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*1702094*  

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٧ هحزيران/يوني ٢٣- ١٩فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت* ٢البند 

     استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذتقرير مرحلي عن   

  
    مذكِّرة من األمانة  
  لخَّصم 

عــن إجــراء االستعراضــات القُطريــة يف دوريت     )أ(ثــةن هــذه الوثيقــة معلومــات حمدَّ  مَّتتضــ  
االستعراض األوىل والثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، وعمَّـا يقـوم    
به فريق استعراض التنفيذ من أنشطة يف سياق وظيفته املتمثِّلة يف اإلشراف على عمليـة االسـتعراض   

  ر الدول األطراف يف االتفاقية للنظر فيها وإقرارها.وتقدمي توصيات سياساتية إىل مؤمت
_________________  

 CAC/COSP/IRG/2014/4 ُتقدِّم هذه الوثيقة حتديثاً للمعلومات الواردة يف الوثيقتني  )أ(  
  .CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15وورقة غرفة االجتماعات  CAC/COSP/IRG/2016/2و

   

__________ 

  *  CAC/COSP/IRG/2017/1.  

http://www.undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2014/4
http://www.undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/2
http://www.undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2017/1
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  تنظيم االستعراضات القُطرية وتنفيذها خالل دورة االستعراض األوىل  -أوالً  
     والسنة األوىل من دورة االستعراض الثانية

  حملة إحصائية عامة  -ألف  
 
ُتقــدِّم املعلومــات اإلحصــائية التاليــة حملــة عامــة عــن التقــدُّم احملــرز يف تنفيــذ االستعراضــات     - ١

ــدورة األوىل    ــة خــالل ال ــذ اتفاقيــ      القُطري ــتعراض تنفي ــة اس ــة آللي ــن الــدورة الثاني ــنة األوىل م ة والس
  املتحدة ملكافحة الفساد. األمم
دولة من الـدول األطـراف خـالل الـدورة األوىل. وحـىت       ١٧٩وكان من املقرَّر استعراض  - ٢

 ١٦٦ردا علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، وعقـد        ١٧٣وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ورد 
اجتماعاً مشتركاً). وعالوة على ذلك، كان قـد فُـرغ مـن     ١٢زيارة قُطرية و ١٥٢اراً مباشراً (حو

دولــة طرفــاً تقــارير    ٧٠، وأتاحــت يــاقُطر ضتقريــر اســتعرا  ١٢٣خالصــة وافيــة و  ١٥٢إعــداد 
  استعراضها القُطري على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب).

دولة من الدول األطراف خـالل السـنة األوىل مـن الـدورة      ٢٩وكان من املقرَّر استعراض  - ٣
ردا علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة،       ١٩الثانية. وحىت وقت كتابة هذا التقريـر، كـان قـد ورد    

  وأجريت مخس زيارات قُطرية.
  

  سحب القُرعة  -باء  
 
استعراض التنفيذ، جيري اختيار الدول األطـراف   من اإلطار املرجعي آللية ١٤للفقرة  وفقاً - ٤

املشاركة يف عملية االسـتعراض يف سـنة معيَّنـة مـن دورة االسـتعراض بالقُرعـة يف بدايـة كـل دورة.         
من اإلطار املرجعي على أن جيرى اختيار الدول األطراف املستعرِضة بالقُرعـة يف   ١٩وتنص الفقرة 

  قوم الدول األطراف باستعراضات متبادلة.بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ ت
   

  دورة االستعراض األوىل  
 
للحكمني املذكورين، جرى اختيار الـدول األطـراف املستعرِضـة للسـنة الرابعـة مـن        وفقاًو - ٥

الدورة األوىل لآللية بإجراء سـحب للقُرعـة خـالل الـدورة الرابعـة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ. وبـدأ          
، وأجريت عمليـات أخـرى لسـحب القُرعـة     ٢٠١٣متوز/يوليه  ١قُطريا يف اثنان وستون استعراضاً 

الختيار الدول األطـراف الـيت سـتقوم باسـتعراض الـدول األطـراف الـيت صـدَّقت علـى االتفاقيـة أو           
انضمَّت إليها بعد ذلك. وأجريت تلك العمليات اإلضـافية لسـحب القُرعـة خـالل دورات الفريـق      

ة واخلامسـة املسـتأنفة والسادسـة والسادسـة املسـتأنفة والسـابعة والسـابعة        الرابعة املسـتأنفة واخلامسـ  
املستأنفة. وختضع أربع عشرة دولة أخـرى لالسـتعراض يف السـنة الرابعـة؛ ويبـدأ اسـتعراض إحـدى        

  )١(تلك الدول (بليز) عقب الدورة الثامنة للفريق.
   

