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ملخص
تتض ـ ــمن لوث الوليحة لمحة عامة عن آلاة الية اض ـ ــت راف تنةيو اتةالية األمم المتحدة لماافحة الة ـ ــال،

تشمل م لومات َّ
محدلة عن إجراة االضت راضات الُحطرية خالل لورتي االضت راف األولى والثانية لآللية.
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أولا -مقدمة
-1

قرر مؤتمر الدول األطراف في اتةالية األمم المتحدة لماافحة الة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،في محررث  ،1/5آن يبدآ فريق

اضـ ـ ــت راف التنةيو على الةور في جم الم لومات ذات الصـ ـ ــلة ندعم من األمانة ،ومناقشـ ـ ــة لوث الم لومات من

آجل تي ـ ـ ـ ـ ــير تحييم آلاة الية اضـ ـ ـ ـ ــت راف تنةيو اتةالية األمم المتحدة لماافحة الة ـ ـ ـ ـ ــال وفحا للةحرة  48من اإلطار

المرج ي لآللية ،عحب اختتام الدورة األولى .وقرر المؤتمر آيض ـ ـ ـ ـ ــا آن يدرر فريق اض ـ ـ ـ ـ ــت راف التنةيو في لوراته

المحبلة نندا في جدول آعماله يتيح مناقشـ ـ ــة تلل الم لومات ،وقرر نولل آن يض ـ ـ ـ الةريق في اعتعارث ،لد جم

لوث الم لومات ،متطلعات المتاب ة في الم تحبل وفحا للةحرتين  40و 41من اإلطار المرج ي.
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وعالوة على ذلــل ،طلــب المؤتمر في ق اررث  2/8إلى فريق اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف التنةيــو ،في جملــة آمور ،آن

يواصـ ـ ـ ـ ــل ،ندعم من األمانة ،جم الم لومات ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة ،بما في ذلل اراة الدول األطراف بش ـ ـ ـ ـ ـ ن آلاة الية

اضــت راف التنةيو ،ل ي يواصــل تحييم آلاة ا لية في الوقت المناضــب ،على النحو المنصــوي عليه في الةحرة 48

من إطارلا المرج ي والمحرر  .1/5وُقدمت اراة الدول األطراف في االتةالية فيما يت لق ب لاة ا لية إلى المؤتمر
للنظر فيها في لورته التاضـ ة( .)1وفي الحرار نة ــه ،طلب المؤتمر إلى األمانة آن تواصــل تزويد فريق اضــت راف
التنةيو نتحليالت لألُطر الزمنية المتص ــلة بمراحل عملية االض ــت راف ،بما في ذلل إحص ــاةات بشـ ـ ن عدل الدول

األطراف المت خرة عن المواعيد المحدَّلة لها ،بغية تي ير االضطالع ب ملية آكثر ف الية.
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ولمواجهــة الت ـ خيرات ال بيرة التي حــدلــت خالل الــدورة الثــانيــة لآلليــة ،قرر المؤتمر ،في محررث ،1/8

تمديد مدة الدورة الثانية حتى حزيران/يونيه  2024إلتاحة إتمام االض ـ ـ ـ ــت ارض ـ ـ ـ ــات الُحطرية ،ولعا الدول األطراف

إلى الت جيل بإتمام الدورة الثانية.

وعالوة على ذلل ،حدلت ت خيرات إض ـ ـ ــافية قير متوق ة ب ـ ـ ــبب الظروف النارـ ـ ـ ـ ة عن جا حة مرف
-4
فيروس نورونا (كوفيد ،)19-إلى جانب ظروف آخر آلَّرت على عدل من البلدان في آجزاة مختلةة من ال الم.
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وانض ـ ـ ــمت الص ـ ـ ــومال وض ـ ـ ــورينام إلى االتةالية في عام  ،2021ليص ـ ـ ــل نولل عدل الدول األطراف في

االتةالية إلى  189لولة( ،)2وض ــيص ــل عدل الدول األطراف قيد االض ــت راف إلى  188لولة ،بمجرل إجراة ضــحب
الحرعة من آجل اضت راف ضورينام في الدورتين األولى والثانية(.)3

ثانيا -تنظيم الستعراضات الُقطرية وتنفيذها خالل دورة الستعراض األولى والسنوات
من األولى إلى الخامسة من دورة الستعراض الثانية
ألف -األطر الزمنية المقررة لعملية استعراض التنفيذ
-6

نــدآت الــدورة األولى ليــة اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف التنةيــو في عــام  ،2010على إلر اعتمــال قرار المؤتمر ،1/3

الم نون "الية االض ـ ــت راف" .واض ـ ــتُهلت الدورة الثانية لآللية خالل الدورة ال ـ ــالض ـ ــة لمؤتمر الدول األطراف ،التي
ُعحدت في ضــانت بطرضــبرال باالتحال الروضــي من  2إلى  6تش ـرين الثاني/نوفمبر  ،2015من خالل اعتمال قرار
المؤتمر  ،1/6بش ن مواصلة اضت راف تنةيو اتةالية األمم المتحدة لماافحة الة ال.

( )1انظر الوليحة  ،CAC/COSP/2021/4باالقتران بالوليحة .CAC/COSP/2021/CRP.3
وضحبت الحرعة المت لحة باضت راضاته في إطار الدورتين األولى والثانية
( )2انضم الصومال إلى االتةالية في  10اب/آق طس ُ ،2021
خالل الدورة الثانية عشرة الم ت نةة لةريق اضت راف التنةيو التي ُعحدت في آيلول/ضبتمبر .2021
( )3احتةظ ال رضي الرضولي ،الوي يتصرف آيضا باضم لولة مدينة الةاتياان وبالنيابة عنها ،على وجه التحديد بالحق في الموافحة في نل

حالة على حدة ،وعلى آضاس مخصص ،على آن يخض ألي الية آو لي ة الضت راف تنةيو االتةالية ياون مؤتمر الدول األطراف قد

آنش لا آو قد ينش ها في الم تحبل.
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وعلى الرقم من الجهول المبوولة لت ـري وتيرة االض ــت ارض ــات ،يتواص ــل حدو حاالت ت خير في آلاة

لورة االضت راف الثانية وفي إحراز تحدم فيها.

ووفحا للمعالئ التوجيهية للخبراة الحاوميين واألمانة بش ـ ـ ـ ـ ن إجراة االضـ ـ ـ ــت ارضـ ـ ـ ــات الُحطرية ،ينعغي آن تحدم
-8
الدولة الطرف الم ـت ضرضـة قا مة التحييم الواتي المرجةية في قضـون رـهرين من تاريال إنالقها نبدة إجراة االضـت راف

الُحطري ،وينعغي آال ي ــتغرن إنجاز االض ــت راف ال امل آكثر من ض ــتة آر ــهر( .)4نيد آن االض ــت ارض ــات الُحطرية ،من
نجز في قض ـ ـ ــون األر ـ ـ ــهر ال ـ ـ ــتة المحررة .ولنا عدل من األض ـ ـ ــعاب لولل ،من نينها الت خر في
الناحية ال ملية ،لم ُت ض
ت ـمية جهات اتصـال وخبراة حاوميين وفي تحديم قوا م التحييم الواتي المرجةية من جانب الدول األطراف الم ـت ضرضـة،
ومتطلعات الترجمة التحريرية ،والص ـ ـ ـ وبات في وض ـ ـ ـ الجداول الزمنية للزيارات الُحطرية ،والت خر في تحديم الم لومات

اإلض ـ ـ ـ ــافية عحب الزيارة الُحطرية ،ونولل الظروف قير المتوق ة ذات الص ـ ـ ـ ــلة بجا حة نوفيد ،19-إلى جانب ظروف
آخر َّآلرت في عدل من البلدان في مناطق مختلةة من ال الم.

