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*1802230*  

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

        األمم املتحدة ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية
  تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ التقدُّم املحرز يف    

    
  رة من األمانةمذكِّ    

  
  ملخَّص    

االســتعراضــات القطرية يف دوريت  إجراءعن  )١(ثةحمدَّمعلومات  علىحتتوي هذه الوثيقة   
 يقوماالستعراض األوىل والثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وعما 

به فريق اســـــتعراض التنفيذ من أنشـــــطة يف ســـــياق اضـــــطالعه بوظيفة اإلشـــــراف على عملية 
ــتعراض وتقدمي توصــيات يف جمال الســياســات إىل مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية  العامة االس

  .للنظر فيها وإقرارها
  
  

                                                                    
 *  CAC/COSP/IRG/2018/1.  

 CAC/COSP/IRG/2016/2و CAC/COSP/IRG/2014/4 للمعلومات الواردة يف الوثائقم هذه الوثيقة حتديثًا تقدِّ  )١(  
 .CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15وورقة غرفة االجتماعات  CAC/COSP/IRG/2017/2و

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2014/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2017/2
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تنظيم االستعراضات الُقطرية وتنفيذها خالل دورة االستعراض األوىل   -أوًال  
  والسنة األوىل والثانية من دورة االستعراض الثانية

  
  ملحة إحصائية عامة  -ألف  

  :توضح األرقام التالية التقدم املحرز يف تنفيذ االستعراضات القطرية خالل  -١
  الدورة األوىل آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛   )أ(  
  .الدورة الثانية لآللية السنتني األوىل والثانية من  )ب(  

ــــــتعراض   -٢ وحىت . دولة من الدول األطراف خالل الدورة األوىل ١٨١وكان من املقرر اس
 ١٦٩وُعقد  ،على قائمة التقييم الذايت املرجعية اردًّ ١٧٦وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ورد 

 ١٦٣ ُأجنزتقد فذلك، وعالوة على ). اجتماعًا مشتركًا ١٢زيارة قطرية و ١٥٧(حوارًا مباشرًا 
ستعراض  ١٤١خالصة وافية و ضها القطري ٧٩وأتاحت  ،اقطريًّتقرير ا ستعرا  دولة طرفًا تقارير ا

مكتب املخدِّرات (رات واجلرمية على املوقع الشــــــبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ الكاملة
  ).املكتبواجلرمية أو 

دولة من الدول األطراف خالل الســـنة األوىل من الدورة  ٢٩ر اســـتعراض وكان من املقرَّ  -٣
ثانية  ،على قائمة التقييم الذايت املرجعية ًارّد ٢٥وحىت وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ورد . ال

وأتاحت دولتان من الدول األطراف . وُعقد اجتماع مشــــــترك واحد ،زيارة قطرية ١٧وُأجريت 
  .على املوقع الشبكي للمكتب القطريا ماستعراضهعن التقريرين الكاملني 

دولة من الدول األطراف خالل الســـنة الثانية من الدورة  ٤٨ر اســـتعراض وكان من املقرَّ  -٤
ثانية  ،على قائمة التقييم الذايت املرجعية اردًّ ٢٤وحىت وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ورد . ال

  .زيارات قطرية ٣وُأجريت 
  

  الُقرعةسحب   -باء  
من اإلطار املرجعي آللية استعراض التنفيذ، جيري اختيار الدول األطراف  ١٤ًا للفقرة وفق  -٥

. يف بداية كل دورة لُقرعةبااملشـــاركة يف عملية االســـتعراض يف ســـنة معينة من دورة االســـتعراض 
يف  لُقرعةبامن اإلطار املرجعي على أن جيري اختيار الدول األطراف املستعِرضة  ١٩وتنص الفقرة 

  .استعراضات متبادلةبتقوم الدول األطراف  رة، على أالَّبداية كل سنة من الدو
  

  دورة االستعراض األوىل  )أ(  
ووفقًا للحكمني املذكورين، جرى اختيار الدول األطراف املســـتعِرضـــة للســـنة الرابعة من   -٦

بدأ و. عراض التنفيذرعة خالل الدورة الرابعة لفريق اســـــتالدورة األوىل لآللية بإجراء ســـــحب للُق
 الُقرعة، وُأجريت عمليات أخرى لسـحب ٢٠١٣ متوز/يوليه ١يف  ااثنان وسـتون اسـتعراضـًا قطريًّ

الختيار الدول األطراف اليت ســــتقوم باســــتعراض الدول األطراف اليت صــــدقت على االتفاقية أو 
خالل دورات الفريق  الُقرعةوُأجريت تلك العمليات اإلضــافية لســحب . انضــمت إليها بعد ذلك