__________ 

 أطرافاً يف االتفاقية حبلول موعد الدورة الثامنة. مثة دول أخرى قد تصبح  )١(  
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  دورة االستعراض الثانية  
 
، إىل ٦/١التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف قـراره       طلب مؤمتر الدول األطراف  - ٦

الفريــق أن يشــرع يف بدايــة دورتــه الســابعة يف اختيــار الــدول األطــراف املستعَرضــة واملستعرِضــة يف 
من اإلطار املرجعـي آلليـة    ١٩و ١٤دورة االستعراض الثانية، وذلك بسحب القرعة وفقاً للفقرتني 

ؤمتر إىل الفريق أيضاً أن يعقد اجتماعات فيما بني الدورات ُتفـَتح أمـام   استعراض التنفيذ. وطلب امل
مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة اسـتعراض       ١٩مجيع الدول األطراف بغرض سحب القرعة وفقاً للفقرة 

التنفيذ، دون املساس حبق الدولة الطرف يف أن تطلب إعـادة سـحب القرعـة يف االجتمـاع الالحـق      
   الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.للفريق يف فترة ما بني

وبنــاًء علــى ذلــك، اخــتريت الــدول األطــراف املستعرِضــة للســنة األوىل مــن الــدورة الثانيــة   - ٧
لآللية بإجراء سحب للقُرعة خالل اجتماع عقد يف فترة ما بني الدورات لفريق استعراض التنفيـذ.  

، وأعيـد سـحب القرعـة    ٢٠١٦وز/يوليـه  مت ٤وبدأت االستعراضات القُطرية التسـعة والعشـرون يف   
  بناًء على طلب الدول األطراف املستعَرضة يف الدورة السابعة املستأنفة للفريق. 

  
   لالستعراضات القُطرية وتنفيذهااجلدول الزمين  -جيم  

 
، املبادئ التوجيهية للخـرباء احلكـوميني واألمانـة    ٤/١أيَّد مؤمتر الدول األطراف، يف قراره  - ٨

إجــراء االستعراضــات القُطريــة الــيت وضــعها فريــق االســتعراض يف صــيغتها النهائيــة. وحتــدد   بشــأن 
املبادئ التوجيهية أطراً زمنية إرشادية لالستعراضات القُطرية من أجل ضمان اتساق وكفاءة عملية 
االستعراض. والغرض من هذا القسم هو إعطاء معلومات حديثة عن اجلدول الزمين لالستعراضات 

  طرية اليت أجريت من السنة األوىل إىل السنة الرابعة من الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ.القُ
استعراضــاً يف الســنة الثانيــة،     ٤١استعراضــاً قُطريــا يف الســنة األوىل، و    ٢٧وقــد أجــري   - ٩
دولـة طرفـاً لالسـتعراض؛ وكمـا      ٧٦استعراضاً يف السنة الثالثة. ويف السـنة الرابعـة، خضـعت     ٣٥و

ذُكر أعاله، يبدأ استعراض إحـدى هـذه الـدول األطـراف عقـب سـحب القُرعـة يف الـدورة الثامنـة          
  لفريق استعراض التنفيذ.

   
  تعيني جهة اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضة  

 
  دورة االستعراض األوىل  

 
مــن املبــادئ التوجيهيــة، تعــيِّن الدولــة  ١٣مــن اإلطــار املرجعــي والفقــرة  ١٧وفقــاً للفقــرة  -١٠

الطرف املستعَرضة جهة اتصال لتنسيق مشاركتها يف عمليـة االسـتعراض، يف غضـون ثالثـة أسـابيع      
ت معظـم الـدول   طري، وختطر األمانة بذلك. وقـد مسَّـ  ببدء إجراء االستعراض القُ ارمسيمن إبالغها 

ليت أصبحت مؤخَّراً أطرافاً يف االتفاقية جهات االتصال التابعة هلا خـالل فتـرة تراوحـت مـن ثالثـة      ا
ببدء االستعراض. ومع ذلـك، فقـد أدى التـأخر يف تسـمية      ارمسيأسابيع إىل ثالثة أشهر من إبالغها 

عنيـة. وقـد حـثَّ    جهات االتصال يف السابق إىل كثري من التأخر يف إجراء االستعراضات القُطرية امل
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، الدولَ األطراف املستعَرضة على كفالة تسمية جهات االتصال التابعة هلا يف ٤/١املؤمتُر، يف قراره 
  الوقت املطلوب وفقاً للمبادئ التوجيهية. 

