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 ملكافحة الفسادأداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   

  
 مذك ِّرة من األمانة  

  

 ملخَّص 
تتضـمن ذه  الويية  ة  عام  عن داا  للي  اتـتارات تنذيه اتذاقي  األمم املتحدة ملفافح   

  خالل اوريت ارتــتارات األو  ُةطريالذســاا، تلــمل مالوماَّ ةدَّي  عن ءجرا  ارتــتارا ــاَّ ال
 والثاني  لآللي .

 
  

__________ 
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 مقد ِّمة -أولا  
يبدد  ، دن5/1قرر مؤمتر الدول األطراف يف اتذاقي  األمم املتحدة ملفافح  الذســـاا، يف مةرر    -1

ــت ا من  ــل ، مدعم من األمان ، ومناقلـــ ــتارات التنذيه علو الذور يف عل املالوماَّ لاَّ البـــ فريق اتـــ
من   48للذةرة   وفةا  الذسـاا    دجل تيسـ  تةييم داا  للي  اتـتارات تنذيه اتذاقي  األمم املتحدة ملفافح 

دن يدرج فريق اتــــتارات التنذيه  ديضــــا  اإلطار املرجاي لآللي ، عةب اختتام الدورة األو . وقرر املؤمتر 
يف جدول األعمال يتيح مناقل  تلك املالوماَّ، وقرر كهلك دن يضل الذريق يف  يف اوراته املةبل  مندا  

من اإلطار   41و  40للذةرتني   وفةا  َّ املتاما  يف املســتةبل اعتبار ، لدى عل ذه  املالوماَّ، متطلبا
 املرجاي.

، يف عل  دمور، ء  فريق اتـــتارات التنذيه دن 8/2عالوة  علو للك، طلب املؤمتر، يف قرار   -2
يواصـــــــــــل، مدعم من األمان ، عل املالوماَّ لاَّ البـــــــــــل ، طا يف للك لرا  الدول األطراف، املتالة   

ــل  تةييمه ألاا  االي ، يف الوقت املناتـــــــــــــب، علو النحو أباا  للي   ــتارات التنذيه، ميي  مواصـــــــــــ اتـــــــــــ
، طلـب املؤمتر ء  الةرارذس نويف  .5/1املرجاي واملةرر  امن ءطـارذـ  48املنبــــــــــــــوة عليـه يف الذةرة 

ــل   ملراحل ا ا ــتارات التنذيه متحليالَّ لُمطر الزمني  املتبــ ــل تزويد فريق اتــ مس  من األمان  دن تواصــ
ــطن عدا الدول األطراف املتطخرة عن املواعيد اةدَّاة   ــا اَّ ملـــ ــتارات، طا يف للك ءحبـــ عملي  ارتـــ

 .هلا، ميي  تيس  ار طالع ماملي  دكثر فاالي 
ــت ـاـم   للـتطخ اَّ الفب ة ال  حـدـيت خالل اـلدورة الـثانـي  لآللـي ، قرر املؤمتر، يف مةرر   -3 واتــــــــــــ
ــتارا ــــــــاَّ الُةطري ،   2024الدورة الثاني  حىت حزيران/يونيه ، متديد مدة 8/1 للســــــــماال تمتام ارتــــــ

 .واعا الدول األطراف ء  التا يل تمتام الدورة الثاني 
ء  حتليل دجرته األمان  قبل الدورة الثامن  للمؤمتر، فإنه جتدر اإلشــــــارة  وفيما يتالق أبير االي  -4

املمارتـــــاَّ وااجلاَّ اليدة للدول األطراف والتدام  لاَّ البـــــل  ال  ’’ يف تةرير األمان  املانون  ويرا
ــتارا ـــــــــــــــاَّ  ، طــا يف للــك املالومــاَّ املتالةــ   ملســـــــــــــــاعــدة الةطريــ اختــه ــا ماــد ارنت ــا  من ارتــــــــــــ

، الهي يبـــــ  دير االي  يف تازيز التنذيه الفامل لالتذاقي ، وكهلك (CAC/COSP/2019/11) ‘‘ التةني 
ــدر م ء  ــور صـــ ارحتذال طرور ’’ عن مفتب األمم املتحدة املاين  ملخدراَّ والرمي  مانوان  ؤخرا  منلـــ

وتـــتواصـــل األمان    .‘‘ للي  اتـــتارات اتذاقي  األمم املتحدة ملفافح  الذســـااءنلـــا   تـــنواَّ علو   10
 تزويد الذريق متحليالَّ ألير عمل االي  يف اجتماعا ا املةبل .

  
الستتتتتتتتتتتعرايتتتتتتتتتتاخ القوررية وتنفيذ ا وىلل دورة الستتتتتتتتتتتعراض األو   تنظيم  -اثنياا  

 من دورة الستعراض الثانيةوالرابعة األو  والثانية والثالثة  واخوالسن
 

  األطر الزمنية املقررة لعملية استعراض التنفيذ -ألف 
ــتارات التنذيــه يف عــام  -5 املؤمتر ، علو ءير اعتمــاا قرار 2010مــددَّ الــدورة األو  اليــ  اتــــــــــــ
. واتـُت لت الدورة الثاني  لآللي  خالل الدورة السـااتـ  ملؤمتر الدول ‘‘ للي  ارتـتارات’’ ، املانون 3/1

ــي من  ــانت مطرتــــــــــجل   رحتاا الروتــــــــ ــرين الثا /نوفمجل   6ء    2األطراف، ال  عةدَّ يف تــــــــ تلــــــــ
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ــتارات تنذيه اتذا6/1، من خالل اعتماا قرار املؤمتر 2015 ــل  اتــــ ــطن مواصــــ قي  األمم املتحدة ، ملــــ
 ملفافح  الذساا.

حارَّ أتخ  يف  حديتفةد  وت ة ارتــــــتارا ــــــاَّ  لتســــــريلوعلو الرغم من ال وا املبهول   -6
ــتارات الثـانيـ  ويف ءحرا  تةـدم في ـا. وقـد دُارجـت يف الو  ق ال  دتيحـت  يف  للمؤمترداا  اورة ارتــــــــــــ

ــر اةـدَّاة للامليـ  ال  داَّ ء  حـارَّ أتخ  يف الـدورة الثـانيـ  الثـامنـ اورتـه   مالومـاَّ عن الانـاصــــــــــــ
 (.CAC/COSP/2019/12)انظر 

ــتارا ـــــــاَّ ال  ووفةا   -7 ــطن ءجرا  ارتـــــ  ، ُةطريللمباائ التوجي ي  للخجلا  ا فوميني واألمان  ملـــــ
اتريخ ينبيي دن تةدم الدول  الطرف املســــــتارئ ــــــ  قا م  التةييم الهايت املرجاي  يف غضــــــون شــــــ رين من  

تــت    جنا  ارتــتارات الفامل دكثر منء، وينبيي در يســتير   ُةطري ءمالغ ا مبد  ءجرا  ارتــتارات ال
ــتارا ــــاَّ الميد دنه من الناحي  الاملي  فإ (1)دشــــ ر. ــت   مل تن ز  ُةطرينَّ ارتــ يف غضــــون األشــــ ر الســ

 يف تسـمي  ج اَّ اتبـال وخجلا  حفوميني تطخرالاملةررة. وذناك عدا من األتـبا  لهلك، من مين ا  
ــتارئ ـــــــــــــــ ، وتةــد   ومتطلبــاَّ الةعــ  قوا م التةييم الــهايت املرجايــ  من جــانــب الــدول األطراف املســــــــــــ

ــل الــداول الزمنيــ  للز راَّ ال ــاو َّ يف و ــــــــــــ  ، والتــطخر يف تةــد  املالومــاَّ  ُةطريــ التحريريــ ، والبــــــــــــ
  .ُةطرياإل افي  عةب الز رة ال