CAC/COSP/IRG/2018/3 
 

V.18-02230 3/14 
 

سابعة  سابعة وال ستأنفة وال سة امل ساد سة وال ساد ستأنفة وال سة امل سة واخلام ستأنفة واخلام الرابعة امل
  .املستأنفة والثامنة والثامنة املستأنفة

ستعراض   -٧ سنة الرابعة، بعد  ١٦ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان جيري ا دولة أخرى يف ال
  )٢(.اقية منذ انطالق دورة االستعراض األوىلأن صارت أطرافًا يف االتف

  
  دورة االستعراض الثانية  )ب(  

، إىل الفريق أن يشرع يف بداية دورته السابعة يف اختيار الدول ٦/١طلب املؤمتر، يف قراره   -٨
وفقًا للفقرتني  الُقرعةاألطراف املستعَرضة واملستعِرضة يف دورة االستعراض الثانية وذلك بسحب 

ــــــتعراض التنفيذمن اإلطار املرجعي  ١٩و ١٤ وطلب املؤمتر إىل الفريق أيضــــــًا أن يعقد . آللية اس
وفقًا للفقرة  الُقرعةغرض ســـــحب لاجتماعات فيما بني الدورات ُتفتح أمام مجيع الدول األطراف 

 الُقرعةمن اإلطار املرجعي لآللية ودون املساس حبق الدولة الطرف يف أن تطلب إعادة سحب  ١٩
  .جتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقةيف اال

وبناًء على ذلك، اختريت الدول األطراف املستعِرضة للسنة األوىل من الدورة الثانية لآللية   -٩
ــــــحب للُق ــــــتعراض التنفيذبإجراء س . رعة خالل اجتماع ُعقد يف فترة ما بني الدورات لفريق اس

 الُقرعة، وُأعيد ســحب ٢٠١٦ متوز/يوليه ٤وبدأت االســتعراضــات القطرية التســعة والعشــرون يف 
  .بناًء على طلب الدول األطراف املستعَرضة يف الدورة السابعة املستأنفة للفريق

، اختريت الدول األطراف املســـــتعِرضـــــة للســـــنة الثانية من الدورة الثانية على حنو مماثلو  -١٠
سحب للُق رعة خالل اجتماع ُعقد يف فترة ما بني الدورات للفريق، وبدأت االستعراضات بإجراء 

ــــــنة يف  وُأعيد . ٢٠١٧ متوز/يوليه ٢٥القطرية الثمانية واألربعون املقرر أن ُتجرى خالل تلك الس
  .بناًء على طلب الدول األطراف املستعَرضة يف الدورة الثامنة املستأنفة للفريق الُقرعةسحب 

   
  لالستعراضات القطرية وتنفيذهاالزمين اجلدول   -جيم  

، املبادئ ٤/١د مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف قراره أيَّ  -١١
اليت وضــــعها فريق  ،التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشــــأن إجراء االســــتعراضــــات القطرية

صيغتها النهائية ستعراض التنفيذ يف  ضات . ا شادية لالستعرا وحتدد املبادئ التوجيهية أطرًا زمنية إر
والغرض من هذا القســم الفرعي هو . الُقطرية من أجل ضــمان اتســاق وكفاءة عملية االســتعراض

ــــتعراضــــات القطرية اليت ُأجريت من  خالل الفترة إعطاء معلومات حديثة عن اجلدول الزمين لالس
  .الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ السنة األوىل إىل السنة الرابعة من

اســــتعراضــــًا يف الســــنة الثانية  ٤١يف الســــنة األوىل و ااســــتعراضــــًا ُقطريًّ ٢٧وقد ُأجري   -١٢
  .دولة طرفًا لالستعراض ٧٨ويف السنة الرابعة، خضعت . استعراضًا يف السنة الثالثة  ٣٥و
    

                                                                    
 التاسعة. الفريق مثة دول أخرى قد تصبح أطرافًا يف االتفاقية حبلول دورة  )٢(  
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  الُقطرية لالستعراضات األوليةاخلطوات     
  اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضةتعيني جهة     

  دورة االستعراض األوىل  -أ  
 ن الــدولــُةمن املبــادئ التوجيهيــة، تعيِّ ١٣من اإلطــار املرجعي والفقرة  ١٧وفقــًا للفقرة   -١٣