املستعَرضـة يف السـنة الرابعـة     ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت دولة واحـدة مـن الـدول    -١١
(انظـر الشـكل األول)، كمـا غيَّـرت عـدَّة دول أطـراف        ارمسيـ ابعة هلا ُتسم بعد جهة االتصال الت مل

اليت بدأت استعراضاهتا مـؤخراً   ،جهات االتصال التابعة هلا خالل االستعراض. ومست بعض الدول
جهات االتصال التابعة هلا قبـل بـدء االسـتعراض، ممـا أتـاح مزيـداً مـن         ،أو كانت على وشك البدء

 راض.الوقت للتحضري لالستع
    

  الشكل األول
    دورة االستعراض األوىل: الوقت املستغرق لتسمية جهات االتصال    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  دورة االستعراض الثانية  
 
 ارمسيـ ت معظم الدول جهات االتصال التابعة هلـا يف غضـون ثالثـة أشـهر بعـد إبالغهـا       مسَّ -١٢

ببدء االستعراض. ومع ذلك، فقد أدى التأخر يف تسـمية جهـات االتصـال إىل كـثري مـن التـأخر يف       
  القُطرية (انظر الشكل الثاين).ت إجراء االستعراضا

ومن اجلدير بالذكر أنه يف حني مل تبدأ بعد استعراضات الدول األطراف التسع واألربعـني   -١٣
 ٢٧ت بالفعـل  د مسَّـ املستعَرضة يف السنة الثانية من الدورة الثانية حىت وقت كتابـة هـذا التقريـر، فقـ    

ى ذلك إىل عرض تنظيم دورة تدريبية مبكرة، جهات االتصال التابعة هلا، وقد ُيعز ادولة منها رمسي
، تســتهدف جهــات االتصــال التابعــة  ٢٠١٧نيســان/أبريل  ٢٧إىل  ٢٥يف موســكو يف الفتــرة مــن  

ــالتبكري بتســمية جهــة       ــة. وُيشــاد ب ــدورة الثاني ــة مــن ال للــدول األطــراف املستعَرضــة يف الســنة الثاني
  على قائمة التقييم الذايت املرجعية. االتصال، ال سيما هبدف إعداد االستعراض وصوغ الردود 

   

First year (27 States) Second year (41
States)

Third year (35
States)

Fourth year (76
States)

63%

54%

46%
49%

33%

41%

49%

32%

4% 5% 6%

18%

Within three weeks Between three weeks and three months

More than three months Not yet nominated

يف غضون ثالثة أسابيع وثالثة أشهر ثالثة أسابيعبني 
أكثر من ثالثة أشهر مل تسم جهة االتصال بعد

دولة) ٢٧السنة األوىل ( دولة) ٤١السنة الثانية (دولة) ٣٥السنة الثالثة ( دولة) ٧٦السنة الرابعة (
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  الشكل الثاين
  قت املستغرق لتسمية جهات االتصالالسنة األوىل من دورة االستعراض الثانية: الو    

 

   
املستعرِضة بيانات االتصال اخلاصة باخلرباء احلكوميني وتنظيم عملية إرسال الدول األطراف     

     التداول األوَّيل عن ُبعد
  دورة االستعراض األوىل  

 
من املبـادئ التوجيهيـة علـى أنـه ينبغـي إجـراء تـداول باهلـاتف أو بالفيـديو يف           ١٦تنص الفقرة  -١٤

ببــدء إجــراء االســتعراض القُطــري.  االدولــة الطــرف املستعَرضــة رمسيــ غضــون شــهر واحــد مــن إبــالغ
وتشارك يف عملية التداول عن ُبعد الدولة الطرف املستعَرضة والدولتان الطرفان املستعرِضتان وموظـف  
األمانة املنتدب لالستعراض القُطـري. وبغيـة تنظـيم عمليـة التـداول األوَّيل، تطلـب األمانـة إىل الـدولتني         

  تصال من بني اخلرباء احلكوميني وإبالغها ببيانات االتصال هبم. الطرفني املستعرِضتني تسمية مسؤويل ا
ويف معظم االستعراضات، ما زال تنظـيم عمليـة التـداول األوَّيل يشـهد تـأخُّراً نتيجـة لعـدة         -١٥

ــيري اخلــرباء         ــاخلرباء احلكــوميني أو تغ ــات االتصــال اخلاصــة ب ــأخُّر يف إرســال بيان ــها الت أســباب، من
تعراض. ويف بعض احلاالت، تأخَّر التداول عن ُبعد بسبب إعـادة سـحب   املستعرِضني بعد بدء االس

قُرعــة الــدول األطــراف املستعرِضــة. وتواصــل األمانــة، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــاً، تنظــيم جلســات    
للتعـــارف علـــى هـــامش دورات فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ ومـــؤمتر الـــدول األطـــراف. ويف بعـــض   

الدول دون االتصـال املباشـر، اسـتعيض عـن التـداول       االستعراضات اليت حالت فروق التوقيت بني
  عن ُبعد بتبادل رسائل عرب الربيد اإللكتروين.

