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 الدورة التاسعة
 2021�انون األول/د�سمبر    17- 13شرم الش�خ، مصر،  

 * من جدول األعمال المؤقَّت   2البند  
 استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

   
 أداء آل�ة استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد   

  
 مذ�رة من األمانة  

 

 ملخَّص  
تتضــــمن هذه الوث�قة لمحة عامة عن أداء آل�ة اســــتعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســــاد،  

ــات الُقطر�ة خالل دورتْي  ــتعراضــــــ ثة عن إجراء االســــــ ــمل معلومات محدَّ ــتعراض األولى والثان�ة لآلل�ة، تشــــــ االســــــ
 معلومات أخرى ذات صلة. و�ذلك
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http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1


 CAC/COSP/2021/2 
 

2/17 V.21-07187 
 

 مقدمة  - أوال  
، مع التقـدیر 8/2الحظ مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاق�ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد، في قراره   -1

التزام الدول األطراف �عمل�ة االســـتعراضـــات الُقطر�ة �دول مســـتعِرضـــة ودول مســـتعَرضـــة على حد ســـواء، وحثها  
ــات الُقطر�ة، على النحو الوارد في الم�ادئ التوجیه�ة   ــتعراضـــ ــاد�ة لالســـ ــترشـــ على أن تتقید �المواعید الزمن�ة االســـ

راضــــــات الُقطر�ة، وعلى أن تتجنب، �قدر اإلمكان، التأخیر في  للخبراء الحكومیین واألمانة �شــــــأن إجراء االســــــتع
مختلف مراحل االســـــتعراض. وعالوة على ذلك، طلب المؤتمر، في جملة أمور، إلى فر�ق اســـــتعراض التنفیذ أن 
ــأن أداء آل�ة   ــلة، �ما في ذلك آراء الدول األطراف �شــــــــ ــل، بدعم من األمانة، جمع المعلومات ذات الصــــــــ یواصــــــــ

 48فیذ، لكي یواصـل تقی�م أداء اآلل�ة في الوقت المناسـب، على النحو المنصـوص عل�ه في الفقرة  اسـتعراض التن 
. وطلب المؤتمر أ�ضــــــا إلى األمانة أن تواصــــــل تزو�د فر�ق اســــــتعراض التنفیذ  5/1من إطارها المرجعي ومقرره 

ي ذلك إحصـاءات �شـأن عدد بتحلیالت لألطر الزمن�ة المتصـلة �المراحل الحاسـمة من عمل�ة االسـتعراض، �ما ف
االســــــــــــتعراضــــــــــــات الُقطر�ة المتأخرة عن المواعید المحددة لها، �غ�ة ت�ســــــــــــیر االضــــــــــــطالع �عمل�ة أكثر فعال�ة. 

على ذـلك، أهـاب المؤتمر ـ�اـلدول األطراف وـ�األمـاـنة مواصـــــــــــــــلة تطو�ر اســــــــــــــتخـدام تكنولوجـ�ا المعلومـات  وعالوة
ل دعم تنفیذ الدول األطراف االتفاق�َة وت�ســــــــــــیر إجراء  واالتصــــــــــــاالت والتشــــــــــــج�ع على ذلك االســــــــــــتخدام من أج

، تمدید فترة الدورة الثان�ة لآلل�ة 8/1. وقرر المؤتمر، في مقرره 6/7االســـتعراضـــات الُقطر�ة، وفقًا لقرار المؤتمر 
 إلتمام االستعراضات الُقطر�ة في إطار تلك الدورة.  2024حتى حز�ران/یون�ه  

عامة عن تنظ�م االســـــــتعراضـــــــات الُقطر�ة وتنفیذها خالل دورتْي االســـــــتعراض و�تضـــــــمن هذا التقر�ر لمحة   - 2
األولى والثان�ة وتحلیال موجزا لســـــیر عمل اآلل�ة. و�تضـــــمن التقر�ر أ�ضـــــا لمحة عامة عن أنشـــــطة األمانة الرام�ة إلى 

ــت  ــیر االســ ــتخدام لت�ســ ــج�ع على ذلك االســ ــاالت والتشــ ــتخدام تكنولوج�ا المعلومات واالتصــ ــات الُقطر�ة.  تطو�ر اســ عراضــ
) ومذ�رة  CAC/COSP/2021/3و�ن�غي النظر ف�ه �االقتران �مذ�رة األمانة �شــــــــأن أنشــــــــطة فر�ق اســــــــتعراض التنفیذ ( 

 ). CAC/COSP/2021/4األمانة التي تتضمن آراء الدول األطراف �شأن أداء آل�ة استعراض التنفیذ ( 
  

تنظ�م االستعراضات الُقطر�ة وتنفیذها خالل دورة االستعراض األولى  -ثان�ا 
 األولى إلى الخامسة من دورة االستعراض الثان�ة من  والسنوات 

 
 األطر الزمن�ة المقررة لعمل�ة استعراض التنفیذ -ألف 

، 3/1، على إثر اعتمــاد قرار المؤتمر  2010بــدأت الــدورة األولى آلل�ــة اســــــــــــــتعراض التنفیــذ في عــام   -3
المعنون "آل�ة االســتعراض". واســُتهلت الدورة الثان�ة لآلل�ة خالل الدورة الســادســة للمؤتمر، التي ُعقدت في ســانت  

، 6/1خالل اعتماد المؤتمر قراره  ، من 2015تشـــــــر�ن الثاني/نوفمبر   6إلى  2�طرســـــــبرغ �االتحاد الروســـــــي من 
 �شأن مواصلة استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتســــر�ع وتیرة االســــتعراضــــات، فقد حدثت حاالت تأخیر في أداء دورة   -4
ت�حــت للمؤتمر في دورتــه الثــامنــة  االســــــــــــــتعراض الثــان�ــة وفي إحراز تقــدم فیهــا. وقــد ُأدرجــت في الوثــائق التي أ

دة للعمل�ة التي أدت إلى حاالت تأخیر في الدورة الثان�ة.   ) 1( معلومات عن العناصر المحدَّ

ــات الُقطر�ة، ین�غي أن  -5 ــتعراضـــــ ــأن إجراء االســـــ ووفقًا للم�ادئ التوجیه�ة للخبراء الحكومیین واألمانة �شـــــ
الذاتي المرجع�ة في غضــون شــهر�ن من تار�خ إبالغها ببدء إجراء  تقدم الدولة الطرف المســتعَرضــة قائمة التقی�م  

 __________ 
 )1( CAC/COSP/2019/12 . 
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بید أن    ) 2( االســــــــــــتعراض الُقطري، و�ن�غي أال �ســــــــــــتغرق إنجاز االســــــــــــتعراض الكامل أكثر من ســــــــــــتة أشــــــــــــهر.
من الناح�ة العمل�ة، لم ُتنجز في غضــــــــون األشــــــــهر الســــــــتة المقررة. وهناك عدد من االســــــــتعراضــــــــات القطر�ة، 

بینها التأخر في تسـم�ة جهات اتصـال وخبراء حكومیین وحاالت تأخر في تقد�م قائمة التقی�م   األسـ�اب لذلك، من
الذاتي المرجع�ة من جانب الدول األطراف المســــتعَرضــــة، ومتطل�ات الترجمة التحر�ر�ة، والصــــعو�ات في وضــــع 

ز�ارة الُقطر�ة، و�ذلك الظروف  الجداول الزمن�ة للز�ارات الُقطر�ة، والتأخر في تقد�م المعلومات اإلضــــاف�ة عقب ال
 . 19-غیر المتوقعة ذات الصلة �جائحة �وفید

ــوء هذه التأخیرات، قرر المؤتمر في دورته الثامنة تمدید مدة الدورة الثان�ة حتى حز�ران/یون�ه   -6 وفي ضــــــــ
 إلتاحة إتمام االستعراضات الُقطر�ة في إطار تلك الدورة. 2024

  
 لمحة إحصائ�ة عامة -�اء 

 ) 3( دولة طرفا 188وضــح الب�انات المقدمة أدناه التقدم المحرز في إجراء االســتعراضــات الُقطر�ة لدى  ت  -7
 خالل الدورتین األولى والثان�ة آلل�ة استعراض التنفیذ.  