ضة جهَة ستعَر شاركتها يف عملية االستعراض يف غضو الطرف امل سيق م صال لتن سابيع ات ن ثالثة أ
وقد مسَّت معظم الدول . ببدء إجراء االســـــتعراض القطري، وختطر األمانة بذلك امن إبالغها رمسيًّ

اليت أصــبحت مؤخرًا أطرافًا يف االتفاقية جهات االتصــال التابعة هلا خالل فترة تراوحت من ثالثة 
ومع ذلك، فقد أدى التأخر يف تســمية . ببدء االســتعراض ارمسيًّأســابيع إىل ثالثة أشــهر من إبالغها 

صال يف  ضيجهات االت ضات الُقطرية املعنية املا  وقد حثَّ. إىل كثري من التأخر يف إجراء االستعرا
، الدول األطراف املستعَرضة على كفالة تسمية جهات االتصال التابعة هلا يف ٤/١يف قراره  ،املؤمتر

  .الوقت املطلوب وفقًا للمبادئ التوجيهية
ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت دولة واحدة من الدول املســـتعَرضـــة يف الســـنة الرابعة   -١٤
رت عدة دول أطراف ، كما غيَّ)انظر الشـــكل األول( ااالتصـــال التابعة هلا رمسيًّ جهَة ُتســـم بعُد مل

خرًا ت بعض الدول، اليت بدأت استعراضاهتا مؤومسَّ. جهات االتصال التابعة هلا خالل االستعراض
أو كانت على وشـــك البدء، جهات االتصـــال التابعة هلا قبل بدء االســـتعراض مما أتاح مزيدًا من 

  .الوقت للتحضري لالستعراض
  الشكل األول    

  الوقت املستغرق لتسمية جهات االتصال: الدورة األوىل    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

يف غضون ثالثة االستعراض ءقبل بد
 أسابيع

بني ثالثة أسابيع 
 شهرأوثالثة 

بعد يتهاسمتم تمل تشهرأأكثر من ثالثة 

4% 0% 0% 0% 

44%
46%

54%

63%

31%

49%

41%

33%

19%

6% 5% 4%3% 0% 0% 0%

السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل
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  دورة االستعراض الثانية  -ب  
ت مجيع الدول املستعَرضة يف السنتني األوىل والثانية من الدورة الثانية جهات االتصال مسَّ  -١٥

يف سنة االستعراض، مما أدى إىل  جدًّابعض التسميات اسُتلمت يف وقت متأخر  غري أنَّ. التابعة هلا
  ).الشكل الثاينانظر (كثري من التأخر يف بعض االستعراضات 

ت معظم الدول جهات االتصــــــال التابعة هلا يف ويف الســــــنة األوىل من الدورة الثانية، مسَّ  -١٦
  .ببدء االستعراض اون ثالثة أشهر بعد إبالغها رمسيًّغض
يف الســنة ) يف املائة ٦٩(تســمية الغالبية العظمى من جهات االتصــال  متتوجدير بالذكر أنه   -١٧

وقد ُتعزى هذه التســــــميات املبكرة إىل عرض تنظيم . الثانية قبل بدء االســــــتعراض الثانية من الدورة
  .الدورات التدريبية املبكرة اليت استهدفت جهات االتصال يف الدول اليت كان من املرتقب استعراضها

سنة الثالثة من الدورة الثانية مل تبدأ بعُد أنَّ معو  -١٨ ت حىت وقت كتابة هذا التقرير، فقد مسَّ ال
جهات ) يف املائة ٣٠(ر استعراضها يف تلك السنة دولة املقرَّ ٣٧دولة من الدول البالغ عددها  ١١

الدورة التاســعة  تســبقاالتصــال التابعة هلا، وكان متوقعًا إجراء املزيد من التســميات يف الفترة اليت 
التســــميات املبكرة اســــتجابة وكما هو احلال يف الســــنة الثانية، من املرجح أن تكون هذه . للفريق

وإضــافة إىل ذلك، وبغية . لعرض تنظيم الدورات التدريبية املبكرة اليت تســتهدف جهات االتصــال
كانون مســـــاعدة الدول األطراف يف التخطيط لعمليات اســـــتعراضـــــها املرتقبة، أعلنت األمانة يف 

ملتوقعة لتســــــمية جهات االتصــــــال عن تواريخ البدء املتوقعة واملواعيد النهائية ا ٢٠١٨الثاين/يناير 
 بتسمية التبكري وُيثىن على. واملواعيد النهائية املتوقعة لتقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية

ر التحضري لالستعراض وصياغة الردود على ح أن تيسِّ ألهنا من املرجَّ وخصوصًاجهات االتصال، 
  .قائمة التقييم الذايت املرجعية

