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 استعراض التنفيذفريق 
 االجتماع األول

 ٢٠١٠يوليه /متوز ٢ - يونيه /حزيران ٢٨فيينا، 

 ∗من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  ةقُطرياالستعراضات ال
  

 قُطريعملية االستعراض ال  
  

 من األمانة كّرةمذ  
  

 مقدمة  -أوال 
 
١-  ٣/١كافحـة الفسـاد، يف قـراره    ر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة مل قر ،

ا مخـس  ممن دورتني استعراضـيتني، مـدة كـل منـه     هأن تتألف كل مرحلة من مراحل استعراض
سنوات، وأن يستعرض يف كل سنة من السنوات األربع األوىل من كل دورة استعراضـية ربـع   

 .عدد الدول األطراف

٢-  ــاء ا  وقــر ــدورة األوىل تنفيــذ الفصــل  ر املــؤمتر أيضــا يف القــرار نفســه أن يســتعرض أثن ل
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ) التعـاون الـدويل  (والفصـل الرابـع   ) التجـرمي وإنفـاذ القـانون   (الثالث 

ــة(ملكافحــة الفســاد، وأن يســتعرض أثنــاء الــدورة الثانيــة تنفيــذ الفصــل الثــاين     ) التــدابري الوقائي
 .منها) استرداد املوجودات(والفصل اخلامس 

  ، ٣/١من اإلطار املرجعي املرفق بالقرار  ٢١ة وعمالً بالفقر  -٣

───────────────── 
 ∗   CAC/COSP/IRG/2010/1. 
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  عــيخــبريا لغــرض القيــام  ١٥ن كــلُّ دولــة طــرف خــرباَء حكــوميني يصــل عــددهم إىل ت
وتعد األمانـة وتعمـم، قبـل موعـد سـحب القرعـة الختيـار الـدول          .بعملية االستعراض

    علومـات عـن   ن ماألطراف املستعرِضة، قائمة بأمساء أولئـك اخلـرباء احلكـوميني، تتضـم
خربام املهنية ومناصبهم احلالية، واملناصب ذات الصلة الـيت شـغلوها واألنشـطة ذات    

وتسـعى   .الصلة اليت اضطلعوا ا وجماالت خربام الالزمـة لـدورة االسـتعراض املعنيـة    
الدول األطراف إىل تقدمي املعلومات الالزمة إىل األمانة لتنظيم تلـك القائمـة وحتـديثها    

 .باستمرار

مت إىل فريق استعراض التنفيذ قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني املعيننيوقد قد. 

٤-  عرض علـــى فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ الوثيقـــة  وســـتCAC/COSP/IRG/2010/2  املعنونـــة
ــة بشــأن إجــراء االستعراضــات ال    " ــة للخــرباء احلكــوميني واألمان ــادئ التوجيهي ــاملب ــيت "ةقُطري ، ال

ويســتند املخطــط    .ةقُطريــ املخطــط النمــوذجي لتقــارير االســتعراض ال     يتضــمن مرفقهــا الثــاين  
  .ة إىل تلك املبادئ التوجيهية وسيخضع للتعديل عند االقتضاءقُطريالنموذجي لالستعراضات ال

    
   سحب القرعة - ثانيا 

من اإلطار املرجعي، تسحب القرعة لتحديـد الـدول األطـراف     ٢٠و ١٩وفقاً للفقرتني   -٥
ــة يف ــة   املستعرضـ ــراف املستعرِضـ ــدول األطـ ــا والـ ــام مـ ــرفني   .عـ ــدولتني الطـ ــون إحـــدى الـ وتكـ

املستعرِضــتني منتميــة إىل املنطقــة اجلغرافيــة نفســها الــيت تنتمــي إليهــا الدولــة الطــرف املستعرضــة،  
وجيـوز للدولـة    .ويكون لـديها، إن أمكـن، نظـام قـانوين مماثـل لنظـام الدولـة الطـرف املستعرضـة         

وجيــوز هلــا أيضــاً أن  .تطلــب تكــرار ســحب القرعــة مــرتني علــى األكثــر  الطــرف املستعرضــة أن
ــ ــه    تؤج ــام نفس ــدور الدولــة املستعرِضــة يف الع ــرة   .ل اضــطالعها ب ــن اإلطــار   ١٤ووفقــا للفق م

