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أول -مقدمة
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قرر مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،في مقرره  ،1/5أن يبدأ فريق

اسـ ـ ــتعراض التنفيذ على الفور في جمل المعلومات صات العـ ـ ــلة ندعم من األمانة ،ومناقشـ ـ ــة هذه المعلومات من

أجل تيس ـ ـ ـ ــير تقييم أداء آلية اس ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد وفقا للفقرة  48من اإلطار

المرجعي لآللية ،عقب اختتام الدورة األولى .وقرر المؤتمر أيض ـ ـ ـ ـ ــا أن يدرر فريق اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ في دوراته
المقبلة نندا في جدول األعمال يتيح مناقشــة تلا المعلومات ،وقرر لذلا أن يضــل الفريق في اعت،اره ،لدع جمل

هذه المعلومات ،متطل،ات المتابعة في المستقبل وفقا للفقرتين  40و 41من اإلطار المرجعي.
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وعالوة على صلــا ،طلــب المؤتمر ،في ق ارره  ،2/8في جملــة أمور ،إلى فريق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيــذ أن

يواصـ ـ ـ ـ ــل ،ندعم من األمانة ،جمل المعلومات صات العـ ـ ـ ـ ــلة ،بما في صلا آراء الدول األطراف بش ـ ـ ـ ـ ـ ن أداء آلية

اسـتعراض التنفيذ ،ليي يواصـل تقييم أداء ايلية في الوقت المناسـب ،على النحو المنعـوي عليه في الفقرة 48

من إطـارهـا المرجعي والمقرر  . 1/5وفي القرار نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،طلــب المؤتمر إلى األمـانـة أن تواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تزويـد فريق
اس ــتعراض التنفيذ نتحليالت لرطر الزمنية المتع ــلة بمراحل عملية االس ــتعراض ،بما في صلا إحع ــاءات بشـ ـ ن

عدد الدول األطراف المت خرة عن المواعيد المحددة لها ،بغية تيسير االضطالع بعملية أكثر فعالية.
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ولمواجهــة الت ـ خيرات اليبيرة التي حــدثــت خالل الــدورة الثــانيــة لآلليــة ،قرر المؤتمر ،في مقرره ،1/8

تمديد مدة الدورة الثانية حتى حزيران/يونيه  2024إلتاحة إتمام االس ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ــات القطرية ،ودعا الدول األطراف

إلى التعجيل بإتمام الدورة الثانية.
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وعالوة على صلا ،حدثت ت خيرات إض ـ ـ ــا ية قير متوقعة بس ـ ـ ــبب النروف النارـ ـ ـ ـ ة عن جا حة مرض

فيروس لورونا (كوفيد.)19-

ثانيا -تنظيم الستعراضات القطرية وتنفيذها خالل دورة الستعراض األولى والسنوات
من األولى إلى الخامسة من دورة الستعراض الثانية
ألف -األطر الزمنية المقررة لعملية استعراض التنفيذ
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نــدأت الــدورة األولى يليــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيــذ في عــام  ،2010على إثر اعتمــاد قرار المؤتمر ،1/3

المعنون "آلية االس ـ ــتعراض" .واس ـ ــتهلت الدورة الثانية لآللية خالل الدورة الس ـ ــادس ـ ــة لمؤتمر الدول األطراف ،التي

عقدت في ســانت بطرســبرال باالتحاد الروســي من  2إلى  6تش ـرين الثاني/نوفمبر  ،2015من خالل اعتماد قرار

المؤتمر  ،1/6بش ن مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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وعلى الرقم من الجهود المبذولة لتس ـ ـ ـ ـ ـ ـريل وتيرة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ـ ـ ــات فقد حدثت حاالت ت خير في أداء دورة

االس ـ ــتعراض الثانية وفي إحرام تقدم فيها .وقد أدرجت في الوثا ق التي أتيحت للمؤتمر في دورته الثامنة معلومات عن

العناصر المحددة للعملية التي أدت إلى حاالت ت خير في الدورة الثانية (اننر الوثيقة .)CAC/COSP/2019/12
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ووفقا للم،ادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين واألمانة بش ـ ـ ـ ـ ن إجراء االسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ــات القطرية ،ين ،ي أن تقدم

الدولة الطرف المسـتعرضـة قا مة التقييم الذاتي المرجةية في قضـون رـهرين من تاريال إنالقها نبدء إجراء االسـتعراض
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القطري ،وين ،ي أال يس ـ ـ ـ ــت رال إنجام االس ـ ـ ـ ــتعراض اليامل أكثر من س ـ ـ ـ ــتة أر ـ ـ ـ ــهر )1(.نيد أنه من الناحية العملية فإن
االس ــتع ارض ــات القطرية لم تنجز في قض ــون األر ــهر الس ــتة المقررة .وهنا عدد من األس ــ،ال لذلا ،من نينها الت خر
في تسـمية جهات اتعـال وخبراء حكوميين وتقديم قوا م التقييم الذاتي المرجةية من جانب الدول األطراف المسـتعرضـة،

ومتطل،ات الترجمة التحريرية ،والعـ ـ ــعو ات في وضـ ـ ــل الجداول الزمنية للزيارات القطرية ،والت خر في تقديم المعلومات

اإلضا ية عقب الزيارة القطرية ،ولذلا النروف قير المتوقعة صات العلة بجا حة لوفيد.19-

باء -لمحة إحصائية عامة
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توضــح البيانات المقدمة أدناه التقدم المحرم في إجراء االســتع ارضــات القطرية خالل) (أ) الدورة األولى
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وحتى وقـت

يلية استعراض التنفيذ؛ (ل) السنوات من األولى إلى الخامسة من الدورة الثانية لآللية.

وقـد لـان من المقرر اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض  185دولـة من الـدول األطراف خالل الـدورة األولى.

كتــابــة هــذا التقرير،

( )3

()2

لــان قــد ورد  183ردا على قــا مــة التقييم الــذاتي المرجةيــة ،وعقــد  175حوا ار م،ــارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار

( 161ميـارة قطريـة و 14اجتمـاعـا مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترلـا).

()4

وعالوة على صلـا ،أكملـت  173خالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وا يـة و 161تقرير

اس ـ ـ ـ ــتعراض قطريا ،وأتاحت  87دولة طرفا تقارير اسـ ـ ـ ـ ـ تع ارض ـ ـ ـ ــها القطرية الياملة على الموقل الش ـ ـ ـ ــ،كي لمكتب

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب).
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ولان من المقرر اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض  29دولة طرفا خالل الس ـ ـ ـ ـ ــنة األولى من الدورة الثانية .وحتى وقت لتابة هذا
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ولان من المقرر اس ــتعراض  48دولة طرفا خالل الس ــنة الثانية من الدورة الثانية .وحتى وقت لتابة

التقرير ،لان قد ورد  28ردا على قا مة التقييم الذاتي المرجةية ،وأجريت  22ميارة قطرية ،وعقد اجتماع مشتر واحد.

هـذا التقرير ،لـان قـد ورد  43ردا على قـا مـة التقييم الـذاتي المرجةيـة ،وأجريـت  29ميـارة قطريـة ،وعقـد اجتمـاع

مشتر واحد.

()5
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ولان من المقرر اسـتعراض  36دولة طرفا خالل السـنة الثالثة من الدورة الثانية .وحتى وقت لتابة هذا
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ولان من المقرر اس ـ ـ ـ ــتعراض  37دولة طرفا خالل الس ـ ـ ـ ــنة الرابعة من الدورة الثانية .وحتى وقت لتابة

-14

ولان من المقرر اس ــتعراض  35دولة طرفا خالل الس ــنة الخامس ــة من الدورة الثانية .وحتى وقت لتابة
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وإجماال ،جرع خالل الدورة الثانية تعيين ما مجموعه  175جهة اتع ـ ـ ـ ــال ،وتلقي  127ردا على قا مة

التقرير ،لان قد ورد  24ردا على قا مة التقييم الذاتي المرجةية ،وعقدت  12ميارة قطرية واجتماع مشتر واحد.

