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 فريق استعراض التنفيذ
  السادسةالدورة 

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥-١فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
     

      تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ    
      من األمانة مذكِّرة    

  ملخَّص 
عـن تنفيـذ االستعراضـات القُطريـة يف دورة      )١(حمدَّثةعلى معلومات  الوثيقةحتتوي هذه     

بـه   يقـوم ا االستعراض األوىل آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، وعمَّـ    
اف على عملية االسـتعراض  اإلشر لة يفوظيفته املتمثِّ سياقفريق استعراض التنفيذ من أنشطة يف 

  إىل مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية للنظر فيها وإقرارها. ساتيةسياتوصيات وتقدمي 
 

───────────────── 
  *  CAC/COSP/IRG/2015/1. 

ألف وباء من الباب األول  البابني الفرعينييف  ملا ورداملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي حتديث  )١(  
  .CAC/COSP/IRG/2014/4الوثيقة  من
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  تنظيم االستعراضات القُطرية وتنفيذها يف دورة االستعراض األوىل   - أوالً  

      الرابعة سنتها من سنتها األوىل إىل
    سحب القُرعة  - ألف  

ة األمــم املتحــدة مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــ   ١٤وفقــاً للفقــرة   -١
ملكافحة الفسـاد، جيـري اختيـار الـدول األطـراف املشـاركة يف عمليـة االسـتعراض يف أيِّ سـنة          
 معيَّنة من دورة االستعراض بالقُرعـة يف بدايـة كـل دورة اسـتعراض. وفضـالً عـن ذلـك، تـنصُّ        

قــُرعة يف  من اإلطار املرجعي على أن "جيرى اختيار الدول األطراف املستعرِضـة بال  ١٩الفقرة 
  بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ تقوم الدول األطراف باستعراضات متباَدلة".

ــراره    -٢ ــؤمتر، يف ق ــد امل ــذ بشــأن    ٤/١وأيَّ ــق اســتعراض التنفي ــدى فري ــة ل ، املمارســة املتَّبع
املسائل اإلجرائية النامجة عـن سـحب القُرعـة. وطلـب الفريـق يف دورتـه الرابعـة إىل األمانـة أن         

ع املتطلبات اإلجرائية املتعلقة بسحب القُرعة واملمارسة اليت يتبعها الفريـق يف هـذا الصـدد،    جتمِّ
  ).CAC/COSP/2013/16لتقدميها للمؤمتر يف دورته اخلامسة (يرد ذلك التجميع يف الوثيقة 

عقب سحب القُرعـة الـذي    ٢٠١٣متوز/يوليه  ١وبدأ اثنان وستون استعراضا قُطريا يف   -٣
جلزء األول من الدورة الرابعة لفريق اسـتعراض التنفيـذ. وأجـري سـحب آخـر للقرعـة       جرى يف ا

 ملـؤمتر امن أجل دولتني طرفني جديدتني يف دورة الفريق الرابعة املستأنفة اليت عقـدت أثنـاء دورة   
ــه اخلامســة املســتأنفة،   . اخلامســة ــق اخلامســة، مث يف دورت ســحب للقُرعــة   وجــرى يف دورة الفري

السـتعراض يف السـنة الرابعـة مـن     ل اخلاضـعة ل األطراف املستعرِضة للدول األطراف الختيار الدو
  .اخلامسة ملؤمتراصبحت أطرافاً يف االتفاقية منذ دورة دورة االستعراض احلالية واليت أ

ــاك مثــاين دول   -٤ ــة    إضــافية ومــن مث، هن دورة  مــنخاضــعة لالســتعراض يف الســنة الرابع
وهنـاك   )٢(اسـتعراض اثنـتني منـهما يف دورة الفريـق السادسـة.      االستعراض احلالية، سـوف يبـدأ  

ني أصبحتا طـرف  تانالل دولتانالست دول مل تقم بعُد بإجراء استعراض يف الدورة احلالية، منها 
ــدا   ــت قريـــب جـ ــة يف وقـ ــا. يف االتفاقيـ ــيت   أمـ ــدول الـ ــدد الـ ــرتعـ ــن   أَجـ ــى مـ ــدد األقصـ العـ