املرجعي، جيب أن يكون عدد الدول األطراف الـيت تشـارك مـن كـل جمموعـة إقليميـة يف عمليـة        
م تلك اموعـة اإلقليميـة وعـدد أعضـائها مـن الـدول       االستعراض يف سنة معينة متناسبا مع حج

  .األطراف يف االتفاقية
وجيـــرى ســـحب القرعـــة يف أقـــرب وقـــت ممكـــن أثنـــاء االجتمـــاع االفتتـــاحي لفريـــق   -٦

استعراض التنفيذ إلتاحة وقت كاف إلجراء املشـاورات مـع الـدول األطـراف بشـأن الطلبـات       
باستخدام إحدى تطبيقات الـربامج احلاسـوبية    وتسحب القرعة .احملتملة لتكرار سحب القرعة

طرفاً، مبـا   ١٤٥وحني كتابة هذه املذكرة، بلغ عدد األطراف يف االتفاقية  .لالختيار العشوائي
وتــدرج أمســاء الــدول األطــراف يف القائمــة حســب الترتيــب األجبــدي    .فيهــا االحتــاد األورويب

  .وتسحب القرعة استناداً إىل تلك القائمة
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ــاً  -٧ ــرة  ووفق ــع اموعــات       ١٤للفق ــي، تقســم القائمــة بالتناســب م ــن اإلطــار املرجع م
 .اإلقليمية بغية حتديد عدد الدول األطراف اليت ستخضع لالسـتعراض يف كـل جمموعـة إقليميـة    

ونظـراً للفتـرة الزمنيـة املتبقيـة مـن السـنة احلاليـة،         .وقد جربت النسب إىل أقـرب عـدد صـحيح   
دولة طرفاً لالسـتعراض يف السـنة األوىل مـن الـدورة االستعراضـية       ٣٥تقترح األمانة أن ختضع 

ويــرد فيمــا يلــي تصــنيف الــدول األطــراف حســب اموعــات اإلقليميــة، اســتناداً إىل    .احلاليــة
  :رةالتشكيلة العامة للدول األطراف وقت إعداد هذه املذكّ

  
عدد الدول  اموعة اإلقليمية

 األطراف
  ر قرالعدد التناسيب للدول امل

 استعراضها خالل السنة األوىل
 ١٠ ٤١ جمموعة الدول األفريقية
 ٩ ٣٤ جمموعة الدول اآلسيوية

 ٥ ٢٢ جمموعة دول أوروبا الشرقية
 ٦ ٢٦ يبـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاري

     ٥ ٢١ جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
عراض، يف إرجــاء مشــاركتها إىل وإذا رغبـت دولــة طـرف، اخــتريت للخضــوع لالسـت     -٨

مـن اإلطـار    ١٤السنة التالية من الدورة االستعراضية، بعد تقـدميها مـربرا معقـوال وفقـاً للمـادة      
   .املرجعي، اختريت دولة أخرى للخضوع لالستعراض عن طريق سحب القرعة

وتختار الدولتان الطرفان املستعرِضتان لكل دولة طرف مستعرضة من خـالل سـحب     -٩
يسحب اسـم الدولـة الطـرف املستعرِضـة األوىل مـن القائمـة الكاملـة        : القرعة على النحو التايل

فـإذا   .للدول األطراف يف نفس اموعة اإلقليمية الـيت تنتمـي إليهـا الدولـة الطـرف املستعرضـة      
وقعت القرعة علـى اسـم الدولـة الطـرف املستعرضـة أو علـى اسـم دولـة طـرف علـى حنـو مـن             

 .فر عـن اسـتعراض متبـادل أُعيـد سـحب القرعـة بالنسـبة لتلـك الدولـة املستعرِضـة          شأنه أن يس
من اإلطار املرجعي، جيوز للدولـة الطـرف املستعرضـة أن تؤجـل اضـطالعها       ٢٠ووفقاً للفقرة 

بدور الدولة الطرف املستعرِضة يف العام نفسه الذي ختضع فيه لالستعراض؛ ويطبق املبـدأ ذاتـه   
وتختــار الدولــة  .ف املستعرِضــة، مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتالف احلــال  علــى الــدول األطــرا 

الطرف املستعرِضة الثانية بسـحب القرعـة مـن القائمـة الكاملـة للـدول األطـراف بعـد اسـتبعاد          
فـإذا وقعـت    .الدول األطراف يف اموعة اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة الطـرف املستعرضـة  

