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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٧فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ    
      األمانة مذكّرة من    

  ملخَّص  
معلومــات عــن تنفيــذ االستعراضــات القطريــة يف دورة  علــى رة كِّ هــذه املــذحتتــوي  

تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، مـن أجـل               استعراض  االستعراض األوىل آللية    
 الراميـة إىل اإلشـراف علـى عمليـة          هاالضـطالع مبهامِّـ   علـى   مساعدة فريق استعراض التنفيـذ      

ت إىل مــؤمتر الــدول األطــراف للنظــر فيهــا  االســتعراض وتقــدمي توصــيات يف جمــال الــسياسا 
  .واملوافقة عليها

  

───────────────── 
  .CAC/COSP/IRG/2013/1الوثيقة  *  
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  تنظيم االستعراضات القطرية وتنفيذها يف السنوات األوىل إىل الثالثة   -أوالً  
      من دورة االستعراض األوىل

    سحب القرعة  - ألف  
ُيــشار إليــه فيمــا يلــي باســم ( مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض ١٤وفقــاً للفقــرة   -١
جيـري اختيـار الـدول األطـراف املـشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف سـنٍة         "،  ")اإلطار املرجعـي  "

وفـضالً عـن ذلـك، تـنّص        ". نة من دورة االستعراض بالقرعة يف بداية كـل دورة اسـتعراض           معيَّ
جيرى اختيار الدول األطراف املستعرِِِضة بالقــُرعة يف بدايـة كـل سـنة مـن         " على أنه    ١٩الفقرة  
  ".  على أالَّ تقوَم الدول األطراف باستعراضات متباَدلةالدورة،

، املمارسة اليت اتَّبعها فريق استعراض التنفيذ بشأن املـسائل          ٤/١وأيَّد املؤمتر، يف قراره       -٢
  .اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة

    
    اختيار الدول األطراف املستعَرضة    

ــذ    -٣ ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ــدورة األوىل لفريـ ــم   (يف الـ ــي باسـ ــا يلـ ــه فيمـ ــشار إليـ ــق "ُيـ فريـ
يوليــه / متــوز٢يونيــه إىل / حزيــران٢٨، الــيت عقــدت يف فيينــا، يف الفتــرة مــن     ")االســتعراض

 أجرَي سحب القرعة لتحديـد الـدول األطـراف الـيت سـيجري استعراضـها يف كـل                   )١(،٢٠١٠
  )٢(.سنة من دورة االستعراض األوىل

الطـرف الـيت يقـع عليهـا االختيـار للمـشاركة يف        ووفقاً لإلطار املرجعي، جيـوز للدولـة          -٤
االســتعراض يف ســنة معّينــة أن ترجــئ مــشاركتها إىل الــسنة التاليــة مــن دورة االســتعراض، إذا   

 وقـد أرجــأت إحـدى عــشرة دولــة طرفـاً استعراضــاهتا مــن    .كـان لــديها مـسوِّغ معقــول لــذلك  
ثالث دول أطراف استعراضـاهتا      وأرجأت   .السنة األوىل إىل السنة الثانية من دورة االستعراض       

 وأرجـأت مخـس دول أطـراف استعراضـاهتا مـن الـسنة الثالثـة                .من السنة الثانية إىل السنة الثالثة     
   .إىل السنة الرابعة

───────────────── 
  . CAC/COSP/IRG/2010/7الوثيقة )1(  
  يالت االستعراضات القطرية متاحة على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة القائمة احملّدثة بتشك )2(  

  : رات واجلرميةاملعين باملخدِّ
pdf.4-1_Year_-_pairings_Country_-_Word_Microsoft/corruption/documents/org.unodc.www.  
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 دولـةً يف الـسنة      ٤١ دولـةً يف الـسنة األوىل و       ٢٧وكان إمجايل عدد الـدول املـستعَرضة          -٥
  . دولة يف السنة الثالثة٣٥الثانية و

بع الدول األطراف يف كل مـن الـسنوات         ، أن ُيستعرض رُ   ٣/١ر املؤمتر، يف القرار     وقرَّ  -٦
االستعراض مـدهتا مخـس    دورات كل دورة من  ومبا أن .األربع األوىل من كل دورة استعراض     

 كـي تفعـل   استعراضـاهتا  مل تـستكمل   للدول الـيت  إلتاحة الفرصة خامسة سنة ُتُوخِّيت   سنوات،
 ال ميكنــها إرجــاء استعراضــاهتا إىل هــذه الــدول بــالنظر إىل أن، لثانيــةالــدورة ا بدايــة قبــل ذلــك

األوىل مــن  الــسنوات الــثالث بالنــسبة للــدول املــستعَرضة يف  كانــت احلــال كمــا الــسنة التاليــة
  .إذا لزم األمر استعراضاهتا الستكمال سيكون لديها فترة سنتني ولكن الدورة

ة أو تنضم إليها بعـد سـحب القرعـة األوَّيل، فـسوف        أمَّا الدول اليت تصدِّق على االتفاقي       -٧
 ومنــذ ســحب القرعــة للــدول  .ُتــسَتعرض بــدءاً مــن الــسنة الرابعــة مــن دورة االســتعراض األوىل  

ــذي أُ     ــدورة األوىل، ال ــستعرض يف ال ــيت ســوف ُت ــران األطــراف ال ــه /جــرَي يف حزي ، ٢٠١٠يوني
 دول يف اجملموعــة األفريقيــة،  ومــن هــذه الــدول مخــس . دولــة أطرافــاً يف االتفاقيــة ٢٠أصــبحت 

ــة      ــة واحــدة يف جمموعــة دول أمريكــا الالتيني ــة يف اجملموعــة اآلســيوية، ودول وإحــدى عــشرة دول
 وكانـت مثـة مؤشِّـرات       .ي، ودولة واحدة يف جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى              والكاريب

ــداً مــن الــدول بــصدد التــصديق      ــر تــدلُّ علــى أن مزي ــة أو وقــت إعــداد هــذا التقري علــى االتفاقي
   . دولة على األقلّ سوف ُتستعرض بدءاً من السنة الرابعة٦١ لذا فإن .االنضمام إليها

ــدةوُتتَّبــع أيــضاً بالنــسبة للــدول األطــراف     -٨ أرســاها فريــق  الــيت املمارســة نفــسها اجلدي
 .راض لالسـتع  أثنـاء خـضوعها    برفض قيام الدولة مبهمَّة دولة مـستعرِضة         االستعراض فيما يتعلق  

 االســتعراض يرغــب يف أن ينظــر يف إجــراء استعراضــات تعاقبيــة مراعــاةً لــذلك        فريــقولعــلّ 
مـن أجـل االضـطالع       بعض التأخري  مع استعراضاهتا  أن تبدأ  اجلديدة األطراف للدولبالسماح  

   .مبهمَّة دول مستعرِضة أوالً
ــوفِّر إرشــادات   ولعــلّ  -٩ ــق االســتعراض كــذلك ي ــشأن فري ــق   ب ــة حتقي ــهاء مــن اال كيفي  نت

وســيكون مطلوبــاً مــن فريــق  .الــدورة األوىل يف بدايــة الــيت كانــت أطرافــا الــدول استعراضــات
ــق    ــا يتعلـ ــراراً فيمـ ــذ قـ ــتعراض أن يتَّخـ ــة  االسـ ــداول الزمنيـ ــات باجلـ ــات  لالستعراضـ واحتياجـ

واجلـداول الزمنيـة لالستعراضـات واحتياجـات االستعراضـات           السنة الرابعـة،     االستعراضات يف 
 وفيمــا يتعلــق .الرابعــة لفريــق االســتعراض بعــد الــدورة الــدول الــيت تــصبح أطرافــاً فيمــا خيــص 

الطريقـة   لعـلّ فريـق االسـتعراض يرغـب يف أن ينظـر يف               اجلديـدة باستعراضات الدول األطراف    
   .الدورة الثانية بدء بالتوازي مع سُتجرى هبا االستعراضات اليت
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    اختيار الدول األطراف املستعرِضة    
    لقرعة سحب ا    

 مــن اإلطــار املرجعــي علــى أن تكــون إحــدى الــدولتني الطــرفني        ١٩تــنص الفقــرة    -١٠
 .املستعرِِِضتني منتمية إىل املنطقة اجلغرافيـة نفـسها الـيت تنتمـي إليهـا الدولـة الطـرف املـستعَرضة                   

حيتـوي أوهلمـا علـى أمسـاء مجيـع الـدول            : وُيستخدم صندوقان منفصالن إلجراء سحب القرعة     
  .من املنطقة نفسها، يف حني حيتوي الثاين على أمساء الدول األطراف مجيعهااألطراف 