 ردا  183جهة اتصــــــــال قد ُعینت، وورد   186�انت   ) 4( وفي الدورة األولى، في وقت إعداد هذا التقر�ر، -8
ــتر�ًا).  14ز�ارة ُقطر�ة و 161حوارًا م�اشـــــــــــــرًا ( 175على قائمة التقی�م الذاتي المرجع�ة، وُعقد    )5( اجتماعًا مشـــــــــــ

دولة طرفًا تقار�ر  88، وأتاحت  ُقطري تقر�ر استعراض    161خالصة واف�ة و 173وعالوة على ذلك، فقد ُأنجزت  
 لكاملة على الموقع الش�كي لمكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة (المكتب).استعراضها الُقطري ا

ــال، وورد   178وفي الـدورة الـثانـ�ة، �ـان قـد ُعیَِّن مـا مجموعـه   -9 ردا على قـائمـة التقی�م   133جهـة اتصــــــــــــ
خالصــــة   57ُأنجزت ز�ارة ُقطر�ة وخمســــة اجتماعات مشــــتر�ة)، و  67حوارا م�اشــــرا ( 72الذاتي المرجع�ة، وُعقد 

ــتعراض ُقطري   32واف�ة و ــافًة إلى ذلك، أتاحت  تقر�ر اســـ ــاتها الُقطر�ة،  18. و�ضـــ ــتعراضـــ دولًة طرفًا، ُأنجزت اســـ
 تقار�َرها الكاملة عن استعراضها الُقطري على الموقع الش�كي للمكتب.

األطراف واألطراف المشــمولة �اســتعراضــات وتشــمل الب�انات اإلحصــائ�ة الواردة في هذا التقر�ر أ�ضــا الدول   - 10
 . 2021 ضمن إطار السنة الرا�عة من الدورة األولى والسنة الخامسة من الدورة الثان�ة، التي بدأت في عام 

  
 سحب القرعة -ج�م 

ــار�ة  14وفقًا للفقرة   -11 ــتعراض التنفیذ، �جري اخت�ار الدول األطراف المشـــــ من اإلطار المرجعي آلل�ة اســـــ
من  19في عمل�ة االسـتعراض في أي سـنة معینة من دورة االسـتعراض �الُقرعة في بدا�ة �ل دورة. وتنص الفقرة 

ــتعِرضــــــــــة �الُقرعة في بدا�ة �ل ســــــــــ  نة من الدورة،  اإلطار المرجعي على أن �جري اخت�ار الدول األطراف المســــــــ
 تقوم الدول األطراف �استعراضات مت�ادلة. أالَّ  على

  

 __________ 
من الم�ادئ التوجیه�ة للخبراء الحكومیین واألمانة �شأن إجراء   12تار�خ بدء االستعراضات هو التار�خ الذي تقوم ف�ه األمانة، وفقًا للفقرة  )2( 

 .االستعراضات الُقطر�ة، �إبالغ الدولة الطرف المستعَرضة والدولتین الطرفین المستعِرضتین رسم�ًا بتار�خ بدء إجراء االستعراض الُقطري 

 دولة.  144، �ان عدد الدول األطراف في االتفاق�ة 2010في بدا�ة الدورة األولى في عام  )3( 

 . 2021أیلول/سبتمبر  13تم تحدیث الب�انات اإلحصائ�ة الواردة في هذا التقر�ر حتى  )4( 

 عدم إجراء ز�ارة ُقطر�ة أو عقد اجتماع مشترك.  دولتان طرفان  اختارت )5( 
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 دورة االستعراض األولى  - 1 

وفقًا لهذین الحكمین، جرى اخت�ار الدول األطراف المســــتعِرضــــة للســــنة الرا�عة من الدورة األولى لآلل�ة  -12
اثنان  2013تموز/یول�ه  1ذ. واســُتهل في �إجراء ســحب للُقرعة خالل انعقاد الدورة الرا�عة لفر�ق اســتعراض التنفی 

وسـتون اسـتعراضـًا ُقطر��ا، وُأجر�ت عمل�ات أخرى لسـحب الُقرعة الخت�ار الدول األطراف التي سـتقوم �اسـتعراض 
الدول األطراف التي صـــدقت على االتفاق�ة أو انضـــمت إلیها �عد ذلك. وُأجر�ت تلك العمل�ات اإلضـــاف�ة لســحب  

لفر�ق الرا�عة المســتأنفة، والخامســة، والخامســة المســتأنفة، والســادســة، والســادســة المســتأنفة، الُقرعة خالل دورات ا
ــرة،   ــتأنفة األولى، والعاشــ ــعة المســ ــعة، والتاســ ــتأنفة، والتاســ ــتأنفة، والثامنة، والثامنة المســ ــا�عة المســ ــا�عة، والســ والســ

ــتأنفة. و�عد إدرا ج الدول الجدیدة المنضـــــــمة إلى االتفاق�ة والحاد�ة عشـــــــرة، والثان�ة عشـــــــرة، والثان�ة عشـــــــرة المســـــ
قة علیها، �انت   ) 6( دولة قید االستعراض في السنة الرا�عة. 84والمصدِّ

  
 دورة االستعراض الثان�ة  - 2 

ــا�عة، في اخت�ار الدول األطراف  1/ 6طلب المؤتمر، في قراره   - 13 ، إلى الفر�ق أن �شــــــــرع، في بدا�ة دورته الســــــ
من اإلطار   19و   14المســـــــتعَرضـــــــة والمســـــــتعِرضـــــــة في دورة االســـــــتعراض الثان�ة وذلك �ســـــــحب الُقرعة وفقًا للفقرتین  

أمــام جم�ع الــدول المرجعي لآلل�ــة. وطلــب المؤتمر إلى الفر�ق أ�ضـــــــــــــــًا أن �عقــد اجتمــاعــات ف�مــا بین الــدورات ُتفَتح  
من اإلطار المرجعي لآلل�ة، دون المســــــاس �حق الدولة الطرف في أن   19األطراف �غرض ســــــحب الُقرعة وفقًا للفقرة 

 تطلب إعادة سحب الُقرعة في االجتماع الالحق للفر�ق في فترة ما بین الدورات أو في دورته العاد�ة الالحقة. 

في فیینا، ُأجري ســــــــــــحب الُقرعة من   2016حز�ران/یون�ه   17في  وفي اجتماع ف�ما بین الدورات، ُعقد   -14
ــي ُقدمًا  ــات الُقطر�ة في الدورة الثان�ة. وتطوعت �عض الدول الحقًا للمضـ ــتعراضـ أجل تحدید الجدول الزمني لالسـ
ًا  في اســـتعراضـــاتها، التي ُأجلت من ســـنة ســـا�قة من الدورة الثان�ة وفقًا لإلطار المرجعي لآلل�ة أو أصـــ�حت أطراف 

دولة؛   29  - في االتفاق�ة، مما أســـفر عن التوز�ع التالي لالســـتعراضـــات الُقطر�ة في الدورة الثان�ة: الســـنة األولى
 دولة.  37 - دولة؛ السنة الخامسة 37 - دولة؛ السنة الرا�عة 36 - دولة؛ السنة الثالثة 48 - السنة الثان�ة

لى من الدورة الثان�ة لآلل�ة �إجراء ســـــحب للُقرعة  واختیرت الدول األطراف المســـــتعِرضـــــة للســـــنة األو  - 15
خالل اجتماع ُعقد في فترة ما بین الدورات لفر�ق اســـــــــــــتعراض التنفیذ. ووفقًا لذلك، بدأت الســـــــــــــنة األولى من 

، وأُعید ســـحب الُقرعة بناًء على طلب الدول األطراف المســـتعَرضـــة في 2016تموز/یول�ه   4الدورة الثان�ة في 
 المستأنفة للفر�ق. الدورة السا�عة 

وعلى نحو مماثل، اختیرت الدول األطراف المســـــتعِرضـــــة للســـــنة الثان�ة والثالثة والرا�عة والخامســـــة من  -16
الدورة الثان�ة من خالل ســــــــحب الُقرعة في اجتماعات الفر�ق ف�ما بین الدورات، مما أدى إلى بدء تلك الســــــــنوات 

،  2020تموز/یول�ــه    10، و2019حز�ران/یون�ــه    19، و2018حز�ران/یون�ــه    29، و2017تموز/یول�ــه    25في  
 على التوالي. وأُعید سحب الُقرعة بناًء على طلب الدول األطراف المستعَرضة في دورات الفر�ق المستأنفة.

حبت الُقرعة �شــــأن إجراء االســــتعراضــــات في إطار الدورتین  -17 األولى وخالل الفترة قید االســــتعراض، ســــُ
 والثان�ة للصومال وتونغا واالتحاد األورو�ي.