  
  حملة إحصائية عامة -ابء 

   خالل: ُةطريــــ تو ـــــــــــــح البيــــاتَّ املةــــدمــــ  دات  التةــــدم اةر  يف ءجرا  ارتـــــــــــــتارا ـــــــــــــــــاَّ ال  - 8
 من الدورة الثاني  لآللي . والراما  لي  اتتارات التنذيه؛ ) ( السن  األو  والثاني  والثالث  ا )د( الدورة األو  

وحىت   (2)اول  من الدول األطراف خالل الدورة األو .  184وقد كان من املةرر اتـــــتارات  -9
حوارا    175اـلهايت املرجاـي ، وُعةـد  راًّا علو ـقا مـ  التةييم  183وـقت كـتاـم  ذـها التةرير، كـان ـقد ورا 

خالصـــــــ    916عالوة علو للك، دُكملت    (3)اجتماعا  ملـــــــةكا (.  41  وُقطري  رة   611مباشـــــــرا  )
الفامل  علو  ُةطري اول  طرفا  تةارير اتـتارا ـ ا ال  85، وداتحت  ُقطري تةرير اتـتارات   157وافي  و

 املوقل اللبفي ملفتب األمم املتحدة املاين  ملخد ِّراَّ والرمي .
اول  طرفا  خالل الســـــن  األو  من الدورة الثاني . وحىت وقت   29وكان من املةرَّر اتـــــتارات  -10

 ، ُقطريـ   رة  22علو ـقا مـ  التةييم اـلهايت املرجاـي ، ودُجرـيت راًّا   28كـتاـم  ذـها التةرير، كـان ـقد ورا  
 .وُعةد اجتماع ملةك واحد

__________ 

من املباائ التوجي ي  للخجلا  ا فوميني  12اتريخ مد  ارتتارا اَّ ذو التاريخ الهي تةوم فيه األمان ، وفةا  للذةرة  (1) 
واألمان  ملطن ءجرا  ارتتارا اَّ الُةطري ،  إلمال  الرمسي للدول  الطرف املستارئ   والدولتني الطرفني املستارِّ تني 

 مد  ءجرا  ارتتارات الُةطري.متاريخ 

 اول . 144رتذاقي  ، كان عدا الدول األطراف يف ا2010يف مداي  الدورة األو  يف عام  (2) 

 كانت ذناك اينتان من الدول األطراف مل ختتارا ءجرا    رة ُقطري  ور عةد اجتماع ملةك. (3) 
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وحىت وقت   اول  طرفا  خالل الســـــن  الثاني  من الدورة الثاني .  48وكان من املةرَّر اتـــــتارات  -11
  رة ُقطرـي ،  29راًّا علو ـقا مـ  التةييم اـلهايت املرجاـي ، وُدجرـيت   43كـتاـم  ذـها التةرير، كـان ـقد ورا 

 (4)وُعةدَّ يالي  اجتماعاَّ ملةك .
ــتارات  -12 ـــن  الـثالـث  من اـلدورة   36وكـان من املةرَّر اتــــــــــــ اوـل  من اـلدول األطراف خالل الســــــــــــ

ــامـــ  ذـــها التةرير، كـــان قـــد ورا  راًّا علو قـــا مـــ  التةييم الـــهايت املرجايـــ ،  21الثـــانيـــ . وحىت وقـــت كتـ
 واجتماع ملةك واحد.  ُقطري  رة  12وعةدَّ 

وحىت وقت   طرفا  خالل الســـــن  الراما  من الدورة الثاني .اول     37وكان من املةرَّر اتـــــتارات  -13
راًّا علو قــا مــ  التةييم الــهايت املرجايــ ، ومل تنذــه ماــد دي   رة  17كتــامــ  ذــها التةرير، كــان قــد ورا 

 ُقطري .
ــا  وافيا    35، دجنز خالل الدورة الثاني   وءعار   -14 ــتارات  تةريرا    17و  ملخبــــــــــــ من تةارير ارتــــــــــــ

الفامل  عن   ذاتةاريرئ  ، ُةطريدجنزَّ اتــتارا ــا ا ال  ،اول   طرفا    13  داتحت ء ــاف   ء  للك،. الةطري 
 .فتب األمم املتحدة املاين  ملخدراَّ والرمي ملعلو املوقل اللبفي  ُةطري اتتارا  ا ال

  
  سحب القرعة -جيم 

ــتارات التنذـيه،  ري اختـيار اـلدول األطراف من اإلطـار   14وفةـا  للذةرة  -15 املرجاي الـي  اتــــــــــــ
امللـــــــارك  يف عملي  ارتـــــــتارات يف دي تـــــــن  ماين  من اورة ارتـــــــتارات  لُةرع  يف مداي  كل اورة. 

من اإلطار املرجاي علو دن  ري اختيار الدول األطراف املســــــــــتارِّ ــــــــــ   لُةرع  يف   19وتنص الذةرة 
 ة، علو درَّ تةوم الدول األطراف  تتارا اَّ متباال .مداي  كل تن  من الدور 

 
  دورة الستعراض األو  -1 

األو   وفةا  هلهين ا فمني، جرى اختيار الدول األطراف املستارِّ   للسن  الراما  من الدورة -16
ــتارات التنذيـه.  ــحـب للُةرعـ  خالل اناةـاا الـدورة الراماـ  لذريق اتــــــــــــ ــُت ـل يف لآلليـ  تجرا  تــــــــــــ واتــــــــــــ

، وُدجريت عملياَّ دخرى لسـحب الُةرع  رختيار   2013متو /يوليه   1 اينان وتـتون اتـتارا ـا  قطر ًّ
الدول األطراف ال  تـــتةوم  تـــتارات الدول األطراف ال  صـــدقت علو ارتذاقي  دو انضـــمت ءلي ا 

ق الراما  املســـــتطنذ ، ماد للك. وُدجريت تلك الاملياَّ اإل ـــــافي  لســـــحب الُةرع  خالل اوراَّ الذري
وااامســــ ، وااامســــ  املســــتطنذ ، والســــااتــــ ، والســــااتــــ  املســــتطنذ ، والســــاما ، والســــاما  املســــتطنذ ، 

. وحىت وقت كتام  ذها ، والااشــــــرةوالثامن ، والثامن  املســــــتطنذ ، والتاتــــــا ، والتاتــــــا  املســــــتطنذ  األو 
 (5)ما .اول  قيد ارتتارات يف السن  الرا 81التةرير، كانت 

 
  دورة الستعراض الثانية -2 

ــاما ، يف اختيار الدول 6/1طلب املؤمتر، يف قرار   -17 ، ء  الذريق دن يلـــرع، يف مداي  اورته السـ
 14األطراف املســتارئ ــ  واملســتارِّ ــ  يف اورة ارتــتارات الثاني  وللك مســحب الُةرع  وفةا  للذةرتني 

__________ 

 .خالل اتتارات ءحدى الدول األطراف يف ءطار الدورة الثاني ، ُدجريت   رة ُقطري  وُعةد كهلك اجتماع ملةك (4) 

 .ا ااي  علرةميفن دن تفون اول دخرى قد دصبحت دطرافا  يف ارتذاقي  حبلول اناةاا اورة الذريق  (5) 
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فيمــا مني  دن ياةــد اجتمــاعــاَّ ديضــــــــــــــــا  من اإلطــار املرجاي لآلليــ . وطلــب املؤمتر ء  الذريق  19و
من اإلطار املرجاي   19الدوراَّ تُذتئح دمام عيل الدول األطراف ميرت تــــــــــحب الةرع  وفةا  للذةرة 

لآللي ، اون املســــــــــــا  حبق دي اول  طرف يف دن تطلب ءعااة تــــــــــــحب الةرع  يف ارجتماع الالحق 
 للذريق يف فةة ما مني الدوراَّ دو يف اورته الاااي  الالحة .