على حنو من شأنه أن يسفر عـن اسـتعراض متبـادل أُعيـد سـحب       القرعة على اسم دولة طرف
وجيـوز للدولـة الطـرف املستعرضـة أن تطلـب تكـرار        .القرعة بالنسبة لتلـك الدولـة املستعرِضـة   

  .سحب القرعة مرتني على األكثر
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جناز عمليات سحب القرعـة والتشـكيالت   إولكفالة بدء االستعراضات يف وقتها، جيب   -١٠
ولكفالـة   .ة قبل ختام االجتماع االفتتاحي لفريق اسـتعراض التنفيـذ  قُطريعراضات الالنهائية لالست

إجنــاز التشــكيالت يف وقتــها، جتــرى أي إعــادة ســحب قرعــة الزمــة يف األيــام التاليــة الجتمــاع    
ومجيع الدول األطـراف مـدعوة إىل حتـديث املعلومـات املدرجـة يف قـوائم أمسـاء خربائهـا          .الفريق

  .الغ األمانة بأي تعديالت جتريها عليهااحلكوميني وإب
    

  تنظيم االستعراضات وجدوهلا الزمين - ثالثا 
من اإلطار املرجعي، تتوىل األمانة إعداد اجلدول الزمين والشروط فيمـا   ٢٥وفقاً للفقرة   -١١

وذلك بالتشاور مع الدولتني الطـرفني املستعرِضـتني والدولـة الطـرف      قُطريخيص كل استعراض 
ويتناول اجلدول الزمين مجيـع املسـائل املتعلقـة باالسـتعراض الـذي ينبغـي، مثاليـاً، أن         .رضةاملستع

ويستند اجلدول الـزمين لالستعراضـات إىل اإلطـار     .يصمم حبيث ال يستغرق أكثر من ستة أشهر
ن املرجعي آللية االستعراض وإىل املبـادئ التوجيهيـة املوضـوعة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة بشـأ       

  .ةقُطريإجراء االستعراضات ال
ن الدولـة الطـرف املستعرضـة    ائيـة، تعـي   قُطريوحاملا تصبح تشكيالت االستعراض ال  -١٢

مـن اإلطـار املرجعـي،     ١٧جهة اتصال لتنسيق مشاركتها يف عملية االسـتعراض، وفقـاً للفقـرة    
ة بشـأن األحكـام   وتسعى إىل تعيني شخص أو أشخاص ممن تتـوفر لـديهم اخلـربة الفنيـة الالزمـ     

وتتشـاور األمانـة    .وتعين األمانة أحد موظفيها لكل عملية اسـتعراض  .املستعرضة من االتفاقية
طلـع فريـق اسـتعراض    مع الدول األطراف املعنية بشأن إعداد اجلداول الزمنية لالستعراضات وت

  .التنفيذ، بالقدر املستطاع، على نتائج تلك املشاورات
ــة       -١٣ ــة، حســب االقتضــاء ويف حــدود املــوارد املتاحــة، حلقــات عمــل تدريبي وتــنظّم األمان

ــة االســتعراض   ويكتســب اخلــرباء احلكوميــون، بفضــل   .للخــرباء احلكــوميني املشــاركني يف عملي
حلقات العمل التدريبية اليت ستعقد خالل الفترة التحضريية، األدوات واخلربات الالزمـة إلجـراء   

الل التدرب على األحكام املوضوعية لالتفاقية الواجب استعراضها؛ وعلـى  االستعراضات من خ
ة؛ وعلــى قُطريــاإلطــار املرجعــي واملبــادئ التوجيهيــة واملخطــط النمــوذجي لتقــارير االســتعراض ال

  .منهجية قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة
ــرة    -١٤ ــاً للفق ــة الطــرف امل     ١٥ووفق ــزود الدول ــي، ت ــار املرجع ــن اإلط ــة  م ستعرضــة األمان

باملعلومات املطلوبة بشأن امتثاهلا وتنفيذها لالتفاقيـة، باسـتخدام قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة       
 .وتــقدم املسـاعدة يف إعـداد الـردود عنـد الطلـب       .الشاملة كخطوة أوىل لتحقيق ذلك الغرض

ىل األمانـة يف غضـون شـهر    وينبغي تقدمي الـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الشـاملة إ       
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وعند االقتضـاء، تكفـل األمانـة ترمجـة الـردود وتعممهـا علـى         .واحد من تاريخ سحب القرعة
  .البلدان األطراف املستعرِضة