 من اإلطار املرجعي بأنه يتعيَّن على كل دولة طرف أن تكـون قـد               ٢٠ وتقضي الفقرة   -١١
 وثالثـة استعراضـات علـى األكثـر حبلـول هنايـة كـل دورة                أجرت استعراضاً واحداً علـى األقـل      

ــن أجــل ضــمان االمتثــ   .اســتعراض ــدول      وم ــُق االســتعراض ال ــتبعد فري ــتراط، اس ــذا االش ال هل
 وفـضالً عـن     .األطراف اليت سـبق أن أجـرت استعراَضـني مـن سـحب القرعـة يف دورتـه الثالثـة                   

ذلك، أجرى فريق االستعراض جولة أوىل مـن سـحب القرعـة للـدول األطـراف املـستعرِِضة مل             
 وأجـرِي ذلـك لتخفيـف     .ستعراضـاً تشمل إال الدول األطراف اليت مل يسبق هلا قطّ أن أجرت ا           

 الــيت ميكــن أن جتــد نفــسها بالــضرورة قيــد  اجلديــدةالعــبء الــذي يقــع علــى الــدول األطــراف  
االســـتعراض وعليهـــا أيـــضاً أن جتـــري استعراضـــاً يف الـــسنة الرابعـــة امتثـــاالً ملتطلبـــات اإلطـــار  

عراضاً واحـداً   ست ولدى استنفاد تلك اجملموعة، أِضيفت الدول األطراف اليت أجرت ا          .املرجعي
  .إىل الصندوقني

 دولـــة طرفـــاً ٤٨ استعراضـــات؛ وأجـــرت ٣وحـــىت اآلن، أجـــرت أربـــع دول أطـــراف   -١٢
  دولــة طرفــاً مل جتــر بعــُد أي١٤َّ ومثــة ؛ دولــة طرفــاً استعراضــاً واحــدا٩٨ًاستعراضــْين؛ وأجــرت 

  ومــن أصــل الــدول األربــع عــشرة هــذه، ُســحبت يف القرعــة ثــالث دول كــدول   .استعراضــات
أثنــاء خــضوعها مــستعرِضة، لكنــها مارســت حقَّهــا يف رفــض االضــطالع مبهمَّــة دول مــستعرِضة 

استعراض ختضع أيضاً لالستعراض يف أيَّ  ومثة مثاين دول مل جترِ بعُد .يف السنة الثالثة لالستعراض  
عراضـات   ألعداد االست   إقليمي  وسُيتاح لفريق االستعراض، يف دورته الرابعة، حتليل       .السنة الرابعة 

الــيت أجرهتــا الــدول األطــراف، وذلــك ضــمن ورقــة غرفــة اجتماعــات مــن أجــل تــوفري أحــدث     
   .املعلومات عن أي حاالت تصديق أو انضمام جديدة يف الفترة الفاصلة

لـسنة  خـالل ا   دولة طرفاً مـستعرِضة      ١٢٢ ستكون مثة حاجة إىل    من الناحية النظرية،  و  -١٣
 يــشمل الــدول علــى حنــو ب يف أن يبــدأ ســحب القرعــةيرغــ ولعــلّ فريــق االســتعراض .الرابعــة

 أجـرت استعراضـاً     الـيت دول الثمـاين والتـسعني       اسـتعراض والــ     أيَّ اليت مل جترِ بعدُ   األربع عشرة   
 إمكانيـة أن تـرفض الــدول اإلحـدى والـستون الــيت هـي قيـد االســتعراض       مراعــاةمـع   و.واحـداً 
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 دولــة مــن ٤٣فــضي ذلــك إىل اســتبعاد االضــطالع مبهمَّــة دول مــستعرِضة، فمــن احملتمــل أن ي 
   . دولة أجرت استعراضاً واحدا٣٥ًاستعراض وأيَّ مل ُتجرِ قطّ  الصندوقني، منها مثاين دول

 أجــرت استعراضــاً واحــداً ألن ُتجــري استعراضــْين  الــدول الــيت دى اســتعدادملــ وتبعــاً  -١٤
دول الثمـاين واألربعـني الـيت    ، فإن جمموعة كاملة إضافية مكوَّنـة مـن الــ         يف السنة الرابعة  آخرين  

ارتفـاع   ويرجـع ذلـك إىل   .سبق هلـا أن أجـرت استعراضـْين قـد يتعـيَّن إضـافتها إىل الـصندوقني             
، وُيـرجَّح أن تكـون احلالـة علـى هـذا            جمموعات إقليمية معيَّنة   يف اجلديدة الدول األطراف  عدد

يَّن أن ُتراعـى اعتبـارات       ويتعـ  .مـن املنطقـة نفـسها     النحو عند سحب الدول املستعرِضة بالقرعة       
القرعــة إعــادة ســحب  وإمكانيــة متبادلــة استعراضــات أال يكــون مثــة أي مثــل ضــمان أخــرى،
  .دولاستجابة بعض الوعدم 

    
  الدول األطراف اليت مل تكن قد قّدمت قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني عند إجراء     

    سحب القرعة
عـيِّن كـلُّ دولـة طـرف خـرباء حكـوميني يـصل           من اإلطار املرجعـي، ت     ٢١وفقاً للفقرة     -١٥

 ووقـت كتابـة هـذا التقريـر، مل تكـن      . خبرياً لغـرض القيـام بعمليـة االسـتعراض      ١٥عددهم إىل   
 ومـن أصـل هـذه الـدول         .قـد قـدَّمت قـوائم بأمسـاء خربائهـا احلكـوميني            بعُد مثاين دول أطـراف    

ــى اال     ــصديق عل ــة األخــرية بالت ــع دول يف اآلون ــا،   الثمــاين، قامــت أرب ــضمام إليه ــة أو االن تفاقي
 وقد أرِسلت مذكّرات شـفوية إىل هـذه الـدول األطـراف             .وكانت مثة أربع دول غري مستجيبة     

 من اإلطـار املرجعـي،      ٢١املتبقِّية تطلب إليها تقدمي قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني وفقاً للفقرة           
، ٤/١د دعــا املـؤمتر، يف قــراره   وقـ .وتبـذل األمانــة جهـوداً مكثَّفــة لـضمان تقــدمي هـذه القــوائم    

الــدولَ األطــراف الــيت مل تقــدِّم بعــُد قــوائم خربائهــا احلكــوميني إىل أن تقــدِّم تلــك القــوائم قبــل 
   .إجراء سحب القرعة بوقت كاٍف، وذكَّرها بوجوب املواظبة على حتديث تلك القوائم

    
    اجلدول الزمين لالستعراضات القطرية وتنفيذها   - باء  

، املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجـراء         ٤/١ املؤمتر، يف قراره     أيَّد  -١٦
الـيت وضـعها فريـق      ") املبـادئ التوجيهيـة   "ُيـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم           (االستعراضات القطريـة    

 وحتـدِّد املبـادئ التوجيهيـة مهـالً زمنيـة           . النهائية بنـاء علـى طلـب املـؤمتر         صيغتهااالستعراض يف   
 والغـرض   .ادية لالستعراضات القطرية من أجل ضمان اتِّساق وكفـاءة عمليـة االسـتعراض            إرش

من هذا القسم هو إعطاء حملة عامة عن اجلدول الزمين لالستعراضات القُطريـة الـيت أجرَيـت يف                  
   .السنوات األوىل إىل الثالثة
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نة الثالثـة، بـدأ    يف الـس  اليت أجريـت ومن أصل االستعراضات القطرية اخلمسة والثالثني    -١٧
 عقب سحب القرعة يف الـدورة الثالثـة، وبـدأت سـتة     ٢٠١٢يوليه / متوز ٢٠ استعراضاً يف    ٢٩

قرعـة يف دورة فريـق   ال سـحب  إعـادة  عقب ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول  ١٤استعراضات يف   
 يف ســت حــاالت بــسبب عــدم  هــذه اإلعــادةَاقتــضت الــضرورةُاالســتعراض الثالثــة املــستأنفة، 

 . اليت سبق اختيارهالدول األطراف املستعرِضةاستجابة ا
    

    اخلطوات األوَّلية لالستعراضات القطرية    
    تأكيد االستعداد للخضوع لالستعراض    

ُووجهت بعض حاالت التأخري يف السنة األوىل لكون بعـض البلـدان قـد أخـذت وقتـاً            -١٨
ه أيُّ حـاالت تـأخري مــن    ومل ُتواَجــ. يف اإلبـالغ عـن اســتعدادها للخـضوع لالسـتعراض    طـويال 