، دجري تـــــــــحب 2016حزيران/يونيه   17يما مني الدوراَّ، ُعةد يف فيينا يف ويف اجتماع ف -18
  يف الدورة الثاني ، وقد نظم علو النحو ُةطريالةرع  من دجل حتديد الدول الزمين لالتــــــــتارا ــــــــاَّ ال

اول ؛ الســـــــــــن   36  -اول ؛ الســـــــــــن  الثالث    48  -اول ؛ الســـــــــــن  الثاني    29  -التايل: الســـــــــــن  األو 
 (6)اول . 29 -اول ؛ السن  ااامس   35 - الراما 
ويف الوقت نذســـه، اخت َّ الدول األطراف املســـتارِّ ـــ  للســـن  األو  من الدورة الثاني  لآللي   -19

ــتارات التنذيه. ووفةا   تجرا  تــــــــــــحب للُةرع  خالل اجتماع ُعةد يف فةة ما مني الدوراَّ لذريق اتــــــــــ
، ودُعيد تــــــــحب الُةرع  منا   علو طلب الدول  2016متو /يوليه   4اتــــــــتارا ــــــــا  يف    29لهلك، مدد 

 األطراف املستارئ   يف الدورة الساما  املستطنذ  للذريق.
وعلو حنو ممايل، اخت َّ الدول األطراف املســـــتارِّ ـــــ  للســـــن  الثاني  من الدورة الثاني  تجرا   -20

  ُةطريومددَّ ارتـــــــتارا ـــــــاَّ التـــــــحب للُةرع  خالل اجتماع ُعةد يف فةة ما مني الدوراَّ للذريق، 
تـحب الُةرع   . ودُعيد2017متو /يوليه    25الثماني  واألرماون املةرر دن جُترى خالل تلك السـن  يف  

 منا   علو طلب الدول األطراف املستارئ   يف الدورة الثامن  املستطنذ  للذريق.
لثاني  تجرا  تـــــحب للُةرع  اخت َّ الدول األطراف املســـــتارِّ ـــــ  للســـــن  الثالث  من الدورة او  -21

  الســــــت  والثاليون ُةطريخالل اجتماع ُعةد يف فةة ما مني الدوراَّ للذريق، ومددَّ ارتــــــتارا ــــــاَّ ال
تــــــــــــــحب الُةرع  منا   علو  . ودُعيد2018حزيران/يونيه   29املةرر دن جُترى خالل تلك الســــــــــــــن  يف  

 الثاني  للذريق. املستطنذ  التاتا  طلب الدول األطراف املستارئ   يف الدورة األو  والدورة
واخت َّ الدول األطراف املســـــتارِّ ـــــ  للســـــن  الراما  من الدورة الثاني  تجرا  تـــــحب للُةرع   -22

ــبا  والثاليون  ــتارا ــــاَّ الُةطري  الســ خالل اجتماع ُعةد يف فةة ما مني الدوراَّ للذريق، ومددَّ ارتــ
 .2019ن/يونيه زيراح 19املةرر دن جُترى خالل تلك السن  يف 

  
  ة وتنفيذ ا قوررياجلدول الزمين لىلستعراياخ ال -دال 

ــَّد مؤمتر الـــدول األطراف، يف قرار   -23 ــ  4/1ديـ ــانـ ــ  للخجلا  ا فوميني واألمـ ــاائ التوجي يـ ، املبـ
 ، ال  و ــا ا فريق ارتــتارات يف صــييت ا الن ا ي . وحتدا املباائ ُةطريملــطن ءجرا  ارتــتارا ــاَّ ال

التوجي ي  دطرا   مني  ءرشــــــــــــااي  لالتــــــــــــتارا ــــــــــــاَّ الُةطري  من دجل  ــــــــــــمان اتســــــــــــا  وكذا ة عملي  
يـــ  عن الـــدول الزمين  ــم الذرعي ذو ءعطـــا  مالومـــاَّ ةـــدَّ ــتارات. واليرت من ذـــها الةســــــــــــ ارتــــــــــــ

   ال  دُجريت خالل الذةة من الســــن  األو  ء  الســــن  الراما  من الدورة األو ُةطريلالتــــتارا ــــاَّ ال
__________ 

، تطوعت ماض الدول متةد  مواعيد اتــتارا ــا ا دو  2016منه تــحب الةرع  األول الهي جرى يف حزيران/يونيه  (6) 
اول  ويف   37ســـــتار ـــــ  يف الســـــن  الراما  ء  دجلت ا من تـــــن  تـــــامة  من الدورة الثاني ، ومهلك ارتذل عدا الدول امل

 اول . 34السن  ااامس  ء  
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  ال  دُجريت خالل الذةة من الســـــــن  األو  ء  ُةطريالي  اتـــــــتارات التنذيه وعن ارتـــــــتارا ـــــــاَّ ال
 السن  الثالث  من اورة ارتتارات الثاني .

 
  تعيني جهة اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الررف املستعَرية -1 

توجي يـ ، تاني ِّ الـدولـُ  الطرف من املبـاائ ال 13من اإلطـار املرجاي والذةرة  17وفةـا  للذةرة  -24
املســـتارئ ـــ  ج  ئ اتبـــال دو ج اَّ اتبـــال لتنســـيق ملـــاركت ا يف عملي  ارتـــتارات يف غضـــون يالي  

ــتارات ال ــاميل من ءمالغ ا رمسيًّا مبد  ءجرا  ارتـــــــ ، وختطر األمان  مهلك. غ  دن التطخر يف ُةطري دتـــــــ
جرا  ارتـتارا ـاَّ الُةطري  يف املا ـي. وقد تسـمي  ج اَّ ارتبـال داى ء  حارَّ أتخ  كب  يف ء

، الدول األطراف املسـتارئ ـ  علو كذال  تسـمي  ج اَّ ارتبـال التاما  هلا 4/1حثَّ املؤمتر، يف قرار  
 يف الوقت املطلو  وفةا  للمباائ التوجي ي .

  
  اورة ارتتارات األو   

   يف السن  الراما  مل تسم ِّي من الدول املستارئ   اول  واحدة حىت وقت كتام  ذها التةرير، كانت   -25
ــال اااصــــ     ج    رمسيا   ــبته ومل تتم تســــمي    . هبا ماد )انظر اللــــفل األول(     ارتبــ من يف املا     20  ما نســ

اول دطراف عديدة ج اَّ ارتبـــال التاما   وغ َّج اَّ ارتبـــال ءر ماد دكثر من يالي  دشـــ ر، 
 هلا دينا  عملي  ارتتارات، األمر الهي داى ء  املزيد من التطخ .

  
 اللفل األول

 الدورة األو : الوقت املستغرق لتسمية جهاخ التصال
 
                                  

  اورة ارتتارات الثاني   
من الدول املســــتار ــــ  البال    33مسَّت عيل الدول املســــتارئ ــــ  يف الســــنتني األو  والثاني  و -26

 اول  يف السن  الثالث  من الدورة الثاني  ج اَّ ارتبال التاما  هلا )انظر اللفل الثا (. 36عداذا 

قبل مد  ارتتارات ليف غضون يالي  دتامي ي  دش رمني يالي  دتاميل ويال دكثر من يالي  دش ر مل تتم تسميته ماد 
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اظم الدول ج اَّ ارتبـال التاما  هلا يف غضـون ويف السـن  األو  من الدورة الثاني ، مسَّت م -27
 يالي  دش ر ماد ءمالغ ا رمسيًّا مبد  ارتتارات.

  يف املا  (   69ويف الســـــــن  الثاني  من الدورة الثاني ، كانت اليالبي  الاظمو من ج اَّ ارتبـــــــال )  -28
 قد مسيت  لذال قبل مد  ارتتارات.

ــن  الثالث  من الدورة الثاني ، كانت   -29 ــن    28ويف الســــ ــ  يف تلك الســــ ــتار ــــ اول  من الدول املســــ
ــ  هبـا قـبل ـمداـي    78اوـل  )  36والـبال  عـداذـا  ــيق ااـاصــــــــــــ يف املـاـ  ( ـقد مسَـّت  لذاـل ج ـاَّ التنســــــــــــ

 السن . تلك

ــن  الراما  من الدورة الثاني ، مست   -30 ــ   37اول  من دصــــل   31ويف الســ ــتارئ ــ ج اَّ  اول  مســ
اولـ  من الـدول  34دصـــــــــــــــل من  10وقـت كتـامـ  ذـها التةرير، كـانـت حىت و  ارتبـــــــــــــــال التـاماـ  هلـا.