باء -لمحة إحصائية عامة
توضــح البيانات المحدمة آلناث التحدم المحرز في إجراة االضــت ارضــات الُحطرية خالل) (آ) الدورة األولى
-9
لية اضت راف التنةيو؛ (ب) ال نوات من األولى إلى الخام ة من الدورة الثانية لآللية.
-10

المحرر اضـ ـ ـ ــت راف  188لولة طرفا خالل الدورة األولى( .)5وحتى وقت نتابة لوا التحرير( ،)6نان
ونان من َّ

-11

المحرر اض ـ ـ ـ ـ ــت راف  29لولة طرفا خالل ال ـ ـ ـ ـ ــنة األولى من الدورة الثانية .وحتى وقت نتابة لوا
ونان من َّ
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المحرر اضت راف  48لولة طرفا خالل ال نة الثانية من الدورة الثانية .وحتى وقت نتابة لوا
ونان من َّ

-13

المحرر اضـ ـ ـ ـ ـ ــت راف  36لولة طرفا خالل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنة الثالثة من الدورة الثانية .وحتى وقت نتابة لوا
ونان من َّ

-14

المحرر اض ـ ـ ـ ــت راف  37لولة طرفا خالل ال ـ ـ ـ ــنة الراب ة من الدورة الثانية .وحتى وقت نتابة
ونان من َّ
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المحرر اض ــت راف  37لولة طرفا خالل ال ــنة الخام ــة من الدورة الثانية .وحتى وقت نتابة
ونان من َّ

وعحــد  175حوا ار معــارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ( 161زيــارة ُقطريــة و 14اجتمــاعــا
قــد ورل  184رلًّا على قــا مــة التحييم الــواتي المرجةيــةُ ،
مش ـ ـ ــترنا)( .)7وعالوة على ذلل ،آُكملت  173خالص ـ ـ ــة وافية و 162تحرير اض ـ ـ ــت راف ُقطريا ،وآتاحت  89لولة طرفا
ِّ
بالمخدرات والجريمة (الماتب).
تحارير اضت راضها الُحطري ال املة على الموق الشعاي لماتب األمم المتحدة الم ني
وعحد اجتماع مشتر واحد.
التحرير ،نان قد ورل  28رلًّا على قا مة التحييم الواتي المرجةية ،وآُجريت  22زيارة ُقطريةُ ،

وعحــدت آرب ــة
التحرير ،نــان قــد ورل  43رلًّا على قــا مــة التحييم الــواتي المرجةيــة ،وآُجريــت  32زيــارة ُقطريــةُ ،
اجتماعات مشترنة(.)8

وعحد اجتماع مشتر واحد.
التحرير ،نان قد ورل  26رلًّا على قا مة التحييم الواتي المرجةية ،وآُجريت  12زيارة ُقطريةُ ،

لوا التحرير ،نان قد ورل  27رلًّا على قا مة التحييم الواتي المرجةية ،وآُجريت آرب زيارات ُقطرية.

جر آي زيارة ُقطرية.
لوا التحرير ،نان قد ورل  14رلًّا على قا مة التحييم الواتي المرجةية ،ولم تُ ض

( )4تاريال ندة االضت راضات لو التاريال الوي تحوم فيه األمانة ،وفحا للةحرة  12من المعالئ التوجيهية للخبراة الحاوميين واألمانة بش ن إجراة
االضت راضات الُحطرية ،بإنالال الدولة الطرف الم ت ضرضة والدولتين الطرفين الم ت رِّضتين رضميًّا نتاريال ندة إجراة االضت راف الُحطري.

( )5في نداية الدورة األولى في عام  ،2010نان عدل الدول األطراف في االتةالية  144لولة.
( )6تم تحديث البيانات اإلحصا ية الوارلة في لوا التحرير حتى  30اذار/مارس .2022
( )7اختارت لولتان طرفان عدم إجراة زيارة ُقطرية آو عحد اجتماع مشتر .

وعحد نولل اجتماع مشتر .
( )8خالل اضت راف إحد الدول األطراف في إطار الدورة الثانية ،آُجريت زيارة ُقطرية ُ
V.22-01768
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وإجماال ،جر خالل الدورة الثانية ت يين ما مجموعه  178جهة اتص ـ ـ ـ ــال ،وتلحي  138رلًّا على قا مة

التحييم الـواتي المرجةيـة ،وعحـد  76حوا ار معـارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ( 70زيـارة ُقطريـة وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـة اجتمـاعـات مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترنـة) ،وآُنجزت

 58خالصــة وافية و 35تحرير اضــت راف ُقطريا .إضــافة إلى ذلل ،آتاحت  23لولة طرفا ،آُنجزت اضــت ارضــاتها
الُحطرية ،تحار ضيرلا ال املة عن اضت راضها الُحطري على الموق الشعاي للماتب.

جيم -سحب القرعة
-17

وفحا للةحرة  14من اإلطار المرج ي لية اض ـ ـ ــت راف التنةيو ،يجري اختيار الدول األطراف المش ـ ـ ــارنة

في عملية االضـت راف في آي ضـنة م ينة من لورة االضـت راف بالُحرعة في نداية نل لورة .وتنص الةحرة  19من
اإلطار المرج ي على آن يجري اختيار الدول األطراف الم ــت ِّرضــة بالُحرعة في نداية نل ضــنة من الدورة ،على
آالَّ تحوم الدول األطراف باضت راضات متعاللة.
-1

دورة الستعراض األولى
-18

وفحا لهوين الحامين ،جر اختيار الدول األطراف الم ـ ــت ِّرضـ ــة لل ـ ــنة الراب ة من الدورة األولى لآللية

بإجراة ضــحب للُحرعة خالل ان حال الدورة الراب ة لةريق اضــت راف التنةيو .واضــتُهل في  1تموز/يوليه  2013النان
وضـتون اضـت ارضـا ُقطريًّا ،وآُجريت عمليات آخر ل ـحب الُحرعة الختيار الدول األطراف التي ضـتحوم باضـت راف

الدول األطراف التي ص ـَّـدقت على االتةالية آو انض ــمت إليها ب د ذلل .وآُجريت تلل ال مليات اإلض ــافية ل ــحب

الُحرعة خالل لورات الةريق الراب ة الم ــت نةة ،والخام ــة ،والخام ــة الم ــت نةة ،وال ــالضــة ،وال ــالضــة الم ــت نةة،
وال ـ ــاب ة ،وال ـ ــاب ة الم ـ ــت نةة ،والثامنة ،والثامنة الم ـ ــت نةة ،والتاض ـ ـ ة ،والتاض ـ ـ ة الم ـ ــت نةة األولى ،وال ار ـ ـرة،

والحالية عش ـرة ،والثانية عش ـرة الم ــت نةة .وفي آعحاب انضــمام لول جديدة إلى االتةالية والتصــديق عليها ،نانت

 85لولة طرفا قيد االضت راف في ال نة الراب ة(.)9
-2

دورة الستعراض الثانية
-19

طلب المؤتمر ،في ق اررث  ،1/6إلى الةريق آن يشـ ـ ـ ــرع ،في نداية لورته ال ـ ـ ـ ــاب ة ،في اختيار الدول األطراف

الم ـ ـ ــت ضرض ـ ـ ــة والم ـ ـ ــت ِّرض ـ ـ ــة في لورة االض ـ ـ ــت راف الثانية وذلل ب ـ ـ ــحب الُحرعة وفحا للةحرتين  14و 19من اإلطار

المرج ي لآللية .وطلب المؤتمر إلى الةريق آيضا آن ي حد اجتماعات فيما نين الدورات ُت ضةتح آمام جمي الدول األطراف
بغرف ض ـ ـ ـ ـ ــحب الُحرعة وفحا للةحرة  19من اإلطار المرج ي لآللية ،لون الم ـ ـ ـ ـ ــاس بحق الدولة الطرف في آن تطلب

إعالة ضحب الُحرعة في االجتماع الالحق للةريق في فترة ما نين الدورات آو في لورته ال الية الالححة.