دول كانــت قــد أرجــأت   مــن أصــل مخــس ، والثالثــة ويف الــسنة .هــذا القبيــل يف الــسنة الثانيــة 
قرارهــا إجــراء  ثــالث دول فريــق االســتعراض بأبلغــت، ســبق أن الــسنة التاليــة استعراضــاهتا إىل

 موعــد وأبلغــت دولتــان أخريــان األمانــة بــذلك مــع حلــول، استعراضــاهتا خــالل الــدورة الثالثــة
 بيد أن دولة واحدة اخِتريت لغرض استعراضها يف الـسنة الثالثـة ظلَّـت               .الدورة الثالثة املُستأنفة  

 لذا فقد مت الشروع فعليـاً يف        .الستعراض ل للخضوع بإبداء استعدادها غري مستجيبة فيما يتعلق     
   . استعراضاً يف السنة الثالثة٣٤
    

    طرف املستعَرضةتعيني جهة وصل لتنسيق مشاركة الدولة ال    
 مـن املبـادئ التوجيهيـة، تعـيِّن كـلُّ           ١٣ من اإلطـار املرجعـي والفقـرة         ١٧وفقاً للفقرة     -١٩

ــسيق        ــاً، جهــةَ وصــلٍ لتن ــة أســابيع مــن إبالغهــا رمسي ــة طــرف مــستعَرضة، يف غــضون ثالث دول
 وقـــد تـــسبَّب التـــأخُّر يف تقـــدمي .مـــشاركتها يف عمليـــة االســـتعراض، وُتخِطـــر األمانـــةَ بـــذلك

ترشيحات جهات الوصل يف حدوث حاالت تـأخري عديـدة يف إجـراء االستعراضـات القطريـة                 
، الدولَ األطراف الـيت ُتـستعَرض خـالل سـنة معيَّنـة علـى               ٤/١ وحثَّ املؤمتر، يف القرار      .املعنية

   . اخلاصة هبا يف الوقت املطلوب وفقاً للمبادئ التوجيهيةالوصلكفالة تعيني جهات 
طالع باألعمال التحضريية مبكِّراً، أرسلت األمانة مذكّرة شـفوية قبـل        ومن أجل االض    -٢٠

ســحب القرعــة شــجَّعت فيهــا الــدول املــستعَرضة علــى ترشــيح جهــات الوصــل التابعــة هلــا يف    
 واستفاد من هذه اإلمكانية أكثر مـن نـصف عـدد الـدول األطـراف املـستعَرضة                  .مرحلة مبكِّرة 

 بـذلك أيـضاً مـشاركة جهـات الوصـل يف حلقـات العمـل                يف السنتني الثانية والثالثـة، فـضمنت      
   .التدريبية اليت ُعقدت مباشرة بعد دوريتْ فريق االستعراض
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  ترشيح جهات الوصل

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
 جهـة  ٣٠وقُدِّم التدريب إىل مجيع جهـات الوصـل املُعيَّنـة يف الـسنة الثالثـة واسـتفادت          -٢١

 كـان جلهـة الوصـل دور تنـسيقي ومل يكـن هلـا دور                 ويف حاالت قليلـة    .وصل من هذه الفرصة   
   .موضوعي أو تقين فَعيَّنت شخصاً آخر لتلقِّي التدريب

 الـدول املـستعَرضة يف الـسنة الثالثـة، مل تقـم دولـة غـري مـستجيبة ورد                   بـني بيد أنـه مـن        -٢٢
 . أي خطـوات أوَّليـة فيمـا يتعلـق باستعراضـها          كمـا مل تتخـذ    ذكرها أعاله بتعيني جهـة وصـل،        

وقد مشلـت اجلهـود اجلاريـة لالتـصال هبـذه الدولـة توجيـه رسـائل مـن املمثـل اإلقليمـي ملكتـب                         
بعثــات دائمــة يف نيويــورك بذلتــها  ثنائيــة وحمــاوالتاألمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة 

   .دول أطراف أخرى من املنطقة نفسها اليت تنتمي إليها تلك الدولةل
قامت بضع دول أيضاً بتغـيري جهـات الوصـل التابعـة هلـا بعـد أن                 وباإلضافة إىل ذلك،      -٢٣

ــيم           ــادة تنظ ــأخري جــرَّاء إع ــضرورة إىل حــاالت ت ــك بال ــأدَّى ذل ــدأ، ف ــد ب ــتعراض ق كــان االس
   .اخلطوات األوَّلية

، ٢٠١٣فربايــر /وبالنــسبة للــسنة الرابعــة أرســلت األمانــة مــذكّرات شــفوية، يف شــباط  -٢٤
 وباشـرت عـّدة   . التقرير كانت عّدة تعيينـات مـا زالـت عالقـة    للغرض نفسه؛ ووقت كتابة هذا 

   .دول العمل بالفعل على إعداد ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية

) دولة طرفا٢٧ً(السنة األوىل 
) طرفاًدولة ٤١(السنة الثانية 

) طرفاًدولة ٣٥(الثالثة السنة 

 مل يتم بعُد
أكثر من

   أشهر ٣

  أسابيع ٣بني 
   أشهر ٣و

 يف غضون 
   أسابيع٣
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أمــا مــن حيــث خلفيــة جهــات الوصــل، فكانــت تنتمــي إىل اهليئــات الوطنيــة ملكافحــة     -٢٥
خلارجيــة أو وزارات الفـساد ووزارات العـدل وسـلطات وطنيـة أخـرى، مبـا يف ذلـك وزارات ا       

 ويف السنتني الثانية والثالثة أنشأت عّدة دول جلاناً مـشتركة بـني الـوزارات أو جلـان                  .التحديث
ــوطين      ــصعيد ال ــا علــى ال ــة االســتعراض وإجرائه ــى عملي ــسيق لإلشــراف عل  وأتاحــت عــّدة  .تن

  .جهات وصل بيانات االتصال اخلاصة هبا على الصعيد الوطين
    

ف املستعرِضة بيانات االتصال اخلاصة خبربائها احلكوميني وتنظيم إرسال الدول األطرا    
    التواصل األوَّيل باهلاتف

 من املبادئ التوجيهية على ضرورة تنظـيم عمليـة تواصـل باهلـاتف يف               ١٦تنص الفقرة     -٢٦
ــدء إجــراء االســتعراض         ــاً بب ــستعَرضة رمسي ــة الطــرف امل ــالغ الدول غــضون شــهر واحــد مــن إب

يف عمليــة التواصــل باهلــاتف الدولــة الطــرف املــستعَرضة والدولــة األطــراف  وتــشارك .القُطــري
 وبغيـــة تنظـــيم العمليـــة األوىل .املـــستعرِضة وموظـــف األمانـــة املُكلَّـــف باالســـتعراض القُطـــري

للتواصــل باهلــاتف، طلبــت األمانــة إىل الــدول األطــراف املــستعرِضة تعــيني أشــخاص كجهــات  
   .الغها ببيانات االتصال هبموصل من بني اخلرباء احلكوميني وإب

    اإلطار الزمين للتواصل األوَّيل باهلاتف
  
  
 

  
  
  
  
  
  
    

لقرعــة بــسبب عــدم اســتجابة ل أجرِيــت ســت عمليــات إعــادة ســحب يف الــسنة الثالثــة  -٢٧
 وباإلضــافة إىل ذلــك، .الــدول األطــراف املــستعرِضة املُختــارة لالتــصاالت الــيت أجرِيــت معهــا  

) دولة طرفا٢٧ً(السنة األوىل 
 ) دولة طرفا٤١ً(السنة الثانية 
 ) دولة طرفا٣٥ً(السنة الثالثة 

 أكثر من مل يتم بعُد
   أشهر ٣

   شهر واحدبني
   أشهر٣و

 يف غضون 
  شهر واحد
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ــأخَّر إجــراء عــدّ  ــة جــرَّاء ت ــأخُّرة استعراضــات قطري ــا أو    َت ــشار إليه ــصال املُ ــات االت ــسلُّم بيان  ت
   .التغيريات يف اخلرباء املستعرِضني بعد بدء االستعراض ذي الصلة

وُوجِهت حاالت تـأخري يف معظـم االستعراضـات فيمـا يتعلـق بتنظـيم االتـصال األوَّيل                    -٢٨
 فقد أجرِيت أربعـة اتـصاالت يف غـضون شـهر       .ية من املبادئ التوجيه   ١٦باهلاتف وفقاً للفقرة    

واحـد  فتـرة تتـراوح بـني شـهر          اتـصاالً يف غـضون       ١٣واحد مـن بدايـة االسـتعراض القطـري و         
 وُعقــدت عــّدة جلــسات متهيديــة علــى هــامش الــدورة الثالثــة املُــستأنفة، وُعقــد  .وثالثــة أشــهر