التاما  هلا   ارتبــال لذال ج اَّ   مسَّت ــ  يف الســن  ااامســ  من الدورة الثاني  قد املســتارئ  األطراف
 .قبل مداي  تلك السن 

تنظيم اوراَّ تدريبي  مبفرة ومن املرجح دن ذه  التســـــــــــــمياَّ املبفرة كانت مســـــــــــــبب عرت   -31
املرتةب اتــتارا ــ ا. وتتســم تســمي  ج اَّ ارتبــال األطراف تســت دف ج اَّ ارتبــال يف الدول 

مةدما  أبمهي  كجلى، وخبــوصــا  ألرا  ــروري  لتيســ  التحضــ  لالتــتارات وصــياغ  الراوا علو قا م  
 التةييم الهايت املرجاي .

 اللفل الثا 
من الدورة الثتانيتة: الوقت املستتتتتتتتتتتتغرق لتستتتتتتتتتتتميتة جهتاخ  والرابعتة  والثتالثتة الستتتتتتتتتتتنتة األو  والثتانيتة

 التصال
 

 
 

 قبل مد  ارتتارات يف غضون يالي  دتاميل  دش رويالي   دتاميل مني يالي  دكثر من يالي  دش ر مل ُتسمَّ ماد

 األو  السن     الثاني السن    الثالث  السن   الراما  السن 
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يتتة بيا خ التصتتال ا اخلتتة اب كاء احلكوميني وتنظيم عملية رِّ إرستتال الدول األطراف املستتتع -2 

   التداول األوَّيل عن بوعد
من املبــاائ التوجي يــ  علو دنـه ينبيي ءجرا  تـداول  هلـات  دو  لذيــديو يف  16تنص الذةرة  -32

رمسيًّا مبد  ءجرا  ارتتارات الُةطري. وتلارك غضون ش ر واحد من ءمال  الدول  الطرف املستارئ    
يف عملي  التداول عن مُاد الدولُ  الطرف املســـتارئ ـــ  والدولتان الطرفان املســـتارِّ ـــتان ومو ذو األمان  

عن مُاد، تطلب األمان  ء  الدولتني   األوَّيل . وميي  تنظيم عملي  التداولُةطري املنتدمون لالتــتارات ال
ــتارِّ  ــال من مني ااجلا  ا فوميني للدولتني وءمالغ ا مبياتَّ الطرفني املســـ ــمي ئ مســـــؤويل اتبـــ ــتني تســـ  ـــ
 ارتبال هبم.

عن مُاد يلـــــــــــ د أتخرا  لادة  األوَّيل  ويف ماظم ارتـــــــــــتارا ـــــــــــاَّ، ما  ال تنظيم عملي  التداول  - 33
دتــبا ، من ا التطخر يف ءرتــال مياتَّ ارتبــال اااصــ   اجلا  ا فوميني دو تيي  ااجلا  املســتارِّ ــني  
ــبب ءعااة تــــــــحب قُرع  الدول   ــتارات. ويف ماض ا ارَّ، أتخَّر التداول عن مُاد مســــــ ماد مد  ارتــــــ

ــلت األمان ، حيثما كان   ــ . وواصـــ ــتارِّ ـــ ــاَّ تاريذي  علو ذام   األطراف املســـ للك ممفنا ، تنظيم جلســـ
اوراَّ فريق اتــــــــــــــتارات التنذيــه ومؤمتر الــدول األطراف. ومىت حــالــت فرو  التوقيــت مني الــدول اون 

 ارتبال املباشر، اتتايض عن التداول عن مُاد متباال رتا ل عجل الجليد اإللفةو . 
اور  دوليا  عن مُاد  لنسب  لالتتارا اَّ تد  28وحىت وقت كتام  ذها التةرير، كان قد دُجري   -34

 (7)التسا  والالرين اااص   لسن  األو  من الدورة الثاني .
ــتارا ـــــاَّ الثماني  واألرماني -35 ــن  الثاني  من الدورة الثاني يف ا  وفيما خيص ارتـــ دُجري  ، فةدلســـ

دمــا فيمــا خيص  (8)فــاف.ــ .تــداور  دوليــا  عن مُاــد دو اتبــــــــــــــــارَّ م 93حىت وقــت كتــامــ  ذــها التةرير 
 18 ، مينما ُعةددوليا  عن ماد  تداور    22فةد ُعةد   لســـــن  الثالث ا  ارتـــــتارا ـــــاَّ الســـــت  والثاليني يف

ــاَّار فيما خيصتداور  دوليا  عن مُاد  ــتارا ـــ ــبا  والثاليني يف تـــ ــن    الســـ . ميد دنَّ عدة اول الراما الســـ
املســتارِّ ــني، وداى للك ء  أتخ  تنظيم التداول األول عن مســتارِّ ــ  مل تفن قد عينت ماد ااجلا  

 مُاد.
  

   قوائم التقييم الذايت املرجعية -3 
من املباائ التوجي ي ،  ب علو الدول  الطرف املســــــــتارئ ــــــــ  ءمال  األمان    15وفةا  للذةرة  -36

مراذا علو قا م  التةييم الهايت املرجاي  اللـــــــــــامل  يف غضـــــــــــون شـــــــــــ رين من ءمالغ ا رمسيًّا مبد  ءجرا  
وراته الســامة ، ارتــتارات. وتلــ  التحليالَّ ال  دجر ا األمان  حىت اان، وال  دتيحت للذريق يف ا

 ـرور   يف عملي  ارتـتارات، ويلـفل اللحظ  الزمني    دتـاتـيا    يظل ركنا  ء  دن تةد  الةا م  املرجاي  
جبدي . ومن مث، فإنَّ ديَّ أتخ  يف تةد  الةا م  املرجاي   ُةطري ال  ميفن دن يبدد في ا ارتـــــــــتارات ال
 كله.  ُةطري يؤاي حتما  ء  أتخ  ارتتارات ال

__________ 

 ختلت ءحدى الدول األطراف املستار   يف السن  األو  من الدورة الثاني  عن تنظيم تداول عن ماد. (7) 

 يف السن  الثاني  من الدورة الثاني  عن تنظيم تداول عن مُاد. تانمستار ئ  انطرفتان ختلت اول (8) 
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ــتارا ــــاَّ ال -37   ال  ُةطريويةدم اللــــفل الثالث دات  ة  عام  عن األطر الزمني  املرتبط   رتــ
دجريت يف الســــنواَّ من األو  ء  الراما  من اورة ارتــــتارات األو ، مينما يةدم اللــــفل الرامل ة  

اورة من   ء  الراما  الســــــــنواَّ من األو يف    ُةطريعام  عن األطر الزمني  املرتبط   رتــــــــتارا ــــــــاَّ ال
 ارتتارات الثاني .

