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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨-٢٤ ، املغربمراكش،

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
 :استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

        التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل
      **حملة عامة عن عملية االستعراض  
      مذكّرة من األمانة  

 ملخَّص   
 وبدايــة ىلتــضّمن هــذه املــذكرةُ حملــةً عامــةً عــن املــسائل اإلجرائيــة املتعلقــة بالــسنة األوت 

السنة الثانية من عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد الـيت أنـشأها                     
 .٣/١مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف قراره 

  

                                                         
  * CAC/COSP/2011/1.  
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٢رت حىت  املعلومات اليت توفَّمعاجلةبسبب ر تقدمي هذه املذكرة تأخَّ **  
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       يف السنة األوىلوتنفيذهانظيم االستعراضات القُطرية ت -أوال 
    سحب القرعة - ألف 

 من اإلطار املرجعي آلليـة االسـتعراض، جيـري اختيـار الـدول األطـراف                ١٤وفقاً للفقرة     -١
سـنة معينـة مـن دورة االسـتعراض بالقرعـة يف بدايـة كـل                 أيِّ   املشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف      

 علـى اختيـار الـدول األطـراف املـستعرِضة           ١٩ على ذلك، تنص الفقرة      ةًوعالو. دورة استعراض 
 .بالقـُرعة يف بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ تقوَم الدول األطراف باستعراضات متبادلة

يونيـه  / حزيـران ٢٨عقـدت يف فيينـا مـن    الـيت  ويف الدورة األوىل لفريق استعراض التنفيذ     -٢
 قرعـة لتحديـد الـدول األطـراف الـيت سـيجري استعراضـها يف              ، أجريت ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢إىل  

كــل ســنة مــن دورة االســتعراض األوىل، وحتديــد الــدول األطــراف املــستعرِضة يف الــسنة األوىل    
 وقــد لــزم يف بعــض احلــاالت ســحب القرعــة أو تكرارهــا )١(.)CAC/COSP/IRG/2010/7انظــر (

 ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٣ يف فيينــا يف الــدورتنيفيمــا بــني أثنــاء االجتمــاع الــذي عقــده الفريــق 
  .)CAC/COSP/IRG/2010/10انظر (
    

      اختيار الدول األطراف املستعَرضة  - ١ 
    إرجاء االستعراض    

وفقـاً لإلطـار املرجعـي، جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يقـع عليهـا االختيـار للمـشاركة يف              -٣
 مــن دورة االســتعراض، إذا االســتعراض يف ســنة معّينــة أن ترجــئ مــشاركتها إىل الــسنة التاليــة  

ويف الدورة األوىل لفريق اسـتعراض التنفيـذ، اتفـق علـى أنـه يف              . كان لديها مّربر معقول لذلك    
قــّررت دولــة طــرف إرجــاء مــشاركتها إىل الــسنة التاليــة، جيــري اختيــار الــدولتني  مــا إذا حــال 

 .الطرفني املستعرِضتني أو يكّرر عند سحب القرعة للسنة التالية
    

    تبعات اإلرجاء على استعراضات الدول األطراف األخرى  - ٢ 
 إلرجـاء اسـتعراض الـدول األطـراف املختـارة لالسـتعراض يف الـسنة األوىل مـن                   نتيجةً  -٤

 عدد الدول األطراف املختارة لالسـتعراض مـن كـل جمموعـة إقليميـة       أصبحدورة االستعراض،   
                                                         

ميكن االطالع على القائمة احملّدثة بتشكيالت االستعراضات القطرية على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة   )1(  
-_www.unodc.org/documents/corruption/Microsoft_Word_-_Country_pairings: املعين باملخدرات واجلرمية

_Year_1-4.pdf.  
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وارتفـع بالتـايل    ،  ) استعراضـا  ٢٦(وىل  لـسنة األ  يف ا  األطراف    مع الدول  أقل من العدد املتناسب   
حقهــا يف اإلرجــاء، خمتــارة  دولـة طــرف  وعنــدما متــارس أيُّ).  استعراضــا٤١(ة لـسنة الثانيــ يف ا