هذا التقرير ،لان قد ورد  25ردا على قا مة التقييم الذاتي المرجةية ،وأجريت ميارتان قطريتان.

هذا التقرير ،لان قد وردت س،عة ردود على قا مة التقييم الذاتي المرجةية ،ولم تجر أي ميارة قطرية.

التقييم ال ــذاتي المرجةي ــة ،وعق ــد  70حوا ار م ،ــارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ( 65مي ــارة قطري ــة وخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجتم ــاع ــات مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترل ــة)،

وأنجزت  51خالصـ ـ ـ ـ ــة وا ية و 29تقرير اسـ ـ ـ ـ ــتعراض قطريا .إضـ ـ ـ ـ ــافة إلى صلا ،أتاحت  16دولة طرفا ،أنجزت
استعراضاتها القطرية ،تقاريرها الياملة عن استعراضها القطري على الموقل الش،كي للمكتب.

__________
( )1تاريال ندء االستعراضات هو التاريال الذي تقوم يه األمانة ،وفقا للفقرة  12من الم،ادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين واألمانة بش ن إجراء
االستعراضات القطرية ،بإنالال الدولة الطرف المستعرضة والدولتين الطرفين المستعرضتين رسميا نتاريال ندء إجراء االستعراض القطري.

( )2في نداية الدورة األولى في عام  ،2010لان عدد الدول األطراف في االتفاقية  144دولة.
( )3تم تحديث البيانات اإلحعا ية الواردة في هذا التقرير حتى  15آصار/مارس .2021
( )4كانت هنا اثنتان من الدول األطراف لم تختا ار إجراء ميارة قطرية وال عقد اجتماع مشتر .
( )5خالل استعراض إحدع الدول األطراف في إطار الدورة الثانية ،أجريت ميارة قطرية وعقد لذلا اجتماع مشتر .
V.21-02109
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جيم -سحب القرعة
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وفقا للفقرة  14من اإلطار المرجعي يلية اس ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،يجري اختيار الدول األطراف المش ـ ـ ــارلة

في عملية االسـتعراض في أي سـنة معينة من دورة االسـتعراض بالقرعة في نداية لل دورة .وتنص الفقرة  19من

اإلطار المرجعي على أن يجري اختيار الدول األطراف المســتعرضــة بالقرعة في نداية لل ســنة من الدورة ،على
أال تقوم الدول األطراف باستعراضات مت،ادلة.
-1

دورة الستعراض األولى
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وفقا لهذين الحكمين ،جرع اختيار الدول األطراف المســتعرضــة للســنة الرابعة من الدورة األولى لآللية بإجراء

س ـ ـ ــحب للقرعة خالل انعقاد الدورة الرابعة لفريق اس ـ ـ ــتعراض التنفيذ .واس ـ ـ ــتهل في  1تموم/يوليه  2013اثنان وس ـ ـ ــتون

اس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــا قطريا ،وأجريت عمليات أخرع لس ـ ـ ــحب القرعة الختيار الدول األطراف التي س ـ ـ ــتقوم باس ـ ـ ــتعراض الدول

األطراف التي صـدقت على االتفاقية أو انضـمت إليها بعد صلا .وأجريت تلا العمليات اإلضـا ية لسـحب القرعة خالل
دورات الفريق الرابعة المســت نفة ،والخامســة ،والخامســة المســت نفة ،والســادســة ،والســادســة المســت نفة ،والســابعة ،والســابعة

المس ــت نفة ،والثامنة ،والثامنة المس ــت نفة ،والتاس ــعة ،والتاس ــعة المس ــت نفة األولى ،والعارـ ـرة ،والحادية عشـ ـرة .وفي أعقال

انضمام دول جديدة إلى االتفاقية والتعديق عليها ،لانت  82دولة طرفا قيد االستعراض في السنة الرابعة.

()6

-2

دورة الستعراض الثانية
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طلب المؤتمر ،في ق ارره  ،1/6إلى الفريق أن يشـ ـ ـ ــرع ،في نداية دورته السـ ـ ـ ــابعة ،في اختيار الدول األطراف

المس ـ ـ ــتعرض ـ ـ ــة والمس ـ ـ ــتعرض ـ ـ ــة في دورة االس ـ ـ ــتعراض الثانية وصلا بس ـ ـ ــحب القرعة وفقا للفقرتين  14و 19من اإلطار

المرجعي لآلليــة .وطلــب المؤتمر إلى الفريق أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن يعقــد اجتمــاعــات يمــا نين الــدورات تفتح أمــام جميل الــدول

األطراف ب رض سـ ـ ــحب القرعة وفقا للفقرة  19من اإلطار المرجعي لآللية ،دون المسـ ـ ــاس بحق الدولة الطرف في أن
تطلب إعادة سحب القرعة في االجتماع الالحق للفريق في فترة ما نين الدورات أو في دورته العادية الالحقة.
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وفي اجتماع يما نين الدورات ،عقد في فيينا في  17حزيران/يونيه  ،2016أجري سـ ـ ـ ـ ـ ــحب القرعة من

أجل تحديد الجدول الزمني لالس ــتع ارض ــات القطرية في الدورة الثانية .وتطوعت بعل الدول الحقا للمض ــي قدما
في اس ــتع ارض ــاتها ،التي أجلت من س ــنة س ــابقة من الدورة الثانية وفقا لإلطار المرجعي لآللية أو أص ــ،حت أطرافا
في االتفاقية ،مما أس ـ ــفر عن التوميل التالي لالس ـ ــتع ارض ـ ــات القطرية في الدورة الثانية) الس ـ ــنة األولى 29 ،دولة؛

السنة الثانية 48 ،دولة؛ السنة الثالثة 36 ،دولة؛ السنة الرابعة 37 ،دولة؛ السنة الخامسة 35 ،دولة.
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وفي الوقت نفسـ ــه ،اختيرت الدول األطراف المسـ ــتعرضـ ــة للسـ ــنة األولى من الدورة الثانية لآللية بإجراء

س ـ ـ ـ ــحب للقرعة خالل اجتماع عقد في فترة ما نين الدورات لفريق اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ .ووفقا لذلا ،ندأت الس ـ ـ ـ ــنة
األولى من ال ــدورة الث ــاني ــة في  4تموم/يولي ــه  2016وأعي ــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــب القرع ــة نن ــاء على طل ــب ال ــدول األطراف

المستعرضة في الدورة السابعة المست نفة للفريق.
-21

وعلى نحو مماثل ،اختيرت الدول األطراف المســتعرضــة للســنة الثانية والثالثة والرابعة والخامســة من

الدورة الثانية من خالل سـحب القرعة في اجتماعات الفريق يما نين الدورات ،مما أدع إلى ندء تلا السـنوات

في  25تموم/يوليــه  2017و 29حزيران/يونيــه  2018و 19حزيران/يونيــه  2019و 10تموم/يوليــه 2020

على التوالي .وأعيد سحب القرعة نناء على طلب الدول األطراف المستعرضة في دورات الفريق المست نفة.