   
  دورة االستعراض الثانية  

 
تــداوالً عــن ُبعــد بالنســبة لالستعراضــات   ٢٣ويف وقــت كتابــة هــذا التقريــر، أُجــري أول   -١٦

العديـد مـن الـدول املستعرِضـة     أنَّ التسعة والعشرين اجلارية يف السنة األوىل من الدورة الثانيـة. بيـد   
  حىت اآلن اخلرباء املستعرِضني، مما يؤخر تنظيم أول تداول عن ُبعد. تعيِّن مل

Within three weeks Between three weeks and
three months

More than three months

24%

59%

17%

First year (29 States)

 بني ثالثة أسابيع وثالثة أشهر أكثر من ثالثة أشهر يف غضون ثالثة أسابيع

دولة) ٢٩السنة األوىل (
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First year (27 States) Second year (41
States)

Third year (35
States)

Fourth year (75
States)

11%

2%
6%

3%

74%

46%

29%

16%15%

51%

63% 63%

3%
5%

Within two months Between two and six months More than six months Not yet

 
  الذايتالتقييم   

 
 املستعَرضة إبالغ األمانة بردهـا  من املبادئ التوجيهية، جيب على الدولة الطرف ١٥وفقاً للفقرة  -١٧

  االستعراض. ببدء إجراء ارمسيعلى قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة يف غضون شهرين من إبالغها 
   

  دورة االستعراض األوىل  
 
وردت مجيـع الــردود علــى قائمـة التقيــيم الــذايت لالستعراضـات الــيت بــدأت يف الســنتني األوىل     -١٨

والثانية من دورة االستعراض األوىل (انظر الشكل الثالث لالطالع على حملة عامة عن الوقت املستغرق 
لثالثـة مــن  لتقـدمي الـردود). وفيمـا خيـص االستعراضــات الــخمسة والـثالثني الـيت اســتهلت أثنـاء السـنة ا         

الدورة، كان رد واحد على قائمة التقييم الذايت املرجعية منتظراً وقت كتابة هذا التقرير، وينتظـر ورود  
أربعة ردود على االستعراضات اليت جتـرى يف السـنة الرابعـة مـن الـدورة (باسـتثناء الدولـة الطـرف الـيت          

  فريق استعراض التنفيذ).الثامنة لسيبدأ استعراضها بعد سحب القُرعة على هامش الدورة 
ويقدِّم املكتب، بناًء على الطلب، املساعدة يف إكمال قائمة التقييم الذايت املرجعية، مبا يف ذلك  -١٩

من خالل مستشاريه املعنيني مبكافحة الفساد وشبكة مكاتبه امليدانية. وتقدِّم املنظمـات الشـريكة، مثـل    
أيضـاً مثـل هـذه املسـاعدة. وقـرَّرت عـدَّة دول أطـراف        برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل،    

من اإلطـار املرجعـي، وقـدَّم املكتـب      ١٦االستفادة من هذه املساعدة الستكمال ردودها ووفقاً للفقرة 
  التدريب ونظم حلقات عمل ملساعدة الدول األطراف يف وضع الصيغة النهائية لردودها.

   
  الشكل الثالث

    : الوقت املستغرق لتقدمي قائمة التقييم الذايت املرجعيةدورة االستعراض األوىل    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فيما يتعلق بالدول األطراف املستعَرضة أثناء السنة الرابعة من الدورة األوىل، ُيعَزى جزئيا  ملحوظة:  
ارتفاع نسبة الدول األطراف اليت قدَّمت ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية بعد أكثر من ستة أشهر من 

علق ببعض االستعراضات بدأ يف النصف الثاين من سنة باالستعراض إىل أنَّ العمل املوضوعي املت ارمسيإبالغها 
  )، كما هو احلال فيما يتعلق بالدول األطراف اجلديدة مثالً.٢٠١٣بدالً من  ٢٠١٤االستعراض (أي يف 

دولة) ٢٧السنة األوىل (  دولة) ٣٥السنة الثالثة (دولة) ٧٥السنة الرابعة ( دولة) ٤١السنة الثانية (

يف غضون شهرين بني شهرين وستة أشهر أكثر من ستة أشهر مل تقدم القائمة بعد



CAC/COSP/IRG/2017/2 

 

V.17-02094 7/13 
 

وأبلغــت عــدة دول األمانــة باملشــاورات املعقــودة مــع أصــحاب املصــلحة الــوطنيني ونشــر     -٢٠
الشــاملة، يف حــني عممــت دول أخــرى ردودهــا علــى  الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  

  اجلهات املعنية و/أو وضعتها على املواقع الشبكية الوطنية للتعليق عليها.
   