  اثنتني وثالثني دولة.فيبلغ ذلك العدد،  أجرتاالستعراضات، وهو ثالثة، أو ستكون قد 
ــاً للفقــرة    -٥ ــة طــرف خــرباء حكــوميني      ٢١ووفق ــيِّن كــلُّ دول مــن اإلطــار املرجعــي، تع
وقـت كتابـة هـذا التقريـر،     يف خبرياً لغرض القيام بعملية االستعراض. و ١٥عددهم  يتجاوز ال

───────────────── 
دول أخرى قد تصبح أطرافاً يف االتفاقية حبلول موعد هاتان الدولتان مها أملانيا وجنوب السودان. ومثة  )٢(  

 الدورة السادسة.
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 مل تقــدِّم بعــُد مــؤخَّراً،معظمهــا صــدَّق علــى االتفاقيــة أو انضــمَّ إليهــا  هنــاك مخــس دول،كــان 
مـع   التواصـل جاريـاً   وكـان  أو هي عاكفة على حتديث تلك القوائم.خربائها احلكوميني  قوائم

  مجيع تلك الدول.
    

    اجلدول الزمين لالستعراضات القُطرية وتنفيذها  - باء  
ن إجـراء  ، املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأ٤/١أيَّد املؤمتر، يف قراره   -٦

ــادئ       ــة. وحتــدِّد املب ــق االســتعراض يف صــيغتها النهائي ــيت وضــعها فري ــة ال االستعراضــات القُطري
التوجيهية أطراً زمنية إرشادية لالستعراضات القُطرية مـن أجـل ضـمان اتِّسـاق وكفـاءة عمليـة       
ــزمين           ــة عــن اجلــدول ال ــات حديث ــاء معلوم ــو إعط ــذا القســم ه ــن ه ــرض م االســتعراض. والغ

  ت القُطرية اليت أُجرَيت يف السنوات من األوىل إىل الرابعة.لالستعراضا
  استعراضـــاً يف الســنة الثانيـــة   ٤١يف الســنة األوىل و  ااستعراضـــاً قطريــ  ٢٧وقــد أُجــري     - ٧
قيد االسـتعراض يف السـنة  الرابعـة ببـدء      دولةً ٦٢استعراضاً يف السنة الثالثة. وأبلغت رمسياً  ٣٥و

املـؤمتر  دورة  سـت دول أخـرى استعراضـاهتا بعـد    . وبـدأت  ٢٠١٣ليه متوز/يو ١استعراضاهتا يف 
ماً بــأنَّ استعراضــهما ســيبدأ عنــد ســحب القرعــة بعــد دورة  اخلامســة. وأُبلغــت دولتــان مقــدَّ

  .الفريق السادسة
    

    اخلطوات األوَّلية لالستعراضات القُطرية    
    تأكيد االستعداد للخضوع لالستعراض    

 أعربـت بعـضٌ  طار املرجعي ال جييز للـدول تأجيـل استعراضـاهتا،    على الرغم من أنَّ اإل  -٨
عـن حاجتـها إىل تأجيـل االسـتعدادات      )٣(املزمـع استعراضـها يف السـنة الرابعـة     ٧٠الدول الـمن 
كـدول  أوالً يف االستفادة مـن البـدء   ، وإما لرغبتها ا ألهنا دول أطراف جديدةستعراضاهتا، إمَّال

  .جربةالتاكتساب  من أجلمستعرِضة 
    

    تعيني جهة وصل لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضة    
دولـة  المن املبـادئ التوجيهيـة، تعـيِّن     ١٣من اإلطار املرجعي والفقرة  ١٧وفقاً للفقرة   -٩
، جهةَ وصـلٍ لتنسـيق مشـاركتها    رمسياستعَرضة، يف غضون ثالثة أسابيع من إبالغها املطرف ال

───────────────── 
مشلت هذه الدول دولتني طرفني جديدتني كان من املقرَّر استعراضهما يف السنة الرابعة، وسوف تستعرضان  )٣(  

 بعد دورة الفريق السادسة.
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أشهر٣أكثر من هرأش ٣أسابيع إىل ٣من أسابيع ٣يف غضون  مل ُتسمَّ بعد
دولة) ٢٧السنة األوىل (