  

 __________ 
 أخرى أطرافًا في االتفاق�ة �حلول دورة الفر�ق الثان�ة عشرة المستأنفة.أص�حت دول  )6( 
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 الجدول الزمني لالستعراضات الُقطر�ة وتنفیذها -دال 

ــات 1/ 4أیَّد المؤتمر، في قراره   - 18 ــتعراضــــــــ ــأن إجراء االســــــــ ، الم�ادئ التوجیه�ة للخبراء الحكومیین واألمانة �شــــــــ
ــ�غتها النهائ�  ــاد�ة  الُقطر�ة، التي وضــــــــــــعها فر�ق االســــــــــــتعراض في صــــــــــ ة. وتحدد الم�ادئ التوجیه�ة أطرًا زمن�ة إرشــــــــــ

ثة أدناه عن الجدول  لالسـتعراضـات الُقطر�ة من أجل ضـمان اتسـاق و�فاءة عمل�ة االسـتعراض. وُتعطى معلومات محدَّ
الزمني لالســـــــتعراضـــــــات الُقطر�ة التي ُأجر�ت في الســـــــنوات من األولى إلى الرا�عة من الدورة األولى آلل�ة اســـــــتعراض 

 نفیذ وعن االستعراضات الُقطر�ة التي ُأجر�ت في السنوات من األولى إلى الخامسة من دورة االستعراض الثان�ة.  الت 
  

 تعیین جهة اتصال لتنسیق مشار�ة الدولة الطرف المستعَرضة  - 1 

لمســــــــــتعَرضـــــــــــة  من الم�ادئ التوجیه�ة، تعیِّن الدولُة الطرف ا   13من اإلطار المرجعي والفقرة   17وفقًا للفقرة   - 19
جهَة اتصــال أو جهات اتصــال لتنســیق مشــار�تها في عمل�ة االســتعراض في غضــون ثالثة أســاب�ع من إبالغها رســم��ا  
ــال أدى إلى  ــم�ة جهات االتصـــ ــا األمانة بذلك. غیر أن التأخر في تســـ ــتعراض الُقطري، وُتخَطر أ�ضـــ ببدء إجراء االســـ

، الدول األطراف  1/ 4ة في الماضـــي. وقد حثَّ المؤتمر، في قراره  حاالت تأخیر �بیر في إجراء االســـتعراضـــات الُقطر� 
 المستعَرضة على �فالة تسم�ة جهات االتصال التا�عة لها في الوقت المطلوب وفقًا للم�ادئ التوجیه�ة. 

  
 دورة االستعراض األولى   

حتى وقت �تا�ة هذا التقر�ر، �انت إحدى الدول األطراف المسـتعَرضـة في السـنة الرا�عة لم تسـمِّ رسـم�ا  -20
میت أكثر من   في المائة من جهات االتصـال �عد   20جهة االتصـال الخاصـة بها �عد (انظر الشـكل األول)، وسـُ

�عة لها أثناء عمل�ة االسـتعراض،  أكثر من ثالثة أشـهر، و�انت دول أطراف عدیدة قد غیرت جهات االتصـال التا
 األمر الذي أدى إلى المز�د من التأخیر. 

 
 الشكل األول   

 دورة االستعراض األولى: الوقت المستغرق لتسم�ة جهات االتصال   
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 دورة االستعراض الثان�ة   

ــنتین األولى والثان�ة و -21 ــة في الســـــ ــتعَرضـــــ ــمَّت جم�ع الدول المســـــ ــة ال�الغ   34ســـــ ــتعَرضـــــ من الدول المســـــ
 دولة في السنة الثالثة من الدورة الثان�ة جهات االتصال التا�عة لها (انظر الشكل الثاني). 36 عددها

وفي الســنة األولى من الدورة الثان�ة، ســمَّت معظم الدول جهات االتصــال التا�عة لها في غضــون ثالثة  -22
 أشهر �عد إبالغها رسم��ا ببدء االستعراض.

في المائة)   69الثان�ة، �انت الغالب�ة العظمى من جهات االتصــــــــــــــال (وفي الســــــــــــــنة الثان�ة من الدورة   -23
یت �الفعل قبل بدء االستعراض.  قد  ُسمِّ

دولة من الدول المســــــــتعَرضــــــــة في تلك الســــــــنة وال�الغ   28وفي الســــــــنة الثالثة من الدورة الثان�ة، �انت  -24
 صة بها قبل بدا�ة تلك السنة. في المائة) قد سمَّت �الفعل جهات االتصال الخا 78دولة ( 36عددها 

دولة مســتعَرضــة جهات االتصــال   37دولة من أصــل   33وفي الســنة الرا�عة من الدورة الثان�ة، ســمَّت   -25
ــمَّى  ــة من الدورة الثان�ة، وعددها   34التا�عة لها. وقد ســــــ ــنة الخامســــــ ــة في الســــــ ــتعَرضــــــ طرفا من األطراف المســــــ

 في المائة) بذلك قبل بدا�ة تلك السنة. 38طرفا ( 14 طرفا، جهات االتصال التا�عة لها، وقام 37
  

 الشكل الثاني   

 السنوات من األولى إلى الخامسة من الدورة الثان�ة: الوقت المستغرق لتسم�ة جهات االتصال   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إرسال الدول األطراف المستعِرضة ب�انات االتصال الخاصة �الخبراء الحكومیین وتنظ�م عمل�ة التداول  -2 

لي عن ُ�عد  األوَّ

من الم�ادئ التوجیه�ة على أنه ین�غي إجراء تداول �الهاتف أو �الفیدیو في غضــــــــــــــون  16تنص الفقرة   -26
ــارك في عمل�ة  ــتعراض الُقطري. وتشــ ــم��ا ببدء إجراء االســ ــة رســ ــتعَرضــ ــهر واحد من إبالغ الدولة الطرف المســ شــ

نة المنتدبون  التداول عن ُ�عد الدولُة الطرف المســـــــــــتعَرضـــــــــــة والدولتان الطرفان المســـــــــــتعِرضـــــــــــتان وموظفو األما
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ــانـــة إلى الـــدولتین الطرفین  ــد، تطلـــب األمـ لي عن ُ�عـ ــداول األوَّ ــة التـ ــة تنظ�م عمل�ـ لالســــــــــــــتعراض الُقطري. و�غ�ـ
 المستعِرضتین تسم�َة مسؤولي اتصال من بین الخبراء الحكومیین للدولتین و�بالغها بب�انات االتصال بهم.

لي عن ُ�عد �شـهد تأخرًا لعدة أسـ�اب، منها وفي معظم االسـتعراضـات، ال یزال إجراء عمل�ة الت  -27 داول األوَّ
التأخر في إرســـــــــال ب�انات االتصـــــــــال الخاصـــــــــة �الخبراء الحكومیین أو تغییر الخبراء المســـــــــتعِرضـــــــــین �عد بدء 
ر التداول عن ُ�عد �سـبب إعادة سـحب ُقرعة الدول األطراف المسـتعِرضـة.   االسـتعراض. وفي �عض الحاالت، تأخَّ

ة، حیثما �ان ذلك ممكنًا، تنظ�م جلســــــــات تعر�ف�ة على هامش دورات فر�ق اســــــــتعراض التنفیذ  وواصــــــــلت األمان 
ومؤتمر الدول األطراف. ومتى حالت فروق التوقیت بین الدول دون االتصــــال الم�اشــــر، اســــتع�ض عن التداول 

 عن ُ�عد بت�ادل رسائل عبر البر�د اإللكتروني.

 29تداوًال أول�ًا عن ُ�عد �النســـ�ة لالســـتعراضـــات الـــــــــــــــــ  28د ُأجري وحتى وقت �تا�ة هذا التقر�ر، �ان ق -28
   ) 7( الخاصة �السنة األولى من الدورة الثان�ة.

ــنة الثان�ة من الدورة الثان�ة، �ان قد ُأجري  -29 ــ�ة للســ ــاالت مكافئة،  41و�النســ تداوال أول�ا عن ُ�عد أو اتصــ
تداوال أول�ا   24و�النســ�ة للســنة الثالثة، ُأجري   ) 8( ك الســنة.�النســ�ة لالســتعراضــات الثمان�ة واألر�عین الخاصــة بتل

و�النســـ�ة للعام الرا�ع،    ) 9( اســـتعراضـــا،  36عن ُ�عد ف�ما �خص االســـتعراضـــات التي جرت في ذلك العام، وعددها  
  )10( اســتعراضــا،  37عن ُ�عد ف�ما �خص االســتعراضــات التي جرت في ذلك العام، وعددها    أول�اتداوال  25ُأجري 

عن ُ�عد ف�ما �خص االســـــــتعراضـــــــات التي جرت في ذلك العام،   أول�اتداوال  15و�النســـــــ�ة للعام الخامس، ُأجري 
استعراضا. بید أنَّ عدة أطراف مستعِرضة لم تكن قد عینت �عد الخبراء المستعِرضین، مما أدى إلى   37وعددها  

 تأخیر تنظ�م التداول األولي عن ُ�عد.
  