   .ت إعادة سحب القرعةمعظمها بعد الدورة املذكورة، وتأخَّر عقد بعضها جرَّاء عمليا
    

    التقييم الذايت    
 مــن املبــادئ التوجيهيــة تبلــغ الدولــة الطــرف املــستعَرضة األمانــة، يف  ١٥وفقــاً للفقــرة   -٢٩

غضون شهرين من إبالغها رمسياً ببدء إجـراء االسـتعراض القُطـري، برّدهـا علـى قائمـة التقيـيم           
ة التقيـيم الـذايت املرجعيـة خـالل عمليـات        وقد نوقش موعد تقدمي قائم     .الذايت املرجعية الشاملة  
 ويف عّدة حاالت أشارت دول أطـراف مـستعَرضة إىل أهنـا حتتـاج إىل             .التواصل األوَّيل باهلاتف  

فترة زمنية أطول الستكمال التقييم الذايت، وذلك مراعاةً ألسباب عديـدة منـها العوائـق التقنيـة           
   .واحلاجة إىل إجراء تنسيق بني األجهزة

 السنة الثالثـة مـن دورة        خالل  بني االستعراضات الـخمسة والثالثني اليت اسُتهلّت      ومن  -٣٠
االستعراض احلالية قدَّمت تسع عشرة دولة طرفاً مستعَرضة ردوداً مكتملـة علـى قائمـة التقيـيم                

 وقــدَّمت دولتــان طرفــان رديهمــا يف غــضون املهلــة .الــذايت املرجعيــة وقــت كتابــة هــذا التقريــر
 وقـدَّمت عـشر دول إضـافية ردودهـا     .٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول  ٢٠دَّدة وذلك حبلـول     الزمنية احمل 

يف فترة تراوحت ما بني شهرين وثالثة أشهر بعد بدء االستعراض رمسياً، يف حني قدَّمت سـبع                 
، وكانـت   معلَّقـة بـاقي الـردود  ت   ومـا زالـ    .قـت كتابـة هـذا التقريـر       وقبيل  دول أخرى ردودها    

تقدمي تلك الردود، وذلك بوسائل من ضـمنها تـوفري املـساعدة مـن              جتري متابعة نشطة لضمان     
 .خــالل املكاتــب امليدانيــة التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة وشــركائه 

والتمست عّدة دول أطراف املساعدة من األمانة من أجل اسـتكمال ردودهـا املتعلقـة بـالتقييم                 
   .علومات عن املساعدة املقدَّمة يف هذا الصددالذايت، ويرد أدناه مزيد من امل

وأخذت الدول األطراف املستعَرضة يف السنتني الثانية والثالثـة وقتـاً أطـول السـتكمال        -٣١
 ويف الوقت ذاته جتدر اإلشارة إىل أنَّ عمـوم الـردود   .ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية     

لثانية والثالثة تضمَّنت معلومـات أكثـر اكتمـاالً؛ وبالتـايل قـد      املتعلقة بالتقييم الذايت يف السنتني ا  
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 . وقتـا أقـل     مجع البيانـات الناقـصة خـالل مرحلـة احلـوار النـشط             أن تستغرق عملية  يكون ممكناً   
وقد أنشأت عّدة دول جلان تنسيق وعقدت حلقات عمل لصوغ ردودها والتحقَّق مـن صـحة    

غـرات يف وقـت سـابق الستعراضـاهتا واسـتخدمت          بعض الدول حتليالً للث    ت وأجر .هذه الردود 
  .ا التحليل فيما قدَّمته من ردودنتائج هذ

    
      تقدمي الردود املتعلقة بقائمة التقييم الذايت املرجعية

 
  
  
  
  
  
  
  
      

وفيما يتعلق بإجراء مشاورات مـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني الـوطنيني والقيـام بنـشر                    -٣٢
يم الذايت املرجعية، أبلغت دولتـان طرفـان األمانـةَ بإجرائهمـا مـشاورات              الردود على قائمة التقي   

مـع أصــحاب املـصلحة املعنــيني يف الـسنة األوىل، وأبلغــت مثـاين دول أطــراف األمانـة بإجرائهــا      
ــة   ــسنة الثاني ــة يف ال ــشارة أصــحاب املــصلحة  عــّدة أخــرى  وقامــت دول .مــشاورات مماثل  باست

ــيني  ــا  املعن ــيهم وتعمــيم ردوده ــشر هــذه  بأوعل ــردود ن ــى ال ــة  عل ــع شــبكية وطني ــة مواق  متوخيِّ
على املوقع الشبكي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات          أواحلصول على تعليقاهتم عليها،     

الــيت  اللجــان الوطنيــة يف أصــحاَب املــصلحة املعنــيني الــوطنيني  عــّدة دول وأشــركت .واجلرميــة
 بعــض علــى وجــه التحديــد وتعهَّــدت .عليهــاواإلشــراف  عمليــة االســتعراضتنــسيق أنــشئت ل

 أبلغـت  و. حـول ردودهـا  مع القطاع اخلاص  إجراء مشاورات   السنة الثالثة ب   يف الدول األطراف 
   .يف صوغ ردودها مع األوساط األكادميية األمانة بتعاوهنا دول أخرى

    

) دولة طرفا٢٧ً(السنة األوىل 
) دولة طرفا٤١ً(السنة الثانية 
) دولة طرفا٣٥ً(السنة الثالثة 

 أكثر من مل يتم بعُد
   أشهر ٦

  شهرين بني
   أشهر٦و

  يف غضون
  شهرين
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    االستعراض املكتيب    
م اخلـرباء احلكوميـون إىل األمانـة         من املبادئ التوجيهية، جيـب أن يقـدِّ        ٢١وفقاً للفقرة     -٣٣

نتــائج االســتعراض املكــتيب يف غــضون شــهر واحــد مــن تلقِّــي الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت    
   .املرجعية الشاملة وأيِّ معلومات تكميلية تقدِّمها الدولة الطرف املستعَرضة

رباء وخــــالل عمليــــات التعريــــف األوليــــة ووفقــــاً للمبــــادئ التوجيهيــــة، ُدعــــي اخلــــ  -٣٤
 .املستعرِضون إىل توزيع املهام واملسائل فيما بينهم، مع مراعاة ميدان الدراية الفنية لكـل منـهم               

ويف معظم االستعراضـات اتَّفـق اخلـرباء علـى توزيـع أعمـاهلم وفقـاً للفـصلني املـستعَرضني، ويف                     
ابـع يف آن  حاالت أخـرى قـّرروا أن تتنـاول جمموعتـا اخلـرباء املـستعرِضني الفـصلني الثالـث والر           

   . ويف حاالت قليلة ُوزِّع العمل وفقاً جملموعات أحكام حمدَّدة.واحد
ــر     -٣٥ ــذا التقري ــة ه ــت كتاب ــاك  ووق ــت هن ــى      كان ــردود عل ــة لل ــة استعراضــات مكتبي ثالث

ــة   ــة اخلاصــة باالتقييمــات الذاتي ــسنة الثاني ــزال معلَّقــة ل ــأخُّر يف تقــدمي املعلومــات    ال ت  بــسبب الت
 وفيما يتعلق بالسنة الثالثة مت تلقِّـي أربعـة استعراضـات مكتبيـة،              .ترمجةومواجهة صعوبات يف ال   

 وكانت مثة أيـضاً عـّدة استعراضـات         .يف حني كانت مثة عّدة استعراضات أخرى قيد التحضري        
   .مكتبية قيد الترمجة

 الـذي  خطـط النمـوذجي   املشـكل  يف االستعراضات املكتبيـة  تقدمي   يتزايد أخذ   وعموما  -٣٦
 ذلــك مســح و.قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  الــردود علــى بعــد إدراج مانــة وعمَّمتــهاألأعدَّتــه 

حيثمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــاً مـــن حيـــث  وثيقـــة موحَّـــدة واألمانـــة بالعمـــل علـــىللمـــستعرِضني 
للحـصول   علـى تقـدمي طلبـات        أيـضاً  اخلـرباء املـستعرِضني   وجرى تشجيع    .االحتياجات اللغوية 

مـن أجـل    االستعراض املكتيبريثما يتم االنتهاء من    و يف البداية  ةوثائق إضافي  أو على معلومات 
  . وترمجتهاالوثائقإرسال تيسري 

    
    وسائل احلوار املباشر األخرى    

 من املبادئ التوجيهية ينبغـي أن ُيـستكَمل االسـتعراُض املكتبــي، إذا              ٢٤عمالً بالفقرة     -٣٧
ائل أخـرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر،      وافقت على ذلك الدولة الطرف املستعَرضة، بـأيِّ وسـ        