 -20وفي اجتماع فيما نين الدوراتُ ،عحد في فيينا في  17حزيران/يونيه  ،2016آُجري ضـ ـ ـ ـ ـ ــحب الُحرعة من
آجل تحديد الجدول الزمني لالض ــت ارض ــات الُحطرية في الدورة الثانية .وتطوعت ب ل الدول الححا للمض ــي ُقدما
في اض ــت ارض ــاتها ،التي آُجلت من ض ــنة ض ــابحة من الدورة الثانية وفحا ل طار المرج ي لآللية آو آص ــعحت آطرافا

في االتةالية ،مما آض ـ ــةر عن التوزي التالي لالض ـ ــت ارض ـ ــات الُحطرية في الدورة الثانية) ال ـ ــنة األولى 29 ،لولة؛

ال نة الثانية 48 ،لولة؛ ال نة الثالثة 36 ،لولة؛ ال نة الراب ة 37 ،لولة؛ ال نة الخام ة 37 ،لولة.
-21

وفي الوقت نة ـ ــه ،اختيرت الدول األطراف الم ـ ــت ِّرضـ ــة لل ـ ــنة األولى من الدورة الثانية لآللية بإجراة

ضـ ـ ـ ـ ــحب للُحرعة خالل اجتماع ُعحد في فترة ما نين الدورات لةريق اضـ ـ ـ ـ ــت راف التنةيو .ووفحا لولل ،ندآت ال ـ ـ ـ ـ ــنة
األولى من ال ــدورة الث ــاني ــة في  4تموز/يولي ــه  2016وآُعي ــد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــب الُحرع ــة نن ــاة على طل ــب ال ــدول األطراف
الم ت ضرضة في الدورة ال اب ة الم ت نةة للةريق.

( )9يمان آن ت ون لول آخر قد آصعحت آطرافا في االتةالية بحلول لورة الةريق الحالية عشرة.
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وعلى نحو ممالل ،اختيرت الدول األطراف الم ـ ــت ِّرض ـ ــة لل ـ ــنة الثانية والثالثة والراب ة والخام ـ ــة من

الدورة الثانية من خالل ضـ ـ ـ ــحب الُحرعة في اجتماعات الةريق فيما نين الدورات ،مما آل إلى ندة تلل ال ـ ـ ـ ــنوات
في  25تموز/يوليــه  ،2017و 29حزيران/يونيــه  ،2018و 19حزيران/يونيــه  ،2019و 10تموز/يوليــه ،2020

على التوالي .وآُعيد ضحب الُحرعة نناة على طلب الدول األطراف الم ت ضرضة في لورات م ت نةة الححة للةريق.

دال -الجدول الزمني لالستعراضات ال ُقطرية وتنفيذها
-23

آيَّد مؤتمر الدول األطراف ،في ق اررث  ،1/4المعالئ التوجيهية للخبراة الحاوميين واألمانة بش ـ ـ ـ ن إجراة

االض ـ ــت ارض ـ ــات الُحطرية ،التي وض ـ ـ ها فريق االض ـ ــت راف في ص ـ ــيغتها النها ية .وتحدل المعالئ التوجيهية آط ار
زمنية إررالية لالضت راضات الُحطرية من آجل ضمان ات ان ونةاةة عملية االضت راف .والغرف من لوا الح م

الةرعي لو إعطاة م لومات َّ
محدلة عن الجدول الزمني لالض ـ ـ ــت ارض ـ ـ ــات الُحطرية التي آُجريت في ال ـ ـ ــنوات من
األولى إلى الراب ة من الدورة األولى لية اضت راف التنةيو وعن االضت راضات الُحطرية التي آُجريت في ال نوات

من األولى إلى الخام ة من لورة االضت راف الثانية.
-1

المستعرضة
تعيين جهة اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الطرف
َ
-24

وفحا للةحرة  17من اإلطار المرج ي والةحرة  13من المعالئ التوجيهية ،ت ِّين الدول ُة الطرف الم ـ ـ ـ ـ ــت ضرض ـ ـ ـ ـ ــة

جه ضة اتصــال آو جهات اتصــال لتن ــيق مشــارنتها في عملية االضــت راف في قضــون لاللة آضــاني من إنالقها رضــميًّا

نبدة إجراة االضـ ــت راف الُحطري ،وتخطر األمانة نولل .قير آن الت خر في ت ـ ــمية جهات االتصـ ــال آل إلى حاالت
ت خير نبير في إجراة االض ـ ـ ـ ـ ـ ــت ارض ـ ـ ـ ـ ـ ــات الُحطرية في الماض ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وقد َّ
حث المؤتمر ،في ق اررث  ،1/4الدول األطراف

الم ت ضرضة على نةالة ت مية جهات االتصال التاب ة لها في الوقت المطلوب وفحا للمعالئ التوجيهية.

لورة االضت راف األولى
-25

حتى وقت نتابة لوا التحرير ،نانت لولتان من الدول الم ـ ــت ضرضـ ــة في ال ـ ــنة الراب ة لم ت ـ ـ ِّـميا رضـ ــميا

جهتي االتصـ ـ ــال الخاصـ ـ ــتين نهما ب د (انظر الشـ ـ ــال األول) .ولم تُ ـ ـ ـ َّـم ما تزيد ن ـ ـ ــبته على  20في الما ة من
ْ
جهات االتصـ ـ ـ ــال إال ب د آكثر من لاللة آرـ ـ ـ ــهر ،وقيرت لول آطراف عديدة جهات االتصـ ـ ـ ــال التاب ة لها آلناة

عملية االضت راف ،األمر الوي آل إلى المزيد من الت خير.
الشال األول

الدورة األولى :الوقت المستغرق لتسمية جهات التصال

(بالن عة الم وية)

لم تُس َّم بعد

آكثر من ثالثة
أشهر
السنة الرابعة

V.22-01768

بين ثالثة أسابيع
وثالثة أشهر
السنة الثالثة

في غصون ثالثة
أسابيع

السنة الثانية

قبل بدء
االستعراض

السنة األولى
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لورة االضت راف الثانية
-26

ض ـ ـ َّـمت جمي الدول الم ـ ــت ضرض ـ ــة في ال ـ ــنتين األولى والثانية و 34من الدول الم ـ ــت ضرض ـ ــة العال

-27

وفي ال ـ ــنة األولى من الدورة الثانية ،ض ـ ـ َّـمت م ظم الدول جهات االتص ـ ــال التاب ة لها في قض ـ ــون

-28

وفي ال ـ ـ ـ ــنة الثانية من الدورة الثانية ،نانت الغالبية ال ظمى من جهات االتصـ ـ ـ ــال ( 69في الما ة)

-29

وفي ال ـ ــنة الثالثة من الدورة الثانية ،نانت  28لولة من الدول الم ـ ــت ضرض ـ ــة في تلل ال ـ ــنة والعال

عدللا  36لولة في ال نة الثالثة من الدورة الثانية جهات االتصال التاب ة لها (انظر الشال الثاني).
لاللة آرهر ب د إنالقها رضميًّا نبدة االضت راف.

قد ُض ِّميت بالة ل قبل ندة االضت راف.

ضمت بالة ل جهات االتصال الخاصة نها قبل نداية تلل ال نة.
عدللا  36لولة ( 78في الما ة) قد َّ

ضمت  33لولة من آصل  37لولة م ت ضرضة جهات االتصال
 -30وفي ال نة الراب ة من الدورة الثانيةَّ ،
التاب ة لها .وقد عين ما مجموعه  34لولة من آصــل  37لولة طرفا قيد االضــت راف في ال ــنة الخام ــة من
الدورة الثانية جهات االتصال لديها .وقد قامت  14لولة طرفا ( 37في الما ة) نولل قبل نداية تلل ال نة.