 ذاتي المرجع�ة  قوائم التقی�م ال  - 3 

من الم�ادئ التوجیه�ة، �جب على الدولة الطرف المســتعَرضــة إبالغ األمانة بردها على  15وفقًا للفقرة   -30
ــتعراض.  ــم��ا ببدء إجراء االســــــــ ــهر�ن من إبالغها رســــــــ ــون شــــــــ ــاملة في غضــــــــ قائمة التقی�م الذاتي المرجع�ة الشــــــــ

ــیر ــا�قة، إلى أن تقد�م القائمة التحلیالت التي أجرتها األمانة حتى اآلن، والت  وتشــــ ي أت�حت للفر�ق في دوراته الســــ
المرجع�ة �ظل ر�نًا أســـــاســـــ�ًا ضـــــرور�ًا في عمل�ة االســـــتعراض، و�شـــــكل اللحظة الزمن�ة التي �مكن أن یبدأ فیها 
االســــــــــــــتعراض الُقطري �جـــد�ـــة. ومن ثم، فـــإنَّ أيَّ تـــأخیر في تقـــد�م القـــائمـــة المرجع�ـــة یؤدي حتمـــًا إلى تـــأخیر 

 عراض الُقطري �له.االست 

و�قدم الشـكل الثالث أدناه لمحة عامة عن األطر الزمن�ة المرت�طة �االسـتعراضـات الُقطر�ة التي ُأجر�ت  -31
في السـنوات من األولى إلى الرا�عة من دورة االسـتعراض األولى، بینما �قدم الشـكل الرا�ع لمحة عامة عن األطر  

 ة لدورة االستعراض الثان�ة في السنوات من األولى إلى الخامسة. الزمن�ة المرت�طة �االستعراضات الُقطر� 
  

 __________ 
 تداول عن ُ�عد.  إجراءتخلت إحدى الدول األطراف المستعَرضة في السنة األولى من الدورة الثان�ة عن  )7( 

 تخلت دولتان طرفان مستعرَضتان في السنة الثان�ة من الدورة الثان�ة عن إجراء تداول عن ُ�عد.  )8( 

 تخلت دولة طرف مستعَرضة في السنة الثالثة من الدورة الثان�ة عن إجراء تداول عن ُ�عد. )9( 

 اول عن ُ�عد.تخلت دولتان طرفان مستعَرضتان في السنة الرا�عة من الدورة الثان�ة عن إجراء تد )10( 
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 الشكل الثالث  
 الوقت المستغرق لتقد�م قوائم التقی�م الذاتي المرجع�ة من جانب الدول المستعَرضة في السنوات   

 من األولى إلى الرا�عة من دورة االستعراض األولى 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل الرا�ع  
قوائم التقی�م الذاتي المرجع�ة من جانب الدول المستعَرضة في السنوات الوقت المستغرق لتقد�م   

 األولى إلى الخامسة من دورة االستعراض الثان�ة  من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

وتشـیر المقارنة بین المعلومات المبینة في الشـكلین الثالث والرا�ع إلى اسـتمرار التأخر الكبیر في الوقت   -32
الالزم للــدول لتقــد�م ردودهــا على قوائم التقی�م الــذاتي المرجع�ــة، على الرغم من أن األمــانــة �ــانــت تبلِّغ الــدول  

 المستعَرضة �انتظام عن حالة االستعراضات الخاصة بها. 

Before the start of
the review

Within two
months

Between two and
six months

More than six
months

Not yet submitted

0% 0%

48% 48%

3%0%
6%

35%

48%

10%

0% 0%

22%

50%

28%

0% 0%

30%

41%

30%

3% 0%

14% 11%

73%

First year Second year Third year Fourth year Fifth year

م �عد  قبل بدء االستعراض في غضون شهر�ن بین شهر�ن وستة أشهر أكثر من ستة أشهر لم ُتقدَّ

 السنة الخامسة السنة الرا�عة الثالثةالسنة  السنة الثان�ة السنة األولى

Before the start of
the review

Within two
months

Between two and
six months

More than six
months

Not yet submitted

0%
11%

74%

15%

0%
0%

2%

46% 51%

0%
0% 6%

28% 67%

0%
4%

15%

60%

17%

5%

First year Second year Third year Fourth year

م �عد  قبل بدء االستعراض في غضون شهر�ن بین شهر�ن وستة أشهر أكثر من ستة أشهر لم ُتقدَّ

 السنة الرا�عة السنة الثالثة السنة الثان�ة السنة األولى
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وخالل ســــــنوات االســــــتعراض الثالث األولى من الدورة الثان�ة، �مكن مالحظة اتجاه تنازلي: ففي ســــــنة   -33
م ما �قرب من نصـــف الدول األطراف قوائمها المرجع�ة في غضـــون ســـتة أشـــهر من بدء   االســـتعراض األولى، قدَّ

القوائم. وفي حین �مكن    االســــــــــتعراض؛ أما في ســــــــــنة االســــــــــتعراض الثالثة، فلم �قدم ســــــــــوى ر�ع هذه الدول تلك
ــنة   ــتعراض الرا�عة، فإن نحو ُثلث قوائم التقی�م الذاتي المرجع�ة لتلك الســــ ــنة االســــ ــن طف�ف في ســــ مالحظة تحســــ

م ســـــوى ر�ع قوائم التقی�م الذاتي المرجع�ة حتى وقت   لم ــنة االســـــتعراض الخامســـــة، لم �قدَّ ــ�ة لســـ م �عد. و�النســـ ُتقدَّ
شــــــــــهرا من تار�خ بدء االســــــــــتعراض، وهو ما �مكن أن �عزى جزئ�ًا إلى  14من كتا�ة هذا التقر�ر، أي �عد أكثر 

 .19-الظروف الناشئة عن جائحة �وفید
  

 االستعراض المكتبي  - 4 

من الم�ادئ التوجیه�ة، �قدم الخبراء الحكومیون نتائج االســـــــتعراض المكتبي إلى األمانة  21وفقًا للفقرة   -34
د على قائمة التقی�م الذاتي المرجع�ة الشـاملة وأي معلومات تكمیل�ة تقدمها  في غضـون شـهر واحد من اسـتالم الر 

 الدولة الطرف المستعَرضة. 
  

 دورة االستعراض األولى   

ف�ما �خص الســنة الرا�عة من الدورة األولى، �ان اســتعراضــان مكتب�ان للردود على قائمة التقی�م الذاتي  -35
هذا التقر�ر، وهو ما �عود جزئ�ا إلى التأخر في تقد�م المعلومات ومواجهة   المرجع�ة قید اإلعداد حتى وقت �تا�ة

 صعو�ات في الترجمة. 
  

 دورة االستعراض الثان�ة   

كانت اسـتعراضـات مكتب�ة عدة للردود على قائمة التقی�م الذاتي المرجع�ة الخاصـة �السـنوات من األولى  -36
ة، �ســــــــبب جملة أمور من بینها التأخر في تقد�م الردود على قائمة  إلى الخامســــــــة من الدورة الثان�ة ال تزال جار� 

التقی�م الذاتي المرجع�ة، والوقت الالزم لترجمة القوائم المرجع�ة في االســتعراضــات التي اســُتخدمت فیها أكثر من 
الثان�ة، لغة واحدة، والوقت الذي �ســـــــــتغرقه اســـــــــتعراض القوائم المرجع�ة. وف�ما �خص الســـــــــنة الرا�عة من الدورة 

استعراضًا مكتب�ًا للردود الستة والعشر�ن على قائمة التقی�م الذاتي المرجع�ة، و�انت ثمان�ة استعراضات    18 ُأنجز
مكتب�ة قید اإلعداد حتى وقت �تا�ة هذا التقر�ر. وف�ما �خص الســــــــــنة الخامســــــــــة من الدورة الثان�ة، �انت جم�ع 

 ئمة التقی�م الذاتي المرجع�ة قید اإلعداد. االستعراضات المكتب�ة للردود العشرة على قا
  

 وسائل الحوار الم�اشر األخرى  - 5 

من اإلطــار المرجعي، ُ�ســــــــــــــتكمــل االســــــــــــــتعراض   29من الم�ــادئ التوجیه�ــة والفقرة    24عمًال �ــالفقرة   -37
المكتبي، إذا طلبت الدولة الطرف المســـتعَرضـــة ذلك، �أي وســـائل أخرى من وســـائل الحوار الم�اشـــر، مثل الق�ام 

من الم�ادئ التوجیه�ة،   24بز�ارة ُقطر�ة أو عقد اجتماع مشـــــــترك في مكتب األمم المتحدة في فیینا. ووفقًا للفقرة 
ــطلع الدولة ال ــروع جدول  تضـــ ــال مشـــ ــة بتخط�ط الز�ارة الُقطر�ة وتنظ�مها. وُتِعدُّ جهات االتصـــ ــتعَرضـــ طرف المســـ

 األعمال وتقدمه إلى المستعِرضین واألمانة قبل إجراء الز�ارة.
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 دورة االستعراض األولى   

ــتفاد �الفعل  -38 ــائل  187بلدًا من أصــــــل    175حتى وقت �تا�ة هذا التقر�ر، اســــ ــًا من وســــ ــتعَرضــــ بلدًا مســــ
  27الحوار الم�اشــــــر األخرى إمَّا في شــــــكل ز�ارة ُقطر�ة أو اجتماع مشــــــترك. وف�ما یتعلق �الدول األطراف الــــــــــــــــــــ 