  دورة االستعراض الثانية  
 
دولــة فقــط  ١٩مت دولــة طرفــاً مستعَرضــة، وقــت كتابــة هــذا التقريــر، قــدَّ ٢٩ومــن بــني  -٢١

(انظر الشكل الرابع لالطالع على حملة عامـة عـن الوقـت    ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية 
هــا علــى قائمــة التقيــيم الــذايت دولــة طــرف مستعَرضــة ردَّ م أيُّاملســتغرق لتقــدمي الــردود). ومل تقــدِّ

املرجعية يف غضون اإلطار الزمين احملدد بشهرين يف املبادئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة     
  القُطرية. بشأن إجراء االستعراضات

   
  الشكل الرابع

    السنة األوىل من دورة االستعراض الثانية: الوقت املستغرق لتقدمي قائمة التقييم الذايت املرجعية    

  
  االستعراض املكتيب    

 
  االستعراض األوىل دورة  

 
مــن املبــادئ التوجيهيــة، جيــب علــى اخلــرباء احلكــوميني تقــدمي نتــائج         ٢١وفقــاً للفقــرة   -٢٢

االستعراض املكتيب إىل األمانـة يف غضـون شـهر واحـد مـن اسـتالم الـرد علـى قائمـة التقيـيم الـذايت            
 وقت كتابة هـذا  معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف املستعَرضة. وحىت املرجعية الشاملة وأيِّ

التقرير، كان عدد قليل من االستعراضات املكتبية للردود على قائمة التقيـيم الـذايت اخلاصـة بالسـنة     
  ، ألسباب منها التأخُّر يف تقدمي املعلومات ومواجهة صعوبات يف الترمجة.جنازاإلالرابعة قيد 

   

Within two months Between two and
six months

More than six
months

Not yet submitted

0%

48%

17%

38%

First year (29 States)

بني شهرين وستة أشهر يف غضون شهرين  مل تقدم القائمة بعد أكثر من ستة أشهر

دولة) ٢٩السنة األوىل (
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Country visit Joint meeting in
Vienna

No direct dialogue Not yet undertaken

89%

7% 4%

90%

7%
2%

86%

11%

3%

83%

4%

13%

First year (27 States) Second year (41 States)

Third year (35 States) Fourth year (68 States)

  دورة االستعراض الثانية  
 

حىت وقت كتابة هذا التقرير، كان عدد كبري من االستعراضات املكتبية للردود على قائمة  -٢٣
  ، ألسباب منها التأخُّر يف تقدمي الردود.جنازاإلالتقييم الذايت اليزال قيد 

   
  وسائل احلوار املباشر األخرى  

 
ينبغي أن ُيسـتكَمل  من اإلطار املرجعي،  ٢٩من املبادئ التوجيهية، والفقرة  ٢٤عمالً بالفقرة  -٢٤

االستعراض املكتبـي، إذا طلبت الدولة الطرف املستعَرضة ذلك، بأيِّ وسائل أخرى من وسـائل احلـوار   
  املتحدة يف فيينا.  املباشر، مثل تنظيم زيارة قُطرية أو عقد اجتماع مشترك يف مكتب األمم

   
  دورة االستعراض األوىل  

 
دولـة بالفعـل مـن وسـائل احلـوار املباشـر        ١٦٦دولـة مستعَرضـة، اسـتفادت     ١٧٩من أصـل   -٢٥

األخــرى يف شــكل زيــارات قُطريــة أو اجتماعــات مشــتركة. وفيمــا يتعلــق بالــدول األطــراف الســبع    
زيارة قُطريـة وعقـد اجتماعـان مشـتركان. وفيمـا       ٢٤والعشرين املستعَرضة يف السنة األوىل، أُجريت 

زيــارة قُطريــة  ٣٧ضــة يف الســنة الثانيــة، أُجريــت يتعلــق بالــدول األطــراف الواحــدة واألربعــني املستعَر
وعقدت ثالثة اجتماعات مشتركة. وفيمـا يتعلـق بالـدول األطـراف اخلمـس والـثالثني املستعَرضـة يف        

زيــارة قُطريـة وعقــدت أربعـة اجتماعــات مشـتركة. وفيمــا يتعلـق بالــدول      ٣٠السـنة الثالثــة، أُجريـت   
زيــارة قُطريــة وعقــدت ثالثــة اجتماعــات مشــتركة (انظــر   ٦٣املستعَرضــة يف الســنة الرابعــة، أُجريــت 