  
 اللفل الثالث

حملة عامة عن األطر الزمنية لتقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية من جانب الدول املستعَرية يف 
 السنواخ من األو  إ  الرابعة من دورة الستعراض األو  )ابلشهور( 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اللفل الرامل
األطر الزمنية لتقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية من جانب الدول املستعَرية  حملة عامة عن 

 من دورة الستعراض الثانية )ابلشهور(  إ  الرابعةاألو   واخ منالسن يف

  

Before the start
of the review

Within two
months

Between two and
six months

More than six
months

Not yet
submitted

0% 0%

48% 48%

3%0%

6%

35%

46%

13%

0% 0%

22% 33%

44%

0%
0%

30%

11%

59%

First year Second year Third year Fourth year

قبل مد  ارتتارات يف غضون ش رين مني ش رين وتت  دش ر دكثر من تت  دش ر مل تةدَّم ماد

0٪
11٪

74٪

15٪

0٪
0٪

2٪

46٪

51٪

0٪
0٪ 6٪

28٪

67٪

0٪
4٪

16٪

62٪

16٪

2٪

السن  األو  السن  الثاني  السن  الثالث  السن  الراما 



 CAC/COSP/IRG/2020/2 

 

10/18 V.20-02026 

 

 
وتلــ  املةارن  مني املالوماَّ املارو ــ  يف اللــفلني الثالث والرامل ء  اتــتمرار التطخر الفب   -38
الوقــت الال م للــدول لتةــد  راواذــا علو قوا م التةييم الــهايت املرجايــ ، علو الرغم من دن األمــانــ  يف 

   الدول املستارئ    نتظام عن حال  ارتتارا اَّ اااص  هبا.كانت تبل ِّ 
وميفن مالحظ  اجتا  تنا يل يف الســـــــــــنواَّ الثالو األو  من اورة ارتـــــــــــتارات الثاني : فذي  -39

ــن  األ ــت  السـ ــون تـ ــ  قوا م ا املرجاي  يف غضـ ــتارئ ـ و ، قدم ما يةر  من نبـــ  الدول األطراف املسـ
ويف  دما يف الســــــن  الثالث  فلم يةدم تــــــوى رمل ذه  الدول تلك الةوا م.  دشــــــ ر من مد  ارتــــــتارات؛

حني ميفن مالحظ  حتســن طذي  يف الســن  الراما ، فإن دكثر من نبــ  قوا م التةييم الهايت املرجاي  
ــ ر من اتريخ  ــن  مل تفن قد ُقدِّ مت حىت وقت كتام  ذها التةرير، دي ماد دكثر من ةاني  دشــ لتلك الســ

 مد  ارتتارات.
  

  الستعراض املكتيب -4 
من املباائ التوجي ي ، يةدم ااجلا  ا فوميون نتا ج ارتــتارات املفتإ ء   21وفةا  للذةرة  -40

اتتالم الرا علو قا م  التةييم الهايت املرجاي  اللامل  ودي مالوماَّ األمان  يف غضون ش ر واحد من  
 تفميلي  تةدم ا الدول  الطرف املستارئ  .

 األو اورة ارتتارات 
وفيما خيص السـن  الراما  من الدورة األو ، كان عدا قليل من ارتـتارا ـاَّ املفتبي  للراوا  -41

ــبا  من ا التطخر يف  اإلعداا علو قا م  التةييم الهايت املرجاي  قيد حىت وقت كتام  ذها التةرير، ألتــــــــ
 .الةع  تةد  املالوماَّ ومواج   صاو َّ يف

 
  اورة ارتتارات الثاني   

حىت وقت كتام  ذها التةرير، كان عدا من ارتــــتارا ــــاَّ املفتبي  للراوا علو قا م  التةييم  -42
ــ   لســــن ، مســــبب عل  يزال جار    من الدورة الثاني  روالثالث   لثاني   األو  وا  واَّالهايت املرجاي  اااصــ

دمور من مين ـا التـطخر يف تةـد  الراوا علو قـا مـ  التةييم الـهايت املرجايـ ، والوقـت الال م لةعـ  الةوا م 
املرجاي  يف ارتتارا اَّ ال  اتُتخدمت في ا دكثر من لي  واحدة، والوقت الهي يستيرقه اتتارات  

  م املرجاي .الةوا
 

  وسائل احلوار املباشر األورى -5 
ــتفمـــــل  29من املبـــــاائ التوجي يـــــ  والذةرة  24عمال   لذةرة  -43 من اإلطـــــار املرجاي، ُيســــــــــــ

ارتــتارات املفتإ، ءلا طلبت الدول  الطرف املســتارئ ــ  للك، أبي ِّ وتــا ل دخرى من وتــا ل ا وار 
   دو عةد اجتماع ملةك يف مفتب األمم املتحدة يف فيينا.ُقطرياملباشر، مثل الةيام مز رة 

 
  ورة ارتتارات األو ا  

ملدا  مســتارئ ــا  من   184ملدا  من دصــل   175حىت وقت كتام  ذها التةرير، اتــتذاا  لذال  -44
  دو اجتماع ملـــــــــةك. وفيما يتالق  لدول ُقطريوتـــــــــا ل ا وار املباشـــــــــر األخرى ءمَّا يف شـــــــــفل   رة  

  وُعةد اجتماعان ُقطري  رة    24األطراف الســــــبل والالــــــرين املســــــتارئ ــــــ  يف الســــــن  األو ، ُدجريت 
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 37ملــــةكان. وفيما يتالق  لدول األطراف الواحدة واألرماني املســــتارئ ــــ  يف الســــن  الثاني ، ُدجريت  
ــةكــ . وفيمــا يتالق  لــدول األطراف اامس والثاليني ُقطريــ   رة    وُعةــدَّ ياليــ  اجتمــاعــاَّ ملــــــــــــ

  وُعةدَّ درما  اجتماعاَّ ملــةك . وفيما يتالق طريقُ   رة    31املســتارئ ــ  يف الســن  الثالث ، ُدجريت 
ــن  الراما ، ُدجريت األطراف  لدول  ــ  يف الســــــ ــتارئ ــــــ   وُعةدَّ ُقطري  رة    69الواحدة والثمانني املســــــ
ــ  ــا ل األطراف اجتماعاَّ ملـــــــةك  )انظر اللـــــــفل ااامس(. ووافق عدا من الدول   مخســـــ علو وتـــــ

ــر، وكـانـت ذـه  ا وارا َّ يف مراحـل تتلذـ  من حيـث التخطيو. ويف عمليـاَّ دخرى للحوار املبـاشــــــــــــ
ــدا.  ــتارات دخرى، مل يتخه ماد دي قرار هبها البـ  اتار مل ختاولتان فةو من الدول األطراف   وذناكاتـ

 عةد اجتماع ملةك.   دوُقطريتنظيم   رة 
  

 اللفل ااامس
دورة الستعراض األو : الوسائل األورى املستخدمة للحوار املباشر بني البلدان املضرلع به يف 

 إطار الستعراض القورري 

 

  اورة ارتتارات الثاني   
الســـن   اول  طرفا  مســـتارئ ـــ  يف  29اول  من دصـــل    22حىت وقت كتام  ذها التةرير، كانت   -45

  كوتــــــــيل  دخرى للحوار املباشــــــــر، واختارَّ اول  ُقطرياألو  من الدورة الثاني  قد اتــــــــتضــــــــافت   رة 
الســن  الثاني  من الدورة  واحدة عةد اجتماع ملــةك يف فيينا. ومن مني الدول األطراف املســتارئ ــ  يف

ــتضـــــــــــــــافـت   رة  29اولـ ، كـانـت  48الثـانيـ  البـال  عـداذـا  اول  3، وعةـدَّ  ُقطريـ اولـ  قـد اتــــــــــــ
اتــتضــافت من الدورة الثاني   الثالث الســن    اول  طرفا  مســتارئ ــ  يف  36ومن مني   اجتماعاَّ ملــةك .

وقت كتام  ذها التةرير، كان  ري  . وحىتا  ملةك  ا  اجتماع َّ اولٌ  واحدةعةدو    ُقطري  رة  اول      12
  األخرى اااصـــ   لســـنواَّ األو  ء  الثالث  من الدورة الثاني  ُةطريَّ الحتديد مواعيد عدا من الز را

 (9))انظر اللفل الساا (.
__________ 

  رة ُقطري  وكهلك عةد اجتماع ملــــــــةك فيما يتالق  تــــــــتارات ءحدى   تظميف الســــــــن  الثاني  من الدورة الثاني ، نُ  (9) 
 .اللفل الساا ومل يُدرج للك ارجتماع امللةك يف  الدول األطراف؛

Country visit Joint meeting No direct dialogue in
completed review

Not yet decided or
undertaken

89%

7%
4%

0%

90%

7%

0% 2%

89%

11%

0% 0%

85%

6%

1%
7%

First year Second year Third year Fourth year
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 اللفل الساا 
الستتتتتتتنواخ الثىلم األو  من دورة الستتتتتتتتعراض الثانية: الوستتتتتتتائل األورى املستتتتتتتتخدمة للحوار 

 (10)املباشر بني البلدان املضرلع به يف إطار الستعراض القورري
 

   
  إعداد جدول األعمال لوسائل احلوار املباشر األورى -6 

الدول  الطرف املســــــتارئ ــــــ  متخطيو الز رة من املباائ التوجي ي ، تضــــــطلل  24وفةا  للذةرة  -46
  وتنظيم ا. وتُاد ج اَّ ارتبـــــال ملـــــروع جدول األعمال وتةدمه ء  املســـــتارِّ ـــــني واألمان  ُةطريال

 قبل ءجرا  الز رة.
 