  الثاينالشكل     
  الوقت املستغرق لتسمية جهات االتصال: السنة األوىل والسنة الثانية من الدورة الثانية    

  
  
  
  
  
  
  
  
 

يف غضون ثالثة االستعراض ءقبل بد
 أسابيع

بني ثالثة أسابيع 
 شهرأوثالثة 

بعد يتهاسمتم تمل تشهرأأكثر من ثالثة 

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل

70%

0% 0% 0% 

21%

10%

55%

4%
0% 0%

17%

24%
30%

69%

0%
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إرسال الدول األطراف املستعِرضة بيانات االتصال اخلاصة باخلرباء احلكوميني وتنظيم عملية     
  يل عن ُبعدالتداول األوَّ

  االستعراض األوىلدورة   -أ  
من املبادئ التوجيهية على أنه ينبغي إجراء تداول باهلاتف أو بالفيديو يف  ١٦تنص الفقرة   -١٩

. ببدء إجراء االســتعراض الُقطري ارمسيًّغضــون شــهر واحد من إبالغ الدولة الطرف املســتعَرضــة 
الطرفان املســـتعِرضـــتان  الطرف املســـتعَرضـــة والدولتان وتشـــارك يف عملية التداول عن ُبعد الدولُة

ــــــتعراض القطري يل، تطلب األمانة وبغية تنظيم عملية التداول األوَّ. وموظف األمانة املنتدب لالس
مســـؤويل اتصـــال من بني اخلرباء احلكوميني وإبالغها  إىل الدولتني الطرفني املســـتعِرضـــتني تســـميَة

  .ببيانات االتصال هبم
يل يشــــهد تأخرًا نتيجة لعدة يم عملية التداول األوَّويف معظم االســــتعراضــــات، ما زال تنظ  -٢٠

أســــــباب، منها التأخر يف إرســــــال بيانات االتصــــــال اخلاصــــــة باخلرباء احلكوميني أو تغيري اخلرباء 
ويف بعض احلاالت، تأخر التداول عن ُبعد بســبب إعادة ســحب . املســتعِرضــني بعد بدء االســتعراض

وتواصل األمانة، حيثما كان ذلك ممكنًا، تنظيم جلسات للتعارف . رعة الدول األطراف املستعِرضةُق
ومىت حالت فروق التوقيت بني . على هامش دورات فريق اســـتعراض التنفيذ ومؤمتر الدول األطراف

  .الدول دون االتصال املباشر، استعيض عن التداول عن ُبعد بتبادل رسائل عرب الربيد اإللكتروين
  

  نيةدورة االستعراض الثا  -ب  
عن ُبعد بالنســـــبة لالســـــتعراضـــــات  تداوًال ٢٧ أول ويف وقت كتابة هذا التقرير، ُأجري  -٢١

أو اســـتعيض عنها باجتماعات على  ،التســـعة والعشـــرين اجلارية يف الســـنة الثانية من الدورة الثانية
هامش مؤمتر الدول األطراف أو فريق اســــتعراض التنفيذ، أو بتبادل رســــائل عرب الربيد اإللكتروين 

  .مىت حالت فروق التوقيت دون إجراء تداول عن ُبعد
 ٣٠أول  وبالنســـــبة للســـــنة الثانية من الدورة الثانية، ويف وقت كتابة هذا التقرير، ُأجري  -٢٢

ن حىت اآلن اخلرباء دول مســتعِرضــة مل تعيِّ عدة بيد أنَّ.  عن ُبعد أو ما يعادهلا من اتصــاالتتداوًال
  .ر تنظيم أول تداول عن ُبعداملستعِرضني مما يؤخِّ

  
  التقييم الذايت    

ضة إبالغ األمانة  ١٥وفقًا للفقرة   -٢٣ من املبادئ التوجيهية، جيب على الدولة الطرف املستعَر
ببدء إجراء  ايف غضـــون شـــهرين من إبالغها رمسيًّ بردها على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشـــاملة

  .االستعراض
  

  دورة االستعراض األوىل  -أ  
األوىل  تنياليت بدأت يف الســن  لالســتعراضــاتعلى قائمة التقييم الذايتكلها وردت الردود   -٢٤