 دولة) ٣٥السنة الثالثة (

دولة) ٤١السنة الثانية (

دولة) ٧٠السنة الرابعة (

كـثري  ِطر األمانةَ بذلك. وأدَّى التأخُّر يف تسمية جهات الوصـل إىل  يف عملية االستعراض، وُتخ
، الـدولَ  ٤/١، يف قـراره  حـثَّ املـؤمترُ  قـد  ر يف إجراء االستعراضات القُطريـة املعنيـة. و  تأخُّال من

األطراف املستعَرضة على كفالة تسـمية جهـات الوصـل اخلاصـة هبـا يف الوقـت املطلـوب وفقـاً         
دولتــان مـــن الــدول اخلاضـــعة   وقـــت إعــداد هــذا التقريـــر مل تكــن     يفللمبــادئ التوجيهيــة. و  

، (انظـر الشـكل األول)   اخلاصـة هبـا  بعـد جهـات الوصـل     مسَّتيف السنة الرابعة قد  لالستعراض
كمـا  سـري االسـتعراض.    جهات الوصل اخلاصـة هبـا أثنـاء إجـراء    عدَّة دول أطراف  غيَّرتكما 

صبحت غري جميبة، واختذت األمانة خطوات ملعـاودة  أ بلُسمَّاة من قَاملُوصل الجهات  أن بعض
  إقامة االتصال أو للفت انتباه الدول املعنية إىل هذه املسألة بتوجيه مذكِّرة شفوية.

 وأوطنيـة ملكافحـة الفسـاد    جهات الوصل، فكانت تنتمي إىل هيئات  خلفية بشأنا أمَّ  -١٠
 لشـؤون  أو وزارات اخلارجيـة  للشـؤون وزارات  منهاسلطات وطنية أخرى،  وأعدل وزارات 

ة دول جلانــاً مشــتركة بــني   أنشــأت عــدَّ  ،تحــديث. ويف الســنوات الثانيــة والثالثــة والرابعــة    ال
علـى الصـعيد الـوطين.     وتسـيريها الوزارات أو جلان تنسيق لإلشراف علـى عمليـة االسـتعراض    

  وطين.  بيانات االتصال اخلاصة هبا على الصعيد البإتاحة ة جهات وصل عدَّ كما قامت
    

  الشكل األول
    تسمية جهات الوصل
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  إرسال الدول األطراف املستعرِضة بيانات االتصال اخلاصة باخلرباء احلكوميني     
    وتنظيم عملية التداول األوَّيل عن ُبعد

من املبادئ التوجيهية علـى تنظـيم عمليـة تـداول هـاتفي أو بالفيـديو        ١٦الفقرة  تنصُّ  - ١١
ببـدء إجـراء االسـتعراض     رمسيـا ون شـهر واحـد مـن إبـالغ الدولـة الطـرف املستعَرضـة        يف غض

القُطري. وتشارك يف عملية التداول عن بعد تلك الدولة الطرف املستعَرضـة والدولـة الطـرف    
املستعرِضة وموظـف األمانـة املكلَّـف هبـذا االسـتعراض القُطـري. وبغيـة تنظـيم عمليـة التـداول           

ألمانة إىل الدول األطراف املستعرِضة تسمية مسـؤويل اتصـال مـن بـني اخلـرباء      األوَّيل، تطلب ا
  احلكوميني وإبالغها ببيانات االتصال هبم.

وكـان  يف تنظيم عملية التداول األوَّيل عـن ُبعـد.    اًوشهدت معظم االستعراضات تأخُّر  -١٢
ــزى   ــأخُّر ُيع ــك الت ــأخُّر يف    ذل ــها الت ــباب من ــالإىل أس ــات االتصــ  إرس ــاخلرباء  بيان ال اخلاصــة ب

إعـادة   إىلأو تغـيري اخلـرباء املستعرِضـني بعـد بـدء االسـتعراض، ويف بعـض احلـاالت         احلكوميني 
وُنظِّمـت جلسـات للتعـارف، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـاً، علـى هـامش دورات          سحب القرعـة.  