__________
( )6يمكن أن تيون دول أخرع قد أص،حت أطرافا في االتفاقية بحلول دورة الفريق الحادية عشرة.
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دال -الجدول الزمني لالستعراضات القطرية وتنفيذها
-22

أيـد مؤتمر الـدول األطراف ،في ق ارره  ، 1/4الم،ـادئ التوجيهيـة للخبراء الحكوميين واألمـانـة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن

إجراء االسـتع ارضـات القطرية ،التي وضـعها فريق االسـتعراض في صـي تها النها ية .وتحدد الم،ادئ التوجيهية

أط ار ممنية إررــادية لالســتع ارضــات القطرية من أجل ضــمان اتســاال ولفاءة عملية االســتعراض .وال رض من
هذا القسـ ـ ــم الفرعي هو إعطاء معلومات محدثة عن الجدول الزمني لالسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات القطرية التي أجريت في

الس ـ ــنوات من األولى إلى الرابعة من الدورة األولى يلية اس ـ ــتعراض التنفيذ وعن االس ـ ــتع ارض ـ ــات القطرية التي

أجريت في السنوات من األولى إلى الخامسة من دورة االستعراض الثانية.
-1

تعيين جهة اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الطرف المستعرضة
-23

وفقا للفقرة  17من اإلطار المرجعي والفقرة  13من الم،ادئ التوجيهية ،تعين الدولة الطرف المسـ ــتعرضـ ــة

جهة اتعـ ــال أو جهات اتعـ ــال لتنسـ ــيق مشـ ــارلتها في عملية االسـ ــتعراض في قضـ ــون ثالثة أسـ ــانيل من إنالقها

رسـميا نبدء إجراء االسـتعراض القطري ،وتخطر األمانة نذلا .قير أن الت خر في تسـمية جهات االتعـال أدع إلى

حاالت ت خير لبير في إجراء االس ـ ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ـ ــات القطرية في الماض ـ ـ ـ ـ ــي .وقد حث المؤتمر ،في ق ارره  ،1/4الدول
األطراف المستعرضة على لفالة تسمية جهات االتعال التابعة لها في الوقت المطلول وفقا للم،ادئ التوجيهية.

دورة االستعراض األولى
-24

حتى وقت لتابة هذا التقرير ،لانت دولة واحدة من الدول المسـ ـ ــتعرضـ ـ ــة في السـ ـ ــنة الرابعة لم تسـ ـ ــم

رســميا جهة االتعــال الخاصــة نها بعد (اننر الشــكل األول) .ولم تســم ما تزيد نســبته على  20في الما ة من
جهات االتعـ ــال إال بعد أكثر من ثالثة أرـ ــهر ،وقيرت دول أطراف عديدة جهات االتعـ ــال التابعة لها أثناء

عملية االستعراض ،األمر الذي أدع إلى المزيد من الت خير.
الشكل األول

الدورة األولى :الوقت المستغرق لتسمية جهات التصال
(بالنس،ة الم وية)

لم تسم بعد

السنة الرابعة

V.21-02109

أكثر من ثالثة
أرهر
السنة الثالثة

نين ثالثة أسانيل
وثالثة أرهر
السنة الثانية

في قضون
ثالثة أسانيل

قبل ندء
االستعراض
السنة األولى
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دورة االستعراض الثانية
-25

س ــمت جميل الدول المس ــتعرض ــة في الس ــنتين األولى والثانية و 33من الدول المس ــتعرض ــة ال،الا عددها 36

-26

وفي السـنة األولى من الدورة الثانية ،سـمت معنم الدول جهات االتعـال التابعة لها في قضـون ثالثة أرـهر

-27

وفي الس ــنة الثانية من الدورة الثانية ،لانت ال البية العنمى من جهات االتع ــال ( 69في الما ة) قد سـ ـميت

-28

وفي الســنة الثالثة من الدورة الثانية ،لانت  28دولة من الدول المســتعرضــة في تلا الســنة وال،الا عددها 36

-29

وفي السـنة الرابعة من الدورة الثانية ،سـمت  33دولة من أصـل  37دولة مسـتعرضـة جهات االتعـال التابعة

دولة في السنة الثالثة من الدورة الثانية جهات االتعال التابعة لها (اننر الشكل الثاني).
بعد إنالقها رسميا نبدء االستعراض.
بالفعل قبل ندء االستعراض.

دولة ( 78في الما ة) قد سمت بالفعل جهات االتعال الخاصة نها قبل نداية تلا السنة.

لها .وقد عين ما مجموعه  32دولة من أص ـ ــل  35دولة طرفا قيد االس ـ ــتعراض في الس ـ ــنة الخامس ـ ــة من الدورة الثانية
جهات التنسيق لديها .وقد قامت  14دولة طرفا ( 40في الما ة) نذلا قبل نداية تلا السنة.
الشكل الثاني

السنوات من األولى إلى الخامسة من الدورة الثانية :الوقت المستغرق لتسمية جهات التصال
(بالنس،ة الم وية)

لم تسم بعد
السنة الخامسة

-2

أكثر من ثالثة أرهر
السنة الرابعة

نين ثالثة أسانيل
وثالثة أرهر
السنة الثالثة

في قضون ثالثة أسانيل
السنة الثانية

قبل ندء االستعراض

السنة األولى

إرسال الدول األطراف المستعرضة بيانات التصال الخاصة بالخبراء الحكوميين وتنظيم عملية التداول

األولي عن بعد
-30

تنص الفقرة  16من الم،ادئ التوجيهية على أنه ين ،ي إجراء تداول بالهاتف أو بالفيديو في قضـون

رــهر واحد من إنالال الدولة الطرف المســتعرضــة رســميا نبدء إجراء االســتعراض القطري .وتشــار في عملية
التداول عن بعد الدولة الطرف المسـ ـ ـ ــتعرضـ ـ ـ ــة والدولتان الطرفان المسـ ـ ـ ــتعرضـ ـ ـ ــتان وموظفو األمانة المنتدنون
لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض القطري .و غيــة تننيم عمليــة التــداول األولي عن بعــد ،تطلــب األمــانــة إلى الــدولتين الطرفين
المستعرضتين تسمية مسؤولي اتعال من نين الخبراء الحكوميين للدولتين وإنالقها نبيانات االتعال نهم.
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وفي معنم االسـ ــتع ارضـ ــات ،ما مال تننيم عملية التداول األولي عن بعد يشـ ــهد ت خ ار لعدة أسـ ــ،ال،

-31

منها الت خر في إرســال نيانات االتعــال الخاصــة بالخبراء الحكوميين أو ت يير الخبراء المســتعرضــين بعد ندء
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض .وفي بعل الحـاالت ،تـ خر التـداول عن بعـد بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب إعـادة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـب قرعـة الـدول األطراف
المس ـ ـ ــتعرض ـ ـ ــة .وواص ـ ـ ــلت األمانة ،حيثما لان صلا ممكنا ،تننيم جلس ـ ـ ــات تعريوية على هام

دورات فريق

اس ـ ـ ــتعراض التنفيذ ومؤتمر الدول األطراف .ومتى حالت فروال التوقيت نين الدول دون االتع ـ ـ ــال الم،ار ـ ـ ــر،
استةيل عن التداول عن بعد نت،ادل رسا ل عبر البريد اإلليتروني.
وحتى وقت لتابة هذا التقرير ،لان قد أجري  28تداوال أوليا عن بعد بالنس ـ ــ،ة لالس ـ ــتع ارض ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 29

-32

الخاصة بالسنة األولى من الدورة الثانية.

()7

و يما يخص االس ــتع ارض ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  48في الس ــنة الثانية من الدورة الثانية ،فقد أجري حتى وقت لتابة هذا

-33

التقرير  40تداوال أوليا عن بعد أو اتعاالت مكاف ة.