الشال الثاني
ق
السنوات من األولى إلى الخامسة من الدورة الثانية :الوقت المستغر لتسمية جهات التصال
(بالن عة الم وية)

لم تُس َّم بعد
ال نة الخام ة

-2

أكثر من ثالثة أشهر

السنة الرابعة

بين ثالثة أسابيع
وثالثة أشهر
ال نة الثالثة

في غصون ثالثة
أسابيع
ال نة الثانية

قبل بدء
االستعراض

ال نة األولى

ِ
المستعرضة بيانات التصال الخاصة بالخبراء الحكوميين وتنظيم عملية التداول
إرسال الدول األطراف
األولي عن ُبعد
َّ
-31

تنص الةحرة  16من المعالئ التوجيهية على آنه ينعغي إجراة تداول بالهاتف آو بالةيديو في قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

رـ ــهر واحد من إنالال الدولة الطرف الم ـ ــت ضرضـ ــة رضـ ــميًّا نبدة إجراة االضـ ــت راف الُحطري .وتشـ ــار في عملية
التداول عن ُب د الدول ُة الطرف الم ـ ـ ـ ـ ــت ضرض ـ ـ ـ ـ ــة والدولتان الطرفان الم ـ ـ ـ ـ ــت ِّرض ـ ـ ـ ـ ــتان وموظةو األمانة المنتدنون

األولي عن ُب ــد ،تطل ــب األم ــان ــة إلى ال ــدولتين الطرفين
لالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف الُحطري .وبغي ــة تنظيم عملي ــة الت ــداول َّ
الم ت ِّرضتين ت مي ضة م ؤولي اتصال من نين الخبراة الحاوميين للدولتين وإنالقها نبيانات االتصال نهم.

األولي عن ُب د يشــهد ت خ ار ل دة آضــعاب ،منها الت خر
-32
وفي م ظم االضــت ارضــات ،ما زال تنظيم عملية التداول َّ
في إرضال نيانات االتصال الخاصة بالخبراة الحاوميين آو تغيير الخبراة الم ت ِّرضين ب د ندة االضت راف .وفي ب ل

الحاالت ،ت َّخر التداول عن ُب د ب ـ ــبب إعالة ضـ ــحب ُقرعة الدول األطراف الم ـ ــت ِّرضـ ــة .وواصـ ــلت األمانة ،حيثما نان
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ذلل ممانا ،تنظيم جل ـ ـ ـ ـ ــات ت ريمية على لامي لورات فريق اضـ ـ ـ ـ ــت راف التنةيو ومؤتمر الدول األطراف .ومتى حالت
فرون التوقيت نين الدول لون االتصال المعارر ،اضتةيل عن التداول عن ُب د نتعالل رضا ل عبر البريد اإلل تروني.

وحتى وقت نتابة لوا التحرير ،نان قد آُجري  28تداوال آوليًّا عن ُب د بالن ــعة لالض ــت ارض ــات ال 29الخاص ــة
-33
بال نة األولى من الدورة الثانية( .)10وفيما يخص االضت راضات ال 48في ال نة الثانية من الدورة الثانية ،فحد آُجري 41
تداوال آوليًّا عن ُب د آو اتصــاالت مااف ة( .)11آما فيما يخص االضــت ارضــات ال 36في ال ــنة الثالثة ،فحد ُعحد  25تداوال
آوليًّا عن ُب د( ،)12وفيما يخص االضـ ـ ـ ــت ارضـ ـ ـ ــات ال 37في ال ـ ـ ـ ــنة الراب ة ،فحد ُعحد  26تداوال آوليًّا عن ُب د( ،)13وفيما
يخص االضـت ارضـات ال 37في ال ـنة الخام ـة ،فحد ُعحد  19تداوال آوليًّا عن ُب د .نيد َّ
آن عدة لول م ـت ِّرضـة لم ت ن
قد عينت ب د الخبراة الم ت ِّرضين ،وآل ذلل إلى ت خير تنظيم التداول األولي عن ُب د.

-3

قوائم التقييم الذاتي المرجعية
وفحا للةحرة  15من المعالئ التوجيهية ،يجب على الدولة الطرف الم ـت ضرضـة إنالال األمانة نرللا على قا مة
-34
التحييم الواتي المرجةية الشـاملة في قضـون رـهرين من إنالقها رضـميًّا نبدة إجراة االضـت راف .وتشـير التحليالت التي
آجرتها األمانة حتى ا ن ،والتي آتيحت للةريق في لوراته ال ـ ـ ــابحة ،إلى آن تحديم الحا مة المرجةية يظل رننا آضـ ـ ــاضـ ـ ــيا
ضــروريا في عملية االضــت راف ،ويشــال اللحظة الزمنية التي يمان آن يبدآ فيها االضــت راف الُحطري بجدية .ومن لم،

َّ
آي ت خير في تحديم الحا مة المرجةية يؤلي حتما إلى ت خير االضت راف الُحطري كله.
فإن َّ

 -35ويحدم الشـال الثالث آلناث لمحة عامة عن األطر الزمنية المرتعطة باالضـت ارضـات الُحطرية التي آُجريت
في ال ـنوات من األولى إلى الراب ة من لورة االضـت راف األولى ،نينما يحدم الشـال الراب لمحة عامة عن األطر
الزمنية المرتعطة باالضت راضات الُحطرية في ال نوات من األولى إلى الخام ة من لورة االضت راف الثانية.

الشال الثالث
تتعرضتة في الستنوات
لمحة عامة عن األطر الزمنية لتقديم قوائم التقييم الذاتي المرجعية من جانب الدول المس َ
من األولى إلى الرابعة من دورة الستعراض األولى (باألشهر)
(بالن عة الم وية)

لم تُقدَّم بعد

أكثر من
ستة أشهر
السنة الرابعة

بين شهرين
وستة أشهر
السنة الثالثة

في غضون شهرين

السنة الثانية

قبل بدء
االستعراض

السنة األولى

( )10تخلت إحد الدول األطراف الم ت ضرضة في ال نة األولى من الدورة الثانية عن تنظيم تداول عن ُب د.
( )11تخلت لولتان طرفان م ت ضرضتان في ال نة الثانية من الدورة الثانية عن تنظيم تداول عن بُ د.
( )12تخلت لولة طرف م ت ضرضة في ال نة الثالثة من الدورة الثانية عن تنظيم تداول عن ُب د.
( )13تخلت لولتان طرفان م ت ضرضتان في ال نة الراب ة من الدورة الثانية عن تنظيم تداول عن ُب د.
V.22-01768
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الشال الراب

المستعرضة في السنوات
لمحة عامة عن األطر الزمنية لتقديم قوائم التقييم الذاتي المرجعية من جانب الدول
َ
من األولى إلى الخامسة من دورة الستعراض الثانية (باألشهر)

(بالن عة الم وية)

لم تُقدَّم بعد

أكثر من ستة أشهر

السنة الخامسة

السنة الرابعة

بين شهرين
وستة أشهر
السنة الثالثة

في غضون شهرين
السنة الثانية

قبل بدء االستعراض

السنة األولى

وتشـ ــير المحارنة نين الم لومات الم روضـ ــة في الشـ ــالين الثالث والراب إلى اضـ ــتمرار الت خر ال بير في
-36
الوقت الالزم للدول لتحديم رلوللا على قوا م التحييم الواتي المرجةية ،على الرقم من آن األمانة نانت تبلِّ الدول
الم ت ضرضة بانتظام عن حالة االضت راضات الخاصة نها.

-37

ويمان مالحظة اتجاث تنازلي في ال ـ ـ ـ ــنوات الثال

األولى من لورة االض ـ ـ ـ ــت راف الثانية) فةي ال ـ ـ ـ ــنة

األولى ،قدم ما يحرب من نصــف الدول األطراف الم ــت ضرضــة قوا مها المرجةية في قضــون ضــتة آرــهر من ندة
االض ـ ــت راف؛ آما في ال ـ ــنة الثالثة فلم يحدم ض ـ ــو رب لوث الدول تلل الحوا م .وفي حين يمان مالحظة تح ـ ــن
طميف في ال ـنة الراب ة ،فإن آكثر قليال من ُرب قوا م التحييم الواتي المرجةية لتلل ال ـنة لم ت ن قد ُق ِّدمت حتى
وقت نتابة لوا التحرير .وبالن ــعة لل ــنة الخام ــة ،لم يحدَّم ضــو آكثر قليال من للث قوا م التحييم الواتي المرجةية
حتى وقت نتابة لوا التحرير ،آي ب د آكثر من  19ر ـ ـ ـ ــه ار من تاريال ندة االض ـ ـ ـ ــت راف ،ولو ما يمان آن ي ز

جز يًّا إلى الظروف النار ة عن جا حة نوفيد.19-
-4

الستعراض المكتبي
-38

وفحا للةحرة  21من المعالئ التوجيهية ،يحدم الخب ارة الحاوميون نتا ج االض ـ ـ ــت راف الماتبي إلى األمانة

في قضـون رـهر واحد من اضـتالم الرل على قا مة التحييم الواتي المرجةية الشـاملة وآي م لومات ت ميلية تحدمها

الدولة الطرف الم ت ضرضة.