ر، التوقيت بني الدول دون االتصـال املباشـ   روقبعض االستعراضات اليت حالت فُالفريق. ويف 
  الربيد اإللكتروين.عرب عد بتبادل رسائل ُباستعيض عن التداول عن 

    
    التقييم الذايت    

بلـغ الدولـةُ الطـرف املستعَرضـة األمانـةَ، يف      مـن املبـادئ التوجيهيـة، تُ    ١٥وفقاً للفقـرة    -١٣
هـا علـى قائمـة التقيـيم الـذايت      ببـدء إجـراء االسـتعراض، بردِّ    رمسيـا غضون شهرين مـن إبالغهـا   

املرجعية الشاملة. ويناقش موعد تقـدمي قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة خـالل عمليـات التـداول         
إىل أهنـا حتتـاج    خاضـعة لالسـتعراض  أشـارت دول أطـراف    ،ة حـاالت األوَّيل باهلاتف. ويف عدَّ

 وضـرورة  وجود معوقـات تقنيـة  ألسباب منها  نظراًوالتقييم الذايت،  إلمتامإىل فترة زمنية أطول 
السـنة   اخلاضـعة لالسـتعراض يف  لـدول  ا هـذا هـو حـال    مـا كـان   وكـثرياً تنسيق بـني األجهـزة.   لا

  يف اآلونة األخرية. طرفاً يف االتفاقيةالرابعة اليت أصبحت 
الســنة الثالثــة مــن  أثنــاءت الستعراضــات الـــخمسة والــثالثني الــيت اســُتهلَّا وفيمــا خيــص  -١٤

مالن علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة منتظــرين ان مكــتدورة االســتعراض احلاليــة، كــان ردَّ
علـى   ردا ٥٣فقـد َوَرد  الستعراضـات يف السـنة الرابعـة،    أمـا بشـأن ا  وقت كتابة هـذا التقريـر.   

متابعــة نشــطة  ىجــرقائمــة املرجعيــة. وكــان ال يــزال ُينَتظَــر تقــدمي بــاقي الــردود، وكانــت تُ   ال
ساعدة من خالل املكاتب امليدانية التابعـة ملكتـب   توفري امل هابوسائل من ها، وذلكلضمان تقدمي

ة دول أطـراف  األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة وعـن طريـق شـركائه. والتمسـت عـدَّ       
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من اإلطـار املرجعـي.    ١٦على القائمة املرجعية وفقاً للمادة ردودها  استكمالاألمانة  مساعدةَ
  دولة طرفاً. ١٢اعدة ، مثالً، استفادت من تلك املس٢٠١٤ويف عام 

ممـا  تستغرق وقتاً أطـول   يف السنتني الثالثة والرابعة الدول األطراف املستعَرضة وكانت  -١٥
الســتكمال يف الســنتني الســابقتني، كــان هــو منصــوص عليــه يف اإلطــار املرجعــي، وأطــول ممــا  

كانت، بوجـه  ودها غري أنَّ رد .ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية (انظر الشكل الثاين)
ة دول وقد أنشأت عـدَّ  .على سوابق قضائية وإحصاءات، تشتمل تتضمَّن معلومات أوىف عام،

  ق من صحة تلك الردود.  جلان تنسيق وعقدت حلقات عمل لصوغ ردودها والتحقُّ
    

  الشكل الثاين
    )(أتقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

كان ارتفاع نسبة الدول األطراف املستعَرضة أثناء السنة الرابعة اليت قدَّمت ردودها   (أ)    
قائمة التقييم الذايت املرجعية بعد أكثر من ستة أشهر من إبالغها رمسيا باالستعراض ُيعزى جزئيا  على
ذلك العمل أثناء  يف العمل املوضوعي املتعلق ببعض االستعراضات وإىل القيام جبزء من تلكؤحدوث  إىل

 يف حالة الدول األطراف اجلديدة مثالً.كما النصف الثاين من السنة، 
  

مع أصحاب املصلحة الوطنيني ونشر الردود علـى قائمـة التقيـيم     بالتشاوروفيما يتعلق   -١٦
ة مـن الـدول األطـراف املستعَرضـة يف السـنوات األوىل إىل      عـدَّ  قامـت الذايت املرجعية الشـاملة،  