   .مثل القيام بزيارة قُطرية أو عقد اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
 الــــدول األطــــراف الــــسبع والعــــشرين املــــشمولة يف الــــسنة األوىل مــــن  بــــنيومــــن   -٣٨

ــ، وُعقطريــةزيــارة  ٢٤ أُوِفــدتاالستعراضــات،  ــا ِق بــني  ومــن .د اجتماعــان مــشتركان يف فيين
 ٢٨ أُوِفـدت الدول األطراف اإلحدى واألربعني املشمولة يف السنة الثانية مـن االستعراضـات،             
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د اجتماعـــان مـــشتركان يف فيينـــا، يف حـــني وافقـــت عـــشر دول أخـــرى  ، وُعِقـــ قطريـــةزيـــارة
 الــدول بــني ومــن .مــستعَرضة علــى وســائل حــوار مباشــر كــان معظمهــا يف مراحــل التخطــيط 

ــة مــن االستعراضــات،   األطــراف اخلمــس والــثالثني  أُوِفــدت زيارتــان  املــشمولة يف الــسنة الثالث
ة منـها يف خمتلـف      ، وقد وافقت غالبية الدول على وسائل حوار مباشر أخرى كان عدّ           قطريتان

  .مراحل التخطيط
    

    وسائل احلوار املباشر األخرى
  
  

 
  
  
  
  
  
  
    

ولـة الطـرف املـستعَرضة بتخطـيط         من املبادئ التوجيهيـة تـضطلع الد       ٢٤ووفقاً للفقرة     -٣٩
 وقد أعدَّت جهاُت الوصـل جـدولَ األعمـال وقّدمتـه إىل املـستعرِضني               .وتنظيم الزيارة القُطرية  

ــة   ــارة القُطري ــل إجــراء الزي ــة قب ــسنة األوىل وعمــالً   .واألمان ــسبة يف ال  واســتنادا إىل اخلــربة املكت
عمال الزيارات القطريـة فتـرة زمنيـة        باإلرشادات اليت وفَّرها فريق االستعراض، تضمَّن جدول أ       

إلعداد العـّدة للتنـسيق قبـل بـدء االجتماعـات، فـضالً عـن متديـد فتـرات جلـسات اإلحاطـة يف                
 وكــان .هنايــة الزيــارة حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا، مــن أجــل االتفــاق علــى املالحظــات الرئيــسية  

  . أيضاً تأثري على طول الزيارات القطرية واجتماعات اإلحاطة الشفويةملتطلِّبات الترمجة
 مـن اإلطـار     ٣٠وحيثما جرت زيارات قطرية يف السنتني األوىل والثانية، وفقا للفقـرة              -٤٠

املرجعــي، تــضمَّنت غالبيــة تلـــك الزيــارات عقــد جلــسات مـــع أصــحاب املــصلحة املعنـــيني         
اجملتمـع  ضمَّت دوائـَر    ت يف شكل أفرقة      وجرى تنظيم تلك اجللسات يف بعض احلاال       .اآلخرين

) دولة طرفا٢٧ً(السنة األوىل 
) دولة طرفا٤١ً(السنة الثانية 

 ال حوار مل يتم بعُد
  باشرام

   مشتركاجتماع
 يف فيينا

 زيارة قطرية
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 التجاريـة وسـائر أصـحاب املـصلحة         والرابطـات املدين والقطـاع اخلـاص واألوسـاط األكادمييـة          
 كأعـضاء يف   املعنيـون اآلخـرون    ويف حاالت أخرى، ُمثِّـل أصـحاب املـصلحة           .املعنيني الوطنيني 

   .جلان التنسيق الوطنية
    

      الزيارات القطريةإشراك أصحاب املصلحة املعنيني يف 
  
  

 
  
  
  
  
  
        

    نتائج عملية االستعراض القطري    
 علـى    يتعـيَّن   مـن املبـادئ التوجيهيـة      ٣٠ من اإلطار املرجعي والفقرة      ٣٣عمالً بالفقرة     -٤١

ــة، بالتعــاون          ــر اســتعراض قُطــري وخالصــة وافي ــستعرِضني إعــداُد تقري اخلــرباء احلكــوميني امل
 وحيـّدد التقريـر أوجـه       .دولة الطـرف املـستعَرضة ومبـساعدة مـن األمانـة          والتنسيق الوثيقني مع ال   

 .النجاح واملمارسـات اجليـدة والتحـدِّيات املواَجهـة، ويقـّدم مالحظـات بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة                  
ويتضّمن التقرير، حـسب االقتـضاء، حتديـد االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة الالزمـة لغـرض                    

   .حتسني تنفيذ االتفاقية
اخلــط احلاســويب   لتقــارير االستعراضــات القطريــة علــى    الوافيــةوُتوَضــع اخلالصــات    -٤٢

 )٣(ا جزءاً من وثائق فريق االستعراض، وكذلك علـى صـفحة املـوجز القطـري              املباشر، باعتباره 
يف  خالصـة وافيـة     ١٩كانـت قـد ُوضـعت يف          ووقت كتابة هذا التقرير    .لتسهيل الرجوع إليها  
───────────────── 

  )3( html.index/profile-country/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www.  

 ) دولة طرفا٢٧ً(السنة األوىل 

 ) دولة طرفا٤١ً(السنة الثانية 

 ال حوار مل يتم بعُد
  باشرام

  اجتماع
مشترك يف فيينا

  زيارة قطرية
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ــة و ــسنة    أِتيحــتصــيغتها النهائي  لفريــق االســتعراض فيمــا خيــص االستعراضــات املــشمولة يف ال
 ويف الـسنة    . وضع الصيغة النهائية جلميع اخلالصات الوافية األخـرى         جيري األوىل يف حني كان   

أِتيحـت لفريـق االسـتعراض، يف     يف صـيغتها النهائيـة و      الثانية ُوضعت اثنتا عـشرة خالصـة وافيـة        
خرى سُتقدَّم من أجل جتهيزهـا قبـل حلـول موعـد دورة             حني كانت مثة عّدة خالصات وافية أ      

ــواردة يف    .فريــق االســتعراض الرابعــة  ــائج ال  ومت التوصُّــل يف عــّدة حــاالت إىل اتفــاق علــى النت
ــشكله          ــتعراض القطــري ب ــر االس ــة لتقري ــصيغة النهائي ــل وضــع ال ــة قب ــشروع اخلالصــة الوافي م

بعض احلاالت جرَّاء احلاجـة إىل إجـراء مزيـد           وتأخَّر االتفاق النهائي على التقارير يف        .املكتمل
 اعتمادهــا مــن ِقبــل الربملانــات أو جمــالس  احلاجــة إىلمــن املــشاورات علــى الــصعيد الــوطين، أو

   .الوزراء
وتبــيَّن يف عــّدة استعراضــات قُطريــة أنَّ ترمجــة مــشاريع تقــارير االستعراضــات القُطريــة   -٤٣

فق عليها كانت ضرورية، مـع أنَّ املبـادئ التوجيهيـة مل            واخلالصات الوافية إىل لغات العمل املتَّ     
 وقد استمر اخلرباء احلكوميون واألمانـة يف        .تتضمَّن أحكاماً حتدِّد الوقت اإلضايف الالزم لذلك      

االتصال جبهات الوصل التابعـة للـدول املـستعَرضة يف تلـك املرحلـة مـن أجـل استيـضاح بعـض             
 طول الفترة الزمنيـة   ، وبسبب   بعض احلاالت  يف و .اتاألمور أو احلصول على مزيد من املعلوم      

ــر  للتوصُّــل إىل اتفــاق  الالزمــة ــشأن التقري ــدابري  ب ــة ، أصــبحت تــشريعات أو ت ــدة أو معدَّل  جدي
  .حيثما اقتضى األمرُمتاحة وقد مت جتسيدها يف احلواشي، 

 ١٠٠وتراوح طول تقارير االستعراضات القطريـة تبعـاً للغـة وعـدد املرافـق بـني زهـاء                     -٤٤
   . صفحة٥٠٠صفحة وأكثر من 

    
    دور أمانة اآللية  - جيم  

 من اإلطار املرجعي، تؤدِّي األمانةُ كلَّ املهام الالزمـة لـضمان كفـاءة              ٤٩فقاً للفقرة   و  -٤٥
أداء اآللية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقين واملوضوعي إىل الدول األطـراف، بنـاًء علـى طلبـها،                   

   .يف سياق أداِء مهام اآللية
    

    الدورات التدريبية    
وفقــاً لإلطــار املرجعــي واملبــادئ التوجيهيــة، نظّمــت األمانــةُ دورات تدريبيــة لتعريــف     -٤٦