مــن املبــادئ التوجيهيــة املدرجــة يف تــذييل اإلطــار املرجعــي، يتعــين  ١١ووفقــاً للفقــرة   -١٥
شـهر مـن تسـلُّم قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة،        على اخلرباء احلكوميني أن يبادروا، يف غضون 

  الـة يف عمليـة   وعلى أي حال يف أجل أقصاه ثالثة أشهر بعد سحب القرعـة، إىل املشـاركة الفع
التواصل باهلاتف أو بالفيديو اليت تنظّمها األمانـة بغـرض التعريـف بكـل مـن الـدولتني الطـرفني        

في األمانــة املنتــدبني للعمــل ضــمن فريـــق     املستعرِضــتني والدولــة الطــرف املستعرضــة ومــوظ     
املعــني، وبغــرض التوجيــه العــام، مبــا يف ذلــك اســتعراض اجلــدول الــزمين    قُطــرياالســتعراض ال

  .واملتطلبات احملددة لالستعراض
وتبدأ مـع ذلـك التواصـل باهلـاتف أو بالفيـديو مرحلـة احلـوار البنـاء الـيت يتوقـع هلـا أن              -١٦

وتشــتمل علــى تقــدمي طلبــات للحصــول علــى مزيــد مــن   .شــهرتســتمر لفتــرة تصــل إىل ثالثــة أ
املعلومات أو طرح أسئلة حمد     عليهـا الدولـة    دة من جانـب الـدولتني الطـرفني املستعرِضـتني تـرد

وتعد الدولتان الطرفان املستعرِضتان االستعراض املكتيب خالل هذه الفترة، وتقـدم   .املستعرضة
بلَ حــوارٍ وإذا التمســت الدولــة الطــرف املستعرضــة ســ  .اءاألمانــة هلمــا املســاعدة عنــد االقتضــ 

ة أو عقـد اجتمـاع مشـترك يف فيينـا، اسـتكملت الـدولتان       قُطريـ مباشر أخـرى، كـإجراء زيـارة    
  .الطرفان املستعرِضتان االستعراض املكتيب بناء على ذلك

أن تطلـب  من املبادئ التوجيهيـة، جيـوز للدولـة الطـرف املستعرضـة       ٢١ووفقاً للفقرة   -١٧
ــة معاجلــة        ــدها بشــرح عــن كيفي ــدولتني املستعرِضــتني تزوي ــابعني لل مــن اخلــرباء احلكــوميني الت

م الـدولتان  ويف غضـون شـهر واحـد مـن انتـهاء مرحلـة احلـوار، تقـد         .التحديات الـيت تواجههـا  
الطرفان املستعرِضتان االستعراض املكتيب اخلطي، فتقوم األمانة بتنظـيم عمليـة تواصـل باهلـاتف     

  .أو بالفيديو، حسب االقتضاء، لتقدمي االستعراض املكتيب
 قُطـري ويقوم اخلرباء احلكوميون بعد ذلك بإعداد مشـروع أويل لتقريـر االسـتعراض ال     -١٨

مـن اإلطـار املرجعـي، حيـدد التقريـر       ٣٣ووفقـاً للفقـرة    .استناداً إىل شكل املخطـط النمـوذجي  
  يات املطروحـة ويقـدم مالحظـات بشـأن تنفيـذ      التجارب الناجحة واملمارسات اجليـدة والتحـد

كمــا يتضــمن التقريــر، حســب االقتضــاء، حتديــد االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة   .االتفاقيــة
م الدولة الطرف املستعرضة تعليقات حبيـث ميكـن إعـداد    وتقد .الالزمة لتحسني تنفيذ االتفاقية

   .الصيغة النهائية للتقرير وخالصته الوافية
بـات كـل   تخدم النموذج الوارد يف اجلدول كأساس لتحديد اجلدول الزمين ومتطلّويس  -١٩

 .ةقُطريعملية استعراض بعد سحب القرعة واالنتهاء من تشكيالت االستعراضات ال
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   ةقُطرياجلدول الزمين النموذجي لالستعراضات ال  
  إجراءات الدولة  مرحلة االستعراض األسبوع