ز�ارة ُقطر�ة وُعقد اجتماعان مشــتر�ان. وف�ما یتعلق �الدول األطراف   24المســتعَرضــة في الســنة األولى، ُأجر�ت  
ز�ارة ُقطر�ة وُعقدت ثالثة اجتماعات مشــتر�ة. وف�ما یتعلق  37ن�ة، ُأجر�ت المســتعَرضــة في الســنة الثا 41الـــــــــــــــــ 

ز�ارة ُقطر�ة وُعقدت أر�عة اجتماعات مشتر�ة.  31المستعَرضة في السنة الثالثة، ُأجر�ت   35�الدول األطراف الــــــ 
ــنة الرا�عة، ُأجر�ت    84وف�ما یتعلق �الدول األطراف الـــــــــــــــــــ  ــة في الســ ــتعَرضــ ــة  ز�ارة ُقطر�  69المســ ة وُعقدت خمســ

اجتماعات مشــــتر�ة (انظر الشــــكل الخامس). ووافق عدد من الدول على وســــائل أخرى للحوار الم�اشــــر، و�انت 
هذه الحوارات في مراحل مختلفة من حیث التخط�ط. وفي عمل�ات اســـــــتعراض أخرى، لم یُتخذ �عد أي قرار بهذا 

 ظ�م ز�ارة ُقطر�ة أو عقد اجتماع مشترك. الصدد. وهناك دولتان فقط من الدول األطراف لم تختارا تن 
  

 الشكل الخامس  
االستعراض األولى: الوسائل األخرى المستخدمة للحوار الم�اشر بین البلدان المضطلع �ه في إطار دورة   

 االستعراض الُقطري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة االستعراض الثان�ة   

دولة طرفًا مســــــــتعَرضــــــــة في الســــــــنة األولى من الدورة الثان�ة قد  29دولة طرفًا من أصــــــــل   22كانت  -39
یلة أخرى للحوار الم�اشر، واختارت دولة طرف واحدة عقد اجتماع مشترك في فیینا. استضافت ز�ارة ُقطر�ة �وس

دولة   30دولة، �انت  48ومن بین الدول األطراف المســتعَرضــة في الســنة الثان�ة من الدورة الثان�ة ال�الغ عددها 
أثناء اســــــتعراض  دول اجتماعات مشــــــتر�ة. و�ضــــــافًة إلى ذلك، تم 3طرفا قد اســــــتضــــــافت ز�ارة ُقطر�ة، وعقدت 

دولة طرفًا مســــتعَرضـــة   36إحدى تلك الدول األطراف تنظ�م ز�ارة ُقطر�ة و�ذلك عقد اجتماع مشــــترك. ومن بین  
دولة طرفا    37ز�ارة ُقطر�ة وُعقد اجتماع مشــترك واحد. ومن بین   12في الســنة الثالثة من الدورة الثان�ة، ُأجر�ت  
ان�ة، ُأجر�ت أر�ع ز�ارات ُقطر�ة في شــــكل إلكتروني �ســــبب اســــتمرار  مســــتعَرضــــة في الســــنة الرا�عة من الدورة الث 

. ولم ُتْجَر أي ز�ارات ُقطر�ة إلجراء اســـتعراضـــات ُقطر�ة في الســـنة الخامســـة. وفي وقت �تا�ة 19-جائحة �وفید

Country visit Joint meeting No direct dialogue in
completed review

Not yet decided or
undertaken

89%

7%
4% 0%

90%

7%
0% 2%

89%

11%
0% 0%

82%

6%
1%

8%

First year Second year Third year Fourth year

 لم تتقرر الوسیلة �عد 
 أو لم تنفذ �عد

لم یتم إجراء حوار م�اشر 
 خالل االستعراض المكتمل

طر�ة اجتماع مشترك  ز�ارة قُ

 السنة الرا�عة السنة الثالثة السنة الثان�ة السنة األولى
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لت نت�جة هذا التقر�ر، �انت عدة ز�ارات ُقطر�ة أخرى للســــنوات من األولى إلى الخامســــة من الدورة الثان�ة قد ُأج
رة مبدئ�ًا في الر�ع األخیر من عام  19-الستمرار جائحة �وفید  ) 11( (انظر الشكل السادس). 2021أو �انت ُمقرَّ

  
 الشكل السادس  
دورة االستعراض الثان�ة: الوسائل األخرى المستخدمة للحوار الم�اشر بین البلدان المضطلع �ه في إطار   

 االستعراض الُقطري 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

 العمل مع الجهات المعن�ة األخرى أثناء الز�ارات الُقطر�ة   - 6 

 دورة االستعراض األولى   

في المـائـة من مجموع الز�ـارات الُقطر�ـة المضــــــــــــــطلع بهـا أثنـاء الـدورة األولى على عقـد   89اشــــــــــــــتمـل   -40
من اإلطار المرجعي. وفي �عض  30اجتماعات مع أصـحاب مصـلحة آخر�ن (انظر الشـكل السـا�ع)، وفقًا للفقرة  

خاص  الحاالت، اتخذت تلك االجتماعات شــــــــــــكل حلقات نقاش ضــــــــــــمت ممثلین عن المجتمع المدني والقطاع ال
ــر�ت الدوُل   ــلحة وطنیین آخر�ن. وفي حاالت أخرى، َأشـ ــحاب مصـ ــاط األكاد�م�ة والرا�طات التجار�ة وأصـ واألوسـ
ــاط األكاد�م�ة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في اللجان التي  ــلحة وطنیین مثل ممثلي األوســــ ــحاَب مصــــ أصــــ

 أنشئت لتنسیق عمل�ة االستعراض واإلشراف علیها.
  

 ض الثان�ة دورة االستعرا   

في المائة)، التي ُأجر�ت في  97حتى وقت �تا�ة هذا التقر�ر، اشــــتملت تقر��ًا جم�ع الز�ارات الُقطر�ة ( -41
الســــــــــــــنوات من األولى إلى الرا�عـة من الـدورة الثـان�ـة، على عقـد اجتمـاعـات مع أصــــــــــــــحـاب مصــــــــــــــلحـة آخر�ن، 

 من اإلطار المرجعي (انظر الشكل السا�ع).  30 للفقرة وفقاً 
 

 __________ 
في السنة الثان�ة من الدورة الثان�ة، ُنظمت ز�ارة ُقطر�ة و�ذلك ُعقد اجتماع مشترك ف�ما یتعلق �استعراض إحدى الدول األطراف؛   )11( 

 واالجتماع المشترك غیر مدَرج في الشكل السادس. 

Country visit Joint meeting Not yet decided or
undertaken

76%

3%

21%

63%

6%

31%
33%

3%

64%

8%

0%

92%

0% 0%

100%

First year Second year Third year Fourth year Fifth year

 لم تتقرر الوسیلة �عد 
 أو لم تنفذ �عد

طر�ة اجتماع مشترك  ز�ارة قُ

 السنة الخامسة السنة الرا�عة السنة الثالثة السنة الثان�ة السنة األولى
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 الشكل السا�ع   

 إشراك أصحاب المصلحة خالل الز�ارات الُقطر�ة، حسب دورة االستعراض   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عمل�ة االستعراض الُقطري، ونشر تقر�ر االستعراض الُقطري، ولغات االستعراض نتائج   - 7 

ــالفقرة   -42 �ـ ــار المرجعي والفقرة    33عمًال  دُّ الخبراُء الحكومیون    30من اإلطـ من الم�ـــادئ التوجیه�ـــة، ُ�عـــِ
الطرف    وخالصـــــــــة واف�ة له، �التعاون والتنســـــــــیق الوث�قین مع الدولة  المســـــــــتعِرضـــــــــون تقر�ر اســـــــــتعراض ُقطري 

ــتعَرضـــــة و�مســـــاعدة من األمانة. و�ن�غي أن �حدد التقر�ر التجارب الناجحة والممارســـــات الجیدة والتحد�ات  المســـ
المواَجهة، وأن یتضـــــــــــمن مالحظات �شـــــــــــأن تنفیذ االتفاق�ة. و�ن�غي أن �حدد التقر�ر أ�ضـــــــــــًا، عند االقتضـــــــــــاء،  

 االتفاق�ة.  االحت�اجات من المساعدة التقن�ة الالزمة لغرض تحسین تنفیذ
  

 دورة االستعراض األولى   

استعراضًا    26استعراضا ُقطر�ًا ف�ما یتعلق �الدورة األولى، وال یزال هناك   161حتى هذا التار�خ، ُأنجز   -43
ُقطر�ًا في مراحل مختلفة من اإلنجاز. وتجدر اإلشارة إلى أنه، على الرغم من أن االستعراضات الكاملة لم ُتنجز 

