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  فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
 ملكافحة الفساد
 الدورة الثانية

      ٢٠١١يونيه / حزيران٣ - مايو / أيار٣٠فيينا، 
  صة من السنة األوىل الدروس املستخلَ: يةقُطراالستعراضات ال  

 لدورة االستعراض احلالية
  

 مذكّرة من األمانة  
  

 ملخَّص 
 عن املـسائل اإلجرائيـة املتعلقـة بالـسنة األوىل مـن عمـل                عامةً حملةً ن هذه املذكرةُ  تتضّم 

متر الـدول األطـراف   آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد الـيت أنـشأها مـؤ     
 .٣/١يف قراره 

    
     وجدوهلا الزمينيةقُطر التنظيم االستعراضات  -أوال 
   سحب القرعة - ألف 

اإلطـار  "  فيما يلـي بــ  يشار إليه (رجعي آللية االستعراض     من اإلطار امل   ١٤وفقاً للفقرة     -١
، جيري اختيار الـدول األطـراف املـشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف سـنة معينـة مـن             ")املرجعي

وعـالوة علـى ذلـك، تـنص الفقـرة           ".دورة االستعراض بالقرعـة يف بدايـة كـل دورة اسـتعراض           
ستعرِضة بالقـُرعة يف بداية كل سنة مـن الـدورة، علـى أالَّ             اختيار الدول األطراف امل   " على   ١٩

 ".تقوَم الدول األطراف باستعراضات متبادلة
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) "فريـق االسـتعراض   " يشار إليه فيما يلـي بــ      (ويف الدورة األوىل لفريق استعراض التنفيذ         -٢
تحديـد  أجريـت قرعـة ل     )١(،٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢يونيـه إىل    / حزيران ٢٨اليت عقدت يف فيينا من      

الــدول األطــراف الــيت ســيجري استعراضــها يف كــل ســنة مــن دورة االســتعراض األوىل، وحتديــد 
سـحب  ) انظـر أدنـاه   ( يف بعض احلـاالت      وقد لزم  )٢(.الدول األطراف املستعرِضة يف السنة األوىل     

ــد يف         ــذي عق ــدورتني ال ــني ال ــق االســتعراض ب ــاع فري ــاء اجتم ــا أثن ــة أو تكراره  / آب٢٣القرع
  )٣(.٢٠١٠أغسطس 

    
    اختيار الدول األطراف املستعَرضة  

   إرجاء االستعراض
وفقاً لإلطـار املرجعـي، جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يقـع عليهـا االختيـار للمـشاركة يف                        -٣

االســتعراض يف ســنة معّينــة أن ترجــئ مــشاركتها إىل الــسنة التاليــة مــن دورة االســتعراض، إذا   
ورة األوىل لفريق االستعراض، اتفـق علـى أنـه يف حـال             ويف الد .  لذلك  معقول ركان لديها مربّ  

ــّر ــسنة التاليــة، جيــري اختيــار الــدولتني الطــرفني         ق رت دولــة طــرف إرجــاء مــشاركتها إىل ال
 .ر عند سحب القرعة للسنة التاليةاملستعرِضتني أو يكّر

   
    تبعات اإلرجاء على استعراضات الدول األطراف األخرى  

الـدول األطـراف املختـارة لالسـتعراض يف الـسنة األوىل مـن              نتيجة إلرجـاء اسـتعراض        -٤
من كل جمموعة إقليميـة     املختارة لالستعراض   ن أن عدد الدول األطراف      دورة االستعراض، تبيّ  

عـل هـذا العـدد يـزداد        جيأقل من العدد املتناسب من الـدول األطـراف للـسنة األوىل، ممـا               يكون  
، ُتـدعى الـدول األطـراف مـن         اإلرجـاء رف حقهـا يف      دولـة طـ    وعندما متارس أيّ   .للسنة الثانية 

نفس اجملموعة اإلقليمية اليت اختريت الستعراضها يف السنة التالية إىل بيان ما إذا كانت ترغـب                
  .املرجِئة حمل الدولة الطرف يف أن حتلّ

    

───────────────── 
  )1(  CAC/COSP/IRG/2010/7.  
  ثة بتشكيالت االستعراضات القطرية متاحة على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة وصلة بالقائمة احملّد  )2(  

 _www.unodc.org/documents/corruption/Microsoft_Word_-_Country: املعين باملخدرات واجلرمية
pairings_-_Year_1-4.pdf.  

  )3(  CAC/COSP/IRG/2010/10.  
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  اختيار الدول األطراف املستعرِِضة  
   اختيار الدولة الطرف املستعرِضة الثانية

 مــن اإلطــار املرجعــي علــى أن تكــون إحــدى الــدولتني الطــرفني        ١٩لفقــرة تــنص ا  -٥
 .املستعرضتني منتمية إىل املنطقة اجلغرافيـة نفـسها الـيت تنتمـي إليهـا الـدول الطـرف املـستعَرضة                   

الـدول  مجيـع   ن أحـدمها أمسـاء      يتـضمّ  :منفصالن لسحب القرعـة   صندوقان  وهلذا، فقد استخدم    
يمية يف حني يتضمن الثاين أمساء الدول األطـراف دون اعتبـار            األطراف من نفس اجملموعة اإلقل    

ــا الـــدولتني  قُطرويف مخـــس تـــشكيالت اســـتعراض   .للمجموعـــات اإلقليميـــة يـــة، تنتمـــي كلتـ
 .املستعرِضتني إىل نفس اجملموعة اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة الطرف املستعَرضة

    
  ائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني مت قاختيار الدول األطراف اليت مل تكن قد قّد

   عند سحب القرعة
 من اإلطار املرجعـي، تعـيِّن كـل دولـة طـرف خـرباء حكـوميني يـصل            ٢١وفقا للفقرة     -٦

وعنـد سـحب القرعـة، خـالل الـدورة           . خبريا لغرض القيام بعملية االستعراض     ١٥عددهم إىل   
 وطــرح ، بأمســاء اخلــرباءمت قائمــة دولــة طرفــاً قــد قــدّ ٩٤األوىل لفريــق االســتعراض، كانــت 

ورأت  .سؤال بشأن مدى تأثري ذلك على سحب القرعة بالنسبة للـدول األطـراف املـستعرِضة              
ــّد ــدورة للخـــضوع        عـ ــسنة األوىل مـــن الـ ــيت اخـــتريت يف الـ ــن الـــدول الـ ة دول أطـــراف، مـ

لالســتعراض، أن عــدم وجــود تلــك القائمــة ال يــربر طلــب إعــادة ســحب القرعــة، ومسحــت      
  .فية للدول األطراف املستعرِضة لتقدمي قوائمهابإعطاء مهلة إضا

 طرفـاً إلجـراء اسـتعراض يف الـسنة األوىل مـن دورة               دولـةً  ٦٤وقد وقع االختيار علـى        -٧
م، وقت سـحب القرعـة، قائمـة بـاخلرباء احلكـوميني لغـرض        دولة مل تقدّ   ١٦منها   ؛االستعراض

  .تنفيذ آلية االستعراض

 دول لشرط تقدمي قائمة بأمسـاء اخلـرباء احلكـوميني           ٦ت  متثل، ا ١٦من تلك الدول الـ   و  -٨
مت ثـالث دول  ، قـدّ  ٢٠١٠أغـسطس   /وعنـد هنايـة آب     . مـضي شـهر مـن سـحب القرعـة          قبل

  .أطراف إضافية قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني للمشاركة يف آلية االستعراض

، ٢٠١٠ليـه   يو/ متـوز  ٢مت قائمـة خربائهـا حبلـول         الـدول األطـراف الـيت قـدّ        بـني ومن    -٩
ــدول    ــا أجــرى نــصف تلــك ال ــرة   تعــديالت علــى قوائمهــا باتّ تقريب ــاع اإلجــراء نفــسه يف الفت   ب