()8

عقد  23تداوال أوليا عن بعد،

()9

عن بعد،

()10

أما يما يخص االستعراضات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  36في السنة الثالثة فقد

و يما يخص االسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  37في السـ ـ ــنة الرابعة فقد عقد  25تداوال أوليا

و يما يخص االسـتع ارضـات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  35في السـنة الخامسـة فقد عقد  13تداوال أوليا عن بعد .نيد أن عدة

دول مستعرضة لم تين قد عينت بعد الخبراء المستعرضين ،وأدع صلا إلى ت خير تننيم التداول األولي عن بعد.

-3

قوائم التقييم الذاتي المرجعية
-34

وفقا للفقرة  15من الم،ادئ التوجيهية ،يجب على الدولة الطرف المس ـ ـ ــتعرض ـ ـ ــة إنالال األمانة نردها

على قا مة التقييم الذاتي المرجةية الش ــاملة في قض ــون ر ــهرين من إنالقها رس ــميا نبدء إجراء االس ــتعراض.

وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير التحليالت التي أجرتهـا األمـانـة حتى اين ،والتي أتيحـت للفريق في دو ارتـه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـة ،إلى أن تقـديم
القا مة المرجةية ينل رلنا أسـ ــاسـ ــيا ضـ ــروريا في عملية االسـ ــتعراض ،ويشـ ــكل اللحنة الزمنية التي يمكن أن
يبـدأ فيهـا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض القطري بجـديـة .ومن ثم ،فـإن أي تـ خير في تقـديم القـا مـة المرجةيـة يؤدي حتمـا إلى

ت خير االستعراض القطري لله.
-35

ويقدم الشـ ـ ـ ــكل الثالث أدناه لمحة عامة عن األطر الزمنية المرت،طة باالسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ــات القطرية التي

أجريت في الســنوات من األولى إلى الرابعة من دورة االســتعراض األولى ،نينما يقدم الشــكل الرابل لمحة عامة

عن األطر الزمنية المرت،طة باالسـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـ ـ ــات القطرية في السـ ـ ـ ـ ـ ــنوات من األولى إلى الخامسـ ـ ـ ـ ـ ــة من دورة
االستعراض الثانية.

__________
( )7تخلت إحدع الدول األطراف المستعرضة في السنة األولى من الدورة الثانية عن تننيم تداول عن بعد.
( )8تخلت دولتان طرفان مستعرضتان في السنة الثانية من الدورة الثانية عن تننيم تداول عن بعد.
( )9تخلت دولة طرف مستعرضة في السنة الثالثة من الدورة الثانية عن تننيم تداول عن بعد.
( )10تخلت دولتان طرفان مستعرضتان في السنة الرابعة من الدورة الثانية عن تننيم تداول عن بعد.
V.21-02109
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الشكل الثالث
لمحة عامة عن األطر الزمنية لتقديم قوائم التقييم الذاتي المرجعية من جانب الدول المستعرضة
في السنوات من األولى إلى الرابعة من دورة الستعراض األولى (باألشهر)
(بالنس،ة الم وية)

لم تقدم بعد

أكثر من ستة أرهر
السنة الرابعة

نين رهرين وستة أرهر

السنة الثالثة

في قضون رهرين

السنة الثانية

قبل ندء االستعراض

السنة األولى

الشكل الرابل
لمحة عامة عن األطر الزمنية لتقديم قوائم التقييم الذاتي المرجعية من جانب الدول المستعرضة

في السنوات من األولى إلى الخامسة من دورة الستعراض الثانية (باألشهر)
(بالنس،ة الم وية)

لم تقدم بعد
السنة الخامسة

-36

أكثر من ستة أرهر
السنة الرابعة

نين رهرين وستة أرهر
السنة الثالثة

في قضون رهرين

السنة الثانية

قبل ندء االستعراض

السنة األولى

وتشير المقارنة نين المعلومات المعروضة في الشكلين الثالث والرابل إلى استمرار الت خر اليبير في

الوقـت الالمم للـدول لتقـديم ردودهـا على قوا م التقييم الـذاتي المرجةيـة ،على الرقم من أن األمـانـة لـانـت تبلا

الدول المستعرضة بانتنام عن حالة االستعراضات الخاصة نها.

ويمكن مالحنة اتجاه تناملي في الس ـ ــنوات الثالل األولى من دورة االس ـ ــتعراض الثانية) ففي الس ـ ــنة األولى،
-37
قدم ما يقرل من نعــف الدول األطراف المســتعرضــة قوا مها المرجةية في قضــون ســتة أرــهر من ندء االســتعراض؛

أما في الس ـ ـ ــنة الثالثة فلم يقدم س ـ ـ ــوع رل هذه الدول تلا القوا م .وفي حين يمكن مالحنة تحس ـ ـ ــن طويس في الس ـ ـ ــنة
الرابعة ،فإن أكثر من ثلث قوا م التقييم الذاتي المرجةية لتلا السـ ـ ــنة لم تين قد قدمت حتى وقت لتابة هذا التقرير .ولم
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يقدم س ـ ــوع خمئ قوا م التقييم الذاتي المرجةية حتى وقت لتابة هذا التقرير ،أي بعد أكثر من ثمانية أر ـ ــهر من تاريال
ندء االستعراض ،وهو ما يمكن أن يعزع جزيا إلى النروف النار ة عن جا حة لوفيد.19-

-4

الستعراض المكتبي
-38

وفقا للفقرة  21من الم،ادئ التوجيهية ،يقدم الخبراء الحكوميون نتا ج االس ـ ـ ــتعراض المكتبي إلى األمانة

في قضـون رـهر واحد من اسـتالم الرد على قا مة التقييم الذاتي المرجةية الشـاملة وأي معلومات تيميلية تقدمها

الدولة الطرف المستعرضة.

دورة االستعراض األولى
-39

يما يخص الســنة الرابعة من الدورة األولى ،لان اســتع ارضــان مكتبيان للردود على قا مة التقييم الذاتي

المرجةية قيد اإلعداد حتى وقت لتابة هذا التقرير ،ألسـ،ال منها الت خر في تقديم المعلومات ومواجهة صـعو ات
في الترجمة.

دورة االستعراض الثانية
-40

حتى وقت لتابة هذا التقرير ،لانت اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ـ ـ ــات مكتبية عدة للردود على قا مة التقييم الذاتي المرجةيـة

الخاص ـ ــة بالس ـ ــنوات من األولى إلى الخامس ـ ــة من الدورة الثانية ال يزال جاريا ،بس ـ ــبب جملة أمور من نينها الت خر في
تقـديم الردود على قـا مـة التقييم الـذاتي المرجةيـة ،والوقـت الالمم لترجمـة القوا م المرجةيـة في االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي

اســتخدمت فيها أكثر من ل ة واحدة ،والوقت الذي يســت رقه اســتعراض القوا م المرجةية .و يما يخص الســنة الرابعة من

الدورة الثانية ،أنجز  14اس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــا مكتبيا للردود الخمس ـ ـ ــة والعشـ ـ ـ ـرين على قا مة التقييم الذاتي المرجةية ،ولان 11

اســتع ارضــا مكتبيا قيد اإلعداد حتى وقت لتابة هذا التقرير .و يما يخص الســنة الخامســة من الدورة الثانية ،لانت جميل

االستعراضات المكتبية للردود الس،عة على قا مة التقييم الذاتي المرجةية قيد اإلعداد.
-5

وسائل الحوار المباشر األخرى
-41

عمال بالفقرة  24من الم،ادئ التوجيهية والفقرة  29من اإلطار المرجعي ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيمل االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض

المكتبي ،إصا طلبت الدولة الطرف المس ـ ــتعرض ـ ــة صلا ،ب ي وس ـ ــا ل أخرع من وس ـ ــا ل الحوار الم،ار ـ ــر ،مثل

القيام نزيارة قطرية أو عقد اجتماع مشتر في مكتب األمم المتحدة في فيينا.