الشكل اخلامس). واتفقت عدة دول أخـرى، كانـت يف مراحـل خمتلفـة مـن التخطـيط، علـى وسـائل         
قرار حىت اآلن. واختارت دولـة طـرف واحـدة     ذ أيَُّخأخرى للحوار. ويف استعراضات أخرى، مل يتَّ

 قد اجتماع مشترك أو إجراء زيارة قُطرية.فقط، حىت اآلن، إمتام استعراضها القطري دون ع
   

  الشكل اخلامس
دورة االستعراض األوىل: الوسائل األخرى املستخدمة للحوار املباشر بني البلدان يف إطار     

    االستعراض القُطري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اجتماع مشترك يف فيينا بدون حوار مباشر زيارة قطرية مل يتخذ قرار بشأهنا بعد

دولة) ٢٧األوىل (السنة 
دولة) ٣٥السنة الثالثة ( دولة) ٦٨السنة الرابعة (

دولة) ٤١السنة الثانية (
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88%
95%

90%
86%

13%
5% 10% 14%

Country visits including other stakeholders (percentage)

Country visits not including other stakeholders (percentage)

First year                   Second year                Third year                Fourth year

  دورة االستعراض الثانية  
 
منـها زيـارة    ٥دولة مستعَرضـة، حـىت وقـت كتابـة هـذا التقريـر، استضـافت         ٢٩من أصل  -٢٦

. ٢٠١٧يف كـانون الثاين/ينـاير    قطرية كوسيلة أخرى للحوار املباشر، وأجريـت أول زيـارة قطريـة   
ر إجراؤهـا بـني وقـت    وهناك عدد كبري من الزيـارات القطريـة وبعـض االجتماعـات املشـتركة املقـرَّ      

  كتابة هذا التقرير والدورة الثامنة لفريق استعراض التنفيذ.
   

  إعداد جدول األعمال لوسائل احلوار املباشر األخرى  
 

ــرة   -٢٧ ــاً للفق ــادئ   ٢٤وفق ــة الطــرف ا  مــن املب ــة، تضــطلع الدول ملستعَرضــة بتخطــيط  التوجيهي
وتقدِّمـه إىل املستعرِضـني واألمانـة     األعمـال القُطرية. وتعد جهات االتصـال جـدول    وتنظيم الزيارة

  الزيارة. قبل إجراء
   

  دورة االستعراض األوىل  
 

مـع  يف املائـة مـن جممـوع الزيـارات القُطريـة املضـطلع هبـا علـى عقـد جلسـات            ٨٨اشتمل  -٢٨
مـن اإلطـار املرجعـي. ويف     ٣٠أصحاب املصلحة اآلخـرين (انظـر الشـكل السـادس)، وفقـاً للفقـرة       

بعض احلاالت، نظمت تلك اجللسـات يف شـكل أفرقـة ضـمت ممـثلني عـن اجملتمـع املـدين والقطـاع          
اخلاص واألوساط األكادميية والرابطات التجارية وسائر أصـحاب املصـلحة الـوطنيني. ويف حـاالت     

أشركت الدول أصحاب مصلحة وطنيني، مثـل ممثلـي األوسـاط األكادمييـة واجملتمـع املـدين       أخرى، 
  والقطاع اخلاص، يف اللجان اليت أنشئت لتنسيق عملية االستعراض واإلشراف عليها.

   
  الشكل السادس

  أصحاب املصلحة خالل الزيارات القطرية، إشراكدورة االستعراض األوىل:     
    حسب سنة االستعراض

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اليت جرت : ُحدثت هذه البيانات إلظهار املزيد من املعلومات الواردة بشأن الزيارات القطرية مالحظة  
النسبة املئوية للزيارات القطرية مبا يف ذلك أصحاب املصلحة  خالل دورة االستعراض األوىل. ولذلك، فإنَّ

  اآلخرين أعلى مما ذكر سابقاً.

زيارات قطرية شارك فيها أصحاب املصلحة اآلخرون
زيارات قطرية مل يشارك فيها أصحاب املصلحة اآلخرون

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل
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  دورة االستعراض الثانية  

 
اشتملت مجيع الزيارات القُطرية اخلمس اليت أجريت وقـت كتابـة هـذا التقريـر علـى عقـد        -٢٩

  من اإلطار املرجعي. ٣٠املصلحة اآلخرين وفقاً للفقرة جلسات مع أصحاب 
   

  نتائج عملية االستعراض القطري ونشر تقرير االستعراض القطري  
 
من املبـادئ التوجيهيـة، جيـب علـى اخلـرباء       ٣٠من اإلطار املرجعي والفقرة  ٣٣عمالً بالفقرة  -٣٠