ــد يف       ــذي انعقـ ــدورتني الـ ــني الـ ــه بـ ــتعراض األوىل واجتماعـ ــق االسـ ــني دورة فريـ   / آب٢٣بـ
 .٢٠١٠أغسطس 
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 دولـــة طرفـــاً قائمـــة بأمســـاء خربائهـــا  ١١٥مت ، قـــّد٢٠١١مـــارس / آذار٢٤وحـــىت   -١٠
يـة  ، أرسـلت مـذكرات شـفوية إىل الـدول األطـراف املتبقّ        ٢٠١١فرباير  /يف شباط و .احلكوميني

 مـن اإلطـار املرجعـي قبـل         ٢١تطلب إليها تقدمي قائمة بأمسـاء اخلـرباء احلكـوميني وفقـاً للفقـرة               
  .هناية دورة فريق االستعراض الثانية

    
  ية املنفذة يف السنة األوىلقُطراجلدول الزمين لالستعراضات ال - باء 

املبـادئ  " يشار إليها فيمـا يلـي بــ    (دت املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة       حّد  - ١١
االستعراضـات  جـداول زمنيـة استرشـادية لتلـك     يـة   قُطر إجراء االستعراضات ال   بشأن") التوجيهية

إعطـاء حملـة   هو والغرض من هذا الباب   .وذلك هبدف ضمان اتساق عملية االستعراض وكفاءهتا      
  )٤(.ية املنفذة يف السنة األوىلقُطرة عن اجلدول الزمين لالستعراضات العام

  
  

  يةقُطر لالستعراضات الليةاخلطوات األو  
   داد للخضوع لالستعراضتأكيد االستع

ــتعراض، اخـــتريت    -١٢ ــة  ٣٤يف الـــدورة األوىل لفريـــق االسـ ــاً بـــسحب القرعـ  دولـــة طرفـ
 .االستعراضللخضوع لالستعراض يف السنة األوىل من دورة 

ـــ   ١٩وأشــارت   -١٣ ــدول األطــراف ال ــة مــن هــذه ال أهنــا مــستعدة للخــضوع  إىل  ٣٤  دول
 لالستعراض حبلول هناية الدورة، يف حني أبلغت ست دول أطراف فريق االستعراض بأهنـا تـودّ    

 . مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض١٤ مــشاركتها إىل الــسنة التاليــة وفقــاً للفقــرة إرجــاء
تـبكري  ببع دول أطراف، كان قد اختريت للخضوع لالستعراض يف السنة الثانيـة،             وتطوعت أر 

 .اجملموعة اإلقليمية ذاهتااملرجِئة املنتمية إىل استعراضها، لكي حتل حمل الدول األطراف موعد 

 مــن تقريــره، أن تبلــغ ٤٢، يف الفقــرة  قــد طلــب إىل األمانــةوكــان فريــق االســتعراض  -١٤
خــتريت لالســتعراض خــالل الــسنة األوىل مــن الــدورة ولكنــها مل تكــن الــدول األطــراف الــيت ا

ــأن عليهــا أن    ــاء الــدورة ب خــالل أســبوعني مــن ســحب القرعــة اســتعدادها   تبــدي حاضــرة أثن
ومن هذه الدول األطراف التسع، أبلغـت ثـالث دول األمانـة             .للمشاركة يف ذلك االستعراض   

ن دورة االستعراض وأشارت ثـالث دول       باستعدادها للخضوع لالستعراض يف السنة األوىل م      
 مشاركتها إىل السنة التالية أثناء اجتماع فريـق االسـتعراض بـني الـدورتني        يف إرجاء إىل رغبتها   

───────────────── 
  ، ما مل ُيشر إىل ٢٠١١مارس / آذار٢٤داً يف تاريخ  استعراضاً قطرياً مؤك٢٦ّند هذه البيانات إىل تست  )4(  

  .خالف ذلك
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، أبلغــت دولــة ٢٠١٠أكتــوبر /ويف تــشرين األول. ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٣الــذي انعقــد يف 
 . استعراضهايف إرجاءطرف أخرى األمانة برغبتها 

نـوفمرب إىل   / تشرين الثـاين   ٢٩رة فريق االستعراض األوىل املستأنفة من       وعند انعقاد دو    -١٥
 .، مل تكــن دولتــان طرفــان قــد أبلغتــا األمانــة رمسيــاً بقرارمهــا ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١

ر الفريـق أن ترسـل رسـالة        املستأنفة، فقـد قـرّ    األوىل   من تقرير الدورة     ١٥وكما يرد يف الفقرة     
ا الـدائمتني ُيطلـب إليهمـا       مـ بعثتيه عـرب    تني الطرفني غري املـستجيبتني    ولمن مكتب املؤمتر إىل الد    

ونظراً لعدم وصول رد حـىت هنايـة كـانون     . يف أقرب وقت ممكن   املكتب بقرارمها  افيها أن تبلغ  
ــاين ــاير /الث ــرد، وهــو      ٢٠١١ين ــة بواســطة اإلجــراء نفــسه حتــدد أجــالً لل   ، أرســلت رســالة ثاني

ــق    ــرار الفري ــع ق ــا يتماشــى م ــارس / آذار٢٤حــىت و .م ــدولتني   ٢٠١١م ــن ال ، مل ترســل أي م
  .الطرفني غري املستجيبتني قرارها بشأن املشاركة يف آلية االستعراض

    
 تعيني جهة اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضة

تعيِّن كل دولة طـرف مـستعَرضة، يف غـضون ثالثـة أسـابيع مـن إبالغهـا رمسيـا، جهـة                        -١٦
 من اإلطار املرجعـي والفقـرة       ١٧مشاركتها يف عملية االستعراض، وفقا للفقرة       اتصال لتنسيق   

 .  من املبادئ التوجيهية، وختطر األمانة بذلك١٣

ـــ   -١٧ ــتعدادها للخـــضوع   ٢٦ـوبالنـــسبة للـــدول األطـــراف ال  الـــيت كانـــت قـــد أبـــدت اسـ
فتـرات  ، كانت ال  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤لالستعراض يف السنة األوىل لدورة االستعراض حىت        

الزمنية الـيت تفـصل بـني بـدء عمليـة االسـتعراض واإلبـالغ الرمسـي بتعـيني جهـة االتـصال علـى                         
  :النحو التايل

  دولة طرفاً؛١٧ : أسابيع٣أقل من   

  دول أطراف؛٤ : أسابيع٥ إىل ٣من   

 . دول أطراف٥  أسابيع؛٥أكثر من   
    

  خبربائها احلكوميني إرسال الدول األطراف املستعرِضة بيانات االتصال املتعلقة

 من املبادئ التوجيهية على ضرورة تنظـيم عمليـة تواصـل باهلـاتف يف               ١٦تنص الفقرة     -١٨
ــدء إجــراء االســتعراض        ــاً بب ــستعَرضة رمسي ــة الطــرف امل غــضون شــهر واحــد مــن إبــالغ الدول

شارك يف عمليــة التواصــل باهلــاتف الدولــة الطــرف املــستعَرضة والدولــة الطــرف    تــو .يقُطــرال
وبغيـــة تنظـــيم العمليـــة األوىل  .يقُطـــرف باالســـتعراض الكلَّـــاملستعرِضة وموظـــف األمانـــة املـــ
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للتواصل باهلاتف، طلبت األمانة من الدول األطراف املستعرِضة تعيني جهات اتـصال مـن بـني                
وجيب إرسال بيانـات االتـصال هـذه         .اخلرباء احلكوميني وإبالغها ببيانات االتصال اخلاصة هبم      

مجيــع  أدرج وقـد  .خلرباء احلكـوميني إىل األمانـة بـشكل منفــصل عـن سـريهم الذاتيـة      املتعلقـة بـا  
أمساء اخلرباء الذين يقومون باالستعراضات على قوائم اخلرباء احلكوميني، كما أضـافت الـدول        