ــدول املــستعرِضة      ــدول األطــراف املــستعَرضة واخلــرباء احلكــوميني مــن ال جهــات الوصــل يف ال
 املــؤمتر، يف رحَّــبو .املنهجيــة املتَّبعــة يف عمليــة االســتعراض بباألحكــام املوضــوعية لالتفاقيــة و

األطـراف   ميـع الـدول    جل تقريبـاً حـىت اآلن، كـان      األمانـة؛ و   التدريب الذي تقدِّمه  ، ب ٤/١قراره  
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 الـــدورات  تلـــكيف مـــشاركون يف االستعراضـــات،بـــصفة واحـــدة أو صـــفتني معـــاً املـــشاركة 
 عـام   منـذ  مـن ِقبـل املـشاركني      اسـتبياناً مـستكمالً      ٢٥٠ ا يقرب مـن    مل حتليل أجرِي و .التدريبية
الــدورات  أمــا .تنفيــذ التــدريب النمــائط ذات الـصلة وعمليــة  لقَْصــ مـن أجــل مواصــلة  ٢٠١٠
 الرابعــة، لــن لــسنة بــشأن االــنقص يف التمويــلبــسبب و التربُّعــات؛ رهــن بتــوافر هــي فالتدريبيــة
لبلـدان منـواً     متويـل املـشاركني إال مـن ينتمـي منـهم إىل أقـلّ ا               يف وضع ميكِّنها مـن      األمانة تكون

  .الذين مل جيرِ بعُد تدريبهملدول األطراف املستجدَّة، او
ــستعَرضة واخلــرباء         -٤٧ ــدول امل ــة لل ــة جلهــات الوصــل التابع ــاين دورات تدريبي وُنظِّمــت مث

يونيـــه وتـــشرين /احلكـــوميني التـــابعني للـــدول املـــستعرِضة وذلـــك يف الفتـــرة مـــا بـــني حزيـــران
ة ُعقـــدت يف فيينـــا وحلقتـــا عمـــل ، مبـــا يف ذلـــك ســـت دورات تدريبيـــ٢٠١٢نـــوفمرب /الثـــاين

 وُعقدت دورات تدريبيـة أخـرى عقـب         .إقليميتان ُعقدتا يف موسكو وكواالملبور، على التوايل      
دورة فريق االستعراض الثالثة املُستأنفة، مبا يشمل عّدة برامج تدريبية خمصَّـصة الغـرض قُـدِّمت                

 .إىل الدول األطراف، بناء على طلبها

ملـساعدة   ا معظـم احلـاالت،    يف،  خمّصـصة الغـرض هـدفها      وطنيةحلقات عمل    وُعقدت  -٤٨
 أفغانــستان إثيوبيــا ويف، وذلــك الــشاملة قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة علــى صــوغ ردود علــى

ــشعبية        و ــة ال ــة الو الدميقراطي ــونس ومجهوري ــسوانا وت ــة املتحــدة وبوت ــارات العربي ــا واإلم ألباني
 وجيبـــويت والـــرأس األخـــضر ورومانيـــا والـــصني  ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة 

وقد ُعقدت عّدة حلقات عمـل مـن حلقـات           .والكامريون وكمبوديا ومصر وموريتانيا واليمن    
مكتـب األمـم املتحـدة      ونفَّـذ كما نظَّـم   .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    مع العمل تلك بالتعاون  

موجَّهـة  بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       حلقة عمل مشتركة بينه و     املعين باملخدِّرات واجلرمية  
 بشأن التحـضري    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    لية استعراض   آل جهات الوصل التابعة     إىل

يوليـه  /و، يف متـوز   سـ منها، ُعقدت يف بوركينـا فا      واستبانة الدروس املستفادة  لعملية االستعراض   
٢٠١٢.   

    
    ات القطريةدور األمانة يف تنفيذ االستعراض    

ُيخصَّص لكل استعراض قُطري موظفان من األمانة، مع مراعاة عّدة أمور منها لغـات                -٤٩
ــتخدامها يف االستعراضــات     ــل املتَّفــق علــى اس  وقــد ُوضــعت ترتيبــات داخليــة لــضمان     .العم

 وُيكلَّف موظفُّو األمانة، على وجه اخلصوص، بإعداد اللمحـة          .التشغيل السلس واملتَّسق لآللية   
لعامة عن عمليات االستعراضات القطرية وبإجراء التحـضريات الالزمـة للمتطلبـات اإلجرائيـة              ا
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يف االتِّــساق تــوخي لالستعراضــات، باإلضــافة إىل ضــمان تقــدمي اخلالصــات الوافيــة وكــذلك   
  .خمتلف االستعراضات القطرية

إىل إعــداد ومــن أجــل دعــم االســتعراض املكــتيب واحلــوار النــاتج عنــه، ُدِعيــت األمانــة     -٥٠
نــسخة ُمدَمجــة مــن نتــائج االســتعراض املكــتيب لــدى تلقّيهــا تعليقــات مــن اخلــرباء احلكــوميني،  
وحتديث تلك الوثيقـة مـع اسـتمرار إجـراء املزيـد مـن تبـادل وجهـات النظـر بـني جهـة الوصـل                        

 . من صوغ تقريـر االسـتعراض القطـري واخلالصـة الوافيـة            واالنتهاءاملعنية واخلرباء احلكوميني،    
 االستعراضـات،  لغـات  ب مباشـرةً  متَّ ذلك وحيثما ُوجدت القدرة اللغوية على الصعيد الداخلي،        

وإىل إتاحــة الفرصــة جلهــات  ترمجــة الاحلاجــة إىل إىل أدىن حــّد مــن بالتــايل إىل التقليــلا أدَّى ممــ
   .لغاهتم اخلاصة بوحوارات مشاورات يف لالخنراط الوصل واخلرباء

بت فيها الدولة الطرف املستعَرضة وسـائل حـوار مباشـر أخـرى،             ويف احلاالت اليت طل     -٥١
كإجراء زيارة قُطرية أو عقد اجتماع مشترك يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا، وفقـاً للفقـرة                     

 من املبادئ التوجيهية، وفَّرت األمانة متويالً من التربُّعـات          ٢٤ من اإلطار املرجعي والفقرة      ٢٩
 وبـسبب نقـص يف التمويـل فيمـا خيـص      . احلـوار املباشـر تلـك   من أجل استخدام إحدى وسائل  

السنة الرابعة، وقت كتابة هذا التقرير، لـن ُتمـوَّل سـوى مـشاركة خـبري حكـومي واحـد لكـل            
ــة طــرف مــستعرِضة  ــة    .دول ــارات القطري  وباإلضــافة إىل ذلــك، ســُتدعى الــدول إىل متويــل الزي

   .اخلاصة ببلداهنا حيثما أمكن ذلك
    

    ل اللغويةاملسائ  - دال  
جيـوز إجـراء عمليـة االسـتعراض القُطـري بـأيِّ       " من اإلطار املرجعـي،    ٥١وفقاً للفقرة     -٥٢

 وتتولَّى األمانة مسؤولية تـوفري مـا يلـزم مـن ترمجـة حتريريـة وشـفوية                  .لغة من لغات عمل اآللية    
 ١٥لفقـرة    ووفقاً ل  ."إىل أيِّ من لغات عمل اآللية حسبما يكون ضرورياً ألداء مهامها بكفاءة           

من املبـادئ التوجيهيـة، تقـوم األمانـة بترمجـة الـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، عنـد                         
   .االقتضاء، وتعميمها على اخلرباء احلكوميني يف غضون شهر واحد

ومن بني االستعراضـات القطريـة الـسبعة والعـشرين الـيت أُجرَيـت يف الـسنة األوىل مـن             -٥٣
 يف املائة بـثالث     ٧ يف املائة بلغتْين، و    ٤٥ يف املائة بلغة واحدة، و     ٤٨َي  دورة االستعراض، أجر  

 ومــن أجــل تيــسري االستعراضــات، اتَّفــق اخلــرباء علــى العمــل بلغــة الدولــة الطــرف          .لغــات
ــستخدمة يف       ــل املــ ــات العمــ ــدد لغــ ــذلك عــ ــصوا بــ ــة، فقلَّــ ــة اإلنكليزيــ ــستعَرضة أو باللغــ املــ

 يف ٣٤واحــد واألربعــني يف الــسنة الثانيــة، أجــرَي   االستعراضــات البــني ومــن .االستعراضــات
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 وكانـت الترمجـة مطلوبـة       . يف املائـة بـثالث لغـات       ٧ يف املائة بلغتْين، و    ٥٩املائة بلغة واحدة، و   
 ومـــن بـــني .غـــري أّي مـــن اللغـــات الرمسيـــة الـــستأخـــرى يف استعراضـــْين قطـــريني مـــن لغـــة 