لورة االضت راف األولى
-39

فيما يخص ال ــنة الراب ة من الدورة األولى ،نانت ضــع ة اضــت ارضــات ماتبية للرلول على قا مة التحييم

الواتي المرجةية لم تنجز ب د حتى وقت نتابة لوا التحرير ،ألضـ ـ ــعاب منها الت خر في تحديم الم لومات وانضـ ـ ــمام
لول جديدة إلى االتةالية.

لورة االضت راف الثانية
-40

حتى وقت نتابة لوا التحرير ،نانت اضـت ارضـات ماتبية عدة للرلول على قا مة التحييم الواتي المرجةية

الخاصــة بال ــنوات من األولى إلى الخام ــة من الدورة الثانية ال تزال جارية ،ب ــبب جملة آمور من نينها الت خر
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في تحديم الرلول على قا مة التحييم الواتي المرجةية ،والوقت الالزم لترجمة الحوا م المرجةية في االضـ ـ ـ ــت ارضـ ـ ـ ــات

التي اضــتُخدمت فيها آكثر من لغة واحدة ،والوقت الوي ي ــتغرقه اضــت راف الحوا م المرجةية .وفيما يخص ال ــنة
الراب ة من الدورة الثانية ،آُنجز  20اض ـ ـ ـ ــت ارض ـ ـ ـ ــا ماتبيًّا للرلول ال 27على قا مة التحييم الواتي المرجةية ،ونانت
ضـ ـ ــع ة اضـ ـ ــت ارضـ ـ ــات ماتبية قيد اإلعدال حتى وقت نتابة لوا التحرير .وفيما يخص ال ـ ـ ــنة الخام ـ ـ ــة من الدورة

الثانية ،نان  11اضت راضا ماتبيا للرلول ال 14على قا مة التحييم الواتي المرجةية قيد اإلعدال.
-5

وسائل الحوار المباشر األخرى
 -41عمال بــالةحرة  24من المعــالئ التوجيهيــة والةحرة  29من اإلطــار المرج يُ ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مــل االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف
الماتبي ،إذا طلبت الدولة الطرف الم ــت ضرض ــة ذلل ،ب ي وض ــا ل آخر من وض ــا ل الحوار المعار ــر ،مثل ال يام
نزيارة ُقطرية آو عحد اجتماع مشتر في ماتب األمم المتحدة في فيينا.

لورة االضت راف األولى
-42

حتى وقت نتابة لوا التحرير ،اضـ ـ ــتةال بالة ل  175نلدا من آصـ ـ ــل  188نلدا م ـ ـ ــت ضرضـ ـ ــا من وضـ ـ ــا ل

إما في رـ ـ ـ ـ ـ ــال زيارة ُقطرية آو اجتماع مشـ ـ ـ ـ ـ ــتر  .وفيما يت لق بالدول األطراف ال27
الحوار المعارـ ـ ـ ـ ـ ــر األخر َّ

وعحد اجتماعان مشــترنان .وفيما يت لق بالدول األطراف
الم ــت ضرضــة في ال ــنة األولى ،آُجريت  24زيارة ُقطرية ُ
وعحدت لاللة اجتماعات مشـ ـ ــترنة .وفيما يت لق
ال 41الم ـ ـ ــت ضرضـ ـ ــة في ال ـ ـ ــنة الثانية ،آُجريت  37زيارة ُقطرية ُ
وعحدت آرب ة اجتماعات مشــترنة.
بالدول األطراف ال 35الم ــت ضرضــة في ال ــنة الثالثة ،آُجريت  31زيارة ُقطرية ُ
وعحدت خم ـ ـ ـ ــة
وفيما يت لق بالدول األطراف ال 85الم ـ ـ ـ ــت ضرض ـ ـ ـ ــة في ال ـ ـ ـ ــنة الراب ة ،آُجريت  69زيارة ُقطرية ُ
اجتماعات مشـترنة (انظر الشـال الخامس) .ووافق عدل من الدول األطراف على وضـا ل آخر للحوار المعارـر،
ونـانـت لـوث الحوارات في م ارحـل مختلةـة من حيـث التخطي  .وفي عمليـات اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف آخر  ،لم ُيتخـو ب ـد آي
قرار نهوا الصدل .ولنا لولتان فح من الدول األطراف لم تختا ار تنظيم زيارة ُقطرية آو عحد اجتماع مشتر .

الشال الخامس

دورة الستعراض األولى :الوسائل األخرى المستخدمة للحوار المباشر بين البلدان المضطلع به
في إطار الستعراض الُقطري
(بالن عة الم وية)

لم يتم إجراء حوار مباشر
لم تتقرر الوسيلة بعد
خالل االستعراض
أو لم تنفذ بعد
المكتمل
السنة الثالثة
السنة الرابعة

V.22-01768

اجتماع مشترك

السنة الثانية

زيارة قُطرية

السنة األولى
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لورة االضت راف الثانية
-43

حتى وقت نتابة لوا التحرير ،نانت  22لولة من آصـ ــل  30لولة طرفا م ـ ــت ضرضـ ــة في ال ـ ــنة األولى

من الدورة الثانية قد اض ـ ــتض ـ ــافت زيارة ُقطرية نوض ـ ــيلة آخر للحوار المعار ـ ــر ،واختارت لولة واحدة عحد اجتماع
مشـ ـ ــتر في فيينا .ومن نين الدول األطراف الم ـ ـ ــت ضرضـ ـ ــة في ال ـ ـ ــنة الثانية من الدورة الثانية العال عدللا 48

لولة ،نانت  32لولة قد اضـ ــتضـ ــافت زيارة ُقطرية ،وآرب لول قد عحدت اجتماعات مشـ ــترنة .ومن نين  36لولة
طرفا م ت ضرضة في ال نة الثالثة من الدورة الثانية ،اضتضافت  12لولة زيارة ُقطرية وعحدت لولةٌ واحدة اجتماعا
مشــترنا .ومن نين الدول األطراف ال 37الم ــت ضرضــة في ال ــنة الراب ة من الدورة الثانية ،اضــتضــافت خمس لول
زيارة ُقطرية في رـ ــال إل تروني آو لجين ب ـ ــبب اضـ ــتمرار جا حة نوفيد .19-وآُجريت زيارة ُقطرية واحدة بشـ ـ ن

إجراة االضت راضات في ال نة الخام ة من الدورة الثانية .وفي وقت نتابة لوا التحرير ،نانت عدة زيارات ُقطرية

آخر لل ــنوات من األولى إلى الخام ــة من الدورة الثانية قد آُجلت نتيجة الض ــتمرار جا حة نوفيد 19-آو نانت
بصدل تحريرلا ل ام ( 2022انظر الشال ال الس) ،بحيث تُجر قالبيتها بالحضور الشخصي(.)14

الشال ال الس

دورة الستعراض الثانية :الوسائل األخرى المستخدمة للحوار المباشر بين البلدان المضطلع به

في إطار الستعراض الُقطري
(بالن عة الم وية)

اجتماع مشترك

لم تتقرر الوسيلة بعد
أو لم تنفذ بعد
السنة الخامسة

-6

زيارة قُطرية

السنة الرابعة

السنة الثالثة

السنة الثانية

السنة األولى

إعداد جدول األعمال لوسائل الحوار المباشر األخرى
 -44وفحا للةحرة  24من المعالئ التوجيهية ،تض ـ ـ ــطل الدولة الطرف الم ـ ـ ــت ضرض ـ ـ ــة نتخطي الزيارة الُحطرية
وتنظيمها .وتُ ِّ ُّد جهات االتصال مشروع جدول األعمال وتحدمه إلى الم ت ِّرضين واألمانة قبل إجراة الزيارة.