إىل آخـرين   األطراف املـستعرِضة، عنـد االقتـضاء وبغـرض إجـراء االستعراضـات، أمسـاء خـرباء                  
 .بلغت الدول األطراف املستعَرضة بالتغيريات ذات الصلةوأُ .راء نفسهقوائمها بواسطة اإلج

ظهر األرقام الواردة أدناه الفتـرات الزمنيـة الـيت تفـصل بـني بـدء عمليـة االسـتعراض                    وُت  -١٩
ـــ  نني للمـــشاركة يف عمليـــة االســـتعراض وإرســـال بيانـــات االتـــصال بـــاخلرباء احلكـــوميني املعّي

 :يقُطرال

  دولة طرفاً؛٣٣ : أسابيع٣أقل من   

  دولة طرفاً؛١٢ : أسابيع٥ إىل ٣من   

  . دول أطراف٧  أسابيع؛٥أكثر من   
    

   التقييم الذايت  
 مـن املبـادئ التوجيهيـة، تبلـغ الدولـة الطـرف املـستعَرضة األمانـة، يف                  ١٥وفقاً للفقـرة      -٢٠

مـة التقيـيم    هـا علـى قائ    ي، بردّ قُطـر غضون شهرين من إبالغها رمسياً ببدء إجراء االسـتعراض ال         
  .الذايت املرجعية الشاملة

 .وقد نوقش تاريخ تقدمي قائمة التقييم الذايت خالل عمليات التواصـل باهلـاتف األوليـة             -٢١
ــة أطــول       ــاج إىل مهل ــد مــن احلــاالت، أشــارت دول أطــراف مــستعَرضة إىل أهنــا حتت ويف العدي

نية واحلاجـة إىل إجـراء تنـسيق     منها القيود التق عديدة الستكمال التقييم الذايت، وذلك ألسباب    
دة والحقــاً لــذلك طلبــت بعــض الــدول األطــراف املــستعَرضة متديــد املهلــة احملــّد .بــني األجهــزة

وتعـزى   .تـاً يغطـي جـزءاً مـن األحكـام قيـد االسـتعراض              مؤقّ امت يف البداية رد   أو قدّ /للتقدمي و 
ســتعراض جزئيــاً إىل عــدم متكــن التــأخريات يف إجنــاز التقيــيم الــذايت يف الــسنة األوىل لــدورة اال 

الدول األطراف املستعَرضة مـن حتـضري أوضـاعها مـسبقاً خبـالف الـدول األطـراف املـستعَرضة                   
خــتريت للخــضوع لعمليــة اســتعراض يف الــسنوات التاليــة لــدورة االســتعراض،   االــيت ســبق أن 

راً نـسبياً يف    أّخوتعزى أيضاً إىل أن تنظيم تدريبات جلهات االتصال واخلرباء احلكوميني جاء مت           
 .السنة األوىل
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 الزمنيـة الـيت تفـصل بـني بـدء عمليـة االسـتعراض وتقـدمي              الفتراتن املخطط التايل    ويبّي  -٢٢
 .والنهائي على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملةالكامل الرد 

 
الفترات الزمنية الالزمة إلنجاز التقييم الذاتي

3-4 months 
(9 States parties)

4-5 months 
(3 States parties)

5-6 months 
(2 States parties)

More than 6 
months 

(1 State party)

No complete 
response as at 24 

March 2011
(5 States parties) Less than 2 months

 (1 State party)

2-3 months 
(5 States parties)

 

ـــالكاملــة اســتناداً إىل الــردود   -٢٣ ، بلــغ ٢٠١١مــارس / آذار٢٤وصــلت حــىت  الــيت ٢١ال
ومبـا أن    . أسبوعاً ١٧ الزمنية الالزمة إلجناز قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة          فترةمتوسط ال 

ــر، قــد قــدّ  وقــتمخــس دول أطــراف مل تكــن،   ــة هــذا التقري ــة،   كتاب مت بعــد ردودهــا الكامل
 .األوىل لدورة االستعراض الزمنية الالزمة أطول بكثري للسنة فترةسيكون متوسط هذه ال

ــردود     -٢٤ ــةوبلــغ متوســط عــدد صــفحات ال ــذايت  الكامل ــيم ال باســتثناء ( علــى قائمــة التقي
 . صفحة٢٨٤ ما مقداره ٢٠١١مارس / آذار٢٤املقدمة حىت ) املرفقات

 حالة كانت فيهـا الدولـة الطـرف املـستعَرضة عـضوا يف منظمـة دوليـة خمتـصة         ١١يف  و  -٢٥
مت افحة الفساد أو آلية إقليمية أو دولية ملكافحـة الفـساد ومنعـه، قـدّ              تشمل واليتها قضايا مك   

ــا         ــة لينظــر فيه ــة أو اآللي ــيت أصــدرهتا املنظم ــة ال ــذ االتفاقي ــصلة بتنفي ــات ذات ال رباء اخلــاملعلوم
 مـن اإلطـار املرجعـي،    ٦ووفقاً للفقرة . من اإلطار املرجعي ) ج (٢٧وفقاً للفقرة    املستعرِضون

 علـى الـرغم مـن ضـرورة مراعـاة هـذه        من واجبهم، وميون بأن ينتبهوا إىل أن    اء احلك ذُكّر اخلرب 
 .مها الدول األطراف املستعَرضة هبم للوقائع اليت تقّدةالتقارير، إجراء التحليالت اخلاص

 إلجناز التقييم الذايت الفترات الزمنية الالزمة

 أقل من شهرين
)دولة طرف واحدة(

  أشهر٣-٢
 ) دول أطراف٥(

  أشهر٤-٣
 ) دول أطراف٩(

   أشهر٥-٤
) دول أطراف٣(

   أشهر٦-٥
)دولتان طرفان(

  أشهر٦أكثر من 
)دولة طرف واحدة(

مل يرد رّد كامل حىت
مارس/ آذار٢٤تاريخ 

٢٠١١  
 )ول أطراف د٥(
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علـى األقـل دولـة    ( دول أطـراف   سـتُ ، أبلغـت األمانـةَ  ٢٠١١مارس / آذار٢٤وحىت    -٢٦
ها يف نشر ردودها على قائمة التقييم الـذايت علـى املوقـع             برغبت) واحدة من كل جمموعة إقليمية    

  )٥(.الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  
  

   االستعراض املكتيب  
جيـب أن يقـدم اخلـرباء احلكوميـون إىل األمانـة             من املبادئ التوجيهية،     ٢١وفقاً للفقرة     -٢٧

د مــن تلقــي الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت  يف غــضون شــهر واحــنتــائج االســتعراض املكــتيب 
 .املرجعية الشاملة وأية معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف املستعَرضة

املـستعرِضون  رباء  اخلوخالل عمليات التعريف األولية ووفقاً للمبادئ التوجيهية، دعي           -٢٨
اة ميـدان اختـصاص كـل       الختاذ قرار بشأن كيفية توزيـع املهـام واملـسائل فيمـا بينـهم مـع مراعـ                 

علـــى توزيـــع أعمـــاهلم وفقـــاً للفـــصلني املـــستعرِضون رباء اخلـــ حـــاالت وافـــق ١٠ويف  .منـــهم
الفـصلني  املـستعرِضني كـال     رباء  اخلـ  جمموعتـا    تتنـاول روا أن   ضني ويف حاالت أخـرى قـرّ      املستعَر

 .الثالث والرابع معاً

نتـائج استعراضـاهتا    ضة   دولة طرفـاً مـستعرِ     ٣٢، قدمت   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤وحىت    -٢٩
 حاالت، أبلغ اخلـرباء احلكوميـون الدولـة الطـرف املـستعَرضة واألمانـة بـأهنم                 عّدةويف   .املكتبية

مـة  حيتاجون لتمديد املهلة الزمنية احملـددة يف املبـادئ التوجيهيـة بغيـة اسـتعراض املعلومـات املقدّ                 
عدادها الستـضافة زيـارة     حاالت، أعربت الدولة الطـرف املـستعَرضة عـن اسـت          عدة  ويف   .بعناية
 .ية قبل استالم نتائج االستعراض املكتيب رمسياًقُطر