دورة االستعراض األولى
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حتى وقت لتابة هذا التقرير ،اسـ ــتفاد بالفعل  175نلدا من أصـ ــل  185نلدا مسـ ــتعرضـ ــا من وسـ ــا ل

الحوار الم،ارــر األخرع إما في رــكل ميارة قطرية أو اجتماع مشــتر  .و يما يتعلق بالدول األطراف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 27

المس ـ ـ ـ ــتعرض ـ ـ ـ ــة في الس ـ ـ ـ ــنة األولى ،أجريت  24ميارة قطرية وعقد اجتماعان مش ـ ـ ـ ــترلان .و يما يتعلق بالدول

األطراف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  41المســتعرضــة في الســنة الثانية ،أجريت  37ميارة قطرية وعقدت ثالثة اجتماعات مشــترلة.

و يما يتعلق بالدول األطراف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  35المسـ ــتعرضـ ــة في السـ ــنة الثالثة ،أجريت  31ميارة قطرية وعقدت أر عة

اجتماعات مش ــترلة .و يما يتعلق بالدول األطراف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  82المس ــتعرض ــة في الس ــنة الرابعة ،أجريت  69ميارة

قطرية وعقدت خمسـ ـ ـ ـ ــة اجتماعات مشـ ـ ـ ـ ــترلة (اننر الشـ ـ ـ ـ ــكل الخامئ) .ووافق عدد من الدول األطراف على

وس ـ ـ ـ ـ ــا ل أخرع للحوار الم،ار ـ ـ ـ ـ ــر ،ولانت هذه الحوارات في مراحل مختلفة من حيث التخطيط .وفي عمليات
V.21-02109
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اس ـ ــتعراض أخرع ،لم يتخذ بعد أي قرار نهذا الع ـ ــدد .وهنا دولتان فقط من الدول األطراف لم تختا ار تننيم

ميارة قطرية أو عقد اجتماع مشتر .
الشكل الخامئ

دورة الستعراض األولى :الوسائل األخرى المستخدمة للحوار المباشر بين البلدان المضطلع به في إطار

الستعراض القطري
(بالنس،ة الم وية)

لم تتقرر الوسيلة بعد
أو لم تنفذ بعد

لم يتم إجراء حوار م،ارر
خالل االستعراض المكتمل

السنة الرابعة

السنة الثالثة

اجتماع مشتر
السنة الثانية

ميارة قطرية
السنة األولى

دورة االستعراض الثانية
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حتى وقت لتابة هذا التقرير ،لانت  22دولة من أصـل  29دولة طرفا مسـتعرضـة في السـنة األولى

من الدورة الثانية قد اســتضــافت ميارة قطرية لوســيلة أخرع للحوار الم،ارــر ،واختارت دولة واحدة عقد اجتماع
مشـ ـ ـ ــتر في فيينا .ومن نين الدول األطراف المسـ ـ ـ ــتعرضـ ـ ـ ــة في السـ ـ ـ ــنة الثانية من الدورة الثانية ال،الا عددها

 48دولة ،لانت  29دولة قد اس ـ ــتض ـ ــافت ميارة قطرية ،وثالل دول قد عقدت اجتماعات مش ـ ــترلة .ومن نين

 36دولة طرفا مس ــتعرض ــة في الس ــنة الثالثة من الدورة الثانية اس ــتض ــافت  12دولة ميارة قطرية وعقدت دولة
واحدة اجتماعا مش ــترلا .ومن نين الدول األطراف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  37المس ــتعرض ــة في الس ــنة الرابعة من الدورة الثانية،

اسـ ــتضـ ــافت دولتان ميارة قطرية في رـ ــكل إليتروني بسـ ــبب اسـ ــتمرار جا حة لوفيد .19-ولم تجر أي ميارات

قطرية بشـ ـ ن إجراء ا الس ــتع ارض ــات في الس ــنة الخامس ــة من الدورة الثانية .وفي وقت لتابة هذا التقرير ،لانت

عدة ميارات قطرية أخرع للسـنوات من األولى إلى الخامسـة من الدورة الثانية قد أجلت نتيجة السـتمرار جا حة

كوفيد 19-أو لانت مقررة مبد يا في النعف الثاني من عام ( 2021اننر الشكل السادس).

()11

__________
( )11في السنة الثانية من الدورة الثانية ،جرت ميارة قطرية واجتماع مشتر الستعراض دولة طرف واحدة؛ ولم يدرر صلا االجتماع المشتر
في الرسم البياني.
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الشكل السادس

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

الستعراض القطري
(بالنس،ة الم وية)

لم تتقرر الوسيلة بعد
أو لم تنفذ بعد

السنة الخامسة

-6

اجتماع مشتر
السنة الرابعة

ميارة قطرية
السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة األولى

إعداد جدول األعمال لوسائل الحوار المباشر األخرى
-44

وفقا للفقرة  24من الم،ادئ التوجيهية ،تض ــطلل الدولة الطرف المس ــتعرض ــة نتخطيط الزيارة القطرية

وتننيمها .وتعد جهات االتعال مشروع جدول األعمال وتقدمه إلى المستعرضين واألمانة قبل إجراء الزيارة.

-7

العمل مع الجهات المعنية األخرى أثناء الزيارات القطرية

دورة االستعراض األولى
-45

ار ـ ـ ـ ـ ـ ــتمل  89في الما ة من مجموع الزيارات القطرية المض ـ ـ ـ ـ ـ ــطلل نها أثناء الدورة األولى على عقد

اجتماعات مل أصـ ــحال معـ ــلحة آخرين (اننر الشـ ــكل السـ ــابل) ،وفقا للفقرة  30من اإلطار المرجعي .وفي
بعل الحاالت ،اتخذت تلا االجتماعات ر ـ ـ ـ ــكل حلقات نقا

ض ـ ـ ـ ــمت ممثلين عن المجتمل المدني والقطاع

الخاي واألوسـ ـ ـ ــام األكاديمية والرابطات التجارية وأصـ ـ ـ ــحال معـ ـ ـ ــلحة وطنيين آخرين .وفي حاالت أخرع،

أر ــرلت الدول أص ــحال مع ــلحة وطنيين مثل ممثلي األوس ــام األكاديمية والمجتمل المدني والقطاع الخاي
في اللجان التي أنش ت لتنسيق عملية االستعراض واإلرراف عليها.

دورة االستعراض الثانية
-46

حتى وقــت لتــابــة هــذا التقرير ،ارـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتملــت تقري،ــا جميل الزيــارات القطريــة ( 96,9في المــا ــة) ،التي

أجريت في السـ ـ ـ ــنوات من األولى إلى الرابعة من الدورة الثانية ،على عقد اجتماعات مل أصـ ـ ـ ــحال معـ ـ ـ ــلحة

آخرين ،وفقا للفقرة  30من اإلطار المرجعي (اننر الشكل السابل).