 ةقورريالعمل مع اجلهاخ املعنية األورى أثناء الزايراخ ال -7 
 

  اورة ارتتارات األو   
  املضــــــطلل هبا دينا  الدورة األو  علو عةد ُةطرياملا   من جمموع الز راَّ اليف    89اشــــــتمل  -47

من اإلطار   30اجتماعاَّ مل دصــــــــــحا  مبــــــــــلح  لخرين )انظر اللــــــــــفل الســــــــــامل(، وفةا  للذةرة 
 ـــــــــــــمت ممثلني عن  حلةاَّ نةاشاملرجاي. ويف ماض ا ارَّ، اختهَّ تلك ارجتماعاَّ شـــــــــــــفل  

واألوتـــــــامي األكااميي  والرامطاَّ الت اري  ودصـــــــحا  مبـــــــلح  وطنيني اجملتمل املد  والةطاع اااة  
لخرين. ويف حارَّ دخرى، دئشــركت الدوُل دصــحا ئ مبــلح  وطنيني مثل ممثلي األوتــامي األكااميي  

 واجملتمل املد  والةطاع اااة يف الل ان ال  دنل.ت لتنسيق عملي  ارتتارات واإلشراف علي ا.
 

  ارتتارات الثاني اورة   
ــتمل -48 ال    يف املا  (،  96.8)  ُةطريالز راَّ العيل  تةريبا  ت حىت وقت كتام  ذها التةرير، اشـــــ

ــن علو عةد اجتماعاَّ مل دصــــــــــــــحا  ، من الدورة الثاني   والثالث   األو  والثاني   واَّدُجريت يف الســــــــــــ
 اللفل السامل(.من اإلطار املرجاي )انظر  30مبلح  لخرين، وفةا  للذةرة 

__________ 

 .يف السن  الراما  من اورة ارتتارات الثاني  لآللي    ستارئ ملحواراَّ مباشرة مني البلدان امل تُاةد ماد دي  (10) 

Country visit Joint meeting No direct dialogue in
completed review

Not yet decided or
undertaken

76%

3%

0%

21%

60%

6%

0%

33%33%

3%
0%

64%

First year Second year Third year
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 اللفل السامل

 ة، حسب دورة الستعراضقورريأخلحاب املصلحة وىلل الزايراخ ال إشراك
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  ، ولغاخ الستعراضقورري، ونشر تقرير الستعراض القوررينتائج عملية الستعراض ال -8 

ــار املرجاي والذةرة  33عمال   لذةرة  -39 ــد  ااجلاُ  من  30من اإلطـــ ــ ، ياـــ ــاائ التوجي يـــ املبـــ
ــيق الوييةني مل  ــ  وافي  له،  لتااون والتنســــ ــتارات ُقطري وخالصــــ ــتارِّ ــــــون تةرير اتــــ ا فوميون املســــ
ــتارئ ـــــــــــــــ  وطســـــــــــــــاعـدة من األمـانـ . وينبيي دن  ـدا التةرير الت ـار  النـاجحـ   الـدولـ  الطرف املســــــــــــ

ــمن  ــاَّ اليدة والتحد َّ املواجئ  ، ودن يتضـــ ــطن تنذيه ارتذاقي . وينبيي دن واملمارتـــ مالحظاَّ ملـــ
 دا التةرير ديضــــــــــــــا ، عند ارقتضــــــــــــــا ، ارحتياجاَّ من املســــــــــــــاعدة التةني  الال م  ليرت حتســـــــــــــني 

 ارتذاقي . تنذيه
 

  اورة ارتتارات األو   
تةريرا    157خالصـــــــــــــــ  وافيـ  و  169حىت وقـت كتـامـ  ذـها التةرير، كـان قـد دجنز مـا جمموعـه  -50

؛ من ا  خالصـــ  وافي  دجنزَّ ودتيحت لذريق اتـــتارات التنذيه من دجل اتـــتارا ـــاَّ الســـن    27ُقطر ًّ
ــن  الثاني ، دجنزَّ  ــن    40األو . وفيما خيص الســــــــ ــ  وافي  ودُتيحت للذريق. وفيما خيص الســــــــ خالصــــــــ

 68دجنزَّ ودُتيحت  خالصـــــــــ  وافي  ودُتيحت للذريق. وفيما خيص الســـــــــن  الراما ،   34الثالث ، دجنزَّ 
 خالص  وافي ، و ري و ل عدة خالصاَّ دخرى يف صييت ا الن ا ي .

ــا   157وحىت ذها التاريخ، دجنز   - 51 ــتارا ــ   27 يزال ذناك  ور فيما يتالق  لدورة األو ،    ُقطر   اتــ
تــتارا ــاَّ  ار  دن علو الرغم من    ، يف مراحل تتلذ  من اإلجنا . وجتدر اإلشــارة ء  دنه   ُقطر    اتــتارا ــا  

ه  ارتــــــــتارا ــــــــاَّ  خالصــــــــ  وافي  فيما يتالق هب   12جنزَّ د فةد  ، الفامل  مل تُن ز ملــــــــفل كامل ماد 
 . الةطري  السبا  والالرين 

  علو اإلنةنت يف نذس البـذح  ُةطريوقد ُنلـرَّ ااالصـاَّ الوافي  لتةارير ارتـتارا ـاَّ ال -52
ــذحـــ  املوجزاَّ الُةطريـــ   ال  حتتوي علو ــرَّ علو صــــــــــــ ــا ُنلــــــــــــ ــتارات التنذيـــه، كمـ و  ق فريق اتــــــــــــ

الدورة األو  الدورة الثاني 

89٪
97٪

11٪ 3٪

(النسب  امل.وي )  رة قطري  مشلت دصحا  مبلح  لخرين 
(النسب  امل.وي )  رة قطري  مل تلمل دصحا  مبلح  لخرين 
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(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html) .  وحىت وقـــت كتـــامــ
  اااصــــــ   لدورة األو  قد نلــــــر علو ُةطريمن تةارير ارتــــــتارا ــــــاَّ ال تةريرا    85  ذها التةرير، كان

ــبفي للمفـتب مـنا  علو طلـب اـلدول األطراف. وتباـا  لليـ  التةرير وعـدا املرفةـاَّ، تراوال  املوقل اللــــــــــــ
(11)صذح . 500صذح  ودكثر من  100طول التةارير مني حنو 

  
ا فوميني وافةوا يف ماض ا ارَّ علو ءجرا  ارتتارات ملي  غ  اللي  ال  ومل دنَّ ااجلا   -53

يذضـــــــلورا فإن غالبي  ارتـــــــتارا ـــــــاَّ دجريت أبكثر من لي  واحدة من لياَّ األمم املتحدة الرمسي . 
ــا ، ُدجري   184ومن مني  ــتارا ــــــ ــا  ملي  رمسي  واحدة، و  67اتــــــ ــتارا ــــــ ــتارات مليتني    102اتــــــ اتــــــ
ــت  13رمسيتني، و ــا  مثالو لياَّ رمسي . ويف حالتاتـــــــــ ، مل تفن قد ُحداَّ ماد اللي  دو ني ايننيارا ـــــــــ

 اللياَّ ال  تي ري اتتخدام ا يف ارتتارات )انظر اللفل الثامن(.
  