ردودهــا بتعمــيم ة دول أخــرى عــدَّ وقامــتشــاورات. تلــك املاألمانــة بإجرائهــا  بــإبالغ الرابعــة
 إلبــداء تعليقــاتعلــى املواقــع الشــبكية الوطنيــة  بنشــرهاعلــى أصــحاب املصــلحة املعنــيني و/أو 

أشهر٦أكثر من أشهر ٦من شهرين إىل   يف غضون شهرينمل تقدم بعُد

 دولة) ٣٥السنة الثالثة (دولة)٦٨السنة الرابعة (

 دولة) ٢٧السنة األوىل (دولة)٤١السنة الثانية (
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ــا       ــة. كم ــب املخــدِّرات واجلرمي ــع الشــبكي ملكت ــى املوق ــا، أو عل ــدة دول  قامــتعليه بضــم ع
إىل عضوية اللجان الوطنية اليت أنشئت لتنسـيق عمليـة االسـتعراض    أصحاب املصلحة الوطنيني 

  واإلشراف عليها.
    

    االستعراض املكتيب    
أن يقدِّم اخلرباء احلكوميون إىل األمانة نتـائج  بمن املبادئ التوجيهية  ٢١لفقرة ا تقضي  -١٧

ايت املرجعيـة  االستعراض املكتيب يف غضون شـهر واحـد مـن تلقِّـي الـرد علـى قائمـة التقيـيم الـذ         
ــذا         وأيَّ ،الشــاملة ــة ه ــت كتاب ــة الطــرف املستعَرضــة. ووق ــدِّمها الدول ــة تق ــات تكميلي معلوم
بضــعة استعراضــات مكتبيــة للــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت اخلاصــة    كانــت هنــاكالتقريــر، 

لومــات ســباب منــها التــأخُّر يف تقــدمي املع، ألمل تكــن قــد أُجريــت بعــُدبالســنتني الثانيــة والثالثــة 
 للـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت     االستعراضـات املكتبيـة    أمـا ومواجهة صـعوبات يف الترمجـة.   

اخلاصة بأربعة استعراضات قطرية يف السنة الرابعـة فلـم ُتجـَر بعـُد، علـى الـرغم مـن أن الـردود         
  على قائمة التقييم الذايت املرجعية كانت قد قُدِّمت إىل اخلرباء.

ــوَت  -١٨ ــدميزاَيـ ــوذجي   د تقـ ــط النمـ ــكل املخطـ ــة يف شـ ــات املكتبيـ ــا  ، االستعراضـ ــاحممـ  أتـ
رحَّبـت هبـذه املمارسـة،    ومع أنَّ الدول واحدة. جممَّعة على وثيقة  العملَ للمستعرِضني واألمانِة

إصـدار  ، حيثما أجري االستعراض بأكثر من لغة، مواصـلة  من الناحية العملية عذَّر أحياناًتفقد 
  .فة بصورة متوازيةوثائق العمل بلغات خمتل

    
    األخرى  احلوار املباشر وسائل    

من املبادئ التوجيهية، ينبغي أن ُيستكَمل االستعراُض املكتبــي بـأيِّ    ٢٤عمالً بالفقرة   -١٩
يف مكتـب   القيـام بزيـارة قُطريـة أو عقـد اجتمـاع مشـترك       مثـل لحوار املباشـر،  لوسائل أخرى 

  ولة الطرف املستعَرضة على ذلك.، إذا وافقت الداألمم املتحدة يف فيينا
اخلاضعة لالستعراض، مبا فيها البلـدان اإلضـافية الثمانيـة الـيت      ١٧٣ومن بني البلدان الـ  -٢٠

بلداً من البلدان اليت وافقـت علـى وسـائل     ١٢٢بدأ استعراضها بعد دورة الفريق الرابعة، كان 
اجتماعات مشتركة. ويف وقت كتابـة  احلوار املباشر األخرى قد َنفَّذ بالفعل زيارات قطرية أو 

األطــراف  زيــارة قطريــة إضــافية. ففيمــا يتعلــق بالــدول ١١هــذا التقريــر، كانــت قــد ُجــدولت 
زيــارة قُطريــة وُعقــد اجتماعــان مشــتركان يف   ٢٤ ذتُنفِّــاملستعَرضــة يف الســنة األوىل،  ٢٧الـــ