بعـد ترمجتـه    ( الزمنية اليت تفصل بني تعميم التقييم الـذايت          فتراتن املخطط التايل ال   ويبّي  -٣٠
   )٦(.وتقدمي تعليقات اخلرباء احلكوميني) عند االقتضاء

───────────────── 
  )5(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-pairings-year-1-of-the-review-cycle.html.  
اً قطرياً قدمت فيها ردود كاملة على قائمة  استعراض٢١يستند التوزيع حسب الدول األطراف املستعرَِضة إىل   )6(  

  .٢٠١١مارس /ذارآ ٢٤التقييم الذايت وترمجت حبلول 
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Further means of direct dialogue to complement the desk review 

Country visit held 
(9)

No decision yet (4)

Joint meeting at 
the United Nations 

Office at Vienna 
(1)

Country visit 
requested (12)

 

 
بي     از االستعراض المكت وميين إلنج الفترات الزمنية الالزمة للخبراء الحك

Ongoing desk 
review (7)

2-3 months (5)

1-2 months (19)

Less than 1 
month (11)

 

     األخرىوار املباشرحلاوسائل   
 من املبادئ التوجيهيـة، ينبغـي أن ُيـستكمل االسـتعراض املكتبــي، إذا               ٢٤وفقاً للفقرة     -٣١

وافقت على ذلك الدولة الطرف املستعَرضة، بـأّي وسـائل أخـرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر،              
 .ناية أو عقد اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فييقُطرمثل القيام بزيارة 

 ١٢ع تنظـيم  ية وكان مـن املتوقّـ  قُطرمت تسع زيارات   ظّ، نُ ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤وحىت    -٣٢
ن املخطـط  ويبـيّ  .ر عقد اجتماع مشترك واحد يف مكتب األمم املتحدة يف فيينـا وتقّر .زيارة إضافية 

 .عة مبوجب اإلطار املرجعيالتايل استخدام الوسائل األخرى من وسائل احلوار املباشر املتوقّ

 

 االستعراض املكتيبإلجناز  للخرباء احلكوميني الفترات الزمنية الالزمة

 واحدأقل من شهر
)١١( 

  شهر٢-١
)١٩( 

  شهرأ ٣-٢
)٥( 

استعراض مكتيب
 )٧(قيد التنفيذ 

 االستعراض املكتيبإلجناز  وسائل احلوار املباشر األخرى

 أُجريت زيارة قُطرية
)٩( 

  زيارة قُطريةالُتمست
)١٢( 

  ُعقد اجتماٌع مشترٌك 
 يف مكتب األمم املتحدة 

 )١( يف فيينا

  مل ُيتَّخذ أيَّ قرار بعد
)٤( 
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 من املبادئ التوجيهية، تضطلع الدولـة الطـرف املـستعَرضة بتخطـيط       ٢٤ووفقاً للفقرة     -٣٣
ــارة ال  ــيم الزيـ ــةقُطروتنظـ ــدّ  .يـ ــد أعـ ــال وقدّ  وقـ ــدول األعمـ ــصال جـ ــات االتـ ــها إىل ت جهـ متـ

ويف معظـم احلـاالت، دعـت الدولـة الطـرف            .يـة قُطراملستعرضني واألمانة قبل إجـراء الزيـارة ال       
وبلـغ متوسـط مـدة       .ضة املـستعرضني واألمانـة للتعليـق علـى مـشروع جـدول األعمـال              املستعَر

نت عقـد اجتماعـات مـع خمتلـف أصـحاب           ية مـن ثالثـة إىل أربعـة أيـام، وتـضمّ           قُطرالزيارات ال 
لــة عمومــاً خبــبري حكــومي ومــع أن الــدول األطــراف املــستعرِضة كانــت ممثّ .املــصلحة الــوطنيني

نـت بعـض البلـدان خـرباء إضـافيني للحـضور أثنـاء            يـة، عيّ  قُطرة  واحد أو اثنني خالل كـل زيـار       
  .يةقُطروشارك موظفان من األمانة يف كل زيارة  .الزيارة

    
   الدور الذي تضطلع به أمانة اآللية  

 من اإلطار املرجعي، تؤدي األمانة كل املهام الالزمـة لـضمان كفـاءة              ٤٩وفقاً للفقرة     -٣٤
 الـدعم الـتقين والفـين إىل الـدول األطـراف، بنـاًء علـى طلبـها، يف               أداء اآللية، مبا يف ذلك تقـدمي      

  .سياق أداِء مهام اآلليِة
 

 حلقات العمل التدريبية

ــة         -٣٥ ــة حلقــات عمــل تدريبي ــة، نظمــت األمان ــادئ التوجيهي ــاً لإلطــار املرجعــي واملب وفق
 األطـراف   لتعريف جهات اتصال الدول األطـراف املـستعَرضة واخلـرباء احلكـوميني مـن الـدول               

لـت  ّووقـد مُ   .املستعرِضة باألحكام املوضوعية لالتفاقية واملنهجية املتبعـة يف عمليـة االسـتعراض           
وعقـدت   .ع اللغـوي للـدول    عـات واسـتندت إىل التـوزّ      هذه احللقات التدريبيـة عـن طريـق التربّ        

د مـن حـصول مجيـع الـدول األطـراف املـستعَرضة واملـستعرِضة علـى                 مثاين حلقات عمـل للتأكّـ     
 .فرصة للتدريب

ــل هــذه، يف          -٣٦ ــات العم ــون، أثنــاء حلق ــات االتــصال واخلــرباء احلكومي ــاركت جه وش
التمارين التفاعلية بشأن األحكام املوضوعية لفصلي االتفاقيـة الثالـث والرابـع وذلـك مـن أجـل                

 حـسب   )٨( والـدليل التـشريعي،    )٧(وهنا واستخدام األعمال التحضريية   ماكتساب فهم أعمق ملض   
ذ املـــشاركون متـــارين حتـــاكي االستعراضـــات وتـــشمل كـــل جوانـــب عمليـــة  ونفّـــ .ءاالقتـــضا

ملء قائمة التقييم الذايت بشأن مواد خمتارة باسـتخدام براجميـة االستقـصاء              :يةقُطراالستعراض ال 
حتليــل الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت وإعــداد اســتعراض مكــتيب؛  و؛ )األومنيبــوس(الــشامل 

───────────────── 
  .٢٠١٠، األمم املتحدة، األعمال التحضريية للمفاوضات من أجل إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )7(  
  .٢٠٠٦، األمم املتحدة، دالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا  )8(  
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؛ وإعــداد تقريــر يــصاغ  األخــرى أمــور منــها وســائل احلــوار املباشــرالــشروع يف حــوار بــشأنو
 .ية واالتفاق عليهقُطرباستخدام املخطط النموذجي لتقارير االستعراض ال

ذ موظفو األمانة هذا التدريب وحضره أيضاً يف بعـض احلـاالت برنـامج األمـم                وقد نفّ   -٣٧
ــدّ  ــائي ومق ــة  املتحــدة اإلمن ــة الثنائي ــساعدة التقني ــلء اســتبيانات    .مو امل ــشاركني م وطلــب إىل امل

تقييميــة يف كــل حلقــة مــن حلقــات العمــل، ممــا زود األمانــة بتقيــيم حللقــات العمــل وتنفيــذها   
  .ومضموهنا والدروس املستخلصة من أجل حلقات العمل القادمة

    
  يةقُطراألدوار املضطلع هبا يف تنفيذ االستعراضات ال

ص ّصعَرضة يف السنة األوىل لدورة االستعراض، خُـ      الدول األطراف املست  عقب اختيار     -٣٨
علـى  أمور منها لغات العمل املتفق      عّدة  ي موظفان من األمانة، مع مراعاة       قُطرلكل استعراض   
 .االستعراضاتاستخدامها يف 

