتـسَتعَرض يف الـسنة      التأجيل، ُتدعى الدول األطراف يف اجملموعة اإلقليميـة ذاهتـا الـيت اخـتري             
ع أي  وإذا مل تتطـوَّ   . التالية إىل بيان ما إذا كانت ترغب يف أن حتل حملَّ الدولة الطرف املؤجِّلـة              

دولة طرف بتقدمي موعـد استعراضـها، فـسوف يـضاف اسـتعراض الدولـة الطـرف املؤجِّلـة إىل                    
  .  يف السنة التاليةإجراؤهااالستعراضات املزمع 

 األطراف اليت متارس حقها يف تأجيل استعراضها للسنة التاليـة، ُتختـار             وبالنسبة للدول   -١٠
ع ويف احلـاالت الـيت تتطـوَّ      . الدولتان املُستعرَِضان هلا لدى سحب القرعة يف تلـك الـسنة التاليـة            

 حملَّ دولة طرف مؤجِّلـة، ُيعـاد        فيها إحدى الدول األطراف بتقدمي موعد استعراضها لكي حتلَّ        
  . لتني املستعرِضتني للدولة املتطوعةسحب القرعة للدو

د فيها الدول اليت اختريت لالستعراض اسـتعدادها للخـضوع          يف احلاالت اليت ال تؤكِّ    و  -١١
  . لالستعراض، توجَّه إليها رسائل عن طريق مكتب املؤمتر التماًسا لرد

 سـحب  غ الدول املـستعَرضة رمسيـا ببـدء استعراضـاهتا يف غـضون شـهر واحـد مـن                وُتبلََّ  -١٢
  . من املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة١٢القرعة، وفقا للفقرة 

    
    ضة رِاختيار الدول األطراف املستع  - باء  

ــة طــرف    ١٨تــنص الفقــرة   -١٣  مــن اإلطــار املرجعــي علــى أن تقــوم باســتعراض كــل دول
الـة يف  شاركة فعَّدولتان أُخريان من الدول األطراف، وأن تشارك الدولة الطرف املـستعَرضة مـ         

  . عملية االستعراض
ــرة    -١٤ ــنص الفق ــدولتني الطــرفني      ١٩وت ــى أن تكــون إحــدى ال ــي عل ــن اإلطــار املرجع  م

 الدولـة الطـرف املـستعَرضة،       نفـسها الـيت تنتمـي إليهـا        املنطقة اجلغرافيـة     منتمية إىل املستعرِضتني  
وجيــرى . ف املــستعَرضةوأن يكــون لــديها، إن أمكــن، نظــام قــانوين مماثــل لنظــام الدولــة الطــر  

ـــُرعة يف بدايــة كــل ســنة مــن الــدورة، علــى أالَّ تقــوَم    اختيــار الــدول األطــراف املــستعرِضة بالق
وجيــوز للدولــة الطــرف املــستعَرضة أن تطلــب إعــادة  . الــدول األطــراف باستعراضــات متبادلــة 

قرعـة  كمـا جيـوز، يف ظـروف اسـتثنائية، إعـادة سـحب ال             . يتجـاوز مـرتني    سحب القرعة مبا ال   
  . أكثر من مرتني

وُتــسَحب القرعــة يف بدايــة كــل ســنة مــن دورة االســتعراض الختيــار الــدول األطــراف     - ١٥
ولكـل دولـة طـرف يقـع عليهـا االختيـار            . املستعرِضة لكل دولة من الدول األطـراف املـستعَرضة        

ار الدولـة  لالسـتعراض، ُتختـار إحـدى الـدولتني املـستعرِضتني مـن اجملموعـة اإلقليميـة ذاهتـا وُتختـ          
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وميكن للـدول األطـراف املـستعَرضة       . املستعرِضة الثانية من جمموعة تشمل مجيع الدول األطراف       
  .طلب إعادة سحب القرعة فيما خيّص إحدى الدولتني املستعرِضتني هلا أو كلتيهما مًعا

وميكن طلب إعادة سحب القرعة استنادا إىل عـدم اسـتجابة إحـدى الـدول األطـراف                   -١٦
تـة، حيـث حيـدَّد      ويف مثل هذه احلاالت، تكون عمليات إعادة سـحب القرعـة مؤقَّ           . ضةاملستعرِ

 تؤكَّـد عمليـة إعـادة سـحب         ة لكـي متتثـل اللتزاماهتـا، ومـن مثَّ         موعد آخر للدول غـري املـستجيب      
  .القرعة املؤقتة