-7

العمل مع الجهات المعنية األخرى أثناء الزيارات ال ُقطرية

لورة االضت راف األولى
-45

ارـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـل  89في المـا ـة من مجموع الزيـارات الُحطريـة المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطل نهـا آلنـاة الـدورة األولى على عحـد

اجتماعات م آصـحاب مصـلحة اخرين (انظر الشـال ال ـاب ) ،وفحا للةحرة  30من اإلطار المرج ي .وفي ب ل

( )14في ال نة الثانية من الدورة الثانية ،جرت زيارة ُقطرية واجتماع مشتر الضت راف لولة طرف واحدة؛ ولم ُيدرر ذلل االجتماع المشتر
في الرضم البياني.
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الحاالت ،اتخوت تلل االجتماعات رـ ـ ـ ـ ـ ــال حلحات نحا

ضـ ـ ـ ـ ـ ــمت ممثلين عن المجتم المدني والحطاع الخاي

الدول
واألوض ــاأل األكاليمية والرابطات التجارية وآص ــحاب مص ــلحة وطنيين اخرين .وفي حاالت آخر  ،آضر ــرنت
ُ
ـحاب مصـ ـ ــلحة وطنيين مثل ممثلي األوضـ ـ ــاأل األكاليمية والمجتم المدني والحطاع الخاي في اللجان التي
آص ـ ـ ـ ض
آنش ت لتن يق عملية االضت راف واإلرراف عليها.

لورة االضت راف الثانية
 -46حتى وقت نتابة لوا التحرير ،ارـ ــتملت تحريعا جمي الزيارات الُحطرية ( 97في الما ة) ،التي آُجريت في
ال ـ ـ ــنوات من األولى إلى الخام ـ ـ ــة من الدورة الثانية ،على عحد اجتماعات م آصـ ـ ــحاب مصـ ـ ــلحة اخرين ،وفحا

للةحرة  30من اإلطار المرج ي (انظر الشال ال اب ).
الشال ال اب

إشراك أصحاب المصلحة خالل الزيارات الُقطرية ،حسب دورة الستعراض

(بالن عة الم وية)

الدورة الثانية

الدورة األولى

زيارة قُطرية شملت أصحاب مصلحة آخرين (بالنسبة المئوية)
زيارة قُطرية لم تشمل أصحاب مصلحة آخرين (بالنسبة المئوية)

-8

نتائج عملية الستعراض ال ُقطري ،ونشر تقرير الستعراض ال ُقطري ،ولغات الستعراض
 -47عمال ب ــالةحرة  33من اإلط ــار المرج ي والةحرة  30من المع ــالئ التوجيهي ــةُ ،ي ِّ ـ ـُّد الخبراة الحاوميون
ُ
الم ـ ـ ـ ــت ِّرض ـ ـ ـ ــون تحرير اض ـ ـ ـ ــت راف ُقطري وخالص ـ ـ ـ ــة وافية له ،بالت اون والتن ـ ـ ـ ــيق الوليحين م الدولة الطرف
الم ـ ــت ضرض ـ ــة وبم ـ ــاعدة من األمانة .وينعغي آن يحدل التحرير التجارب الناجحة والممارض ـ ــات الجيدة والتحديات

اجهة ،وآن يتض ـ ـ ـ ـ ــمن مالحظات بش ـ ـ ـ ـ ـ ن تنةيو االتةالية .وينعغي آن يحدل التحرير آيض ـ ـ ـ ـ ــا ،عند االقتض ـ ـ ـ ـ ــاة،
المو ض
االحتياجات من الم اعدة التحنية الالزمة لغرف تح ين تنةيو االتةالية.

لورة االضت راف األولى
-48

حتى لوا التاريال ،آُنجز  163اضت راضا ُقطريا فيما يت لق بالدورة األولى ،وال يزال لنا  25اضت راضا

ُقطريا في مراحل مختلةة من اإلنجاز .وتجدر اإلرــارة إلى آنه على الرقم من آن االضــت ارضــات ال املة لم تُنجز
بش ــال نامل ب د ،فحد آُنجزت  10خالص ــات وافية فيما يت لق نهوث االض ــت ارض ــات الُحطرية ال 25التي اض ــتُ ملت

(آي آن ما مجموعه  173خالصـ ـ ــة وافية آُنجزت في الدورة األولى) .وآُنجزت  27خالصـ ـ ــة وافية وآُتيحت لةريق
V.22-01768
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اضــت راف التنةيو فيما يخص اضــت ارضــات ال ــنة األولى .وفيما يخص ال ــنة الثانية ،آُنجزت  40خالصــة وافية

وآُتيحت للةريق .وفيما يخص ال ـ ـ ـ ـ ــنة الثالثة ،آُنجزت  35خالص ـ ـ ـ ـ ــة وافية وآُتيحت للةريق .وفيما يخص ال ـ ـ ـ ـ ــنة

الراب ة ،آُنجزت وآُتيحت  71خالصة وافية ،ويجري وض عدة خالصات آخر في صيغتها النها ية.

 -49وقد نُشـ ــرت الخالصـ ــات الوافية لتحارير االضـ ــت ارضـ ــات ال ُح طرية على اإلنترنت في نةس الصـ ــةحة
التي تحتوي على ولـ ــا ق فريق اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف التنةيـ ــو ،نمـ ــا نُش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت على ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةحـ ــة الموجزات ال ُح طريـ ــة

(  .)https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.htmlوحتى وقـت نتــابـة
لوا التحرير ،نان  90تحري ار من تحارير االضــت ارضـات ال ُح طرية الخاصــة بالدورة األولى قد نُشــر على الموق
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعاي للماتب نناة على طلب الدول األطراف .وتع ا للغة التحرير وعدل المرفحات ،تراو طول التحارير
نين نحو  100صةحة وآكثر من  500صةحة(.)15

-50

وم َّ
آن الخبراة الحاوميين وافحوا في ب ل الحــاالت على إجراة االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف نلغــة قير اللغــة التي

يةض ـ ــلونها فإن قالبية االض ـ ــت ارض ـ ــات آُجريت ب كثر من لغة واحدة من لغات األمم المتحدة الرض ـ ــمية .ومن نين

 188اضـت ارضـا ،آُجري  67اضـت ارضـا نلغة رضـمية واحدة ،و 103اضـت ارضـات نلغتين رضـميتين ،و 13اضـت راضا
نثال لغات رض ـ ـ ــمية .وفي خمس حاالت ،لم ت ن قد ُحدلت ب د اللغة آو اللغات التي ض ـ ـ ــيجري اض ـ ـ ــتخدامها في
االضت راف (انظر الشال الثامن).