 اللفل الثامن
 قورري دورة الستعراض األو : عدد اللغاخ الرمسية لألمم املتحدة املستخدمة يف الستعراض ال 

 

تـتسـتخدم    ال  مل يتخه ماد قرار ملـطن اللي  دو اللياَّ ال ُةطريارتـتارا ـاَّ ال اللـفلر يلـمل ذها  :ملحو   
 في ا.
 

  

__________ 

 .CAC/COSP/IRG/2019/8لالط ِّالع علو املزيد من التذاصيل املتالة  متفالي  الةع ، انظر الويية   (11) 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/3
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  اورة ارتتارات الثاني   
 اتـــــــــــــتارات   تةريرئ  11خالصـــــــــــــ  وافي  و  20حىت وقت كتام  ذها التةرير، كانت قد دجنزَّ  -54

ــن  الثاني  من الدورة   ُقطري  ــن  األو  من الدورة الثاني ، يف حني دنه فيما يتالق  لســــــــ فيما يتالق  لســــــــ
 ، ويرجل جانب من ُةطريمن تةارير ارتـتارا ـاَّ ال  وتـت وافي     خالصـ   15الثاني  كانت قد دجنزَّ 

ويف تنظيم الز راَّ للـك ء  التـطخ  الـهي حـدو يف تةـد  الراوا علو قـا مـ  التةييم الـهايت املرجايـ  
 .دو تةارير اتتارات قطري للسن  الثالث  من الدورة الثاني  خالصاَّ وافي ومل تُن ز دي   .ُةطريال

ملي  واحدة من اللياَّ  اتـتارا ـا   11ويف السـن  األو  من اورة ارتـتارات الثاني ، دُجريت  -55
اتـتارا ـاَّ مثالي  من اللياَّ   3اتـتارا ـا  مليتني من اللياَّ الرمسي ، و  15الرمسي  لممم املتحدة، و

 الرمسي .
اتـــتارا ـــا  ملي  واحدة من اللياَّ   15ويف الســـن  الثاني  من اورة ارتـــتارات الثاني ، دُجري  -56

اتـتارا ـاَّ مثالي  من اللياَّ   4من اللياَّ الرمسي ، و اتـتارا ـا  مليتني  25الرمسي  لممم املتحدة، و
ــتارات مل  أبرما الرمسي . وفيما يتالق  ــطن حتديد لي  ارتـ ــاَّ، كان الةرار ملـ ــتارا ـ ت ق و  يُتخه ماد اتـ

 .كتام  ذها التةرير
اتـــتارا ـــا  ملي  واحدة من اللياَّ  16ويف الســـن  الثالث  من اورة ارتـــتارات الثاني ، دُجري  -57
اتـــــتارا ـــــا  مليتني من اللياَّ الرمسي . وفيما يتالق أبرما  اتـــــتارا ـــــاَّ،   16  لممم املتحدة، والرمسي

 )انظر اللفل التاتل(. وقت كتام  ذها التةرير كان الةرار ملطن حتديد لي  ارتتارات مل يُتخه ماد
اللياَّ  اتـــــــــتارا ـــــــــاَّ ملي  واحدة من  4جُترى  كانت  ويف الســـــــــن  الراما  من الدورة الثاني ،   -58

اتتارا ا ،    23 ـــــــــــــــ وفيما يتالق م  اتتارا اَّ مليتني من اللياَّ الرمسي .  10الرمسي  لممم املتحدة، و
 كانت الةراراَّ ملطن حتديد لي  ارتتارات مل تُتخه ماد وقت كتام  ذها التةرير.
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 اللفل التاتل
الثانية: عدد اللغاخ الرمسية لألمم من دورة الستتتتتتتتتتعراض  والرابعة الستتتتتتتتتنة األو  والثانية والثالثة 

 قوررياملتحدة املستخدمة يف الستعراض ال
 

تتستخدم  اللياَّ ال    ال  مل يتخه ماد قرار ملطن اللي  دوُةطريارتتارا اَّ ال اللفلر يلمل ذها  :ملحو   
 في ا.
  

استتتتتتعراض  آلية املشتتتتتاركني يفالدوراخ التدريبية جلهاخ التصتتتتتال وا كاء احلكوميني   - اء 
 التنفيذ

 
من املبـــــاائ التوجي يـــــ  للخجلا   11من اإلطـــــار املرجاي لآلليـــــ  والذةرة  32وفةـــــا  للذةرة  -59

 ، تنظم األمان  اوراَّ تدريبي  من حني ء  لخر ُةطريا فوميني واألمان  ملطن ءجرا  ارتتارا اَّ ال
ــال وااجلا  ا فوميني امللـــاركني ــتارا ـــاَّ. و دف ذه  الدوراَّ التدريبي  ء    ل اَّ ارتبـ يف ارتـ

تاري  ج ــاَّ ارتبـــــــــــــــال وااجلا   ملبــاائ التوجي يــ  مييــ    اة قــدر م علو امللـــــــــــــــاركــ  يف عمليــ  
 ارتتارات.

 
  اورة ارتتارات األو 

ءنلا   خب  يف ءطار اورة ارتتارات األو ، طا يس م يف    1 800ُار ِّ  حىت اان دكثر من   - 60
جمموع  عاملي  من خجلا  مفافح  الذساا. وُقدمت اوراَّ تدريبي  وطني  ومساعدة تبب  ء  دكثر 

 تبل اوراَّ تدريبي  ءقليمي . 2013اول ، ونظمت منه حزيران/يونيه  40من 
 

  اورة ارتتارات الثاني 
  عاملي  لدورة تدريبي  ةاور   13اوراَّ تدريبي  ءقليمي  و  تسل  2020نُظمت حىت للار/مار    -61

ارتـــــتارات الثاني . وعلو وجه اابـــــوة، كانت الدوراَّ التدريبي  تاةد مباشـــــرة عةب اوراَّ فريق 
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ــ  واألمان .  ــتارئ ـــــ ــاا يف التفالي  ال  تتفبدذا الدول األطراف املســـــ ــتارات التنذيه، ميي  ارقتبـــــ اتـــــ
راف املســـتارئ ـــ  اعما للدول األطدتيحت  ـــرو  من املســـاعدة اةداة األذداف عن للك،   وفضـــال  

ء   األمم املتحدة املاين  ملخدراَّ والرمي  تــــــيما املســــــاعدة ال  يةدم ا مفتب رتــــــتارا ــــــا ا، ور
 الدول فيما يتالق  تتيذا  راواذا علو قوا م التةييم الهايت املرجاي .

ــها التةرير،   -62 ــ  ذـ ــامـ ــان دكثر من وحىت وقـــت كتـ ــاَّ ارتبـــــــــــــــــالمن  1 300كـ وااجلا   ج ـ
ج اَّ من    900ا فوميني قد تلةوا تدريبا  ةداا  ملطن للي  اتتارات التنذيه، طا يف للك دكثر من 

ــتارات   ارتبــــــال ــاركوا يف الدوراَّ التدريبي  اإلقليمي  والااملي  لدورة ارتــــ وااجلا  ا فوميني الهين شــــ
وموجه عام، ُقدِّ مت مســـاعدة تةني  ء ـــافي  لدعم ا فوماَّ يف اتـــتفمال راواذا علو قا م    الثاني .

 فرا. 1 600 مني دكثر منالتةييم الهايت املرجاي ، ومهلك مل  الادا اإلعايل لمفراا املدرَّ 
  

 (12)حتليل سري عمل اآللية وسبل املضي قودماا  -اثلثاا  
 

  ةقوررياستمرار حالخ التأوري يف إجناز الستعراياخ ال -ألف 
ــلطت األمان   -63 ــ  ملؤمتر الدول األطراف، تــــــــــــ منه وقت مبفر، دي منه اناةاا الدورة ااامســــــــــــ

ــا  دن يتطلب  ــو  علو دن من املرجح ديضـــــــــ ــل الثا  من ارتذاقي  ءجرا  الضـــــــــ ــتارات تنذيه الذبـــــــــ اتـــــــــ
وكـان  (13)ملـــــــــــــــاوراَّ وطنيـ  مني كث  من اإلااراَّ والوكـارَّ الوطنيـ  نظرا  لفونـه يتميز مباـد مـدا .