وافيـة لـه، بالتعـاون والتنسـيق الـوثيقني      احلكوميني املستعرِضني إعداد تقرير استعراض قُطري، وخالصة 
ــر التجــارب الناجحــة       ــة. وينبغــي أن حيــدِّد التقري ــة الطــرف املستعَرضــة ومبســاعدة مــن األمان مــع الدول
واملمارسات اجليِّدة والتحديات املطروحة، وأن يتضـمن مالحظـات بشـأن تنفيـذ االتفاقيـة. وينبغـي أن       

  تياجات من املساعدة التقنية الالزمة لتحسني تنفيذ االتفاقية.حيدِّد التقرير أيضاً، حسب االقتضاء، االح
   

  دورة االستعراض األوىل  
 
خالصــة وافيــة  ١٥٢ هيف وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كــان قــد فُــرغ مــن إعــداد مــا جمموعــ -٣١
خالصة وافيـة أجنـزت وأتيحـت لفريـق اسـتعراض التنفيـذ مـن أجـل          ٢٧تقريراً قُطريا: منها  ١٢٣و

ــة، أجنــزت     استعراضــات ال ــة   ٣٨ســنة األوىل. وفيمــا خيــص استعراضــات الســنة الثاني خالصــة وافي
وأتيحت للفريق، وهناك خالصة يف املرحلة األخـرية مـن اإلجنـاز. وفيمـا خيـص استعراضـات السـنة        

خالصة وافية وأتيحت للفريق، وهناك خالصة يف املرحلة األخـرية مـن اإلجنـاز.     ٣٢الثالثة، أجنزت 
خالصة وافية وجيرى وضع عدة خالصـات أخـرى    ٥٥الرابعة، أجنزت وأتيحت وفيما خيص السنة 

يف صيغتها النهائية. ويف عدة حاالت، مت التوصل إىل اتفاق بشأن االستنتاجات الواردة يف مشروع 
اخلالصة الوافية قبل وضع الصيغة النهائية لتقريـر االسـتعراض القطـري الكامـل، وأشـار العديـد مـن        

  هذا قد يسر التوصل إىل اتفاق بشأن تقرير االستعراض القطري الكامل. أنَّ  الدول األطراف إىل
وقد ُوضعت اخلالصات الوافية لتقارير االستعراضات القُطرية على اإلنترنت كجزء من وثائق  -٣٢

 /www.unodc.org/unodc/enفريــق اســتعراض التنفيــذ، كمــا ُنشــرت علــى صــفحة املــوجزات القُطريــة ( 
treaties/CAC/country-profile/index.html .(  

دولة طرفاً قد طلبت نشـر تقـارير االستعراضـات     ٧٠ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت  -٣٣
لشبكي للمكتـب (انظـر الشـكل السـابع لالطـالع علـى توزيـع للتقـارير         القُطرية كاملةً على املوقع ا

  حسب سنة إجنازها، مع أخذ تقارير االستعراضات القُطرية املنجزة فقط يف االعتبار).  
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7

10 10
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5

2

Country report published Country report not published

36%

54%

8%
2%

One language Two languages Three languages Not yet determined

  الشكل السابع
    دورة االستعراض األوىل: نشر تقارير االستعراضات القُطرية الكاملة، حسب سنة اإلجناز    

  
  
  
  
  
  
  
  
    

 ١٠٠وتــراوح طــول تقــارير االستعراضــات القُطريــة، تبعــاً للغــة وعــدد املرفقــات، مــن حنــو     -٣٤
اخلـرباء احلكـوميني وافقـوا، يف بعـض احلـاالت، علـى       أنَّ ومـع   )٢(صـفحة.  ٥٠٠صفحة إىل أكثر مـن  

غالبية االستعراضات أجريت بأكثر من لغـة واحـدة   إالَّ أنَّ إجراء االستعراض بلغة غري لغتهم املفضلة، 
استعراضاً بلغة رمسيـة واحـدة،    ٦٥استعراضاً، أجري  ١٧٩من لغات األمم املتحدة الرمسية: فمن بني 

استعراضاً بـثالث لغـات رمسيـة. ويف ثـالث حـاالت، مل ُتحـدَّد        ١٤استعراضاً بلغتني رمسيتني، و ٩٧و
  االستعراض (انظر الشكل الثامن). تخدامها يفبعد اللغة أو اللغات اليت سيجري اس

   
  الشكل الثامن

    دورة االستعراض األوىل: عدد لغات األمم املتحدة الرمسية املستخدمة يف كل استعراض قطري    
  
  
  
  
  
  
  
  
 

__________ 

 .CAC/COSP/IRG/2016/3تتوافر معلومات مفصَّلة بشأن تكلفة الترمجة يف الوثيقة   )٢(  

قطرية نشرت تقارير قطرية مل تنشر تقارير

لغة واحدة لغتان ثالث لغات مل حتدد اللغة بعد

٥٤٪

٨٪ ٢٪
٣٦٪

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/3
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31%