مـت مبوجـب اإلطـار املرجعـي، طلـب بعـض       ومتابعة حللقات العمـل التدريبيـة الـيت نظّ        -٣٩
مـن األمانـة احلـصول علـى مزيـد مـن املـساعدة السـتكمال التقيـيم                  الدول األطراف املستعَرضة    

وقد ينظر فريـق االسـتعراض، يف إطـار واليتـه            . من املبادئ التوجيهية   ١٥الذايت، عمالً بالفقرة    
ر فـرص التـدريب الـوطين علـى قائمــة     املتعلقـة باملـساعدة التقنيـة لتنفيـذ االتفاقيـة، يف مـدى تـوفّ       

 .لدول األطراف املستعَرضةفيما خيّص االتقييم الذايت 

 مــن املبــادئ التوجيهيــة، تقــوم األمانــة بترمجــة الــردود علــى القائمــة ١٥ووفقــاً للفقــرة   -٤٠
وعلــى  . علــى اخلــرباء احلكــوميني يف غــضون شــهر واحــدااملرجعيــة، عنــد االقتــضاء، وتعميمهــ

ويف الوقـت    .امت هبـ  الفور، عممت الـردود علـى اخلـرباء املـستعرِضني العـاملني باللغـة الـيت قـدّ                 
نفسه، أحيلت الردود إىل الترمجة، حسب االقتـضاء، مبـساعدة املكاتـب امليدانيـة ملكتـب األمـم                

ن املخطــط التــايل الفتــرة الزمنيــة املــستغرقة يف ترمجــة  يبــّيو .املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة
 )٩(.الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية

───────────────── 
 واليت ٢٠١١مارس / آذار٢٤على قائمة التقييم الذايت الواردة بتاريخ   رداً من الردود١٣تستند البيانات إىل   )9(  

  .تطلبت ترمجة من لغات عمل اآللية وإليها
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المدة الالزمة لترجمة الردود على قائمة التقييم الذاتي المرجعية

2-4 weeks (8)

6-8 weeks (2)

4-6 weeks (3)

 

أو الترمجـة الـشفوية   /ويف ست حـاالت، تكفلـت األمانـة بأعمـال الترمجـة التحريريـة و           -٤١
ــدولتني       ــاء االســتعراض املكــتيب بغــرض تيــسري التنــسيق فيمــا بــني اخلــرباء احلكــوميني مــن ال أثن

ودعمـاً لالسـتعراض املكـتيب وحتقيقـاً للحـوار، اتفـق يف معظـم احلـاالت            .الطرفني املـستعرِضتني  
يهـا   أن تقدم األمانة املساعدة بإعداد نسخة مدجمة من نتائج االسـتعراض املكـتيب لـدى تلقّ                على

م هذه النسخة املدجمة إىل الـدول األطـراف للحـصول    ومن مث، تقّد .تعليقات اخلرباء احلكوميني  
 .على موافقتها عليها وتبلغ هبا الدولة الطرف املستعَرضة بعد ترمجتها، عند االقتضاء

،  أخـرى  احلاالت اليت طلبت فيها الدولة الطرف املستعَرضة وسـائل حـوار مباشـر            ويف    -٤٢
 ٢٤ مـن اإلطـار املرجعـي والفقـرة          ٢٩ية أو اجتماع مشترك يف فيينا، وفقاً للفقرة         قُطركزيارة  

وسـائل  إحـدى   رت األمانة متـويالً مـن التربعـات مـن أجـل اسـتخدام               من املبادئ التوجيهية، وفَّ   
لــت، عنــد االقتــضاء ويف حــدود املــوارد املتاحــة، مــشاركة خــبريين    فمّو . هــذهاحلــوار املباشــر

أن مالحظـة   ولكـن جتـدر يف هـذا الـسياق           .حكوميني على األكثر لكل دولة طرف مـستعرِضة       
ــراض      ــه األوىل اســتندت إىل افت ــق االســتعراض يف دورت تقــديرات التكلفــة الــيت قــدمت إىل فري

ــات  ــارات بتنظــيم ورود طلب ــة أو قُطرزي ــد ي عــدد اجتماعــات مــشتركة مــن أجــل نــصف    عق
ولكن هذا االفتراض ثبت عدم دقتـه يف الـسنة األوىل للـدورة األوىل، إذ                .االستعراضات تقريباً 

 .ية أو عقد اجتماع مشترك يف فييناقُطرأن معظم البلدان طلبت إما تنظيم زيارة 

لعمليــة والقانونيــة وفقــاً  رت األمانــة الترتيبــات ايــة، يــّسقُطروفيمــا يتعلــق بالزيــارات ال   -٤٣
ن ذلك أموراً منها إبرام اتفاقات مع الدول األطـراف          وتضّم . من املبادئ التوجيهية   ٢٤للفقرة  

ية، مبـا فيهـا حـصانات املـشاركني، واللوجـستيات           قُطرد شروط إجراء الزيارة ال    املستعَرضة حتدّ 
ات متبادلـة بـني الـدول       على شكل خطاب  االستضافة  برمت اتفاقات   وأُ .يف املوقع ولغات العمل   

  قائمة التقييم الذايت املرجعيةلى لترمجة الردود عالالزمةاملدد 

)٨( أسابيع٤-٢
)٣( أسابيع ٦-٤

)٢( أسابيع ٨-٦
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وتيسرياً للترتيبات العملية خلرباء الـدول       .أمانة اآللية بصفتها  الطرف املستعَرضة واألمم املتحدة     
د األطــراف املــستعرِضة احلكــوميني، أرســلت رســائل دعــوة رمسيــة إىل اخلــرباء املــشاركني تؤكّــ 

 ترتيبـات سـفر اخلـرباء     وأجريـت  .على التواريخ وشروط التمويـل املتفـق عليهـا، عنـد االقتـضاء            
 .الذين حتملت األمانة نفقاهتم

 من املبادئ التوجيهية، طُلب إىل األمانـة تقـدمي املـساعدة إىل اخلـرباء           ٣٠ووفقاً للفقرة     -٤٤
ي واخلالصـة الوافيـة يف املرحلـة النهائيـة     قُطـر احلكوميني يف إعداد مشروع تقرير االسـتعراض ال    

وقــد  .سقة وشــاملةقة ومّتــذ االســتعراض بطريقــة منــّسمــن عمليــة االســتعراض، مبــا يكفــل تنفيــ
ي واخلالصـة الوافيـة إىل لغـات عمـل          قُطـر الاالسـتعراض   ترجم، عند االقتضاء، مشروع تقريـر       

 . النهائيةما يف صيغتهما ووضعهماالبلد املستعرض قبل املوافقة عليه
  

 املتابعة مع الدول األطراف

 ١٤املتطلبات اإلجرائيـة الـواردة يف الفقـرات         يذ  تنفتابعت األمانة مع الدول األطراف        -٤٥
 أعاله من خـالل االتـصال بالبعثـات الدائمـة ذات الـصلة وعـرب اخلطابـات الرمسيـة،            ١٨ و ١٦و

وبذلت جهود خاصة عن طريق البعثات الدائمة يف نيويـورك بـشأن احلـالتني               .حسب االقتضاء 
ل ثَّــَموَت .يــق يف دورتــه األوىل املــستأنفة أعــاله اللــتني أحيلتــا إىل الفر١٥ يف الفقــرة املــذكورتني

يـة علـى الوفـاء      قُطرتـشجيع مجيـع األطـراف يف االستعراضـات ال         يف  أيضاً جزء من دور األمانـة       
املرجعيـة  دة لتقـدمي خمتلـف املـدخالت، كـالرد علـى قائمـة التقيـيم الـذايت           باملواعيد النهائية احملـدّ   

 .تعليقات اخلرباء احلكومينيوتقدمي 
    

   ملسائل املتعلقة باللغاتا - جيم 
ي بـأي  قُطـر جيـوز إجـراء عمليـة االسـتعراض ال    " من اإلطار املرجعـي،  ٥١وفقاً للفقرة    -٤٦