مــه االحتـاد الروســي  ووافـق فريـق اســتعراض التنفيـذ، يف دورتــه الثانيـة، علــى طلـب قدَّ       -١٧
تنادا إىل انتشار أراضيه جغرافيا عرب آسيا وأوروبا الشرقية، يقضي خبلـط حمتويـات صـندوقي       اس

بطاقات القرعة اخلاصة بدول جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ وجمموعة دول أوروبا الـشرقية              
  . عند سحب القرعة الختيار الدولة الطرف املستعرِضة له املنتمية للمنطقة اجلغرافية ذاهتا

ــا للفقــرة  و  -١٨ ــوز للدولــة الطــرف       ٢٠وفق ــة االســتعراض، جي ــن اإلطــار املرجعــي آللي  م
ق املبـدأ  وُيطبَّـ . املستعَرضة أن تؤجل اضطالعها بدور الدولة الطرف املـستعرِضة يف الـسنة ذاهتـا        
وحبلـول هنايــة  . ذاتـه علـى الـدول األطـراف املـستعرِضة مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتالف احلـال           

ــيَّدورة االســتعراض  ــد خــضعت لالســتعراض اخلــاص هبــا      يتع ــة طــرف ق ن أن تكــون كــل دول
  . وأجرت لغريها استعراضاً واحداً على األقل وثالثة استعراضات على األكثر

 مث ُتختــار أيــضا لتكــون  مــستعَرضةًوميكــن للــدول األطــراف الــيت ُتختــار لتكــون دوالً   -١٩
ــستعرِضةًدوالً ــاتني ا     م ــل هب ــتعدادها للعم ــن اس ــرب ع ــصفتني أن تع ــستخدم دول  . ل ــدما ت وعن

 مـن اإلطـار     ٢٠أطراف حقهـا يف تأجيـل العمـل هبـاتني الـصفتني يف الـسنة ذاهتـا، وفقـا للفقـرة                      
  . املرجعي، يعاد سحب القرعة

وُتسأل الدولة اليت ُيسحب امسها بالقرعـة إلجـراء أكثـر مـن اسـتعراض يف الـسنة ذاهتـا               -٢٠
وميكن للدولة الطـرف الـيت ُتختـار كدولـة مـستعرِضة ألكثـر              . ما إذا كان بوسعها القيام بذلك     

من عملية اسـتعراض واحـدة أن تطلـب اسـتبعادها مـن االختيـار كدولـة مـستعرِضة يف سـحب           
ويف حالة عدم حـضور الدولـة الطـرف الـيت           . مليات سحب القرعة التالية   القرعة الثاين أو يف ع    

اختريت إلجراء أكثر من استعراض واحـد، تقـوم األمانـة باالتـصال بتلـك الدولـة حبلـول هنايـة                     
دورة الفريــق لتلــتمس منــها قــرارا بــشأن اســتعدادها للقيــام بــأكثر مــن اســتعراض واحــد، وإذا   

  . تةناسب ُيسحب بالقرعة اسم دولة مستعرِضة مؤقَّيبلَّغ ذلك القرار يف الوقت امل مل
ن كــلُّ دولــة طــرف خــرباَء حكــوميني يــصل عــددهم إىل  بــأن ُتعــي٢١ِّوتقــضي الفقــرة   -٢١
وتعـّد األمانـة وتعمـم، قبـل موعـد سـحب القرعـة              . خبرياً لغرض القيام بعملية االستعراض     ١٥



 

V.13-87017 5 
 

  CAC/COSP/2013/16 

 اخلـــرباء احلكـــوميني، تتـــضّمن الختيـــار الـــدول األطـــراف املـــستعرِضة، قائمـــة بأمســـاء أولئـــك 
معلومات عن خرباهتم املهنية ومناصبهم احلالية، واملناصب ذات الصلة اليت شـغلوها واألنـشطة              

ــة     . ذات الــصلة الــيت اضــطلعوا هبــا وجمــاالت خــرباهتم حــسبما تقتــضيه دورة االســتعراض املعني
ــة إلعــ     ــدول األطــراف علــى تقــدمي املعلومــات الالزمــة إىل األمان داد تلــك القائمــة  وتواظــب ال

  .وحتديثها باستمرار
الدولـة الطـرف الـيت مت سـحبها أو          نَّ  وإذا طلبت دولة طرف تكـرار سـحب القرعـة أل            -٢٢