 يف الــسنة لكــي ُتــستعرضُتــدعى الــدول األطــراف مــن نفــس اجملموعــة اإلقليميــة الــيت اخــتريت 
  .رف املرجِئةالتالية إىل بيان ما إذا كانت ترغب يف أن حتلّ حمل الدولة الط

    
      اختيار الدول األطراف املستعرِِضة  - ٣ 

    كيفية اختيار الدولتني الطرفني املستعرِضتني    
 مــن اإلطــار املرجعــي علــى أن تكــون إحــدى الــدولتني الطــرفني        ١٩تــنص الفقــرة    -٥

.  الطـرف املـستعَرضة    ةاملستعرضتني منتمية إىل املنطقة اجلغرافيـة نفـسها الـيت تنتمـي إليهـا الدولـ               
يتـضّمن أحـدمها أمسـاء مجيـع الـدول          : وهلذا، فقد استخدم صندوقان منفصالن لسحب القرعـة       

األطراف من نفس اجملموعة اإلقليمية يف حني يتضمن الثاين أمساء الدول األطـراف دون اعتبـار                
  .للمجموعات اإلقليمية

    
   كوميني عند سحب القرعةاختيار الدول األطراف اليت مل تكن قد قّدمت قائمة بأمساء اخلرباء احل    

 من اإلطار املرجعـي، تعـيِّن كـل دولـة طـرف خـرباء حكـوميني يـصل               ٢١ للفقرة   اًوفق  -٦
وعنـد سـحب القرعـة، خـالل الـدورة          .  خبريا لغرض القيام بعملية االستعراض     ١٥عددهم إىل   

وطـرح   دولة طرفاً قد قّدمت قائمة بأمسـاء اخلـرباء،           ٩٤األوىل لفريق استعراض التنفيذ، كانت      
ورأت . سؤال بشأن مدى تأثري ذلك على سحب القرعة بالنسبة للـدول األطـراف املـستعرِضة              

عـــّدة دول أطـــراف، مـــن الـــدول الـــيت اخـــتريت يف الـــسنة األوىل مـــن الـــدورة للخـــضوع         
ــربر طلــب إعــادة ســحب القرعــة، ومسحــت       أنَّ لالســتعراض، عــدم وجــود تلــك القائمــة ال ي

 .اف املستعرِضة لتقدمي قوائمهابإعطاء مهلة إضافية للدول األطر

وقد وقع االختيار على أربع وستني دولةً طرفاً إلجراء اسـتعراض يف الـسنة األوىل مـن                   -٧
 دولـــةً طرفـــاً مل تقـــّدم، وقـــت ســـحب القرعـــة، قائمـــة بـــاخلرباء ١٦دورة االســتعراض؛ منـــها  

 .احلكوميني لغرض تنفيذ آلية االستعراض

شرة، امتثلت ست دول لـشرط تقـدمي قائمـة بأمسـاء     الست عاألطراف ومن تلك الدول      -٨
، قـّدمت  ٢٠١٠أغسطس /وعند هناية آب. اخلرباء احلكوميني بعد مضي شهر من سحب القرعة     

 .ثالث دول أطراف إضافية قائمة بأمساء اخلرباء احلكوميني للمشاركة يف آلية االستعراض
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، ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢ ومن بـني الـدول األطـراف الـيت قـّدمت قائمـة خربائهـا حبلـول                  -٩
أجرى نصف تلك الدول تقريبـا تعـديالت علـى قوائمهـا يف الفتـرة بـني دورة فريـق اسـتعراض                      

 .٢٠١٠أغسطس / آب٢٣التنفيذ األوىل واجتماعه بني الدورتني الذي انعقد يف 
    

    اجلدول الزمين لالستعراضات القُطرية وتنفيذها - باء 
ــة للخــرباء     - ١٠ ــادئ التوجيهي ــشأن إجــراء االستعراضــات   حــّددت املب ــة ب احلكــوميني واألمان