الع على الوقت املســـتغرق لتقدمي انظر الشـــكل الثالث لالطِّ(والثانية من دورة االســـتعراض األوىل 
سُت). الردود ضات اخلمسة والثالثني اليت ا سنة الثالثة من الدورة، وفيما خيص االستعرا هلت أثناء ال
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قت كتابة هذا التقرير، وينتظر ورود أربعة ردود كان رد واحد على قائمة التقييم الذايت منتظرًا و
تشرين الثاين/ الدولتني اللتني بدأ استعراضهما يف  امن بينها رد(فيما خيص السنة الرابعة من الدورة 

  ).٢٠١٧ نوفمرب
ناًء على الطلب، املســـــــاعدة يف إكمال الردود على واجلرمية املخدِّرات ويقدم مكتب  -٢٥ ، ب

وقررت عدة دول أطراف االســـتفادة من هذه املســـاعدة الســـتكمال  .املرجعية قائمة التقييم الذايت
م املكتب التدريب ونظم حلقات عمل ملساعدة من اإلطار املرجعي، قدَّ ١٦ووفقًا للفقرة  .ردودها

  .الدول األطراف يف وضع الصيغة النهائية لردودها
  الشكل الثالث    

  لتقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعيةالوقت املستغرق : دورة االستعراض األوىل    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

نسبة الارتفاع  اة من الدورة األوىل، ُيعزى جزئيًّفيما يتعلق بالدول األطراف املستعَرضة أثناء السنة الرابع: ملحوظة
ثر من ستة أشهر من إبالغها املرجعية بعد أكلدول األطراف اليت قدمت ردودها على قائمة التقييم الذايت املئوية ل
العمل املوضوعي املتعلق ببعض االستعراضات بدأ يف النصف الثاين من سنة االستعراض  باالستعراض إىل أنَّ ارمسيًّ

  .، كما هو احلال فيما يتعلق بالدول األطراف اجلديدة مثًال)٢٠١٣ عام بدًال من ٢٠١٤ عام أي يف(

نشــر بدول األمانة باملشــاورات املعقودة مع أصــحاب املصــلحة الوطنيني وأبلغت عدة قد و  -٢٦
لة، يف حني عممت دول أخرى ردودها على  ية الشـــــــام لذايت املرجع مة التقييم ا قائ الردود على 

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

  دورة االستعراض الثانية  -ب  
دولة  ٢٥دولة طرفًا مســـتعَرضـــة يف الســـنة األوىل من الدورة الثانية، قدمت  ٢٩من بني   -٢٧

هذا التقرير  بة  ية حىت وقت كتا لذايت املرجع مة التقييم ا قائ ها على  كل الرابع (ردود انظر الشــــــ
دولة طرف مســــتعَرضــــة ردها على  ومل تقدم أيُّ). الع على الوقت املســــتغرق لتقدمي الردودلالطِّ

  .الذايت املرجعية يف غضون الشهرين املحددين يف املبادئ التوجيهية قائمة التقييم

 شهرينيف غضون  االستعراض ءقبل بد
 شهرأ ستةأكثر من  شهرأة ستو شهرينبني 
 بعدُ  ُتقدَّممل 

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل

64%

6% 5% 4%

63%

3%

29%

6%

51%
46%

 2%  

15%

74%

11%
17%
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دولة  ٢٤دولة طرفًا مســـتعَرضـــة يف الســـنة الثانية من الدورة الثانية، قدمت  ٤٨ومن بني   -٢٨
وجمددًا، مل تقدم أي دولة . ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية حىت وقت كتابة هذا التقرير

ها على قائمة التقييم الذايت املرجعية يف غضــون احلد الزمين املحدد يف املبادئ طرف مســتعَرضــة رد
يف املائة من الدول حىت اآلن بتقدمي ردها على قائمة التقييم الذايت املرجعية  ٥٠التوجيهية، ومل تقم 

  .بالرغم من مرور ستة أشهر تقريبًا من انقضاء احلد الزمين
  الشكل الرابع    

  الوقت املستغرق لتقدمي الردود : والسنة الثانية من دورة االستعراض الثانيةالسنة األوىل     
  على قائمة التقييم الذايت املرجعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستعراض املكتيب    
  دورة االستعراض األوىل  -أ  

من املبـــادئ التوجيهيـــة، جيـــب على اخلرباء احلكوميني تقـــدمي نتـــائج  ٢١وفقـــًا للفقرة   -٢٩
االســـتعراض املكتيب إىل األمانة يف غضـــون شـــهر واحد من اســـتالم الرد على قائمة التقييم الذايت 

وفيما خيص الســـنة . املرجعية الشـــاملة وأّي معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف املســـتعَرضـــة
ىل، كان عدد قليل من االســــــتعراضــــــات املكتبية للردود على قائمة التقييم الرابعة من الدورة األو