 مـن   ٢١الدولتني الطـرفني اللـتني مت سـحبهما إلجـراء االسـتعراض مل متتثـل أو مل متتـثال للفقـرة                      
الدولـة املـستعَرضة إعـادة     طلـب   ر   ُيـرب  ل ظرفـاً اسـتثنائياً     ذلـك يـشكِّ    اإلطار املرجعـي لآلليـة فـإنَّ      

  .سحب القرعة أكثر من مرتني
    

 حصاءاتاإل :٤/١عمليات سحب القرعة املنفذة منذ اعتماد القرار   -ثانيا  
    واخلطوات الالحقة

ــران     -٢٣ ــذ ســحب القرعــة الــذي أُجــرَي يف حزي ــه /من ــدول األطــراف الــيت  ٢٠١٠يوني  لل
ــدورة األوىل، أصــبحت    ــستعرض يف ال ــة  دو٢٣ســوف ُت ــاً يف االتفاقي ــة أطراف وتــشمل هــذه  . ل

الدول سـت دول أعـضاء يف جمموعـة الـدول األفريقيـة، وثـالث عـشرة دولـة يف جمموعـة دول                       
ي، وثـالث دول      آسيا واحمليط اهلادئ، ودولة واحدة يف جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـاريب            

وقـت إعـداد هـذا التقريـر        وكانت مثـة مؤشِّـرات      . يف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى      
  . مزيداً من الدول بصدد التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليهاأنَّ على 
ووفقا لإلطار املرجعي، جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يقـع عليهـا االختيـار للمـشاركة يف              -٢٤

 نــة أن تؤجــل مــشاركتها إىل الــسنة التاليــة مــن دورة االســتعراض، إذا االســتعراض يف ســنة معيَّ
وقد أّجلت إحـدى عـشرة دولـةً طرفـاً استعراضـاهتا مـن الـسنة                . ر معقول لذلك  كان لديها مربِّ  

وأّجلـت ثـالث دول أطـراف استعراضـاهتا مـن           . األوىل إىل السنة الثانيـة مـن دورة االسـتعراض         
وأّجلـت مخـس دول أطـراف استعراضـاهتا مـن الـسنة الثالثـة إىل          . السنة الثانيـة إىل الـسنة الثالثـة       

  . الرابعةالسنة
 دولــةً يف الــسنة ٤١ دولــةً يف الــسنة األوىل و٢٧وبلـغ إمجــايل عــدد الــدول املـستعَرضة     -٢٥

 طرفاً قيـد االسـتعراض وقـت انعقـاد           دولةً ٦٢وكانت هناك   .  دولة يف السنة الثالثة    ٣٥الثانية و 
 يف االتفاقيــة، حبيــث بلــغ نيويف وقــت الحــق، أصــبحت دولتــان طــرف . الــدورة الرابعــة للفريــق

  .  دولة٦٤إمجايل عدد الدول املستعَرضة يف السنة الرابعة 
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 مــن اإلطــار املرجعــي، اســتبعد الفريــق مــن ســحب ٢٠وبغيــة ضــمان االمتثــال للفقــرة   -٢٦
وفـضالً عـن    . القرعة يف دورته الثالثة الـدول األطـراف الـيت سـبق هلـا القيـام باستعراضـني اثـنني                   

للــدول األطــراف املــستعرِضة مل تــشمل ذلــك، أجــرى الفريــق جولــة أوىل مــن ســحب القرعــة  
ــا أن أجــرت استعراضــاً     إال ــسبق هل ــيت مل ي ــدول األطــراف ال ــطّ ال ــدما اســتُ . ق نفدت تلــك وعن

  . اجملموعة، أُضيفت الدول األطراف اليت أجرت استعراضاً واحداً إىل الصندوقني
عمليـات  وقام الفريـق يف دورتـه الرابعـة بـسحب القرعـة الختيـار الـدول الـيت سـتقوم ب                      -٢٧

واسـتبعد الفريـق مـن سـحب        . االستعراض املزمعـة للـسنة الرابعـة مـن دورة االسـتعراض األوىل            
  . القرعة الدول األطراف اليت سبق هلا القيام باستعراضني اثنني

 دولــةً طرفــاً قــد أجــرت ثالثــة استعراضــات،  ٣٢ووقــت كتابــة هــذا التقريــر، كانــت    -٢٨
 دولــةً طرفــاً قــد أجــرت استعراضــاً  ١٨ني، و دول أطــراف قــد أجــرت استعراضــني اثــن ١٠٨و

وكــان هنــاك ســبع دول .  دول أطــراف مل جتــر أي اســتعراض بعــد علــى اإلطــالق ٩واحــداً، و
جتر أي استعراض قطّ ختضع هي نفسها لالستعراض يف الـسنة الرابعـة، كمـا كانـت دولتـان               مل