اخلمـسة والـثالثني الـيت حتـدَّدت فيهـا          االستعراضات األربعة والثالثني، من أصل االستعراضات       
 ٥٣ يف املائة مـن االستعراضـات بلغـة واحـدة، و    ٤١االحتياجات اللغوية، من املقّرر أن ُيجرى      

   . يف املائة بثالث لغات٦يف املائة بلغتْين، و
 وإضـافة إىل ترمجـة      .وقد لزم الوفاء باالحتياجات من الترمجـة طـوال عمليـة االسـتعراض              -٥٤

ئمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة وتقريـر االسـتعراض القُطـري النـهائي، ُوفِّـرت خـدمات                    الرد علـى قا   
الترمجة التحريرية والشفوية خـالل االسـتعراض املكـتيب للتعليقـات الـيت قدَّمتـها الـدول األطـراف                   
املستعرِضة، يف أثناء احلوار الذي أعقبه مع الدولة الطـرف املـستعَرضة ومـن أجـل االتفـاق بـشأن                    

 وتعظـيم كفـاءة    ترمجـة تكـاليف ال  اجلهود املستمرة لتقلـيص      ويف إطار    . االستعراض القُطري  تقرير
ــة  لغــة اماســتخدعلــى  ،حيثمــا أمكــن ،اخلــرباء احلكــوميني جــرى تــشجيع االستعراضــات، الدول

 جـرت عليـه املمارسـة يف    كمـا  املـستعرِضة األخـرى،   مع الدولـة  مشتركة لغة عمل املستعَرضة أو 
 مت تشجيع جهـات     الترمجة، بشأن   من أجل تقليص التكاليف اليت ُتتكبَّد      و .الثانيةو السنتني األوىل 

  .على مدار االستعراض الترمجة عّدة جوالت من املستعرِضني على تفادي طلب واخلرباءالوصل 
    

    الدروس املستفادة واجلهود الرامية إىل حتسني عملية االستعراض  -ثانياً  
    تنظيم األمانة    

 إىل الــدروس املــستفادة مــن تنفيــذ االستعراضــات القطريــة الــيت اضــطُِلع هبــا يف  اســتناداً  -٥٥
السنوات األوىل إىل الثالثة، اّتخذت األمانة طائفة من اإلجـراءات للتـصدِّي للتحـدِّيات الناشـئة                

   .من االستعراضات
ــة،         -٥٦ ــسق لآللي ــسلس واملتَّ ــشغيل ال ــة مــن أجــل ضــمان الت ــات داخلي   فقــد ُوضــعت ترتيب
 كلغـات عمـل    ميكـن أن ُتـستخدم اآلن      املتحـدة  الـست لألمـم    سيما أن مجيع اللغات الرمسية    ال  

املـساعدة إىل    حتسني سبل تقـدمي    من   امليدانيني املستشارين نشر ومكَّن .موظَّفي األمانة  من ِقبل 
 نتـائج ستعراضات، فـضالً عـن متابعـة ال        لال اليت تتأهب و   أ حاليا، سواء الدول املستعَرضة     الدول

   .التقنية لنظر يف إمكانية تقدمي املساعدةوا
ز القـدرات االسـتيعابية املتاحـة       وبالنظر إىل حجـم االحتياجـات مـن الترمجـة الـذي جتـاوَ               -٥٧

متزايد القدرةَ االستيعابية للمكاتب امليدانية التابعة ملكتب األمـم        على حنو   ز  داخلياً، وكذلك جتاوَ  
النظر أيضاً إىل املـشاكل الـيت ُووجهـت فيمـا خيـص اتِّـساق            املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، وب    
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وجودة املنتجات النهائية، أصدرت األمانة عقوداً إىل ست شركات بعد عملية التماس عطـاءات   
   .لتوفري خدمات شاملة يف جمال الترمجة، وفقاً لقواعد االشتراء املعمول هبا يف األمم املتحدة

    
    حتديث األدوات     

ــاًء ع  -٥٨ ــذايت      بن ــيم ال ــة، لقائمــة التقي ــه الثالث ــدول األطــراف، يف دورت لــى اعتمــاد مــؤمتر ال
املرجعية الشاملة، ووفقاً لإلطار املرجعي آللية االستعراض، يتعّين علـى مجيـع الـدول األطـراف                

   . اخلطوة األوىل من عملية االستعراضباعتبارهااملستعَرضة أن تستخدم هذه القائمة 
أنَّ املعرفـة خبلفيـة الدولـة الطـرف املـستعَرضة أمـر ال بـد منـه إلجـراء                    وحيث إنـه تبـيَّن        -٥٩

اســتعراض فّعــال، فقــد تَواَصــل توســيع نطــاق اجلــزء التمهيــدي لقائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  
ليشمل التقييمات السابقة ومشاريع قوانني أو تدابري حمتملة هي قيـد           " املعلومات العامة "بعنوان  

 قـدَّمت الـدول    و .لـسياسي الـداخلي   ألسئلة عن النظام القانوين واملؤسـسي وا      النظر، إضافة إىل ا   
 ردوداً مكتملـة حـىت يتـسنَّى تيـسري عمليـة            قبـل تقـدميها    حـىت  يف بعض األحيـان    هذه املعلومات 

   .اخلرباء احلكوميني من ِقبلاألوَّيل للمواد ذات الصلة وكذلك االستعراض الترمجة 
خطط األوَّيل لـصفحات املـوَجزات القُطريـة اخلاصـة بالـدول           امل َصقْلوواصلت األمانة     -٦٠

 وحتتــوي هــذه الــصفحات علــى مجيــع املعلومــات ذات الــصلة بــشأن  )٤(.األطــراف يف االتفاقيــة
مشاركة الدولة يف هذه اآللية، مبا يف ذلك اخلالصـة الوافيـة لتقريـر االسـتعراض القطـري الـذي            

 النهائية، فـضال عـن تـوفري روابـط ُتوِصـل إىل       صيغته أِتيح جبميع اللغات الرمسية حيثما ُوضع يف      
األدوات واملـوارد الالزمـة مـن أجـل رصـد           " (TRACK" "تراك"التشريعات املُتاحة على البوَّابة     
وإىل املعلومات اليت تتـضمَّنها اإلخطـارات الـيت ُتقـدَّم مبوجـب             ) معريف يف جمال مكافحة الفساد    

لـواردة يف البوَّابـة والتـصديق عليهـا مـن ِقبـل الـدول لـدى                  كما مت حتديث املعلومات ا     .االتفاقية
ــام استعراضــاهتا  ــة أن تــضع علــى موقعهــا     .اختت ــدول األطــراف أن تطلــب إىل األمان  وميكــن لل

  .قائمة املرجعية وتقارير استعراضاهتا القطرية النهائيةالالشبكي ردودها على 
دت األمانـة بـأن تعمـل، مـع         ومن أجل تيسري صوغ تقريـر االسـتعراض القُطـري، تعهَّـ             -٦١

دائرة تكنولوجيا املعلومات يف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، علـى إعـداد                   
يف قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة إىل       براجمية حاسوبية متكّن مـن نقـل الـردود املتـضّمنة            

 بالفعـل اسـتخدام هـذه    ان جيري وك .املخطط النموذجي اخلاص بتقارير االستعراضات القُطرية     
، وقـت   جاريـاً كـان العمـل     السنة الثالثـة و    يف باللغة اإلجنليزية  الواردة   الردودالسمة فيما يتعلق ب   
───────────────── 

  )4( html.index/profile-country/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www.  
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 وتقـرَّر أن يتلقَّـى      .كتابة هذا التقرير، بـصدد توسـيع نطـاق اسـتخدامها جبميـع اللغـات الرمسيـة                
 النمـوذجي املنـصوص عليـه يف    خطط امليف شكل التقييم الذايت الردود على املستعرِضون   خلرباءا

 استعراضـهم  تقـدمي  فيمكنـهم، بالتـايل،      مادة من مـواد االتفاقيـة      يف إطار كل  ) أ( الفقرة الفرعية 
ذات الـصلة املنـصوص عليهـا يف     )ب(الفقرات الفرعيـة   إدراجه يف صلب   أو نص حرّ املكتيب ك 

   .مواد االتفاقية
اسـترداد  (والفـصل اخلـامس     ) التدابري الوقائية  (وبغية التحضري الستعراض الفصل الثاين      -٦٢

، كانـت األمانـة عاكفـة       ٢٠١٥خالل دورة االستعراض الثانيـة الـيت تبـدأ يف عـام             ) املوجودات
ــة احلاســوبية جلعلــ     ــر مالءمــة هعلــى اســتعراض أســلوب تــدفُّق األســئلة املتــضمَّنة يف الرباجمي  أكث