لذايت املرجعية  تأخر يف تقدمي املعلومات  قيدا باب منها ال ــــــ اإلجناز وقت كتابة هذا التقرير، ألس
  .ومواجهة صعوبات يف الترمجة

  
  دورة االستعراض الثانية  -ب  

تعراضات املكتبية للردود على قائمة التقييم حىت وقت كتابة هذا التقرير، كان عدد من االس  -٣٠
  .الذايت املرجعية ال يزال قيد اإلجناز، ألسباب منها التأخر يف تقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية

  

 بعدُ  ُتقدَّممل  شهرأ ستةأكثر من شهرأة ستو شهرينبني  شهرينيف غضون  االستعراض ءقبل بد

 السنة الثانية السنة األوىل

50%

14%

8%

38%
35%

48%

6%

0% 0% 0%
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  وسائل احلوار املباشر األخرى    
من اإلطار املرجعي، ينبغي أن ُيستكمل  ٢٩من املبادئ التوجيهية والفقرة  ٢٤عمًال بالفقرة   -٣١

وسـائل أخرى من وسـائل احلوار  االسـتعراض املكتيب إذا طلبت الدولة الطرف املسـتعَرضـة ذلك بأيِّ
  .املباشر، مثل تنظيم زيارة ُقطرية أو عقد اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

  
  دورة االستعراض األوىل  -أ  

بلدًا مســــتعَرضــــًا من  ١٨١بلدًا من أصــــل  ١٦٩حىت وقت كتابة هذا التقرير، اســــتفاد   -٣٢
وفيما يتعلق بالدول . ا يف شــكل زيارة قطرية أو اجتماع مشــتركوســائل احلوار املباشــر األخرى إمَّ

سنة األوىل، ُأجريت  ضة يف ال ستعَر سبع والعشرين امل زيارة قطرية وُعقد اجتماعان  ٢٤األطراف ال
وفيما يتعلق بالدول األطراف الواحدة واألربعني املســتعَرضــة يف الســنة الثانية، ُأجريت . انمشــترك

ــــــتركة ٣٧ ماعات مش قدت ثالثة اجت ية وُع يارة قطر لدول األطراف اخلمس . ز با ما يتعلق  وفي
. زيارة قطرية وُعقدت أربعة اجتماعات مشتركة ٣٠والثالثني املستعَرضة يف السنة الثالثة، ُأجريت 

ــــــنة الرابعة، ُأجريت وف ــــــتعَرضــــــة يف الس  ثالثةزيارة قطرية وُعقدت  ٦٦يما يتعلق بالدول املس
واتفقت عدة دول أخرى على وسائل أخرى للحوار ). انظر الشكل اخلامس(اجتماعات مشتركة 

ويف اســـتعراضـــات أخرى، . التخطيطحيث املباشـــر، وكانت هذه احلوارات يف مراحل خمتلفة من 
دولة طرف اختارت ومن بني اســــتعراضــــات الدورة األوىل املكتملة، . حىت اآلن ُيتخذ أي قرار مل

  .أي من أشكال احلوار املباشر استخدام عدمواحدة 
  الشكل اخلامس    

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

  
  
  
  
  

   

السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل

مل جير حوار مباشر يف  مشتركاجتماع   زيارة قطرية
 االستعراض املنجز

مل يتقرر ذلك 
 ُيضطلع به بعدُ  مل أو

8%
3% 2% 0% 1% 0% 0% 4% 4%

11%
7% 7%

85% 86%
90% 89%
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  دورة االستعراض الثانية  -ب  
ــنة األوىل من  ًادولة طرف ٢٩حىت وقت كتابة هذا التقرير، ومن أصــل   -٣٣ ــتعَرضــة يف الس مس

منها زيارة قطرية كوســيلة أخرى للحوار املباشــر، واختارت دولة  ١٧الدورة الثانية، اســتضــافت 
من الزيارات القطرية األخرى  لعدد كان جيري التخطيطو. واحدة عقد اجتماع مشــــــترك يف فيينا

  ).انظر الشكل السادس(
مســتعَرضــة يف الســنة الثانية من  ًادولة طرف ٤٨حىت وقت كتابة هذا التقرير، ومن أصــل و  -٣٤

ـــتضـــافت  ـــتركة ومل ُتعقد أيُّ ،دول زيارة ُقطرية ٣الدورة الثانية، اس وفيما يتعلق . اجتماعات مش
  .من الزيارات القطرية األخرى جيري التخطيط لعدد كانبالسنة األوىل من الدورة الثانية، 