  .منها قيد االستعراض يف السنة الثالثة
    

مت قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني مل تكن قد قدَّالدول األطراف اليت   - ألف  
    سحب القرعة عند
 من اإلطار املرجعـي، تعـيِّن كـلُّ دولـة طـرف خـرباء حكـوميني يـصل            ٢١وفقاً للفقرة     -٢٩

، الـدول  ٤/١وقـد دعـا املـؤمتر، يف قـراره     .  خبرياً من أجـل عمليـة االسـتعراض   ١٥عددهم إىل   
 خربائها احلكوميني إىل أن تقدِّم تلك القوائم قبل سـحب القرعـة             اليت مل تقدِّم بعُد قوائَم بأمساء     

وكـان هنـاك، وقـت كتابـة هـذا          . بوقت كاف، وذكَّرهـا باملواظبـة علـى حتـديث تلـك القـوائم             
ومجيـع هـذه الـدول    . التقرير، سبع دول أطراف مل تقدم بعد قـوائم بأمسـاء خربائهـا احلكـوميني          

وقــد أرِســلت مــذكّرات شــفوية إىل هــذه . ليهــا مــؤخراتقريبــا صــدَّق علــى االتفاقيــة أو انــضم إ
 مـن  ٢١الدول األطراف املتبقِّية تطلب إليها تقدمي قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني وفقـاً للفقـرة          

وقـد متّ االتـصال     . اإلطار املرجعي، وبذلت األمانة جهـوداً مكثَّفـة لـضمان تقـدمي هـذه القـوائم               
  .جبميع تلك الدول

    
    الالحقةاخلطوات   - باء  

يف الدورة الرابعة املستأنفة للفريـق، املقـرر عقـدها خـالل الـدورة اخلامـسة للمـؤمتر يف                     -٣٠
بنمــا، ســوف ُتــسَحب القرعــة الختيــار الــدول األطــراف الــيت ســتقوم باســتعراض الــدول الــيت   
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وكـان هنـاك اثنتـان مـن هـذه الـدول            . أصبحت أطرافا يف االتفاقية بعـد الـدورة الرابعـة للفريـق           
وباإلضافة إىل ذلك، أعرب بعض الدول عن رغبته يف إعـادة سـحب             .  كتابة هذا التقرير   وقت

وكـان مـن بـني الـدول        . القرعة فيما خيص الدول املستعرِضة هلا وذلك بسبب عـدم االسـتجابة           
ن مــن ممارســة املــستعَرضة يف الــسنة الرابعــة دول غابــت عــن الــدورة الرابعــة للفريــق ومل تــتمكّ  

ويف وقـت   .  كدول مـستعرِضة أثنـاء خـضوعها هـي نفـسها لالسـتعراض             حقها يف رفض العمل   
  .  من اإلطار املرجعي٢٠الحق، أعرب بعض الدول عن رغبته يف القيام بذلك وفقا للفقرة 

ووفقــا للممارســة املتبعــة يف املاضــي، يوصــى، مــن أجــل اســتيفاء شــرط إجــراء مجيــع       -٣١
ــأالَّالــدول استعراضــاً واحــداً علــى األقــل يف كــل دورة اســ    ــستَهلَّ ســحب القرعــة  تعراض، ب  ُي

ــة املــستأنفة إالَّ  يف ــدورة الرابع ــسبق هلــا أن أجــرت استعراضــا    ال ــيت مل ي ــدول ال ــسبة لل ــطّ  بالن ق
، وأن ُتضاف، عندما ُتستنفَد هذه اجملموعة، الدول الـيت أجـرت استعراضـاً واحـداً                )دول تسع(

  ).  دولة١٨(فقط 
استعراض الدول الـيت سـوف تـصّدق علـى االتفاقيـة أو            لعل املؤمتر يود، فيما يتعلق ب      و  -٣٢

تنضم إليها بعد الدورة اخلامـسة للمـؤمتر، أن ينظـر يف الطريقـة الـيت يتعـّين أن ُتجـرى هبـا تلـك                         
ق علــى ، فيمــا يتعلــق باســتعراض الــدول الــيت ســوف تــصدِّ   املــؤمتر يــودُّولعــلَّ. االستعراضــات

ســتعراض األوىل، النظــر يف الطريقــة الــيت ســوف  االتفاقيــة أو تنــضم إليهــا بعــد انتــهاء دورة اال 
  .ُتسَتعَرض هبا تلك الدول فيما يتعلق بتنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية

  