الشال الثامن

دورة الستعراض األولى :عدد اللغات الرسمية لألمم المتحدة المستخدمة في الستعراض الُقطري

(بالن عة الم وية)

لم تحدَّد بعد
3
لغة واحدة
35

ثالث لغات
7

لغتان
55

لورة االضت راف الثانية
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خالل الدورة الثانية ،آُنجز ما مجموعه  58خالص ـ ــة وافية و 36تحرير اض ـ ــت راف ُقطريا .وفيما يخص

ال ـ ـ ــنة األولى من الدورة الثانية ،آُنجزت  21خالصـ ـ ــة وافية و 17تحرير اضـ ـ ــت راف ُقطريا؛ وفيما يخص ال ـ ـ ــنة
الثانية من الدورة الثانية ،آُنجزت  30خالصــة وافية و 17تحرير اضــت راف ُقطريا؛ وفيما يخص ال ــنة الثالثة من

الدورة الثانية ،آُنجزت ضــت خالصــات وافية وتحرير اضــت راف ُقطري واحد؛ وفيما يخص ال ــنة الراب ة من الدورة
الثــانيــة ،آُنجزت خالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وافيــة واحــدة وتحرير اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف ُقطري واحــد؛ وقــد آلت حــاالت التـ خير في إنجــاز
الخالصـ ـ ـ ــات الوافية وتحارير االضـ ـ ـ ــت راف الُحطرية في ال ـ ـ ـ ــنوات من األولى إلى الراب ة جز يًّا إلى الت خير الوي
ح ــد في تح ــديم الرلول على ق ــا م ــة التحييم ال ــواتي المرجةي ــة وفي تنظيم الزي ــارات الُحطري ــة .ولم تُنجز تح ــارير

اضت راف آو خالصات وافية لل نة الخام ة من الدورة الثانية.

(ِّ )15
لالطالع على المزيد من التةاصيل المت لحة نت اليف الترجمة ،انظر الوليحة .CAC/COSP/IRG/2020/4
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وفي ال ــنة األولى من لورة االض ــت راف الثانية ،آُجري  11اض ــت ارض ــا نلغة واحدة من اللغات الرض ــمية

-53

وفي ال ــنة الثانية من لورة االض ــت راف الثانية ،آُجري  16اض ــت ارض ــا نلغة واحدة من اللغات الرض ــمية

لألمم المتحدة ،و 15اضت راضا نلغتين من اللغات الرضمية ،و 3اضت راضات نثال

من اللغات الرضمية.

لألمم المتحدة ،و 25اضــت ارضــا نلغتين من اللغات الرضــمية ،و 4اضــت ارضــات نثال

من اللغات الرضــمية .وفيما

يت لق نثاللة اضت راضات ،نان الحرار بش ن تحديد لغة االضت راف لم ُيتخو ب د وقت نتابة لوا التحرير.

-54

وفي ال ــنة الثالثة من لورة االض ــت راف الثانية ،آُجري  16اض ــت ارض ــا نلغة واحدة من اللغات الرض ــمية

لألمم المتحدة ،و 16اضــت ارضــا نلغتين من اللغات الرضــمية .وفيما يت لق ب رب ة اضــت ارضــات ،نان الحرار بش ـ ن
تحديد لغة االضت راف لم ُيتخو ب د وقت نتابة لوا التحرير.

-55

وفي ال ـ ـ ــنة الراب ة من الدورة الثانية ،آُجريت  9اضـ ـ ــت ارضـ ـ ــات نلغة واحدة من اللغات الرضـ ـ ــمية لألمم

المتحدة ،و 12اضـت ارضـا نلغتين من اللغات الرضـمية ،واضـت ارضـان نثال

من اللغات الرضـمية .وفيما يت لق ن14

اضت راضا ،نانت الح اررات بش ن تحديد لغة االضت راف لم تُتخو ب د وقت نتابة لوا التحرير.

 -56وفي ال نة الخام ة من لورة االضت راف الثانية ،نانت تُجر ضتة اضت راضات نلغة واحدة من اللغات
الرضـ ــمية لألمم المتحدة ،وضـ ــع ة اضـ ــت ارضـ ــات نلغتين من اللغات الرضـ ــمية ،واضـ ــت راف واحد نثال من اللغات
الرضــمية .وفيما يت لق ن 24اضــت ارضــا ،نانت الح اررات بش ـ ن تحديد لغة االضــت راف لم تُتخو ب د وقت نتابة لوا
التحرير (انظر الشال التاض ).

الشال التاض

السنوات من األولى إلى الخامسة من دورة الستعراض الثانية :عدد اللغات الرسمية لألمم المتحدة

المستخدمة في الستعراض الُقطري
(بالن عة الم وية)

لم تحدَّد بعد
24

لغة واحدة
31

ثالث لغات
5

لغتان
40

هاء -الدورات التدريبية لجهات التصال والخبراء الحكوميين المشاركين في آلية استعراض التنفيذ
-57

وفحـ ــا للةحرة  32من اإلطـ ــار المرج ي لآلليـ ــة والةحرة  11من المعـ ــالئ التوجيهيـ ــة للخبراة الحاوميين

واألمانة بش ـ ـ ن إجراة االض ـ ــت ارض ـ ــات الُحطرية ،تنظم األمانة لورات تدريبية من حين إلى اخر لجهات االتص ـ ــال
والخبراة الحاوميين المشـ ــارنين في االضـ ــت ارضـ ــات .وتهدف لوث الدورات التدريبية إلى ت ريف جهات االتصـ ــال

والخبراة بالمعالئ التوجيهية بغية زيالة قدرتهم على المشارنة في عملية االضت راف.
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لورة االضت راف األولى
ُل ِّرب حتى ا ن آكثر من  1 800خبير في إطار لورة االضـ ـ ـ ـ ــت راف األولى ،بما ي ـ ـ ـ ـ ــهم في إنشـ ـ ـ ـ ــاة
-58
مجموعة عالمية من خبراة ماافحة الة ــال .وُقدمت لورات تدريبية وطنية وم ــاعدة مخص ـصــة إلى آكثر من 40

ونظمت منو حزيران/يونيه  2013ضع لورات تدريبية إقليمية.
لولةُ ،

لورة االضت راف الثانية
-59

ُنظمت حتى اذار/مارس  2022عشــر لورات تدريبية إقليمية و 15لورة تدريبية عالمية لدورة االضــت راف

الثانية .وقبل جا حة نوفيد ،19-نانت الدورات التدريبية ُت حد معارـ ـ ـ ـ ـرة عحب لورات فريق اضـ ـ ـ ـ ــت راف التنةيو ،بغية
االقتص ــال في الت اليف التي تت بدلا الدول األطراف الم ــت ضرض ــة واألمانة .وإض ــافة إلى ذلل ،آتيحت ض ــروب من
الم ـ ــاعدة المحدَّلة األلداف للدول األطراف الم ـ ــت ضرض ـ ــة لعما الض ـ ــت ارض ـ ــاتها ،وال ض ـ ــيما الم ـ ــاعدة التي يحدمها

الماتب الم ني بالمخدرات والجريمة إلى الدول فيما يت لق باضتيةاة رلوللا على قوا م التحييم الواتي المرجةية.
-60

وحتى وقت نتابة لوا التحرير ،نان آكثر من  1 840من جهات االتص ــال والخبراة الحاوميين قد تلحوا

تدريعا محدلا بشـ ـ ن الية اض ــت راف التنةيو ،بما في ذلل آكثر من  900من جهات االتص ــال والخبراة الحاوميين
الوين رـارنوا في الدورات التدريبية اإلقليمية وال المية لدورة االضـت راف الثانية .وبوجه عامُ ،ق ِّدمت م ـاعدة تحنية
إضـ ـ ـ ـ ــافية لدعم الحاومات في اضـ ـ ـ ـ ــت مال رلوللا على قا مة التحييم الواتي المرجةية ،وبولل نل ال دل اإلجمالي

لألفرال المدرَّبين آكثر من  2 000فرل.
-61

وب ـ ـ ــبب جا حة نوفيد 19-الم ـ ـ ــتمرة ،لم يت ـ ـ ـ َّـن تنظيم لورات تدريبية حض ـ ـ ــورية عالمية وإقليمية ب د

رــعاأل/فبراير  .2020واضــتخدمت األمانة ُن ُهجا جديدة من آجل االرتحاة باالضــت ارضــات الُحطرية ،وبغية اضــت مال
لورات التدريب الحضـورية بشـ ن الية اضـت راف التنةيو ،آتيحت فيديولات للتدريب الم ـبق لةا دة جهات االتصـال

والخبراة الحاوميين من خالل منصـ ـ ــة ت لم إل تروني عبر اإلنترنت( .)16وحتى ا ن ،ضت ـ ـ ـ َّـجل  140فرلا في تلل
الدورات التدريبية.