وتتوىل األمانة مـسؤولية تـوفري مـا يلـزم مـن ترمجـة حتريريـة وشـفوية                .لغة من لغات عمل اآللية    
 ".إىل أيٍّ من لغات عمل اآللية حسبما يكون ضرورياً ألداء مهامها بكفاءة

، نظــر فريــق ٣/١األطــراف الــدول  مــن قــرار مــؤمتر ١٤ إىل ١٢ووفقــاً للفقــرات مــن   -٤٧
ب ورحّـ  .االستعراض، يف دورته األوىل، يف االحتياجات من املوارد الالزمـة آلليـة االسـتعراض             

ــراره    ــق االســتعراض، يف ق ــون ١/١فري ــة     " املعن ــشغيل آلي ــة لت ــوارد الالزم ــن امل االحتياجــات م
ــذ ات  ــتعراض تنفي ــرة الــسنتني      اس ــساد لفت ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ، "٢٠١٣-٢٠١٢فاقي

بالتربعات الـيت وردت حـىت اآلن والـيت تغطّـي جزئيـا متطلّبـات تـشغيل آليـة اسـتعراض تنفيـذ                       "
، مبــا يف ذلــك تكــاليف ٢٠١١-٢٠١٠اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد لفتــرة الــسنتني 
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 عمل اآللية وإليها املعّينة لالستعراضـات املنفـردة، ونفقـات           االتصاالت والترمجة من لغة أو لغات     
السفر وبدل اإلقامة اليومي ملمثلي أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل حـضور الـدورات الـسنوية لفريـق                       
ــة       ــارات القُطريـ ــذلك الزيـ ــة، وكـ ــشغيل العامـ ــصروفات التـ ــدريب ومـ ــذ، والتـ ــتعراض التنفيـ اسـ

 إىل لغـات غـري لغـات عمـل اآلليـة      والشفويةالتحريرية واالجتماعات املشتركة يف فيينا، والترمجة      
 وطلـب   ،)١الفقـرة   " (الست إذا ما طلبت ذلـك إحـدى الـدول األطـراف اخلاضـعة لالسـتعراض               

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يلــتمس، وفقــا لإلطــار املرجعــي آلليــة "إىل 
 ".ليت ال تغطّيها امليزانية العاديةاالستعراض، تربعات من أجل تغطية تكاليف اآللية ا

 الـــيت أجريـــت يف الـــسنة األوىل مـــن دورة ٢٦يـــة الــــقُطراالستعراضـــات البـــني ومـــن   -٤٨
ــة واحــدة، و  ١٠ تاالســتعراض، أجريــ   استعراضــاً بلغــتني، واستعراضــان  ١ استعراضــات بلغ

 طلـب إىل  وبعـد ضـمان ترمجـة كامـل الـرد علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة،             .بثالث لغات 
 . هـي األخـرى    ترمجتـها متهيـدا ل  الدول األطراف املستعَرضة اختيار أكثر الوثـائق الداعمـة أمهيـة            

رت األمانة أيضاً خدمات ترمجة من لغتني ليستا مـن           من اإلطار املرجعي، وفَّ    ٥٢ووفقاً للفقرة   
 .لغات عمل اآللية وإليهما

وإضـافة إىل ترمجـة      .لية االستعراض باالحتياجات من الترمجة طوال عم    قد لزم الوفاء    و  -٤٩
رت خـدمات  ي النـهائي، وفَّـ    قُطـر وتقريـر االسـتعراض ال    املرجعيـة   الرد على قائمة التقييم الذايت      

الترمجة التحريرية والشفوية خالل االستعراض املكتيب للتعليقات الـيت قدمتـها الـدول األطـراف               
 املـستعَرضة ومـن أجـل االتفـاق بـشأن           املستعرِضة، وأثناء احلوار الذي أعقبه مع الدولة الطرف       

 .يقُطرض الاتقرير االستعر
    

  الدروس املستخلصة من استعراضات السنة األوىل -ثانيا 
يــة للــسنة قُطريــرد فيمــا يلــي بعــض الــدروس املستخلــصة مــن إجــراء االستعراضــات ال    -٥٠

ــة التحــديات الناشــ      ــة ملواجه ــيت اختــذهتا األمان ــلّ .ئةاألوىل إضــافة إىل اإلجــراءات ال ــق ولع  فري
ــودّ  ــذ ي ــدول     اســتعراض التنفي ــة لل ــوفري إرشــادات جلهــات االتــصال التابع ــة ت  أن ينظــر يف كيفي

األطراف املستعَرضة وللخرباء احلكـوميني للـدول األطـراف املـستعرِضة ولألمانـة هبـدف تعزيـز                 
  .تنفيذ اإلطار املرجعي واملبادئ التوجيهية

    
   لتقييم الذايت املرجعية النسخة احملدثة من براجمية قائمة ا  

ــاًء  -٥١ ــدول  علــى اعتمــاد مــؤمتر  بن ــذايت    ال ــيم ال ــة، لقائمــة التقي ــه الثالث األطــراف، يف دورت
ن علــى مجيــع الــدول املرجعيــة الــشاملة ووفقــاً لإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض، كــان يتعــيّ  
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 .ليـة االسـتعراض  األطراف املستعَرضة أن تستخدم هذه القائمة بوصفها اخلطـوة األوىل مـن عم         
بتكارية ألداة التقييم الذايت هذه، متثل أحد األهداف الرئيسية حللقـات العمـل          ونظراً للطبيعة اال  
واسـتناداً إىل اخلـربات      .متها األمانة يف تعريف جهات االتصال برباجمية القائمة       التدريبية اليت نظّ  

ــة ويف االستعراضــات ال    ــة وباالســتفادة مــن  قُطرالــيت اكتــسبت خــالل هــذه احللقــات التدريبي ي
التعليقــات الــيت وردت مــن عــدة دول أطــراف علــى مــدى الــسنة األوىل مــن االستعراضــات،     

هــا ومــن مث تعزيــز ســهولة ثــة مــن هــذه الرباجميــة ملعاجلــة املــسائل التقنيــة وحلّعــدت نــسخة حمّدأُ
 تقـارير  واهلـدف مـن حتـديث هـذه الرباجميـة هـو تيـسري مجـع                .استخدام هـذه الرباجميـة وفعاليتـها      

 .مها الدول األطراف املستعَرضة وحتليل اخلرباء احلكوميني هلاالتقييم الذايت اليت تقّد

بـد منـه إلجـراء       ن أن املعرفـة خبلفيـة الدولـة الطـرف املـستعَرضة أمـر ال              وحيث أنـه تبـيّ      -٥٢
ــ املرجعيــة ال، فقــد جــرى توســيع نطــاق اجلــزء التمهيــدي لقائمــة التقيــيم الــذايت    اســتعراض فّع

ليشمل تزويـد اخلـرباء احلكـوميني بفهـم للنظـام القـانوين واملؤسـسي           " املعلومات العامة "عنون  امل
وأضيف إىل هـذا اجلـزء مـن القائمـة أيـضاً سـؤال عـن التقييمـات الـسابقة                     .والسياسي الداخلي 

وباملثل، وضعت حتت هذا العنـوان أسـئلة متعلقـة مبـشاريع             .ملدى فعالية تدابري مكافحة الفساد    
 .ني أو التدابري احملتملة قيد النظرالقوان

فقـد  . ر التعديالت على املضمون، وإمنا تبسط انسياب األسـئلة تفاديـاً للتكـرار         وال تؤثّ   -٥٣
ناسب أكثـر   توكُـّيفت لت املرجعية  أعيدت صياغة عدة أسئلة عامة من أسئلة قائمة التقييم الذايت           

االقتـضاء، أدجمـت فقـرات فرعيـة ذات       وعنـد    .مع املتطلبات احملددة لألحكـام قيـد االسـتعراض        
وعـالوة علـى    .صلة مبواد من االتفاقية الستعراضـها معـاً بـدل اسـتعراض كـل منـها علـى حـدة          