التي اسـُتكملت   26خالصـة واف�ة ف�ما یتعلق بهذه االسـتعراضـات الُقطر�ة الــــــــــــــــ  12�شـكل �امل �عد، فقد ُأنجزت 
خالصــة واف�ة وُأت�حت لفر�ق اســتعراض   27األولى). وُأنجزت خالصــة واف�ة في الدورة   173(ُأنجز ما مجموعه 

خالصـــــة واف�ة وُأت�حت  40التنفیذ ف�ما �خص اســـــتعراضـــــات الســـــنة األولى. وف�ما �خص الســـــنة الثان�ة، ُأنجزت 
خالصة واف�ة وُأت�حت للفر�ق. وف�ما �خص السنة الرا�عة، ُأنجزت   35للفر�ق. وف�ما �خص السنة الثالثة، ُأنجزت  

 خالصة واف�ة، و�جري وضع عدة خالصات أخرى في ص�غتها النهائ�ة. 71ت�حت وأُ 

ــفحة مع وثائق  - 44 ــات الُقطر�ة على اإلنترنت في نفس الصــ ــتعراضــ ــات الواف�ة لتقار�ر االســ وقد ُنشــــرت الخالصــ
 /www.unodc.org/unodc/en/treaties/CACفر�ق اســتعراض التنفیذ، �ما ُنشــرت على صــفحة الموجزات الُقطر�ة ( 

country-profile/index.html تقر�رًا من تقار�ر االســـــــــتعراضـــــــــات الُقطر�ة    88). وحتى وقت �تا�ة هذا التقر�ر، �ان

First cycle Second cycle

89%

97%

11% 3%

Country visits including other stakeholders (percentage)
Country visits not including other stakeholders (percentage)

 الدورة األولى الدورة الثان�ة
 شملت أصحاب مصلحة آخر�ن (�النس�ة المئو�ة) ز�ارة ُقطر�ة

 ز�ارة ُقطر�ة لم تشمل أصحاب مصلحة آخر�ن (�النس�ة المئو�ة)

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/%20country-profile/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/%20country-profile/index.html
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على طلب الدول األطراف المســتعَرضــة. وت�عًا للغة  الخاصــة �الدورة األولى قد ُنشــر على الموقع الشــ�كي للمكتب بناءً 
 ) 12( صفحة.   500صفحة وأكثر من   100التقر�ر وعدد المرفقات، تراوح طول التقار�ر بین نحو  

ومع أنَّ الخبراء الحكومیین وافقوا في �عض الحــاالت على إجراء االســــــــــــــتعراض بلغــة غیر اللغــة التي  -45
ــات أج رـ�ت ـ�أكثر من لغـة واحـدة من لغـات األمم المتحـدة الرســــــــــــــمـ�ة. �فضــــــــــــــلونهـا فـإن غـالبـ�ة االســــــــــــــتعراضــــــــــــ

اســـــتعراضـــــات بلغتین رســـــمیتین،  103اســـــتعراضـــــًا بلغة رســـــم�ة واحدة، و 67اســـــتعراضـــــًا، ُأجري   187 بین ومن
اســــــتعراضــــــًا بثالث لغات رســــــم�ة. وفي أر�ع حاالت، لم تكن قد ُحددت �عد اللغة أو اللغات التي ســــــ�جري   13و

 استخدامها في االستعراض (انظر الشكل الثامن).
  

 الشكل الثامن   

 دورة االستعراض األولى: عدد اللغات الرسم�ة لألمم المتحدة المستخدمة في االستعراض الُقطري   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة االستعراض الثان�ة   

.  تقر�ر اســـــــــــتعراض ُقطري   32خالصـــــــــــة واف�ة و 57بوجه عام، ُأنجز خالل الدورة الثان�ة ما مجموعه   -46
،  تقر�ر اســـتعراض ُقطري  15خالصـــة واف�ة و 21وف�ما �خص الســـنة األولى من الدورة الثان�ة، �انت قد ُأنجزت  

.  تقر�ر اســـــــــــتعراض ُقطري   15خالصـــــــــــة واف�ة و 29أمَّا �النســـــــــــ�ة للســـــــــــنة الثان�ة من الدورة الثان�ة، فقد ُأنجزت 
ــنة الثالثة من الدورة الثان�ة.  وُأنجزت ســـــــــــت خالصـــــــــــات واف�ة وتقر�ر اســـــــــــتعراض ُقطري واحد ف�ما �خص الســـــــــ

�خص الســـــــــــــنة الرا�عة من الدورة الثان�ة، ُأنجزت خالصـــــــــــــة واف�ة واحدة وتقر�ر اســـــــــــــتعراض ُقطري واحد.  وف�ما
في السنوات من األولى إلى  ز الخالصات الواف�ة وتقار�ر االستعراض الُقطري نتجت حاالت التأخیر في إنجا وقد

الرا�عـة جزئ�ـًا عن التـأخیر الـذي حـدث في تقـد�م الردود على قـائمـة التقی�م الـذاتي المرجع�ـة وفي إجراء الز�ـارات 
 رة الثان�ة. الُقطر�ة. ولم ُتنجز تقار�ر استعراض أو خالصات واف�ة ف�ما �خص السنة الخامسة من الدو 

اســـتعراضـــًا بلغة واحدة من اللغات الرســـم�ة  11وفي الســـنة األولى من دورة االســـتعراض الثان�ة، ُأجري  -47
 استعراضات بثالثة من اللغات الرسم�ة.  3استعراضًا بلغتین من اللغات الرسم�ة، و 15لألمم المتحدة، و

 __________ 
الع على المز�د من التفاصیل المتعلقة بتكال�ف الترجمة، انظر الوث )12(   . CAC/COSP/IRG/2016/3�قة لالطِّ

لغة واحدة
36٪

لغتان
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لم تحدد �عد 
2٪
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ــنة الثان�ة من دورة االســـتعراض الثان�ة، ُأج -48 ــًا بلغة واحدة من اللغات الرســـم�ة  16ري وفي السـ ــتعراضـ اسـ
اســــــتعراضــــــات بثالثة من اللغات الرســــــم�ة.  4اســــــتعراضــــــًا بلغتین من اللغات الرســــــم�ة، و 25لألمم المتحدة، و

 یتعلق بثالثة استعراضات، �ان القرار �شأن تحدید لغة االستعراض لم ُیتخذ �عد. وف�ما

ــتعر  -49 ــنة الثالثة من دورة االسـ ــم�ة  16اض الثان�ة، ُأجري وفي السـ ــًا بلغة واحدة من اللغات الرسـ ــتعراضـ اسـ
اســتعراضــًا بلغتین من اللغات الرســم�ة. وف�ما یتعلق �أر�عة اســتعراضــات، �ان القرار �شــأن  16لألمم المتحدة، و

 تحدید لغة االستعراض لم ُیتخذ �عد. 

لغة واحدة من اللغات الرســــــــم�ة لألمم اســــــــتعراضــــــــات ب  9وفي الســــــــنة الرا�عة من الدورة الثان�ة، ُتجرى   -50
اســــتعراضــــا بلغتین من اللغات الرســــم�ة، واســــتعراضــــان بثالثة من اللغات الرســــم�ة. وف�ما یتعلق  12المتحدة، و

 استعراضًا، �انت القرارات �شأن تحدید لغة االستعراض لم ُتتخذ �عد. 14بـ

تة اســتعراضــات بلغة واحدة من اللغات الرســم�ة  وفي الســنة الخامســة من دورة االســتعراض الثان�ة، ُتجرى ســ  - 51
لألمم المتحدة، وســــ�عة اســــتعراضــــات بلغتین من اللغات الرســــم�ة، واســــتعراض واحد بثالثة من اللغات الرســــم�ة. وف�ما  

 التاسع).  الشكل  استعراضا، �انت القرارات �شأن تحدید لغة االستعراض لم ُتتخذ �عد. (انظر  23یتعلق بـ 
  

 الشكل التاسع   

السنوات من األولى إلى الخامسة من دورة االستعراض الثان�ة: عدد اللغات الرسم�ة لألمم المتحدة   

 المستخدمة في االستعراض الُقطري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 الدورات التدر�ب�ة لجهات االتصال والخبراء الحكومیین المشار�ین في آل�ة استعراض التنفیذ -هاء 

للفقرة   -52 ــًا  ــار المرجعي لآلل�ــــة والفقرة    32وفقــ اإلطــ التوجیه�ــــة للخبراء الحكومیین   11من  ــادئ  الم�ــ من 
إلى آخر لفائدة جهات  واألمانة �شــــــــــــأن إجراء االســــــــــــتعراضــــــــــــات الُقطر�ة، تنظم األمانة دورات تدر�ب�ة من حین 

االتصــــال والخبراء الحكومیین المشــــار�ین في االســــتعراضــــات. وتهدف هذه الدورات التدر�ب�ة إلى تعر�ف جهات  
 االتصال والخبراء �الم�ادئ التوجیه�ة �غ�ة ز�ادة قدرتهم على المشار�ة في عمل�ة االستعراض. 