V.21-02109
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الشكل السابل

إشراك أصحاب المصلحة خالل الزيارات القطرية ،حسب دورة الستعراض
(بالنس،ة الم وية)

الدورة الثانية

الدورة األولى

ميارة قطرية رملت أصحال معلحة آخرين (بالنس،ة الم وية)

ميارة قطرية لم تشمل أصحال معلحة آخرين (بالنس،ة الم وية)

-8

نتائج عملية الستعراض القطري ،ونشر تقرير الستعراض القطري ،ولغات الستعراض
-47

عمال ب ــالفقرة  33من اإلط ــار المرجعي والفقرة  30من الم ،ــادئ التوجيهي ــة ،يع ــد الخبراء الحكوميون

المسـ ـ ـ ـ ــتعرضـ ـ ـ ـ ــون تقرير اسـ ـ ـ ـ ــتعراض قطريا وخالصـ ـ ـ ـ ــة وا ية له ،بالتعاون والتنسـ ـ ـ ـ ــيق الوثيقين مل الدولة الطرف
المس ـ ــتعرض ـ ــة و مس ـ ــاعدة من األمانة .وين ،ي أن يحدد التقرير التجارل الناجحة والممارس ـ ــات الجيدة والتحديات

المواجهة ،وأن يتض ـ ـ ـ ـ ــمن مالحنات بش ـ ـ ـ ـ ـ ن تنفيذ االتفاقية .وين ،ي أن يحدد التقرير أيض ـ ـ ـ ـ ــا ،عند االقتض ـ ـ ـ ـ ــاء،
االحتياجات من المساعدة التقنية الالممة ل رض تحسين تنفيذ االتفاقية.

دورة االستعراض األولى
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حتى هذا التاريال ،أنجز  161اس ــتع ارض ــا قطريا يما يتعلق بالدورة األولى ،وال يزال هنا  24اس ــتع ارض ــا

قطريا في مراحل مختلفة من اإلنجام .وتجدر اإلرـ ــارة إلى أنه ،على الرقم من أن االسـ ــتع ارضـ ــات الياملة لم تنجز
بش ــكل لامل بعد ،فقد أنجزت  12خالص ــة وا ية يما يتعلق نهذه االس ــتع ارض ــات القطرية ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  24التي اس ــتيملت

(أي أن ما مجموعه  173خالصــة وا ية أنجزت في الدورة األولى) .وســ،ل وعشــرون خالصــة وا ية أنجزت وأتيحت

لفريق اســتعراض التنفيذ من أجل اســتع ارضــات الســنة األولى .و يما يخص الســنة الثانية ،أنجزت  40خالصــة وا ية
وأتيحت للفريق .و يما يخص الس ــنة الثالثة ،أنجزت  35خالص ــة وا ية وأتيحت للفريق .و يما يخص الس ــنة الرابعة،

أنجزت وأتيحت  71خالصة وا ية ،ويجري وضل عدة خالصات أخرع في صي تها النها ية.
-49

وقد نشـ ــرت الخالصـ ــات الوا ية لتقارير االسـ ــتع ارضـ ــات القطرية على اإلنترنت في نفئ العـ ــفحة التي

تـحـتـوي عـلـى وث ـ ـ ــا ـق فـريـق اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـعـراض الـتـنـفـي ـ ـ ــذ ،لـم ـ ـ ــا نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت عـلـى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـح ـ ـ ــة الـمـوجـزات الـقـطـري ـ ـ ــة

( .)http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.htmlوحتى وقت لتابة هذا

التقرير ،لان  87تقري ار من تقارير االس ــتع ارض ــات القطرية الخاص ــة بالدورة األولى قد نش ــر على الموقل الش ــ،كي

12/17

V.21-02109

CAC/COSP/IRG/2021/2

للمكت ــب نن ــاء على طل ــب ال ــدول األطراف .وت،ع ــا لل ــة التقرير وع ــدد المرفق ــات ،تراو طول التق ــارير نين نحو

 100صفحة وأكثر من  500صفحة.
-50

()12

ومل أن الخبراء الحكوميين وافقوا في بعل الحــاالت على إجراء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض نل ــة قير الل ــة التي

يفض ـ ــلونها فإن قالبية االس ـ ــتع ارض ـ ــات أجريت ب كثر من ل ة واحدة من ل ات األمم المتحدة الرس ـ ــمية .ومن نين

 185اسـتع ارضـا ،أجري  67اسـتع ارضـا نل ة رسـمية واحدة ،و 103اسـتع ارضـات نل تين رسـميتين ،و 13اسـتعراضا
نثالل ل ـات رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـة .وفي حـالتين ،لم تين قـد حـددت بعـد الل ـة أو الل ـات التي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيجري اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامهـا في

االستعراض (اننر الشكل الثامن).
الشكل الثامن

دورة الستعراض األولى :عدد اللغات الرسمية لألمم المتحدة المستخدمة في الستعراض القطري
(بالنس،ة الم وية)

ل ة واحدة

لم تحدد بعد
1

36

ثالل ل ات
7

ل تان
56

دورة االستعراض الثانية
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خالل الدورة الثانية ،أنجز ما مجموعه  51خالص ـ ــة وا ية و 29تقرير اس ـ ــتعراض قطريا .و يما يخص

السـ ـ ــنة األولى من الدورة الثانية ،أنجزت  21خالصـ ـ ــة وا ية و 15تقرير اسـ ـ ــتعراض قطريا؛ و يما يخص السـ ـ ــنة

الثانية من الدورة الثانية ،أنجزت  26خالصــة وا ية و 12تقرير اســتعراض قطريا؛ و يما يخص الســنة الثالثة من

الدورة الثانية ،أنجزت ثالل خالصـات وا ية وتقرير اسـتعراض قطري واحد؛ و يما يخص السـنة الرابعة من الدورة
الثــانيــة ،أنجزت خالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وا يــة واحــدة وتقرير اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض قطري واحــد؛ وقــد أدت حــاالت التـ خير في إنجــام
الخالصـ ـ ـ ــات الوا ية وتقارير االسـ ـ ـ ــتعراض القطرية في السـ ـ ـ ــنوات من األولى إلى الرابعة جز يا إلى الت خير الذي

ح ــدل في تق ــديم الردود على ق ــا م ــة التقييم ال ــذاتي المرجةي ــة وفي تننيم الزي ــارات القطري ــة .ولم تنجز تق ــارير
استعراض أو خالصات وا ية للسنة الخامسة من الدورة الثانية.

-52

وفي الس ــنة األولى من دورة االس ــتعراض الثانية ،أجري  11اس ــتع ارض ــا نل ة واحدة من الل ات الرس ــمية

لرمم المتحدة ،و 15استعراضا نل تين من الل ات الرسمية ،و 3استعراضات نثالثة من الل ات الرسمية.

__________
( )12لالطالع على المزيد من التفاصيل المتعلقة نتياليس الترجمة ،اننر الوثيقة .CAC/COSP/IRG/2020/4
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-53

وفي الس ــنة الثانية من دورة االس ــتعراض الثانية ،أجري  16اس ــتع ارض ــا نل ة واحدة من الل ات الرس ــمية

لرمم المتحدة ،و 25اســتع ارضــا نل تين من الل ات الرســمية ،و 4اســتع ارضــات نثالثة من الل ات الرســمية .و يما
يتعلق نثالثة استعراضات ،لان القرار بش ن تحديد ل ة االستعراض لم يتخذ بعد وقت لتابة هذا التقرير.

-54

وفي الس ــنة الثالثة من دورة االس ــتعراض الثانية ،أجري  16اس ــتع ارض ــا نل ة واحدة من الل ات الرس ــمية

لرمم المتحدة ،و 16اســتع ارضــا نل تين من الل ات الرســمية .و يما يتعلق ب ر عة اســتع ارضــات ،لان القرار بش ـ ن
تحديد ل ة االستعراض لم يتخذ بعد وقت لتابة هذا التقرير.

-55

وفي السـنة الرابعة من الدورة الثانية ،لانت تجرع  9اسـتع ارضـات نل ة واحدة من الل ات الرسـمية لرمم

المتحدة ،و 12استعراضا نل تين من الل ات الرسمية واستعراضان نثالثة من الل ات الرسمية .و يما يتعلق ن ـ ـ ـ 14
استعراضا ،لانت الق اررات بش ن تحديد ل ة االستعراض لم تتخذ بعد وقت لتابة هذا التقرير.