  الشكل السادس    
الوسائل األخرى املستخدمة للحوار : السنة األوىل والسنة الثانية من دورة االستعراض الثانية    

  املباشر بني البلدان يف إطار االستعراض الُقطري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد جدول األعمال لوسائل احلوار املباشر األخرى    
من املبادئ التوجيهية، تضــــطلع الدولة الطرف املســــتعَرضــــة بتخطيط  ٢٤وفقًا للفقرة   -٣٥

وُتعد جهات االتصال جدول األعمال وتقدمه إىل املستعِرضني واألمانة . وتنظيم الزيارة القطرية
  .قبل إجراء الزيارة

  
  دورة االستعراض األوىل  -أ  

هبا على عقد اجتماعات مع  يف املائة من جمموع الزيارات الُقطرية املضــــطلع ٨٩اشــــتمل   -٣٦
ويف بعض . من اإلطار املرجعي ٣٠، وفقًا للفقرة )انظر الشكل السابع(أصحاب املصلحة اآلخرين 

احلاالت، اختذت تلك االجتماعات شــكل أفرقة ضــمت ممثلني عن املجتمع املدين والقطاع اخلاص 
ويف حاالت أخرى، . طنينيواألوساط األكادميية والرابطات التجارية وسائر أصحاب املصلحة الو

 مل جير حوار مباشر  اجتماع مشترك  زيارة قطرية
يف االستعراض املنجز

مل يتقرر ذلك 
 ُيضطلع به بعدُ  مل أو

 السنة الثانية السنة األوىل

94%

38%

2% 0% 0% 3% 6%

59%
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صحاَب شركت الدوُلَأ ، مثل ممثلي األوساط األكادميية واملجتمع املدين معنيني من البلدمصلحة  أ
  .والقطاع اخلاص يف اللجان اليت أنشئت لتنسيق عملية االستعراض واإلشراف عليها

  الشكل السابع    
  رات القطرية، إشراك أصحاب املصلحة خالل الزيا: دورة االستعراض األوىل    

  حسب سنة االستعراض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الواردة بشأن الزيارات الُقطرية اليت جرت خالل ثت هذه األشكال إلظهار املزيد من املعلومات ُحدِّ: ملحوظة
ويفسر هذا ارتفاع النسبة املئوية للزيارات القطرية اليت اشتملت على االجتماعات . دورة االستعراض األوىل

  .ا ذكر سابقًاأصحاب املصلحة اآلخرين، عمَّ مع
  

  دورة االستعراض الثانية  -ب  
اشـــــتملت مجيع الزيارات القطرية العشـــــرين اليت ُأجريت حىت وقت كتابة هذا التقرير يف   -٣٧

السنتني األوىل والثانية من الدورة الثانية على عقد اجتماعات مع أصحاب املصلحة اآلخرين، وفقًا 
  ).انظر الشكل الثامن(من اإلطار املرجعي  ٣٠للفقرة 

   

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل

مل يتم إشراكهم  مت إشراكهم

14%

86%

10%

90%

5%

95%

13%

88%
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  الشكل الثامن    
إشراك أصحاب املصلحة خالل : الثانية من دورة االستعراض الثانية السنة األوىل والسنة    

  الزيارات القطرية، حسب سنة االستعراض
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القطري ولغات االستعراضنتائج عملية االستعراض القطري ونشر تقرير االستعراض     
 اخلرباُء يعــدُّمن املبــادئ التوجيهيــة،  ٣٠من اإلطــار املرجعي والفقرة  ٣٣عمًال بــالفقرة   -٣٨

ن تقرير استعراض ُقطري وخالصة وافية له، بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع ون املستعِرضواحلكومي
دد التقرير التجارب الناجحة وينبغي أن حي. الدولة الطرف املســــــتعَرضــــــة ومبســــــاعدة من األمانة

وينبغي أن . ، وأن يتضمن مالحظات بشأن تنفيذ االتفاقيةاملواَجهةواملمارسات اجليدة والتحديات 
حيدد التقرير أيضـــًا، حســـب االقتضـــاء، االحتياجات من املســـاعدة التقنية الالزمة لتحســـني تنفيذ 

  .االتفاقية
  

  دورة االستعراض األوىل  -أ  
تقريرًا  ١٤١خالصــــــة وافية و ١٦٣ما جمموعه  ُأجنزيف وقت كتابة هذا التقرير، كان قد   -٣٩
خالصـــة وافية ُأجنزت وُأتيحت لفريق اســـتعراض التنفيذ من أجل اســـتعراضـــات  ٢٧، منها اُقطريًّ