  

لغة واحدة
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 دورة االستعراض األولى   

ســـــــــــهم في إنشـــــــــــاء أخبیر في إطار دورة االســـــــــــتعراض األولى، �ما  1  800ُدرِّب حتى اآلن أكثر من   -53
مجموعة عالم�ة من خبراء مكافحة الفســــــاد. وُقدمت دورات تدر�ب�ة وطن�ة ومســــــاعدة مخصــــــصــــــة إلى أكثر من 

 س�ع دورات تدر�ب�ة إقل�م�ة.  2013دولة، وُنظمت منذ حز�ران/یون�ه  40
  

 راض الثان�ة دورة االستع   

دورة تدر�ب�ة عالم�ة لدورة  14تســـــــــــع دورات تدر�ب�ة إقل�م�ة و   2021ُنظمت حتى أیلول/ســـــــــــبتمبر   - 54
الدورات التدر�ب�ة م�اشــــرة عقب دورات فر�ق اســــتعراض  عقدت على وجه الخصــــوص،  االســــتعراض الثان�ة. 

تعَرضــة واألمانة. و�ضــافًة إلى ذلك، التنفیذ، �غ�ة االقتصــاد في التكال�ف التي تتكبدها الدول األطراف المســ 
ــاتها،   أت�حت  ــتعراضــــــ ــة دعما الســــــ ــتعَرضــــــ دة األهداف للدول األطراف المســــــ ــاعدة المحدَّ ضــــــــروب من المســــــ

المســاعدة التي �قدمها المكتب المعني �المخدرات والجر�مة إلى الدول ف�ما یتعلق �اســت�فاء ردودها  ســ�ما  وال 
 المرجع�ة. على قوائم التقی�م الذاتي  

ــأن آل�ة   1  500أكثر من  تلقى  وحتى اآلن،  - 55 من جهات االتصــــــــــال والخبراء الحكومیین تدر��ًا �شــــــــ
من جهات االتصــــــــــال والخبراء الحكومیین الذین    1  000اســــــــــتعراض التنفیذ تحدیدا، �ما في ذلك أكثر من  

َم دعم إضافي في  شار�وا في الدورات التدر�ب�ة اإلقل�م�ة والعالم�ة لدورة االستعراض الثان  �ة. و�وجه عام، ُقدِّ
ــتكمال ردود الحكومات على قائمة التقی�م الذاتي المرجع�ة، و�ذلك بلغ العدد  ــاعدة التقن�ة الســـــــــ إطار المســـــــــ

�ین أكثر من    فرد.    1  800اإلجمالي لألفراد المدرَّ

�ة و�قل�م�ة المســــــــــــتمرة، لم یتســــــــــــنَّ تنظ�م دورات تدر�ب�ة حضــــــــــــور�ة عالم 19-و�ســــــــــــبب جائحة �وفید -56
. و�غـ�ة اســــــــــــــتكمـال دورات الـتدرـ�ب الحضــــــــــــــورـ�ة �شــــــــــــــأن آلـ�ة اســــــــــــــتعراض التنفـیذ،  2020شـــــــــــــــ�اط/فبرایر  �عـد

  وُعقـدت في أیلول/  ) 13( فیـدیوهـات للتـدر�ـب المســــــــــــــبق من خالل منصـــــــــــــــة تعلم إلكتروني عبر اإلنترنـت. أت�حـت
من جهات االتصــــــــال والخبراء الحكومیین    125دورة تدر�ب�ة عبر اإلنترنت لفائدة أكثر من   أول  2021 ســــــــبتمبر

 دولة طرفا. 40من أكثر من 
  

 استخدام تكنولوج�ات المعلومات واالتصاالت في ت�سیر االستعراضات الُقطر�ة  - ثالثا  
�شـــــأن "التشـــــج�ع على اســـــتخدام تكنولوج�ات المعلومات واالتصـــــاالت من  6/7دعا المؤتمر، في قراره   -57

ــل، في حدود والیتها ومواردها الحال�ة،  ــاد"، األمانة إلى أن تواصـــــــ أجل تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــ
ــادر ال ــتخدام مصـــ ــاالت، �ما في ذلك اســـ ــألة اعتماد مختلف أدوات تكنولوج�ا المعلومات واالتصـــ ب�انات  �حَث مســـ

المفتوحــة، من أجــل المضــــــــــــــي في تعم�م معلومــات عن تطو�ر وظــائفهــا، وعن بوا�ــة األدوات والموارد المعرف�ــة 
ــاد والتقـار�ر العلنـ�ة المقـدمـة إلى المؤتمر وهیـئاـته الفرعـ�ة. و�ـناًء على ذـلك، وف�مـا یتعلق   المتعلقـة �مكـافحـة الفســــــــــــ

ــلت األمانة تعهُّ  ــتعراض التنفیذ تحدیدا، واصـ ــ�كي العمومي،  �آل�ة اسـ ــفحة للموجزات الُقطر�ة على موقعها الشـ د صـ
تت�ح للمســـــــــتخدم ال�حث عن معلومات عن اســـــــــتعراضـــــــــات ُقطر�ة محددة. ومن المتوقع إدخال تحســـــــــینات على  

 وظائف الموقع الش�كي خالل الفترة المشمولة �التقر�ر المقبل. 

ف خطوات االســتعراضــات الفرد�ة، اســتحدثت  و�ضــافًة إلى ذلك، من أجل تت�ُّع التقدم المحرز في مختل -58
األمـاـنة عـددًا من األدوات لالســــــــــــــتخـدام اـلداخلي ـ�اســــــــــــــتخـدام تكنولوجـ�ا المعلومـات �مـا �مكِّنهـا من تحلـیل حـاالت  

 التأخیر ومعالجتها �طر�قة أكثر است�اق�ة. 

 __________ 
   .https://golearn.unodc.org/lms/login/index.php?lang=arمتاحة في  )13( 

https://golearn.unodc.org/lms/login/index.php?lang=ar
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اجمة عن جائحة  وعالوة على ذلك، نظرا للتأخیرات غیر المســــــــبوقة والقیود المســــــــتمرة على الســــــــفر الن  -59
، تســــعى األمانة إلى تحدید وتحلیل أســــالیب وُنُهج جدیدة للنهوض �االســــتعراضــــات الُقطر�ة �اســــتخدام 19-كوفید

 تكنولوج�ات المعلومات واالتصاالت. 
  

 الز�ارات الُقطر�ة في شكل إلكتروني   

اف، أر�ع ز�ارات ُقطر�ة  خالل الفترة قید االســـــــــــتعراض، أجرت األمانة، اســـــــــــتجا�ًة لطل�ات الدول األطر  -60
عبر اإلنترنت عن طر�ق التداول �الهاتف أو �الفیدیو، وهما وســیلتان یتوخاهما اإلطار المرجعي لآلل�ة بوصــفهما  

 اثنتین من وسائل الحوار البّناء، إضافًة إلى الحوار الم�اشر مثل الز�ارات الُقطر�ة واالجتماعات المشتر�ة.

ــتعراض لالتفاق�ة، للخبراء  ر اإلنترنت  الحوار عب  ولئن أتاح -61 تعمیق فهمهم لتنفیذ الدولة الطرف قید االســــــ
ــإنـــه ــادل المعلومـــات، أو في تعز�ز التعلم من األقران وتعز�ز القـــدرات    فـ ــًا في تعز�ز التعـــاون وت�ـ ــامـ لم ینجح تمـ

 والتعاون البّناء بین األطراف المعن�ة.

لقیود التقن�ــة، ونطــاق مشــــــــــــــــار�ــة الممثلین المعنیین للــدولــة الطرف  و�رز عــدد من التحــد�ــات، مثــل ا -62
 المستعَرضة والدول األطراف المستعِرضة ونوع�ة المناقشة �صفة عامة. 

ــورة أكثر تحدیدا، فإن التحد�ات التقن�ة التي حددتها األمانة ف�ما یتعلق �الز�ارات الُقطر�ة هي، من  - 63 بین  و�صـــــ
أمور أخرى، ما یلي: (أ) محدود�ة عدد المنصـــــــات اإللكترون�ة التي أذنت األمم المتحدة �اســـــــتخدامها في اجتماعاتها،  
والقیود المفروضـة علیها، وال سـ�ما عندما تكون الترجمة الشـفو�ة مطلو�ة؛ (ب) محدود�ة االتصـال �اإلنترنت أو ضـعفه  

مشــــــــــــار�ة جهات االتصــــــــــــال أو الخبراء الحكومیین في الز�ارات  ن  م شــــــــــــكل هذا ال في �عض البلدان، مما قد �حد من  
ــائل التقن�ة عندما تشـــارك مجموعات أكبر من أصـــحاب المصـــلحة على الصـــعید   ــال/المسـ ــائل االتصـ القطر�ة؛ (ج) مسـ

 الوطني؛ (د) فروق التوقیت؛ (ه) التحد�ات المتعلقة بتوفیر خدمات الترجمة الشفو�ة عن ُ�عد. 
  