ذلك، نقلت أسئلة متعلقة باملساعدة التقنية من مستوى الفقرة إىل مستوى املادة تفادياً لتكـرار               
نـة، مـع اإلبقـاء    ف فقـرات مـادة معيّ  االحتياجات ذاهتا من املـساعدة التقنيـة الالزمـة لتنفيـذ خمتلـ       

  .على إمكانية اإلشارة إىل تلك االحتياجات اخلاصة

ر وتضم قائمة التقييم الـذايت وصـالت رابطـة مبقتطفـات مـن الـدليل التـشريعي ممـا يـوفّ                      -٥٤
ويف النـــسخة احملدثـــة، أدجمـــت خمتلـــف  .األحكـــام الفرديـــةمتطلبـــات معلومـــات إضـــافية عـــن 

تظهر يف نص األحكام يف زر موحد للدليل التشريعي خيص كـل حكـم              الوصالت الرابطة اليت    
 .وتضم مقتطفات الدليل التشريعي مجالً مقتبسة من األعمال التحضريية .على حدة

وتضم قائمـة التقيـيم الـذايت أيـضاً إحـاالت مرجعيـة إىل أحكـام مـأخوذة مـن صـكوك                        -٥٥
ذت يف إطـار منظمـات أو    لسابقة اليت نفّـ   ر النظر يف التقييمات ا    أخرى ملكافحة الفساد، مما ييسّ    

ــلة  ويف حـــني كانـــت اإلحـــاالت املرجعيـــة تقتـــصر علـــى    .آليـــات دوليـــة أو إقليميـــة ذات صـ
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ثـة مـن    م النسخة احملدّ  ذة للتقييم الذايت طرفاً فيها، تقدّ     االتفاقيات اليت تكون الدولة الطرف املنفّ     
 .قطع النظر عن حالة التصديق عليها بمعيَّنالرباجمية قائمة جبميع الصكوك ذات الصلة حبكم 

وتيــسرياً لالســتعراض الــذي ينفــذه اخلــرباء احلكوميــون اســتناداً إىل الــردود علــى قائمــة   -٥٦
التقييم الذايت، ستظهر اإلشـارات إىل الوثـائق الـيت أرفقتـها الدولـة الطـرف املـستعَرضة بـصورة                    

 .ده الرباجميةلذي تولّتلقائية حتت األحكام ذات الصلة يف تقرير التقييم الذايت ا

ــرة        -٥٧ ــه الفق ــنص علي ــة، كمــا ت  مــن اإلطــار  ٤٠ونظــراً للحاجــة لوضــع إجــراءات متابع
ــة       املرجعــي، فقــد كــان لزامــاً التأكــد مــن التوافــق بــني نــسخيت قائمــة التقيــيم الــذايت يف العملي

ثـة  لنـسخة احملدّ  املذكورة أعاله، مما يتيح للدول األطراف نقل تقارير التقييم الذايت السابقة إىل ا            
مع بعض االستثناءات الناجتة عـن      وقد حوفظ عموماً على التوافقية بني النسختني         .من الرباجمية 

ونتيجـة النظـر يف االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة علـى                .لتغيريات اهليكلية يف بضع حـاالت     ا
ساعدة التقنيـة   مستوى املادة عوضاً عن النظر فيها على مستوى احلكم، فلن تنقـل إىل قـسم املـ                

 .يف النسخة احملدثة إال املعلومات املقدمة يف إطار احلكم األول من كل مادة

ر جلهـات   وفّتت االتـصال واخلـرباء احلكـوميني، سـ        وإضافة إىل التدريب املقدم إىل جها       -٥٨
ــز ردودهــم علــى قائمــة       ــة جتهي ــة بــشأن كيفي ــة مرفقــة بنــصائح عملي   االتــصال مــذكرة توجيهي

  .التقييم الذايت
    

   اخلطوات األولية من عملية االستعراض  
أثــر التــأخر يف تعــيني جهــات االتــصال علــى مــشاركة دول أطــراف مــستعَرضة يف           -٥٩

حلقات العمل التدريبية اليت نظمتها األمانة لتعريف جهات االتـصال بآليـة االسـتعراض، ونـتج                
 األطــراف الــيت ختــضع والــدول .عــن ذلــك تــأخر يف تقــدمي الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت  
ة بقــوة إىل تعــيني جهــات اتــصال يف لالســتعراض خــالل الــسنة الثانيــة والــسنوات التاليــة مــدعّو

وقد أبلغت عدة دول أطـراف قيـد االسـتعراض يف الـسنة الثانيـة األمانـة مبـا           .أقرب وقت ممكن  
 .لقيام باملزيدعلى اتقوم به من حتضريات وينبغي تشجيعها 

 اية على أجهزة احلاسوب اخلاصـة هبـ       زيل الرباجم ـتصال مساعدة يف تن   ت جهات اال  وتلقّ  -٦٠
وينبغي جلهـات اتـصال الـدول األطـراف املـستعَرضة            .تدريبية وعن بعد  العمل  ال اتخالل حلق 

إمكانية التماس املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة التقنية، من األمانة عند مـلء قائمـة               تنتبه إىل   أن  
 حـاالت، سـاعد االتـصال باألمانـة يف إجيـاد حلـول سـريعة لـصعوبات                  ففي عدة  .التقييم الذايت 
 .ر عملية التقييم الذايتتقنية مما يّس
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ــة      -٦١ ــها حامســـان يف عمليـ ــذايت ومشوليتـ ــيم الـ ــة التقيـ ــة الـــردود علـــى قائمـ ومـــع أن نوعيـ
االستعراض، فإن على جهات االتصال التنبه إىل القيود اليت تفرضها الترمجـة يف االستعراضـات               

قتبس إال القوانني أو التدابري األخـرى الـيت تتـصل حتديـداً بتنفيـذ      تليت تنفذ بلغتني أو أكثر وأال      ا
دة املهلــة احملــّدفيهــا وعــالوة علــى ذلــك، ويف احلــاالت الــيت تكــون  .األحكــام قيــد االســتعراض

  أن تنظـر يف تقـدمي الـردود علـى الفـصلني             جهات االتصال تـودّ    لتقدمي الردود قد انقضت، لعلّ    
 .بصورة منفصلة عندما تصبح جاهزة

اء احلكــوميني بــشأن ســحب  وســبق أن أشــري إىل املــسائل املتعلقــة بتقــدمي قائمــة اخلــرب    -٦٢
غياب تلـك القائمـة قـد يـؤدي بالدولـة الطـرف املـستعَرضة إىل طلـب إعـادة                    علماً بأن   القرعة،  

ب على مجيـع الـدول       من اإلطار املرجعي، جي    ٢٠وفيما يتعلق باالمتثال للفقرة      .سحب القرعة 
  .األطراف تقدمي تلك القوائم يف أقرب وقت ممكن

ومن ناحية أخرى، ومبا أن إعطاء بيانات االتـصال اخلاصـة بـاخلرباء احلكـوميني شـرط                   -٦٣
إجراؤهــا يف الزم لتنظــيم عمليــة التواصــل األويل باهلــاتف، فــإن عمليــة التعريــف هــذه ال ميكــن 

وعــالوة علــى ذلــك، ففــي  .حملــدد يف املبــادئ التوجيهيــة ضــمن اإلطــار الــزمين ابعــض األحيــان
تنظـيم  يواجـه   احلاالت اليت ال يعني فيها إال خبري واحد إلجراء االستعراض، يشكل هذا حتـدياً               

 .خمتلف خطوات االستعراض إضافة إىل عبء العمل

وقد طلب إىل جهات االتصال واخلرباء احلكـوميني إبـالغ األمانـة يف الوقـت املناسـب                   -٦٤
حبـــضورهم احملتمـــل الجتماعـــات فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ والفريـــق العامـــل املعـــين باســـترداد 