-56

وفي السـ ــنة الخامسـ ــة من دورة االسـ ــتعراض الثانية ،أجريت سـ ــتة اسـ ــتع ارضـ ــات نل ة واحدة من الل ات

الرس ـ ــمية لرمم المتحدة ،وس ـ ــتة اس ـ ــتع ارض ـ ــات نل تين من الل ات الرس ـ ــمية ،واس ـ ــتعراض واحد نثالثة من الل ات

الرسمية .و يما يتعلق نـ ـ ـ ـ  22استعراضا ،لانت الق اررات بش ن تحديد ل ة االستعراض لم تتخذ بعد وقت لتابة هذا

التقرير (اننر الشكل التاسل).
الشكل التاسل

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

المستخدمة في الستعراض القطري
(بالنس،ة الم وية)

ل ة واحدة

لم تحدد بعد

31

23

ثالل ل ات
6

ل تان
40

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

وفقـ ــا للفقرة  32من اإلطـ ــار المرجعي لآلليـ ــة والفقرة  11من الم،ـ ــادئ التوجيهيـ ــة للخبراء الحكوميين

واألمانة بش ـ ـ ن إجراء االس ـ ــتع ارض ـ ــات القطرية ،تننم األمانة دورات تدريبية من حين إلى آخر لجهات االتع ـ ــال

والخبراء الحكوميين المشـ ــارلين في االسـ ــتع ارضـ ــات .وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعريس جهات االتعـ ــال

والخبراء بالم،ادئ التوجيهية بغية ميادة قدرتهم على المشارلة في عملية االستعراض.
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دورة االستعراض األولى
-58

درل حتى اين أكثر من  1 800خبير في إطار دورة االسـ ـ ـ ـ ــتعراض األولى ،بما يسـ ـ ـ ـ ــهم في إنشـ ـ ـ ـ ــاء

مجموعة عالمية من خبراء مكافحة الفسـ ـ ــاد .وقدمت دورات تدريبية وطنية ومسـ ـ ــاعدة مخع ـ ـ ـعـ ـ ــة إلى أكثر من

 40دولة ،وننمت منذ حزيران/يونيه  2013س،ل دورات تدريبية إقليمية.

دورة االستعراض الثانية
-59

ننمت حتى آصار/مارس  2021تسـ ـ ـ ـ ــل دورات تدريبية إقليمية و 13دورة تدريبية عالمية لدورة االسـ ـ ـ ـ ــتعراض

الثانية .وعلى وجه الخعـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،لانت الدورات التدريبية تعقد م،ار ـ ـ ـ ـ ـ ـرة عقب دورات فريق اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،بغية

االقتع ـ ــاد في التياليس التي تتيبدها الدول األطراف المس ـ ــتعرض ـ ــة واألمانة .وفض ـ ــال عن صلا ،أتيحت ض ـ ــرول من

المســاعدة المحددة األهداف للدول األطراف المســتعرضــة دعما الســتع ارضــاتها ،وال ســيما المســاعدة التي يقدمها المكتب
المعني بالمخدرات والجريمة إلى الدول يما يتعلق باستيفاء ردودها على قوا م التقييم الذاتي المرجةية.

-60

وحتى وقت لتابة هذا التقرير ،لان أكثر من  1 300من جهات االتع ــال والخبراء الحكوميين قد تلقوا

تدري،ا محددا بشـ ـ ن آلية اس ــتعراض التنفيذ ،بما في صلا أكثر من  900من جهات االتع ــال والخبراء الحكوميين

الذين رـارلوا في الدورات التدريبية اإلقليمية والعالمية لدورة االسـتعراض الثانية .و وجه عام ،قدمت مسـاعدة تقنية

إضـ ـ ـ ـ ــا ية لدعم الحكومات في اسـ ـ ـ ـ ــتيمال ردودها على قا مة التقييم الذاتي المرجةية ،و ذلا نلا العدد اإلجمالي

لرفراد المدر ين أكثر من  1 600فرد.
-61

و ســبب جا حة لوفيد 19-المســتمرة ،لم يتســن تننيم دورات تدريبية حضـ وريا على العــعيدين العالمي

واإلقليمي بعد رــ،ام/فبراير  .2020و غية اســتيمال التدريب حضــوريا بشـ ن آلية اســتعراض التنفيذ ،تتا أرــرطة

فيديو للتدريب المسبق تدريجيا من خالل منعة تعلم إليتروني على اإلنترنت.

()13

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

منذ وقت م،كر ،أي منذ انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول األطراف ،سلطت األمانة الضوء على أن

من المرجح أيضـ ــا أن يتطلب اسـ ــتعراض تنفيذ الفعـ ــل الثاني من االتفاقية إجراء مشـ ــاورات وطنية نين لثير من
اإلدارات والولاالت الوطنية نن ار ليونه يتميز ن،عد مداه.

()14

ولان متوقعا أن تلا المشـاورات يمكن أن تؤدي إلى

حدول حاالت ت خير ،وخعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يما يتعلق بجمل معلومات لا ية لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان إجراء تحليل مجد من أجل

االســتع ارضــات .وتشــير مقارنة الوقت الذي احتاجته الدول األطراف لتقديم قوا م التقييم الذاتي المرجةية الخاصــة
نهــا أثنــاء الــدورتين األولى والثــانيــة إلى وجود المزيــد من حــاالت الت ـ خير في تقــديم الــدول قوا م التقييم الــذاتي

المرجةية الخاص ـ ـ ـ ـ ــة نها في الدورة الثانية ،على الرقم من أن الدورة الثانية لان ين ،ي أن تس ـ ـ ـ ـ ــتفيد من التجارل
والمعلومات التي اكتسبت خالل الدورة األولى.

-63

وواصـلت األمانة جهودها لتنبيه الدول األطراف إلى حاالت الت خير المتوقعة ،حتى قبل ندء االسـتع ارضـات.

وقد أرــارت الدول األطراف المســتعرضــة في الدورة الثانية م ار ار إلى الفعــل الثاني من االتفاقية ،المتعلق نتدانير المنل،

__________
(.https://golearn.unodc.org/lms/login/index.php )13
( )14اننر الوثيقة .CAC/COSP/2013/14
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باعت،اره س ـ ـ ـ ــبب حاالت الت خر في تقديم قوا م التقييم الذاتي المرجةية .وماد األمر تعقدا الحاجة إلى التش ـ ـ ـ ــاور مل عدد

كبير من أصـ ــحال المعـ ــلحة ،وخعـ ــوصـ ــا في الدول االتحادية أو صات الواليات القضـ ــا ية المتعددة ،ألن المعلومات
والمساهمات لثي ار ما لانت تطلب على مستوع الواليات والمستوع االتحادي لليهما.

-64

وقد الحنت األمانة أيض ــا أن عددا من الدول األطراف التي لانت تقوم ندور دول أطراف مس ــتعرضــة

في الســنوات الســابقة أصــ،حت هي نفســها بعد صلا قيد االســتعراض في الســنوات الالحقة ،أو بالعكئ ،مما أدع
إلى ميـادة في عـبء العمـل على جميل المعنيين .وقـد أخـذ بـالفعـل انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تـداليـات حـاالت التـ خير هـذه إلى

السـنوات الالحقة من الدورة الثانية يؤثر سـل،ا على قدرة الدول ،ولذلا األمانة ،على تنفيذ االسـتع ارضـات المت خرة

واس ــتع ارض ــات الس ــنة الالحقة في الوقت نفس ــه .ولمعالجة حاالت الت خير ،فإن المؤتمر في مقرره ( )1/8أ) قرر

تمديد فترة الدورة الثانية لآللية لمدة ثالل س ــنوات ،أي حتى حزيران/يونيه  ،2024إلتمام االس ــتع ارض ــات القطرية
في إطار تلا الدورة؛ (ل) أهال بالدول األطراف التعجيل بإتمام الدورة الثانية.