 الطرف املستعرضة
  الدولتني إجراءات 

 الطرفني املستعرضتني
 إجراءات األمانة

تعيني جهات اتصال املرحلة التحضريية ١
وإعداد الردود على 
 قائمة التقييم الذايت

 املرجعية

اإلعداد لعملية 
 االستعراض

لعملية  نيتعيني موظف
 قُطرياالستعراض ال

وإعداد جدول 
 االستعراض الزمين

٢ 
٣ 

قائمةتقدمي ردود على ٤
 املرجعية التقييم الذايت

تعميم الردود على  حتليل الردود
الدولتني املستعرضني 

أو إرسال الردود /و
لترمجتها حسب االقتضاء

٥  
٦  
٧ 
٨ اء، مبا فيهاحلوار البن

احلوار املباشر  سبل
كالقيام (األخرى 

ة أو قُطريبزيارة 
عقد اجتماع 
 )مشترك يف فيينا

اصل أولية تنظمها األمانة عن طريق اهلاتف أو بالفيديو؛ وميكن للدولة عملية تو
كالقيام (يف التماس سبل حوار أخرى الطرف املستعرضة اإلشارة إىل رغبتها 

 )اجتماع مشترك يف فييناة أو عقدقُطريبزيارة
٩  
تقدمي طلبات للحصول   ١٠

على مزيد من املعلومات 
 وطرح أسئلة حمددة

طلبات إىل الدولة حتويل ال
الطرف املستعرضة، 

وتنظيم سبل حوار مباشر 
أخرى عند التماسها 

ة أو قُطريكالقيام بزيارة (
اجتماع مشترك يف عقد 
 )فيينا

الرد على طلبات ١١
املعلومات وعلى 

األسئلة احملددة حسب 
 االقتضاء

مواصلة االستعراض
 املكتيب

تقدمي املساعدة يف تنفيذ 
يب االستعراض املكت
 حسب االقتضاء

١٢ 
١٣ 
١٤ 
ما تلتمسهاملشاركة في  ١٥

من سبل احلوار املباشر 
كاستضافة (األخرى 

ة أو قُطريزيارة 
املشاركة يف اجتماع 

 )مشترك يف فيينا

سبل احلوار املشاركة يف 
املباشر األخرى اليت 

الدولة الطرف تلتمسها 
القيام ك(املستعرضة 

عقد  ة أوقُطريزيارة ب
 )اجتماع مشترك يف فيينا

سبل احلوار املباشر تنظيم 
األخرى اليت تلتمسها 

الدولة الطرف املستعرضة 
القيام ك( اواملشاركة فيه

عقد ة أو قُطريبزيارة 
 )اجتماع مشترك يف فيينا

١٦ 
١٧ 
١٨ 
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  إجراءات الدولة  مرحلة االستعراض األسبوع
 الطرف املستعرضة

  الدولتني إجراءات 
 الطرفني املستعرضتني

 إجراءات األمانة

إعداد الصيغة ١٩
النهائية لتقرير 
 قُطرياالستعراض ال

يةاملشاركة يف عمل
التواصل باهلاتف أو 

بالفيديو حسب 
 االقتضاء

تقدمي استعراض مكتيب 
خطي خالل االتصال 
باهلاتف أو بالفيديو، 

 حسب االقتضاء

تنظيم عملية تواصل 
باهلاتف أو بالفيديو، 

حسب االقتضاء، وحتويل 
االستعراض املكتيب 

اخلطي إىل الدولة الطرف 
 املستعرضة

مشروع وتقدمي إعداد   ٢٠
لتقرير االستعراض  أويل
 قُطريال

املساعدة يف إعداد 
املشروع األويل للتقرير 

 حسب االقتضاء قُطريال
تقدمي تعليقات على ٢١

املشروع األويل للتقرير 
 قُطريال

  

استعراض إعداد تقرير   ٢٢
وخالصة مستوىف  قُطري
 .وافية له

املساعدة يف إعداد تقرير 
 قُطرياالستعراض ال

ته الوافية وخالصاملستوىف 
 حسب االقتضاء

تقدمي تعليقات على ٢٣
تقرير االستعراض 

 املستوىف قُطريال

تقدمي تقرير االستعراض 
 املستوىف قُطريال

 وخالصته الوافية

حتويل تقرير االستعراض 
وخالصته الوافية  قُطريال

إىل الدولة الطرف 
 املستعرضة

 الوافية النهائي وخالصته قُطريال على تقرير االستعراضاالتفاق اية االستعراض ٢٤
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