متوقاا  دن تلك امللــــــاوراَّ ميفن دن تؤاي ء  حدوو حارَّ أتخ ، وخبــــــوصــــــا  فيما يتالق جبمل 
مالوماَّ كافي  لضمان ءجرا  حتليل جمد  من دجل ارتتارا اَّ. وتل  مةارن  الوقت الهي احتاجته 

ــ  هبا دينا  الدورتني  األو  والثاني  ء  وجوا الدول األطراف لتةد  قوا م التةييم الهايت املرجاي  اااصــــــ
املزـيد من حـارَّ الـتطخ  يف تةـد  اـلدول قوا م التةييم اـلهايت املرجاـي  ااـاصــــــــــــــ  هبـا يف اـلدورة الـثانـي ، 
ــتذيد من الت ار  واألففار الثاقب  ال  اكتســــــــــبت  علو الرغم من دن الدورة الثاني  كان ينبيي دن تســــــــ

 خالل الدورة األو .
لتنبيه الدول األطراف ء  حارَّ التطخ  املتوقا ، حىت قبل مد  واذا ج وواصــــــــــلت األمان    -64

مت اوراَّ تدريبي  لبـا  ج اَّ ارتبـال وااجلا  ا فوميني هله  الياي ، نُظ ِّ   ارتـتارا ـاَّ. وحتةيةا  
قبل الســـــــــــــنتني الثاني  والثالث  من الدورة الثاني . ودتـــــــــــــذر التدريب املبفر ل اَّ ارتبـــــــــــــال قبل مد  

  .ُةطريال   عن تسمي  دكثري  ج اَّ ارتبال قبل مواعيد مد  ارتتارا اَُّةطريتارا اَّ الارت
وقد دشـارَّ مرارا  الدول األطراف املسـتارئ ـ  يف الدورة الثاني  ء  الذبـل الثا  من ارتذاقي ،  -65

املرجاي . و اا األمر  املتالق متدام  املنل،  عتبار  تــــــــــــبب حارَّ التطخر يف تةد  قوا م التةييم الهايت
ا اج  ء  التلاور مل عدا كب  من دصحا  املبلح ، وخبوصا  يف الدول ارحتااي  دو لاَّ   تاة دا  

ــامهاَّ   ــا ي  املتاداة، ألنَّ املالوماَّ واملسـ ــتوى الور َّ  كث ا  الور َّ الةضـ ما كانت ُتطلب علو مسـ
 واملستوى ارحتااي كلي ما.

__________ 

  CAC/COSP/IRG/2018/2يف الوييةتني   متاح رعاملالوماَّ الواراة يف ذها الذماظم   (12)
 . CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13و

 .CAC/COSP/2013/14انظر الويية   (13)
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من الدول األطراف ال  كانت تةوم مدور اول دطراف  دنَّ عداا   ديضــــــــا   وقد رحظت األمان  -66
مسـتارِّ ـ  يف السـنتني األو  والثاني  دصـبحت ذي نذسـ ا ماد للك قيد ارتـتارات يف السـنتني الثاني  

داى ء    اة يف عب  الامل علو عيل املانيني. وقد دخه  لذال انتلــــــار   مماوالثالث ، دو  لافس،  
ــلبا علو قدرة الدول،  تداعياَّ حارَّ التطخ  ذ ــنواَّ الالحة  من الدورة الثاني  يؤير تــــــ ه  ء  الســــــ

 وكهلك األمان ، علو تنذيه ارتتارا اَّ املتطخرة واتتارا اَّ السن  الالحة  يف وقت واحد.
را يف مــهكرة األمــانــ  ويحتليــل مذبــــــــــــــــل دجرتــه األمــانــ  قبــل الــدورة الثــامنــ  للمؤمتر، ود  ر  -67

تــيما اورة ارتــتارات   اتــتارات تنذيه اتذاقي  األمم املتحدة ملفافح  الذســاا، ور  داا  للي ’’ املانون  
، دن التــطخ اَّ قــد تراكمــت طوال (CAC/COSP/2019/12)‘‘ كمــاهلــاوالتــدام  الال مــ  إل هلــا الثــانيــ  

عملي  ارتـــــتارات، وكهلك طوال تـــــنواَّ ارتـــــتارات، حيث جتاو  متوتـــــو مدة ارتـــــتارا ـــــاَّ  
تـــــــــتارا ـــــــــاَّ يف الســـــــــن  األو  من الدورة الثاني . وعلو افةات دنَّ لال شـــــــــ را    31من  ري  دكثرطالةُ 

دقل من نبـــ  ارتـــتارا ـــاَّ املن زة يف الســـنتني إن  ارتـــتارا ـــاَّ تـــوف تســـتمر  لوت ة الراذن  ف
يونيه  حزيران/  يفالراما  وااامس  من الدورة الثاني  تتفون قد دجنزَّ يف املوعد املرتةب رنت ا  الدورة،  

. وتظ ر اتــــــــــتارا ــــــــــاَّ الدورة الثاني  أتخ اَّ دكجل من تلك ال  حديت يف الدورة األو . 2021
   اة يف مدة ارتتارا اَّ خالل اوراَّ ارتتارات. دن ذناك عالوة  علو للك، لوحظ 

لآلليـ  ملـدة : )د( متـديـد مـدة الـدورة الثـانيـ  8/1وملاـالـ  حـارَّ التـطخ ، قرر املؤمتر يف مةرر   -68
طري  يف ءطار تلك ، للســـماال تمتام ارتـــتارا ـــاَّ الةُ 2024يالو تـــنواَّ، دي حىت حزيران/يونيه 

 الدورة الثاني . كمال) ( اعا الدول األطراف ء  التا يل ت ة؛الدور 
 

  تبيل املضي قُدما    
عملي  التباطؤ امللحو   تيتاني علو الدول األطراف واألمان  مهل ج وا كب ة لافس مسار   -69

يف تةد    حديتو لنظر ء  التطخ اَّ ال   .وءكمال الدورة الثاني   ـــــــــــــمن ذها اإلطار الزمين املمدا
ذناك ما يدعو ء  اتــــــتمرار فإن  قوا م التةييم الهايت املرجاي  وغ ذا من خطواَّ عملي  ارتــــــتارات، 

الذراي  يف الدورة الثاني  وما يةتب علو للك  الةلق اللــــــديد فيما يتالق طدة ارتــــــتارا ــــــاَّ الةطري 
 .من املدة اإلعالي  للدورة

وتــــــــتواصــــــــل األمان  الرصــــــــد الدقيق للتةدم الاام اةر  يف تةد  قوا م التةييم الهايت املرجاي ،  -70
عن املادل الاام إلجنا  ارتــتارا ــاَّ، وتــتبةو الذريق   وااطواَّ األخرى لاملي  ارتــتارات، فضــال  

ولفي تتمفن األمــانــ  من تتبل التةــدم   .لو علم  لتةــدم اةر  واألاا  الاــام لآلليــ  يف اور ــا الثــانيــ ع
اةر  يف تتل  خطواَّ ارتــتارا ــاَّ الذراي ، فإرا تســتفلــ  عداا  من األاواَّ والتدام ، طا يف 

فن ا من ماال  حارَّ التطخ  مطرية  من شــــــــــطرا دن متللك اتــــــــــتخدام تفنولوجيا املالوماَّ، ال   
 .لو ذها الاملعلو اطالع ع الذريقوتوف تبةي  دكثر اتتباقي ؛

تلـــــــــــــ يل عيل الدول األطراف علو ء ـــــــــــــافي  لولال الذريق الاامل يوا دن ينظر يف تـــــــــــــبل   -71
وءكماهلا   مضـاعذ  ج واذا من دجل منل حدوو دي ِّ حارَّ أتخ  ء ـافي ،  دا األاا  اليد لآللي 

 يف الوقت املناتب.
 ____________ 