   .عمالهلالحتياجات املوضوعية لالستعراض وضمان سهولة است
    

    اخلطوات األوَّلية لعملية االستعراض    
أمكن من خالل املمارسة الـيت تـستلزم عقـد دورات تدريبيـة مباشـرةً بعـد اجتماعـات                 -٦٣

فريق االستعراض حتقيق كفاءة التكاليف يف متويل عمليات السفر فيما خيص أقلّ البلـدان منـواً،                
ق وفــورات إضــافية عــن طريــق تــوفري   ومــن املفتــرض حتقيــ. املــشاركة حجــمفــضال عــن زيــادة

  .التدريب مباشرةً باللغات الرمسية مجيعها
وواصـــلت األمانـــة ممارســـتها يف إصـــدار مـــذكّرة شـــفوية إىل البلـــدان الـــيت باتـــت           -٦٤

 وقد سبق لعّدة دول أطراف سوف ُتستعرض يف السنة الرابعـة أن أبلغـت        ؛استعراضاهتا وشيكة 
 مـن مقـّر     ة تلـك الـدول انطالقـا      جيـري العمـل علـى مـساعد       األمانة مبا تقوم به من حتضريات؛ و      

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة وكــذلك مــن ِقبــل املستــشارين اإلقليمــيني     
  .التابعني للمكتب املذكور وسائر الشركاء

ومــع أنَّ نوعيــة الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت ودقَّتــها أمــران هلمــا تــأثري حاســم يف   -٦٥
لية االستعراض، ينبغي جلهات الوصل أن تضع يف اعتبارهـا القيـود الـيت تفرضـها الترمجـة يف       عم

االستعراضــات الــيت ُتنفَّــذ بلغــتني أو أكثــر، وأال تقتــبس إالَّ القــوانني أو التــدابري األخــرى الــيت     
 فقــد زاد حجــم عــّدة ردود وردت يف الــسنة .تتــصل حتديــداً بتنفيــذ األحكــام قيــد االســتعراض

   . صفحة، ّمما أثار صعوبات يف الترمجة وكذلك يف حتليل الردود٥٠٠نية على الثا
وظــلّ التــأخُّر يف إيــصال بيانــات االتــصال بــاخلرباء احلكــوميني يــؤخِّر تنظــيم كــل مــن     -٦٦

ــة       ــوين أفرقـ ــيريات يف تكـ ــت التغـ ــة، وأعاقـ ــات القطريـ ــاتف واالستعراضـ ــل األّويل باهلـ التواصـ
 وقـد ُشـّجعت البلـدان املـستعرِضة علـى القيـام             .عة استعراضـات  االستعراض إحراز تقدُّم يف بض    
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يف مرحلة مبكِّـرة بتحديـد اخلـرباء املـدرجني يف قوائمهـا الـذين سـيجرون االسـتعراض والتعهُّـد               
باستبقائهم طوال عملية االستعراض مبـا يف ذلـك للمـشاركة يف وسـائل احلـوار املباشـر، حيثمـا         

   .كان ذلك مناسباً
 جهات الوصـل واخلـرباء احلكـوميني إبـالغ األمانـة يف الوقـت املناسـب                 كما طُلب إىل    -٦٧

حبضورهم احملتمل الجتماعات فريـق االسـتعراض والفريـق العامـل املعـين باسـترداد املوجـودات                 
 املـستعرِضني والفريق العامل املعين مبنع الفساد، وذلك من أجل تنظيم االجتماعات مـع اخلـرباء            

 وقـد ثَبـت أنَّ اللقـاءات        . تطلب ذلك الدولة الطرف املـستعَرضة      ووضع جدول زمين هلا عندما    
املباشرة، إىل جانب التواصـل باهلـاتف لـربط أيِّ طـرف غـري حاضـر، هـي وسـيلة قيِّمـة وفعَّالـة                        

 وتقرَّر بالتـايل تنظـيم اجتماعـات ثالثيـة األطـراف يف إطـار               .للتواصل أثناء تنفيذ االستعراضات   
   .تخدام املوارد املتاحة لفريق االستعراض من جدول األعمال باس٢البند 

    
    تنفيذ االستعراضات القطرية    

ــة يف احلــسبان        -٦٨ ــارات القطري ــق االســتعراض، أخــذت الزي ــري يف دورات فري حــسبما أُث
 فقـد ُخـصِّص وقـت       .حاجة اخلرباء إىل مزيد مـن الوقـت لغرَضـي التنـسيق وجلـسات اإلحاطـة               

عات فيما بني اخلرباء ومع جهـة الوصـل املعنيـة، وُعقـدت             إضايف يف بداية الزيارات لعقد اجتما     
جلــسات مــن البحــث املعمَّــق يف هنايــة الزيــارات للنظــر يف نتــائج مــشروع تقريــر االســتعراض    

   .القطري واخلالصة الوافية
وفيما يتعلق مبراعاة االحتياجات من املـساعدة التقنيـة، جـرى تـسليط الـضوء علـى هـذه            -٦٩

 علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، وعكـف اخلـرباء املـستعرِضون علـى                   االحتياجات يف الـردود   
تناوهلــا، إالّ أنــه غالبــاً مــا لــزم القيــام مبزيــد مــن العمــل لتــوفري نظــرة شــاملة لالحتياجــات املتعلقــة  

 وأعربت عـدة دول أطـراف أيـضاً عـن رغبتـها يف حتديـد احتياجـات تتجـاوز التنفيـذ                      )٥(.بالتنفيذ
  .يد االستعراض، وقدَّمت مشاريع تشريعات أو تدابري كي ينظر فيها اخلرباءالصارم للفصلني ق

ــارير      -٧٠ ــتعراض، أي صــــوغ تقــ ــة لعمليــــة االســ ــاُم املراحــــل النهائيــ وقــــد اســــتغَرق إمتــ
االستعراضــات القُطريــة واخلالصــات الوافيــة واالتفــاق عليهــا، وقتــاً أطــول ممــا هــو ُمتــوخَّى يف   

ىل أسباب منـها املـسائل اللغويـة الـيت اسـتلزمت ترمجـة خمتلـف                 ويعود ذلك إ   .املبادئ التوجيهية 
صيغ التقارير، واحلاجـة إىل حتليـل املعلومـات الـواردة يف تقـارير االستعراضـات القُطريـة حتلـيالً                 

───────────────── 
   لالطِّالع على حتليل لالحتياجات من املساعدة التقنية، CAC/COSP/IRG/2013/3انظر الوثيقة  )5(  

  .الناشئة من عملية االستعراض
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 وباإلضافة إىل ذلك، أعربت عـّدة دول عـن حاجتـها إىل االضـطالع بـإجراءات             .ناجعاً ودقيقاً 
  .و ما يستغرق أحياناً وقتاً أطول؛ وه الصعيد الوطيناملوافقة على

وحال االنتهاء من عملية االستعراض القُطري ويف احلـاالت الـيت حـدَّدت فيهـا الـدول                   -٧١
احتياجاهتا من املساعدة التقنية، بعثت األمانة برسالة إىل احلكومة املعنيـة مـن أجـل الـشروع يف         

 االســتعراض ذي عــة نتــائجمناقــشات حــول أفــضل الــسبل الكفيلــة بــسدِّ الثغــرات وضــمان متاب
 من املفيد لعملية متابعة تلك االحتياجات تنظـيم اجتماعـات مـع الـشركاء يف                 وتبيَّن أن  .الصلة

ــدِّدة األطـــراف   ــائر الوكـــاالت املتعـ ــة وسـ ــاههم للفـــت التنميـ الحتياجـــات املـــذكورة إىل اانتبـ
   .وتشجيعهم على تقدمي املساعدة استجابة هلا

 فريـق االسـتعراض، يف دورتـه الرابعـة، معلومـات حمدَّثـة عـن                وسوف تقدِّم األمانـة إىل      -٧٢
عمليـــة االســـتعراض يف الـــسنوات األوىل إىل الثالثـــة مـــن دورة االســـتعراض احلاليـــة يف شـــكل  

 .حتديثات شفوية

ولعــلَّ فريــق االســتعراض يرغــب يف أن يقــدِّم توصــيات إىل املــؤمتر للنظــر فيهــا بــشأن       -٧٣
 ولعـلَّ الفريـق يرغـب أيـضاً      .لرابعة من دورة االستعراض احلالية    إجراء االستعراضات يف السنة ا    

ــشأن اقتراحــات هتــدف إىل حتــسني االستعراضــات        ــة ب ــوفري إرشــادات لألمان يف أن ينظــر يف ت
  . للدورة الثانيةاستعداداً

 