وفيما خيص . خالصـــة وافية وُأتيحت للفريق ٤٠وفيما خيص الســـنة الثانية، ُأجنزت . الســـنة األوىل
وفيما خيص الســــــنة الرابعة، ُأجنزت . خالصــــــة وافية وُأتيحت للفريق ٣٤لثالثة، ُأجنزت الســــــنة ا
  .خالصة وافية وجيري وضع عدة خالصات أخرى يف صيغتها النهائية ٦٢وُأتيحت 

وقد وضـــعت اخلالصـــات الوافية لتقارير االســـتعراضـــات القطرية على اإلنترنت مع وثائق   -٤٠
ــــــتعراض التنفيذ، كما ُنشــــــرت على صــــــفحة املوجزات الُقطرية  يف املوقع الشــــــبكي: فريق اس

)http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html .( ويف وقــت كتــابــة
دولة طرفًا قد طلبت نشـــر تقارير االســـتعراضـــات الُقطرية كاملة للدورة  ٧٩هذا التقرير، كانت 

مل يتم إشراكهم  مت إشراكهم

 السنة الثانية السنة األوىل

0%

100%

0%

100%
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صــفحة إىل أكثر من  ١٠٠وتبعًا للغة التقرير وعدد املرفقات، تراوح طول التقارير من حنو . األوىل
  )٣(.صفحة ٥٠٠
فقوا يف بعض احلاالت على إجراء االستعراض بلغة غري لغتهم تاخلرباء احلكوميني ا ومع أنَّ  -٤١

. غالبية االستعراضات أجريت بأكثر من لغة واحدة من لغات األمم املتحدة الرمسية املفضلة، إال أنَّ
 بلغتني اســتعراضــًا ١٠٠اســتعراضــًا بلغة رمسية واحدة، و ٦٥اســتعراضــًا، ُأجري  ١٨١فمن بني 
ويف ثالث حاالت، مل ُتحدد بعد اللغة أو اللغات . اســــتعراضــــًا بثالث لغات رمسية ١٣رمسيتني، و

  ).انظر الشكل التاسع(اليت سيجري استخدامها يف االستعراض 
  الشكل التاسع    

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

  دورة االستعراض الثانية  -ب  
تقارير اســتعراضــات  ٤خالصــات وافية و ٧ تُأجنزقد  تيف وقت كتابة هذا التقرير، كان  -٤٢

للســــــنة الثانية من الدورة الثانية، ا بالنســــــبة ُقطرية فيما خيص الســــــنة األوىل من الدورة الثانية، أمَّ
إىل  الســــبب يف ذلك جزئيًّأية خالصــــة وافية أو تقارير اســــتعراضــــات قطرية، وُيعزى ا ُتنجز  فلم

  .التأخريات يف تقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية وتنظيم الزيارات الُقطرية
اســـتعراضـــات بلغة واحدة من  ٩يت جرُأوىل من دورة االســـتعراض الثانية، ويف الســـنة األ  -٤٣

ــــــًا بلغتني من اللغات الرمسية، وُأجريت  ١٦اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وُأجري  ــــــتعراض  ٣اس
ويف اســتعراض واحد، ال يزال قرار حتديد لغة االســتعراض . اســتعراضــات بثالثة من اللغات الرمسية

  ).انظر الشكل العاشر(قيد النظر 
استعراضات بلغة واحدة من اللغات  ٩جريت ُأن دورة االستعراض الثانية، ويف السنة الثانية م  -٤٤

اســـتعراضـــات   ٤اســـتعراضـــًا بلغتني من اللغات الرمسية، وُأجريت  ١٩الرمسية لألمم املتحدة، وُأجري 
  .استعراضًا، مل ُيتخذ بعد قرار حتديد لغة االستعراض ١٦ويف . بثالثة من اللغات الرمسية

                                                                    
 .CAC/COSP/IRG/2016/3 الوثيقة التفاصيل املتعلقة بتكاليف الترمجة، انظرالع على لالطِّ  )٣(  

 مل ُتحدَّد بعدُ  ثالث لغات لغتان  لغة واحدة

36% 

55% 

7% 2% 
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  الشكل العاشر    
عدد لغات األمم املتحدة الرمسية : السنة األوىل والسنة الثانية من دورة االستعراض الثانية    

  املستخدمة يف كل استعراض قطري
  
  
  
  
  
  
  
  

 مل ُتحدَّد بعدُ  ثالث لغات لغتان  لغة واحدة

19% 

67% 

10% 

4% 