زيارة قُطريـة   ٣٤ ُنفِّذتانية، املستعَرضة يف السنة الث ٤١الـلدول األطراف با وفيما يتعلقفيينا. 
دول مستعَرضة أخرى على وسـائل   أربعووافقت  ،يف فيينا ةمشترك تاجتماعا ت ثالثةوُعقد
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. انعقـاد دورة الفريـق السادسـة    مـن املقـرَّر تنفيـذ واحـدة منـها قبـل      أخرى للحوار املباشر كان 
زيــارة قُطريــة  ٢٦ ُنفِّــذتاملستعَرضــة يف الســنة الثالثــة،  ٣٥الـــلــدول األطــراف وفيمــا يتعلــق با

الدول على وسائل أخرى للحـوار املباشـر    معظم، ووافقت ةمشترك ت ثالثة اجتماعاتوعقد
ــدَّ  ــت عـ ــل  كانـ ــها يف مراحـ ــيط  ة منـ ــن التخطـ ــة مـ ــة  . خمتلفـ ــدول املستعَرضـ ــق بالـ ــا يتعلـ    وفيمـ
انظـر  (وُعقـد اجتماعـان مشـتركان    طرية لدول مستعَرضـة  قُ ةزيار ٢٨ة، ُنفِّذت يف السنة الرابع

  الشكل الثالث).
    

  الشكل الثالث
    الوسائل األخرى للحوار املباشر بني البلدان

  
  
  
  
  
  
  
    

ــرة ا وتقضــي  -٢١ ــة  ٢٤لفق ــادئ التوجيهي ــن املب ــأن م ــة الطــرف املستعَرضــة    ب تضــطلع الدول
ــة.   ــارة القُطري ــوىلبتخطــيط وتنظــيم الزي إىل  وتقدميــهاألعمــال  جــدولإعــداد الوصــل  ةجهــ وتت

  القُطرية.  رةواألمانة قبل إجراء الزياضني املستعرِ
عقـد جلسـات    املضـطلع هبـا علـى    الزيـارات القُطريـة   يف املائة من جمموع ٨٥واشتمل   -٢٢

مـن اإلطـار املرجعـي.     ٣٠مع أصحاب املصلحة اآلخرين (انظر الشكل الرابـع)، وفقـا للفقـرة    
 عـن اجملتمـع املـدين    يف شـكل أفرقـة ضـمَّت ممـثلني     ، ُنظِّمت تلـك اجللسـات  يف بعض احلاالتو

والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية والرابطات التجارية وسائر أصحاب املصلحة الـوطنيني.  
  أعضاء جلان التنسيق الوطنية.بويف حاالت أخرى، ُمثِّل أصحاب املصلحة اآلخرون 

    

دولة)٦٨السنة الرابعة (
لة)دو ٢٧السنة األوىل (دولة)٤١السنة الثانية (

  مشتركة جتماعاتا
 يف فيينا

 قُطريةيارات ز بعُدينفَّذمل ال حوار مباشر

دولة) ٣٥السنة الثالثة (
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  الشكل الرابع
      الزيارات القُطرية  أثناءمع أصحاب املصلحة  التعامل  

  
  
  
  
  
  
  

    عملية االستعراض القُطري حمصَّلة    
عـد اخلـرباء   بـأن ي  مـن املبـادئ التوجيهيـة    ٣٠لفقرة من اإلطار املرجعي وا ٣٣الفقرة  تقضي  - ٢٣

مـع   وثـيقني تنسـيق  وتعـاون  يف وافية لـه،   وخالصةً ،احلكوميون املستعرِضون تقرير استعراض قُطري
ــة.      ــاعدة مــن األمان ــة الطــرف املستعَرضــة ومبس ــدِّد  وينبغــيالدول  النجاحــات احملقَّقــة التقريــر أن حي

وينبغــي أن م مالحظــات بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة. يقــدِّأن ، والقائمــةواملمارســات اجليــدة والتحــدِّيات 
  غرض حتسني تنفيذ االتفاقية.باالحتياجات من املساعدة التقنية  حتديد التقرير، عند االقتضاء، يشمل
تقريــراً  ٧٢خالصــة وافيــة و ٨٣، كــان قــد أجنــز إعــداد ويف وقــت كتابــة هــذا التقريــر  -٢٤