-65

وخالل الســنة قيد االســتعراض ،لان للتدانير قير المســبوقة التي اتخذتها الدول األطراف من أجل إدارة

األممة العـ ــحية الحالية التي سـ ــببها جا حة لوفيد 19-أثر مزدور على إنجام االسـ ــتع ارضـ ــات القطرية في إطار

ض ت تلا التدانير إلى التعجيل بإنجام الخالصـات الوا ية وتقارير
آلية اسـتعراض التنفيذ .ففي بعل الحاالت ،أف ـ

االسـتع ارضـات القطرية ،نينما لان لها في حاالت أخرع أثر سـلبي على إجراء االسـتع ارضـات ،وال سـيما الزيارات

القطريــة .ومن نين النتــا ج الم،ــارـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األكثر رـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوعــا يـذلر التـ خير في إعــداد قوا م التقييم الــذاتي المرجةيــة،
واالستعراضات المكتبية والتقارير القطرية ،فضال عن ت جيل الزيارات القطرية التي لانت مقررة.

-66

وتستيشف األمانة نهجا جديدة من أجل االرتقاء باالستعراضات القطرية ،بسبل منها إعداد دورات على

اإلنترن ــت لت ــدري ــب جه ــات التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق والخبراء الحكوميين على ايلي ــة ،لي تيون تل ــا ال ــدورات مت ــاح ــة قري ،ــا.

وعالوة على صلا ،واسـ ـ ـ ـ ــتجابة لطل،ات الدول األطراف ،أجرت األمانة ميارتين قطريتين عبر اإلنترنت عن طريق

التداول بالهاتف أو بالفيديو ،يرد صلرهما صـ ـ ـ ـراحة في اإلطار المرجعي لآللية نوص ـ ـ ــفهما وس ـ ـ ــيلتين من وس ـ ـ ــا ل

الحوار البناء ،باإلضافة إلى الحوار الم،ارر مثل الزيارات القطرية واالجتماعات المشترلة.
-67

وعلى الرقم من أن عــدة جوانــب من الزيــارات القطريــة ،التي لــانــت تجري وجــا يـ ا ،قــد أجريــت عبر

اإلنترنـت ،فقـد نرم عـدد من التحـديـات تتعلق بـالزيـارات عن بعـد ،مثـل القيود التقنيـة ،ونطـاال مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارلـة الممثلين

المعنيين للدولة الطرف المسـ ــتعرضـ ــة والدول األطراف المسـ ــتعرضـ ــة ونولية المناقشـ ــة بعـ ــفة عامة .وقد ظهرت
بعل التحديات التننيمية في سياال الزيارات القطرية االفتراضية ،مثل إدارة الوقت حيث توجد فروال ممنية لبيرة

نين الدولة الطرف المس ـ ــتعرض ـ ــة والدول األطراف المس ـ ــتعرض ـ ــة ،ولذلا إدارة خدمات الترجمة الش ـ ــفوية للزيارات

القطريـة التي تجرع بـ كثر من ل ـة واحـدة .وعالوة على صلـا ،وعلى الرقم من أن خيـار إجراء ميـارات قطريـة في

ر ـ ــكل افت ارض ـ ــي قد عرض على عدة دول أطراف قيد االس ـ ــتعراض ،فقد قرر اليثير منها ت جيلها بس ـ ــبب جا حة

كوفيد .19-ومن المتوقل أن يؤدي صلا إلى ميادة عدد الزيارات القطرية على مدع الس ـ ـ ـ ـ ــنوات القليلة المقبلة عن

المتوسط ،مما سيؤدي ندوره إلى مزيد من الت خير.
-68

ومل أن الحوار عبر اإلنترنـت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح للخبراء نتعميق فهمهم لتنفيـذ الـدولـة الطرف قيـد االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض

لالتفــاقيــة ،لينــه لم ينجح تمــامــا في تعزيز التعــاون وت،ــادل المعلومــات ،وال في تعزيز التعلم من األقران وتعزيز

القدرات والتعاون البناء نين األطراف المعنية.
-69

وأجرت األمانة ،من أجل ميادة فهمها للخبرات المكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،ة والدروس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة يما يتعلق بالزيارات

القطرية االفت ارض ـ ــية في إطار آليات االس ـ ــتعراض األخرع ،مش ـ ــاورات مل الفريق العامل المعني بالرر ـ ــوة ،التابل
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لمننمة التعاون والتنمية في الميدان االقتع ـ ـ ــادي ،ومجموعة الدول المناهض ـ ـ ــة للفس ـ ـ ــاد ،التابعة لمجلئ أورو ا،
وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد ،التابعة لمننمة الدول األمريكية.

سبيل المضي قدما
-70

س ـ ـ ـ ــيتعين على الدول األطراف واألمانة نذل جهود لبيرة لعكئ مس ـ ـ ـ ــار الت،اطؤ الملحو وإكمال الدورة

الثــانيــة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هــذا اإلطــار الزمني الممــدد .و ــالننر إلى التـ خيرات التي حــدثــت في تقــديم قوا م التقييم الــذاتي

المرجةية وقيرها من خطوات عملية االسـ ـ ـ ــتعراض ،فضـ ـ ـ ــال عن اسـ ـ ـ ــتمرار حاالت الت خير الناجمة عن النروف

المتعلة بجا حة لوفيد ،19-فإن هنا ما يدعو إلى استمرار القلق الشديد يما يتعلق بمدة فرادع االستعراضات

القطرية في الدورة الثانية وما سيفضي إليه صلا على صعيد المدة اإلجمالية للدورة.
-71

وسـ ـ ـ ــتواصـ ـ ـ ــل األمانة الرصـ ـ ـ ــد الدقيق للتقدم العام المحرم في تقديم قوا م التقييم الذاتي المرجةية ،والخطوات

األخرع لعملية االســتعراض ،فضــال عن المعدل العام إلنجام االســتع ارضــات ،وســت،قي الفريق على علم بالتقدم المحرم

واألداء العام لآللية في دورتها الثانية .وليي تت،ل األمانة التقدم المحرم في مختلف خطوات االسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ــات الفردية،
فإنها تســتيشــف عددا من األدوات والتدانير ،بما في صلا اســتخدام تينولوجيا المعلومات ،التي من رـ نها أن تمكنها من

معالجة حاالت الت خير بطريقة أكثر اس ـ ـ ــت،اقية؛ وس ـ ـ ــوف ت،قي الفريق على اطالع على هذا العمل .وعالوة على صلا،

س ــتواص ــل األمانة االس ــت،اال في اقت ار وتلبية طل،ات الزيارات القطرية التي س ــتجرع عبر اإلنترنت .وإض ــافة إلى صلا،

س ــيجري ،بموافقة الدولة الطرف المس ــتعرض ــة ،اس ــتيش ــاف إمكانية إجراء ميارات قطرية في ر ــكل "هجين" ،تش ــار يه

إحدع الدول األطراف المس ــتعرض ــة عن بعد .و اختع ــار ،س ــتس ــعى األمانة إلى تيس ــير أكبر عدد ممكن من الزيارات

القطرية ،باستخدام جميل األركال المتاحة ،في أقرل وقت ممكن.
-72

ولعل الفريق يود أن يننر في ســبل إضــا ية لتشــجيل جميل الدول األطراف على مضــاعفة جهودها من

أجل منل حدول أي حاالت ت خير إضا ية تهدد األداء الجيد لآللية وإنجام عملها في الوقت المناسب.
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