48%

14%

7%

One language Two languages Three languages Not yet determined

  دورة االستعراض الثانية  
 
استعراضات بلغة واحدة مـن اللغـات    ٩يف السنة األوىل من دورة االستعراض الثانية، أجريت  -٣٥

استعراضـات   ٤استعراضـاً بلغـتني مـن اللغـات الرمسيـة، وأجريـت        ١٤الرمسية لألمـم املتحـدة، وأجـري    
  بثالث لغات رمسية، ويف استعراضني ال يزال قرار حتديد اللغة قيد النظر (انظر الشكل التاسع).

سـتعراض  خالصة وافيـة أو تقريـر مـن تقـارير اال     ز أيُّويف وقت كتابة هذا التقرير، مل تنَج -٣٦
إىل التــأخريات الــيت حــدثت يف تقــدمي قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  االقطريــة، ويرجــع ذلــك جزئيــ

  الزيارات القطرية. وتنظيم
   

  الشكل التاسع
  ية املستخدمةدد لغات األمم املتحدة الرمسالسنة األوىل من دورة االستعراض الثانية: ع    

    يف كل استعراض قطري
  

  

  

  

  

  

  

  
 

  الدورات التدريبية جلهات االتصال واخلرباء احلكوميني املشاركني  -دال  
  يف آلية استعراض التنفيذ

 
مــن املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء   ١١مــن اإلطــار املرجعــي لآلليــة والفقــرة   ٣٢للفقــرة  وفقــاً -٣٧

احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القطرية، تنظم األمانـة دورات تدريبيـة دوريـة جلهـات     
االتصــال واخلــرباء احلكــوميني املشــاركني يف االستعراضــات. وهتــدف الــدورات التدريبيــة إىل تعريــف  

  اخلرباء باملبادئ التوجيهية بغية زيادة قدرهتم على املشاركة يف عملية االستعراض.جهات االتصال و
   

  دورة االستعراض األوىل  
 
خبري يف إطـار دورة االسـتعراض األوىل، ممـا يسـهم يف      ١ ٧٠٠ب أكثر من حىت اآلن، ُدرِّ -٣٨

ومسـاعدة خمصصـة   إنشاء جمتمع عاملي من خرباء مكافحة الفساد. وقُـدمت دورات تدريبيـة وطنيـة    
  ، ونظمت سبع دورات تدريبية إقليمية.٢٠١٣دولة منذ حزيران/يونيه  ٤٠إىل أكثر من 

   

لغة واحدة لغتان ثالث لغات مل حتدد اللغة بعد

١٤٪

٤٨٪

٧٪

٣١٪
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  دورة االستعراض الثانية  
 
يف وقــت كتابــة هــذا التقريــر، ُنظمــت أربــع دورات تدريبيــة إقليميــة ودورتــان تــدريبيتان      -٣٩

الـدورات التدريبيـة فـوراً     عامليتان لدورة االسـتعراض الثانيـة. وعلـى وجـه اخلصـوص، جيـري تنظـيم       
ــدول األطــراف املستعَرضــة        ــوفري التكــاليف لكــل مــن ال ــذ لت ــق اســتعراض التنفي عقــب دورات فري

دول دعمــاً يف جتريــب قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة   واألمانــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، تلقــت مثــاين 
  الستعراضاهتا.املنقحة، وأتيحت مساعدة حمددة األهداف لدول أطراف مستعَرضة دعماً 

جهــة اتصــال وخــبري يف الــدورات  ٢٠٠ويف وقــت كتابــة هــذا التقريــر، شــارك أكثــر مــن   -٤٠
  التدريبية اإلقليمية والعاملية. 

ونظراً للتسميات املتوقعة جلهات االتصال للسنة الثانيـة مـن دورة االسـتعراض الثانيـة، جيـري       -٤١
يف وقت كتابة هذا التقرير، تعقـد إحـدامها    تنظيم دورتني تدريبيتني عامليتني إضافيتني جلهات االتصال

حزيران/يونيـه   ١٦إىل  ١٤، واألخـرى يف فيينـا مـن    ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٧إىل  ٢٥يف موسكو من 
، على أن تعقد األخرية فوراً عقب الدورة الثامنة لفريق اسـتعراض التنفيـذ. ومـن خـالل تلـك      ٢٠١٧

ت االتصـال التابعـة للـدول األطـراف املستعَرضـة      يف املائة من جها ٥٠الدورات، يتوقع أن يكون حنو 
 يف السنة الثانية من دورة االستعراض الثانية قد تلقوا تدريباً قبل بدء االستعراض.

  