ــة       ــة استرشــادية لتلــك االستعراضــات وذلــك هبــدف ضــمان اتــساق عملي ــة جــداول زمني القُطري
ــا  ــزمين        . االســتعراض وكفاءهت ــة عــن اجلــدول ال ــاء حملــة عام ــو إعط ــاب ه ــذا الب ــن ه ــرض م والغ
  )٢(.ذة يف السنة األوىلية املنفَّلالستعراضات القُطر

  
  

      ت األولية لالستعراضات القُطريةاخلطوا  - ١ 
    تأكيد االستعداد للخضوع لالستعراض    

 دولـة طرفـاً بـسحب القرعـة        ٣٤يف الدورة األوىل لفريـق اسـتعراض التنفيـذ، اخـتريت              -١١
 .للخضوع لالستعراض يف السنة األوىل من دورة االستعراض

ــارت   -١٢ ـــ  ١٩وأشـ ــراف الـ ــدول األطـ ــذه الـ ــة مـــن هـ ــست٣٤ دولـ ــا مـ عدة للخـــضوع  إىل أهنـ
، وأبلغـت سـت دول أطـراف فريـق        ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢لالستعراض حبلول هناية الدورة األوىل يف       

.  مـن اإلطـار املرجعـي      ١٤استعراض التنفيذ بأهنا توّد إرجاء مشاركتها إىل السنة التالية وفقاً للفقرة            
لثانيـة، بتـبكري    قـد اخـتريت للخـضوع لالسـتعراض يف الـسنة ا           كانت  عت أربع دول أطراف،     وتطوَّ

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

ــدول األطــراف الــيت اخــتريت     وطلــب  -١٣ ــة أن تبلــغ ال ــذ إىل األمان  فريــق اســتعراض التنفي
 بـأنَّ  ىللالستعراض خالل السنة األوىل مـن الـدورة ولكنـها مل تكـن حاضـرة أثنـاء الـدورة األو            

ــك          ــشاركة يف ذلـ ــتعدادها للمـ ــة اسـ ــحب القرعـ ــن سـ ــبوعني مـ ــالل أسـ ــدي خـ ــا أن تبـ عليهـ
ومــن هــذه الــدول األطــراف التــسع، أبلغــت ثــالث دول األمانــة باســتعدادها         . االســتعراض

للخضوع لالستعراض يف السنة األوىل من دورة االستعراض وأشـارت ثـالث دول إىل رغبتـها                
االجتمــاع الــذي عقــده الفريــق بــني وقــت  وذلــك حــىتالتاليــة يف إرجــاء مــشاركتها إىل الــسنة 

                                                         
ضاً قطرياً مؤكّداً يف وقت انعقاد الدورة الثانية املستأنفة لفريق استعراض  استعرا٢٦تستند هذه البيانات إىل  )2(  

  .، ما مل ُيشر إىل خالف ذلك٢٠١١سبتمرب / أيلول٩إىل  ٧التنفيذ من 
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أكتـوبر  / دولة طرف أخـرى يف تـشرين األول      وأفادت. ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٣الدورتني يف   
 . برغبتها يف إرجاء استعراضها٢٠١٠

 كــانون ١نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين٢٩وعنــد انعقــاد دورة الفريــق األوىل املــستأنفة مــن    -١٤
وكمــا يــرد يف . ، مل تكــن دولتــان طرفــان قــد أبلغتــا األمانــة رمسيــاً بقرارمهــا ٢٠١٠ديــسمرب /األول

 رسـالة مـن مكتـب املـؤمتر إىل        توجيـه  من تقرير الدورة األوىل املستأنفة، فقد قّرر الفريق          ١٥الفقرة  
، CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1(الــدولتني الطــرفني غــري املــستجيبتني عــرب بعثتيهمــا الــدائمتني       

ت إحـدامها   وقـد ردَّ  .  ُيطلب إليهما فيها أن تبلغا املكتب بقرارمها يف أقرب وقت ممكن           )١٥الفقرة  
ت خـالل   دَّفيما بعد مبا يفيد بأهنا قـررت إرجـاء استعراضـها للـسنة التاليـة، أمـا الدولـة األخـرى فـر                      
  .دورة الفريق الثانية املستأنفة مؤكدةً استعدادها للخضوع لالستعراض يف السنة األوىل