  وقـــد ُوضـــعت اخلالصـــات الوافيـــة لتقـــارير االستعراضـــات القُطريـــة علـــى اإلنترنـــت  قطريـــا. 
ــق    ــائق فريـ ــن وثـ ــزء مـ ــة      كجـ ــوجزات القُطريـ ــفحة املـ ــى صـ ــرت علـ ــا ُنشـ ــتعراض، كمـ االسـ

)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html( ًلرجـــــوع ل تســـــهيال
يف صـيغتها النهائيـة   ُوضـعت  وافيـة قـد   خالصة  ٢٥كانت  ،وقت كتابة هذا التقريريف إليها. و

صــتان املتبقيتــان فكانتــا قيــد وأمــا اخلالاستعراضــات الســنة األوىل،  مــن أجــلوأِتيحــت للفريــق 
خالصة وافية يف صيغتها النهائيـة   ٣١استعراضات السنة الثانية، ُوضعت  وفيما خيص .التجهيز

لســنة ا وفيمـا خيـص  جتهيزهـا.   بغــرضة خالصـات أخـرى   عـدَّ  ويعتـزم تقــدمي ِتيحـت للفريـق،   أُو
عتــزم تقــدمي عــدَّة ، ويتيحــت للفريــقأُخالصــة وافيــة يف صــيغتها النهائيــة و ٢٠الثالثــة، ُوضــعت 

خالصـات   ٨ضـعت  ُوفقـد  لسـنة الرابعـة،   خالصات أخرى بغرض معاجلتها. وأما فيما خيـص ا 
ــة و   ــة يف صــيغتها النهائي ــق أُوافي ــرض     تيحــت للفري ــدَّة خالصــات أخــرى بغ ــدمي ع ــزم تق ، ويعت

هناك تعاُمل

دولة) ٢٤( األوىلالسنة  دولة)٢٦(الثالثةالسنة دولة) ٣٤(الثانيةالسنة )ةدول٢٨(الرابعةالسنة

ال يوجد تعاُمل
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الـواردة يف مشـروع اخلالصـة     االسـتنتاجات علـى   ، كـان قـد اتُّفـق   ة حـاالت يف عدَّو. معاجلتها
يف بعــض ويــة قبــل وضــع الصــيغة النهائيــة لتقريــر االســتعراض القُطــري بشــكله املكتمــل.    الواف

احلاجـة إىل مزيـد مـن املشـاورات      بسبب تأخَّر االتفاق النهائي على التقاريراألخرى،  احلاالت
  من ِقبل الربملانات أو جمالس الوزراء. التقارير إىل اعتمادعلى الصعيد الوطين، أو 

ــراوح  -٢٥ ــات،      طــول ت وت ــدد املرفق ــة وع ــاً للغ ــارير االســتعراض القُطــري، تبع ــن حنــو ق    م
ومع أنَّ كثرياً من اخلرباء احلكـوميني وافقـوا علـى     )٤(صفحة. ٥٠٠أكثر من إىل صفحة  ١٠٠

استعراضـات، مـن بـني     ١٠٥إجراء االستعراض بلغة غـري لغتـهم املفضَّـلة، فقـد اسـُتخدمت يف      
ــالغ    ضــاً، لغــتني علــى األقــل مــن لغــات األمــم املتحــدة   استعرا ١٧٣جممــوع االستعراضــات الب

مـن األمانـة نشـر تقـارير      ةدولـ  ٣٤ طلبـت  جنـزت استعراضـها،  الرمسية. ومـن بـني الـدول الـيت أ    
صــفحة املــوجزات القُطريــة اخلاصــة هبــا علــى املوقــع الشــبكي ملكتــب   يف ةالقطريــ استعراضــاهتا

أنَّهــا جعلــت تقاريرهــا متاحــة علــى  ، وأبلغــت عــدَّة دول أخــرى األمانــة ب املخــدِّرات واجلرميــة
  الصعيد الوطين.

  

───────────────── 
 .CAC/COSP/IRG/2015/4الوثيقة لومات مفصَّلة عن تكاليف الترمجة، انظر مععلى  لالطالع )٤(  