رباء اخلـ املوجودات والفريق العامل املعين مبنع الفساد، وذلك من أجل تنظـيم االجتماعـات مـع                
وقـد ثبـت    .ووضع جدول زمين هلا عندما تطلب ذلك الدولـة الطـرف املـستعَرضة        املستعرِضني  

باشرة والتداول بواسطة الفيـديو لـربط أي طـرف غـري حاضـر هـي وسـيلة قيمـة                    أن اللقاءات امل  
 .وفعالة للتواصل أثناء تنفيذ االستعراضات

طت األمانـة لعقـد دورات تدريبيـة كلمـا سـنحت الفرصـة بالتعاقـب                وباملثل، فقد خطّ    -٦٥
ل واخلـرباء  د جهـات االتـصا    زوَُّتوسـ  .مع الدورات القادمة لفريـق االسـتعراض واألفرقـة العاملـة          

 جبدول زمـين للـدورات التدريبيـة الـيت سـتعقد بعـد سـحب قرعـة الـدول األطـراف                      وناحلكومي
  .املستعرِضة للسنة الثانية من االستعراضات

    
   يةقُطرضات الاإجراء االستعر  

املـستعرِضون  رباء اخلـ عـي  خالل عمليات التعريف األولية ووفقاً للمبادئ التوجيهيـة، دُ      -٦٦
 اختـصاص كـل   جمـال بـشأن كيفيـة توزيـع املهـام واملـسائل فيمـا بينـهم مـع مراعـاة                  الختاذ قـرار    
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ــهم ــتم          .من ــيت ي ــة ال ــل حاســم يف الكيفي ــه عام ــت أن ــل أثب ــسيم العم ــث أن تق ــوحي ــراء هب ا إج
هبــذه املــسألة الــشديد ع اخلــرباء احلكوميــون علــى االهتمــام يــة، فقــد ُشــّجقُطراالستعراضــات ال

 .دما تستدعي الظروف ذلكعناألويل توزيع املهام وتعديل 

ولتيــسري عمــل اخلــرباء يف هــذا الــصدد، كانــت نتــائج االســتعراض املكــتيب، يف أغلــب     -٦٧
 أو علــى شــكل قائمــة، مــع  ة حــّرَســْرديةاحلــاالت، تقــدم إىل األمانــة علــى شــكل مالحظــات   

 للمخطـط   نتائج االستعراض املكتيب وفقاً   تنظيم  األمانة  تولّت  مث   .اإلشارة إىل املواد ذات الصلة    
ــر  ــستعرِضني خــرباء للمكــن أو .النمــوذجي للتقري ــساعدة   امل ــة أي م ــوا إىل األمان ــضاً أن يطلب أي

كما أسهمت التحضريات لالسـتعراض املكـتيب يف         .أخرى يف إصدار نتائج االستعراض املكتيب     
ســهاماً كــبرياً يف تركيــز النقاشــات إيــة قُطرصــيغة املخطــط النمــوذجي قبــل القيــام بالزيــارات ال 

وقـد أسـهمت     .ية يف صـيغتها النهائيـة     قُطرالل الزيارات ويسرت وضع تقارير االستعراض ال      خ
 يف  املـستعرِضون مشاركة األمانـة طـوال عمليـة االسـتعراض يف اتـساق املعـايري الـيت اسـتخدمها                   

 .استنتاجاهتم

 يكتفـوا صح اخلـرباء احلكوميـون بـأال        أما فيما يتعلق باستعراض االمتثـال للواجبـات، نُـ           -٦٨
الدولة الطرف املستعَرضة التدابري املنصوص عليها يف األحكام ذات الـصلة           مسألة اختاذ   بتحليل  

ويف عـدة    . ذاهتـا، عنـد االقتـضاء      أن يستعرضوا أيضاً مـضمون تلـك التـدابري حبـدّ          بفحسب، بل   
مت أيــضاً دول أطــراف مــستعَرضة مــشاريع قــوانني وطلبــت إىل اخلــرباء التعليــق    حــاالت، قــّد

 .نبغي أن يكون هذا واضحاً منذ بداية االستعراضاتوي .عليها

إقامـة خطـوط   املستعرِضني رباء اخل من املبادئ التوجيهية، يتعني على     ١٨ووفقاً للفقرة     -٦٩
اتصال مفتوحة مع الدولة الطرف املـستعَرضة، يف حـني جيـب إطـالع األمانـة علـى مجيـع تلـك                      

على إعداد نتـائج    أثناء عكوفهم   التصاالت  ون الشروع يف تلك ا    ولعل اخلرباء يودّ   .االتصاالت
سـيما فيمـا يتعلـق بطلبـات املـواد أو املعلومـات اإلضـافية، وذلـك مـن           االستعراض املكتيب، وال  

 .أجل كسب الوقت يف عملية التحليل اليت جيروهنا

ويف السياق ذاته، أشارت عدة دول أطراف مستعَرضة عنـد بدايـة عمليـة االسـتعراض                  -٧٠
سب اجلـدول الـزمين لكـل خطـوة منـصوص عليهـا يف اإلطـار املرجعـي واملبـادئ                    أو أثناءها، ح  

التوجيهية وبغية تيسري عمل خـرباء االسـتعراض، إىل إمكانيـة تقـدمي نتـائج االسـتعراض املكـتيب                   
الترمجـة  كانـت    فائدة ذلك حتديـداً عنـدما        توقد ثبت  . األخرى باستخدام وسائل احلوار املباشر   

صال بواســطة الربيــد اإللكتــروين أو اهلــاتف بــسبب صــعوبات      وعنــدما صــعب االتــ  مطلوبــة 
 .لوجستية وفرق التوقيت واللغة
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، طلــب معظــم الــدول األطــراف زيــارة  األخــرىوســائل احلــوار املباشــربوفيمــا يتعلــق   -٧١
ية أثناء عملية التعريف األويل وأكدت على هذا الطلب قبل وقت كاف من أجـل ختطـيط                 قُطر

وطلبت دولة طرف واحدة عقد اجتمـاع مـشترك يف مكتـب األمـم               .مهاية وتنظي قُطرالزيارة ال 
واألمانـة، ومـع جهـات    املـستعرِضني  رباء اخلـ وكانت اجتماعات اإلحاطـة مـع        .املتحدة يف فيينا  

االتصال عند االقتضاء، مفيدة جداً يف التحـضري لالجتماعـات ومجـع معلومـات بغـرض جتميـع                  
 .ي وإجنازهقُطرمشروع تقرير االستعراض ال

وفيما يتعلق مبراعاة االحتياجات من املساعدة التقنية، فقـد جـرى التـشديد علـى هـذه                   -٧٢
 ، إالّ املـستعرِضون علـى تناوهلـا     رباء  وعكف اخل االحتياجات يف الردود على قائمة التقييم الذايت        

 .ذأنــه غالبــاً مــا لــزم تنفيــذ املزيــد مــن العمــل لتــوفري نظــرة شــاملة لالحتياجــات املتعلقــة بالتنفيــ  
حتديــد احتياجــات تتجــاوز التنفيــذ الــصارم  يف وأعربــت عــدة دول أطــراف أيــضاً عــن رغبتــها  

 . فريق االستعراض يود أن ينظر يف هذه املسألةللفصلني قيد االستعراض، ولعلّ

ي، أي قُطــروعنــد كتابــة هــذا التقريــر، كانــت املراحــل النهائيــة لعمليــة االســتعراض ال   -٧٣
يـة واخلالصـات الوافيـة واالتفـاق بـشأهنا، مـستمرة يف             قُطراض ال وضع مشاريع تقـارير االسـتعر     

ــة إىل فريــق االســتعراض معلومــات شــفوية مــستكملة بــشأن    وســتقّد. معظــم احلــاالت   م األمان
 أيضاً توفري توجيهـات بـشأن كيفيـة توزيـع االستعراضـات علـى                الفريق يودّ  ولعلّ .هذه املسألة 

  .الدورة بأكملها
  