ثالثا -تحليل سير عمل اآللية وسبل المضي ُقدما
استمرار حالت التأخير في إنجاز الستعراضات ال ُقطرية
-62

واص ــلت األمانة جهوللا لتنبيه الدول األطراف إلى حاالت الت خير المتوق ة ،حتى قبل ندة االض ــت ارض ــات.

وقد آرــارت الدول األطراف الم ــت ضرضــة في الدورة الثانية م ار ار إلى الةصــل الثاني من االتةالية ،المت لق نتدانير المن ،
باعتعارث ض ـ ـ ـ ــبب حاالت الت خر في تحديم قوا م التحييم الواتي المرجةية .وزال األمر ت ُّحدا الحاجة إلى التش ـ ـ ـ ــاور م عدل

كبير من آصـ ــحاب المصـ ــلحة ،وخصـ ــوصـ ــا في الدول االتحالية آو ذات الواليات الحضـ ــا ية المت دلةَّ ،
ألن الم لومات
والم المات نثي ار ما نانت ُتطلب على م تو الواليات والم تو االتحالي نليهما.

-63

وقد الحظت األمانة آيضـا َّ
آن عدلا من الدول األطراف التي نانت تحوم ندور لول آطراف م ـت ِّرضـة

في ال ــنوات ال ــابحة آصــعحت لي نة ــها ب د ذلل قيد االضــت راف في ال ــنوات الالححة ،آو بال اس ،مما آل

إلى زيـالة في عـبة ال مـل على جمي الم نيين .وقـد آخـو بـالة ـل انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تـدا يـات حـاالت التـ خير لـوث إلى
ال ـ ـ ـ ــنوات الالححة من الدورة الثانية يؤلر ض ـ ـ ـ ــلعا على قدرة الدول ،ونولل األمانة ،على تنةيو االض ـ ـ ـ ــت ارض ـ ـ ـ ــات

المت خرة واضــت ارضــات ال ــنة الالححة في الوقت نة ــه .ولم الجة حاالت الت خير ،فإن المؤتمر في محررث )1/8
(.https://golearn.unodc.org/lms/login/index.php )16
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(آ) قرر تمديد فترة الدورة الثانية لآللية لمدة لال

ضـنوات ،آي حتى حزيران/يونيه  ،2024إلتمام االضـت ارضـات

الُحطرية في إطار تلل الدورة؛ و(ب) آلاب بالدول األطراف الت جيل بإتمام الدورة الثانية.
-64

وخالل ال ـ ـ ــنتين الماضـ ـ ــيتين ،نان للتدانير قير الم ـ ـ ــبوقة التي اتخوتها الدول األطراف من آجل إلارة

األزمة الص ــحية الحالية التي ض ــببتها جا حة نوفيد 19-آلر مزلور على إنجاز االض ــت ارض ــات الُحطرية في إطار
الية اضـت راف التنةيو .فةي ب ل الحاالت ،آفضـت تلل التدانير إلى الت جيل بإنجاز الخالصـات الوافية وتحارير

االضـت ارضـات الُحطرية ،نينما نان لها في حاالت آخر آلر ضـلبي على إجراة االضـت ارضـات ،وال ضـيما الزيارات

الُحطريــة .ومن نين النتــا ج المعــارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة األكثر رـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوعــا ُيـونر التـ خير في إعــدال قوا م التحييم الــواتي المرجةيــة،
واالضـ ـ ـ ــت ارضـ ـ ـ ــات الماتبية والتحارير الُحطرية ،ونولل ت جيل الزيارات الُحطرية التي نانت محررة .نما نجم الت خير

عن ظروف آخر تؤلر على البلدان في جمي آنحاة ال الم.
-65

ولم تنجح الزيارات الحطرية التي آُجريت في رـ ــال إل تروني فح في ت زيز الت اون وتعالل الم لومات،

وال في ت زيز الت لم من األقران وت زيز الحــدرات والت ــاون البنــاة نين األطراف الم نيــة .ولــولــل ،وبــالنظر إلى آن

ال ديد من الدول رف ت الحيول المةروضة على ال ةر ب بب نوفيد ،19-فحد آجرت األمانة بالة ل زيارات ُقطرية،
آو لي بصــدل التخطي لولل ،على آن تُجر بمشــارنة جمي األطراف ،بما فيها األمانة ،رــخصــيا آو في رــال
لجين ،ح ب االقتضاة.

سبل المضي ُقدما
-66

ض ـ ـ ـ ــيت ين على الدول األطراف واألمانة نول جهول نبيرة ل اس م ـ ـ ـ ــار التعاطؤ الملحوا وإكمال الدورة

الثــانيــة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن لــوا اإلطــار الزمني الممــدل .وبــالنظر إلى التـ خيرات التي حــدلــت في تحــديم قوا م التحييم الــواتي

المرجةية وقيرلا من خطوات عملية االضت راف ،ونولل اضتمرار حاالت الت خير الناجمة عن الظروف المتصلة

بجا حة نوفيد ،19-إلى جانب ظروف آخر  ،فإن لنا ما يدعو إلى اض ـ ـ ـ ــتمرار الحلق الش ـ ـ ـ ــديد فيما يت لق بمدة
فرال االضت راضات الُحطرية في الدورة الثانية وما ضيةضي إليه ذلل على ص يد المدة اإلجمالية للدورة.
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وفي حين آن عـدلا آكبر من الزيـارات الُحطريـة قـد جر التخطي لهـا وتنةيـولـا خالل الةترة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولـة

بالتحرير محارنة بال ام ال ــانق ،ض ــيظل من الص ـ ب إكمال الدورة الثانية لآللية بحلول حزيران/يونيه  ،2024نظ ار

للتراكم والت خر اللوين ت ـببت فيهما جا حة نوفيد .19-وبغية إتاحة فهم آفضـل للةريق بشـ ن ا لار المترتعة على
حاالت الت خير ،ضـ ـ ــتُ ِّ ُّد األمانة وليحة تتضـ ـ ــمن تحليال مةصـ ـ ــال أللاة الية اضـ ـ ــت راف تنةيو اتةالية األمم المتحدة
لماافحة الة ـ ـ ــال ،وال ضـ ـ ــيما لورتها االضـ ـ ــت ارضـ ـ ــية الثانية والتدانير الالزمة إلتمامها ،ل ي ينظر فيها الةريق في

لورته الراب ة عشـرة .وضــوف ت ــتةيد تلل الوليحة من التحليل الشــامل الوارل في الوليحة ،CAC/COSP/2019/12

التي آُعدت لينظر فيها مؤتمر الدول األطراف في لورته الثامنة ،والتي اعتمد المؤتمر على آضــاضــها المحرر 1/8

بش ن تمديد الدورة الثانية لآللية.
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وضتواصل األمانة الرصد الدقيق للتحدم ال ام المحرز في تحديم قوا م التحييم الواتي المرجةية ،والخطوات

األخر ل ملية االض ـ ــت راف ،إلى جانب الم دل ال ام إلنجاز االض ـ ــت ارض ـ ــات ،وض ـ ــتُعحي الةريق على علم بالتحدم
المحرز واأللاة ال ـ ــام لآللي ـ ــة في لورته ـ ــا الث ـ ــاني ـ ــة .ول ي تتع األم ـ ــان ـ ــة التح ـ ــدم المحرز في مختلف خطوات

االضـ ـ ــت ارضـ ـ ــات الةرلية ،فإنها وض ـ ـ ـ ت آلوات وتدانير جديدة ،بما في ذلل اضـ ـ ــتخدام ت نولوجيا الم لومات ،من
ر نها آن ِّ
تمانها من م الجة حاالت الت خير بطريحة آكثر اضتعالية.
-69

ول ل الةريق يول آن ينظر في ضــبل إضــافية لتشــجي جمي الدول األطراف على مضــاعةة جهوللا من

آجل من حدو ِّ
آي حاالت ت خير إضافية تهدل األلاة الجيد لآللية وإنجاز عملها في الوقت المناضب.
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