 ر�ة في شكل هجین الز�ارات الُقط   

نظرا الســــتمرار القیود المفروضــــة على الســــفر في �عض الدول األطراف، ما فتئت األمانة تســــتكشــــف  -64
ــ�ا في الدولة الطرف   ــیر الز�ارات الُقطر�ة في شــــــــــــكل هجین، مع وجود موظفي األمانة شــــــــــــخصــــــــــ إمكان�ة ت�ســــــــــ

 لتیهما عن ُ�عد في الز�ارة الُقطر�ة. المستعَرضة و�مشار�ة من إحدى الدولتین الطرفین المستعِرضتین أو �

ر المكتب إحدى تلك الز�ارات الُقطر�ة في شــــــكل هجین، شــــــارك خاللها  - 65 وخالل الفترة قید االســــــتعراض، �ســــــَّ
 شخص�ا.  الخبراء المستعِرضون في مناقشات جرت في قاعات اجتماعات افتراض�ة أثناء وجود موظفي األمانة 

 النظر في طل�ات تنظ�م الز�ارات الُقطر�ة في شكل إلكتروني.وستواصل األمانة  -66
  

 تحلیل سیر عمل اآلل�ة وسبل المضي ُقدماً  - را�عا  
 استمرار حاالت التأخیر في إنجاز االستعراضات الُقطر�ة    

من أجـل إـتاحـة الوـقت الكـافي إلنجـاز االســــــــــــــتعراضــــــــــــــات الُقطرـ�ة في إطـار آلـ�ة اســــــــــــــتعراض التنفـیذ،   -67
: (أ) قرر تمــدیــد فترة الــدورة الثــان�ــة آلل�ــة اســــــــــــــتعراض تنفیــذ اتفــاق�ــة األمم المتحــدة 8/1المؤتمر في مقرره   فــإن

ــنوات أي حتى حز�ران/یون�ه   ــاد لمدة ثالث ســــــ ــات الُقطر�ة في إطار 2024لمكافحة الفســــــ ــتعراضــــــ ، إلتمام االســــــ
 ة. أهاب �الدول األطراف التعجیل �إتمام الدورة الثان�  (ب)والدورة؛  تلك
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ــئـة عن جـائحـة �وفیـد  - 68 ، ال یزال تحلیـل األمـانـة یبین أن 19- و�ضــــــــــــــافـًة إلى الظروف غیر المتوقعـة النـاشـــــــــــ
االســــتعراضــــات قد واجهت تأخیرات في عدة مجاالت، هي: تعیین جهات االتصــــال والخبراء الحكومیین، وتقد�م الردود  

ة التحر�رـ�ة، وتقـد�م معلومـات إضــــــــــــــافـ�ة عقـب الزـ�ارات  على قـائمـة التقی�م الـذاتي المرجعـ�ة، والوفـاء �متطلـ�ات الترجمـ 
ــاـفًة إلى أثر تجمـید المیزانـ�ة الـعادـ�ة على مالك موظفي األـماـنة. ومن المتوقع حـدوث مزـ�د من الـتأخیر   الُقطرـ�ة، إضـــــــــــ
�ســـبب انضـــمام دول أطراف إضـــاف�ة إلى االتفاق�ة، وهي لم ُتســـتعرض �عد في إطار دورتْي اآلل�ة. وعالوة على ذلك، 
أصـ�ح عدد من الدول األطراف التي �انت تقوم بدور دول أطراف مسـتعِرضـة في السـنوات السـا�قة هي نفسـها �عد ذلك  
قید االســـتعراض في الســـنوات الالحقة، أو �العكس، مما أدى إلى ز�ادة في عبء العمل على جم�ع المعنیین. وقد أخذ  

الالحقة من الدورة الثان�ة یؤثر ســـل�ا على قدرة الدول، و�ذلك �الفعل انتشـــار تداع�ات حاالت التأخیر هذه إلى الســـنوات  
 األمانة، على تنفیذ االستعراضات المتأخرة واستعراضات السنوات الالحقة في الوقت نفسه. 

ــ�ما الز�ارات الُقطر�ة.  19-و�ان لجائحة �وفید -69 ــتعراضـــــــــات، وال ســـــــ ــلبي �بیر على وتیرة االســـــــ أثر ســـــــ
لحـاالت ـ�التعجـیل ـ�االنتهـاء من العمـل المكتبي، فـقد حـدـثت عمومـا ـتأخیرات  حین أنهـا ســــــــــــــمحـت في �عض ا وفي

ملحوظة في إعداد قوائم التقی�م الذاتي المرجع�ة واالســــــــــتعراضــــــــــات المكتب�ة والتقار�ر الُقطر�ة، و�ذلك في تأجیل 
 الز�ارات الُقطر�ة المقررة �الفعل. 

ــوى عدد قلیل جدا من الدول األطراف إمك -70 ــكل إلكتروني، ولم �غتنم ســـــــ ان�ة إجراء ز�ارات ُقطر�ة في شـــــــ
. ومن المتوقع أن یؤدي ذلـك إلى زـ�ادة عـدد الزـ�ارات  19-حـیث قررت عـدة دول ـتأجیلهـا �ســـــــــــــــبب جـائحـة �وفـید

 الُقطر�ة في السنة على مدى السنوات المقبلة عن المتوسط، مما سیؤدي بدوره إلى مز�د من التأخیر.  

ض، واصـــــــــــــــلت األمـاـنة إبالغ فر�ق اســــــــــــــتعراض التنفـیذ �جم�ع التطورات  وخالل الفترة قـید االســــــــــــــتعرا -71
 الصدد.  هذا في
  

 سبل المضي ُقدماً   

ــتمر من أجل إكمال  -72 ــار الت�اطؤ المسـ ــیتعین على الدول األطراف واألمانة بذل جهود �بیرة لعكس مسـ سـ
التأخیرات التي حدثت في تقد�م قوائم التقی�م الذاتي الدورة الثان�ة ضــــمن هذا اإلطار الزمني الممدد. و�النظر إلى 

المرجع�ة وغیرها من خطوات عمل�ة االستعراض، و�ذلك استمرار حاالت التأخیر الناجمة عن الظروف المتصلة  
، فإن هناك ما یدعو إلى اسـتمرار القلق الشـدید ف�ما یتعلق �مدة فرادى االسـتعراضـات الُقطر�ة  19-�جائحة �وفید

 ة الثان�ة وما س�فضي إل�ه ذلك على صعید المدة اإلجمال�ة للدورة. في الدور 

وستواصل األمانة الرصد الدقیق للتقدم العام المحرز في تقد�م قوائم التقی�م الذاتي المرجع�ة، والخطوات   -73
 األخرى لعمل�ة االستعراض، و�ذلك المعدل العام إلنجاز االستعراضات. 

ومن بین التدابیر التي اتخذتها األمانة لمعالجة حاالت التأخیر تعم�م رســـــــــائل تذ�یر أكثر انتظاما ورســـــــــائل  - 74
ــتعراض التنفیذ في   ــا فر�ق اسـ ــة. وأبلغت األمانة أ�ضـ ــتعِرضـ ــة والمسـ ــتعَرضـ متا�عة أكثر تواترا على الدول األطراف المسـ

، �أنها سـتقدم في الدورات المقبلة  2021أیلول/سـبتمبر    10إلى    6دورته الثان�ة عشـرة المسـتأنفة، المعقودة في الفترة من  
تقدم ردودها على قائمة  أســــماء الدول التي لم تعیِّن جهة اتصــــال أو خبراء مســــتعِرضــــین، و�ذلك أســــماء الدول التي لم 

تســـــعى األمانة إلى التقی�م الذاتي المرجع�ة �عد تلقي رســـــالتین على األقل للمتا�عة تذ�ِّرها بذلك. و�ضـــــافًة إلى ذلك، ســـــ 
 ت�سیر أكبر عدد ممكن من الز�ارات الُقطر�ة، �استخدام جم�ع األشكال المتاحة، في أقرب وقت ممكن.  

ــبل لتشــــج�ع جم�ع الدول األطراف على مضــــاعفة جهودها من أجل   -75 ولعل المؤتمر یود أن ینظر في ســ
 نجاز عملها في الوقت المناسب. منع حدوث أيِّ حاالت تأخیر إضاف�ة تهدد األداء الجید لآلل�ة و�
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