    
    عيني جهة اتصال لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضةت    

تعيِّن كل دولة طـرف مـستعَرضة، يف غـضون ثالثـة أسـابيع مـن إبالغهـا رمسيـا، جهـة                        -١٥
 مـن اإلطـار املرجعـي والفقـرة         ١٧ لتنسيق مشاركتها يف عملية االستعراض، وفقا للفقرة         وصل
 .ألمانة بذلك من املبادئ التوجيهية، وختطر ا١٣

وبالنـــسبة للـــدول األطـــراف الـــست والعـــشرين الـــيت كانـــت قـــد أبـــدت اســـتعدادها    -١٦
ــتعراض حــىت       ــدورة االس ــسنة األوىل ل ــتعراض يف ال ــارس / آذار٢٤للخــضوع لالس ، ٢٠١١م

اإلبــالغ الرمســي بتعــيني جهــة إىل  بــدء عمليــة االســتعراض املمتــدة مــنكانــت الفتــرات الزمنيــة 
  :االتصال على النحو التايل

    
   دولة١٧ .......................ن ثالثة أسابيع          أقل م   

   دول٤ .................من ثالثة إىل مخسة أسابيع                
   دول٥ .....................أكثر من مخسة أسابيع             

    
    صال املتعلقة خبربائها احلكومينيإرسال الدول األطراف املستعرِضة بيانات االت    

 من املبادئ التوجيهية على ضرورة تنظـيم عمليـة تواصـل باهلـاتف يف               ١٦تنص الفقرة     -١٧
ــدء إجــراء االســتعراض      غــضون شــهر و  ــاً بب ــستعَرضة رمسي ــة الطــرف امل ــالغ الدول احــد مــن إب

ــة الطــرف    . القُطــري وتــشارك يف عمليــة التواصــل باهلــاتف الدولــة الطــرف املــستعَرضة والدول
وبغيـــة تنظـــيم العمليـــة األوىل . املـــستعرِضة وموظـــف األمانـــة املكلَّـــف باالســـتعراض القُطـــري

 مـن بـني     وصـل ن الدول األطراف املستعرِضة تعـيني جهـات         للتواصل باهلاتف، طلبت األمانة م    
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وجيب إرسال بيانـات االتـصال هـذه        . اخلرباء احلكوميني وإبالغها ببيانات االتصال اخلاصة هبم      
وقــد أدرج مجيــع . املتعلقـة بــاخلرباء احلكـوميني إىل األمانــة بــشكل منفـصل عــن ســريهم الذاتيـة    

وائم اخلــرباء احلكــوميني، كمــا أضــافت الــدول  اخلــرباء الــذين يقومــون باالستعراضــات علــى قــ 
األطراف املستعرِضة، عنـد االقتـضاء ألغـراض إجـراء االستعراضـات، أمسـاء خـرباء آخـرين إىل                   

 .وأُبلغت الدول األطراف املستعَرضة بالتغيريات ذات الصلة. قوائمها بواسطة اإلجراء نفسه

إرســال بيانــات إىل االســتعراض  بــدء عمليــة املمتــدة مــنوفيمــا يلــي الفتــرات الزمنيــة    -١٨
  :االتصال باخلرباء احلكوميني املعّينني للمشاركة يف عملية االستعراض القُطري

    
   دولة٣٣ .......................أقل من ثالثة أسابيع             

   دولة١٢ .................من ثالثة إىل مخسة أسابيع                
   دول٧ .....................أكثر من مخسة أسابيع             

    
    تنظيم عمليات التواصل باهلاتف األولية    

م األمانـة عمليـة     ية، حسبما ورد أعاله، بأن تنظّ      من املبادئ التوجيه   ١٦ تقضي الفقرة   -١٩
تواصــل باهلــاتف بغــرض التعريــف بكــل مــن الــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني والدولــة الطــرف   

 املعـني، وبغـرض   طـري لقُا األمانة املنتدب للعمـل ضـمن فريـق االسـتعراض        وموظفاملستعَرضة  
روع جدول أعمال موحد لتوزيعـه علـى جهـات الوصـل يف             وأعدت األمانة مش  . التوجيه العام 

الــدول املــستعَرضة وعلــى اخلــرباء املعيــنني يف الــدول املــستعرِضة يــبني البنــود اخلاصــة باجلــدول   
طري، مبا يشمل تارخيا مؤقتا لتقـدمي الـردود املـستوفاة علـى قائمـة              قُالزمين لعملية االستعراض ال   

  .طريالقُم الذايت ولغات عمل االستعراض التقيي
جريـت عمليـات للتواصـل باهلـاتف أو          الـسنة األوىل، أُ    وفيما يتعلق جبميع استعراضات     -٢٠

 أخـرى علـى هـامش حلقـات العمـل التدريبيـة أو يف دورات فريـق اسـتعراض                 تعـارف عمليات  
  . وافق البلد املستعَرض على ذلكحيثماالتنفيذ 

    
    التقييم الذايت  - ٢ 

دئ التوجيهيـة، تبلـغ الدولـة الطـرف املـستعَرضة األمانـة، يف               مـن املبـا    ١٥وفقاً للفقـرة      -٢١
غضون شهرين من إبالغها رمسياً ببدء إجـراء االسـتعراض القُطـري، برّدهـا علـى قائمـة التقيـيم           

 .الذايت املرجعية الشاملة
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. وقد نوقش تاريخ تقدمي قائمة التقييم الـذايت خـالل عمليـات التواصـل باهلـاتف األوليـة                   - ٢٢
د مــن احلــاالت، أشــارت دول أطــراف مــستعَرضة إىل أهنــا حتتــاج إىل مهلــة أطــول         ويف العديــ

 التقنيـة واحلاجـة إىل إجـراء تنـسيق          العوائقالستكمال التقييم الذايت، وذلك ألسباب عديدة منها        
بعض الدول األطـراف املـستعَرضة متديـد املهلـة احملـّددة            أيضاً  والحقاً لذلك طلبت    . بني األجهزة 
عــزى ُتو.  قــّدمت يف البدايــة ردا مؤقّتــاً يغطــي جــزءاً مــن األحكــام قيــد االســتعراض أو/للتقــدمي و

ن الـدول  ورة االستعراض جزئياً إىل عدم متكّـ التأخريات يف إجناز التقييم الذايت يف السنة األوىل لد     
األطــراف املــستعَرضة مــن االســتعداد مــسبقاً خبــالف الــدول األطــراف املــستعَرضة الــيت اخــتريت  

 أنَّ  للخضوع لعملية استعراض يف السنوات التاليـة لـدورة االسـتعراض، وتعـزى أيـضاً إىل               ل  بالفع
 .تنظيم تدريبات جلهات االتصال واخلرباء احلكوميني جاء متأّخراً نسبياً يف السنة األوىل

ـــ    -٢٣ ــدول ال ــسنة األوىل مــن دورة االســتعراض، كانــت   ٢٦ومــن بــني ال  املــستعَرضة يف ال
ملمتـدة مـن بـدء عمليـة االسـتعراض إىل تقـدمي الـرد النـهائي الكامـل علـى قائمـة                       الفترة الزمنيـة ا   

  :التقييم الذايت على النحو التايل
    

  دولة واحدة ...........................ن أقل من شهري        
   دول٥ .................شهرين إىل ثالثة أشهر              من   

   دول٩ ...................من ثالثة إىل أربعة أشهر              
   دول٣ ..................من أربعة إىل مخسة أشهر              
  تاندول ...................من مخسة إىل ستة أشهر              

   دول٣ .................... أشهر    مثانية    من ستة إىل        
   دول٣ .......................أكثر من مثانية أشهر             

    
ــشاملة     بلــغ متوســطُ و  -٢٤ ــة ال ــذايت املرجعي ــيم ال ــة الالزمــة إلجنــاز قائمــة التقي ــرة الزمني  الفت

ــها يف غـــضون     ــة والعـــشرين الـــيت قدمتـ ــدان الثالثـ ــةبالنـــسبة للبلـ ــهر  مثانيـ ــهر، أي قبـــل شـ  أشـ
مت  مل تكـن قـد قـدَّ      واحـدةً  اً طرفـ   دولـةً  ومبـا أنَّ  .  أسـبوعاً  ١٩ أو خاللـه،     ٢٠١١أبريل  /نيسان

سيكون تقــدير متوســط هــذه الفتــرة فــ، ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٢بعــد ردودهــا الكاملــة حــىت 
 .دورة االستعراض أطول بكثري األوىل من يف السنةالزمنية الالزمة إلجناز مجيع الدول للقائمة 

باسـتثناء  (ود الكاملة علـى قائمـة التقيـيم الـذايت           وتراوح يف الغالب عدد صفحات الرد       -٢٥
 . صفحة٣٠٠ إىل ٢٥٠املقدمة من ) املرفقات
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 يف منظمــة دوليــة خمتــصة  الطــرف املــستعَرضة عــضواً حالــة كانــت فيهــا الدولــة١١ُويف   -٢٦
تشمل واليتها قضايا مكافحة الفـساد أو آليـة إقليميـة أو دوليـة ملكافحـة الفـساد ومنعـه، قـّدمت                      

ات ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفـساد الـيت أصـدرهتا املنظمـة أو اآلليـة لينظـر فيهـا                     املعلوم
املبــادئ  مــن ٦ووفقــاً للفقــرة . مــن اإلطــار املرجعــي) ج (٢٧اخلــرباء املــستعرِضون وفقــاً للفقــرة 

مـن واجبـهم، علـى الـرغم مـن ضـرورة             أنَّ   ، ذُكّـر اخلـرباء احلكوميـون بـأن ينتبـهوا إىل           التوجيهية
  .مراعاة هذه التقارير، إجراء حتليالت خاصة هبم للوقائع اليت تقّدمها الدول األطراف املستعَرضة

    
    االستعراض املكتيب - ٣ 

 احلكوميـون إىل األمانـة      م اخلـرباءُ  يقـدِّ  أنَّ    من املبادئ التوجيهية، جيـب     ٢١وفقاً للفقرة     -٢٧
لــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت   االســتعراض املكــتيب يف غــضون شــهر واحــد مــن تلقــي ا نتــائَج

 .املرجعية الشاملة وأية معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف املستعَرضة

عــــي اخلــــرباء وليــــة ووفقــــاً للمبــــادئ التوجيهيــــة، ُد األالتعــــارفوخــــالل عمليــــات   -٢٨
املــستعرِضون الختــاذ قــرار بــشأن كيفيــة توزيــع املهــام واملــسائل فيمــا بينــهم مــع مراعــاة ميــدان  

 حـاالت وافـق اخلـرباء املـستعرِضون علـى توزيـع أعمـاهلم وفقـاً                 ١٠ويف  . ختصاص كل منـهم   ا
أعمـال  للفصلني املستعَرضني ويف حاالت أخرى قّرروا أن تتناول جمموعتا اخلـرباء املـستعرِضني              

 .معاًمن االتفاقية  الفصلني الثالث والرابع تنفيذ

ــول١٢وحــىت   -٢٩ ــبتمرب / أيل ــ٢٠١١س ــة٤٤مت دَّ، ق ــسع     دول ــدول األطــراف الت ــن ال  م
ويف حاالت عديدة، أبلـغ اخلـرباء احلكوميـون         . واألربعني املستعرِضة نتائج استعراضاهتا املكتبية    

الدولــة الطــرف املــستعَرضة واألمانــة بــأهنم حيتــاجون لتمديــد املهلــة الزمنيــة احملــددة يف املبــادئ    
دة حـاالت، أعربـت الدولـة الطـرف         ويف عـ  . التوجيهية بغية استعراض املعلومات املقّدمة بعناية     

، املستعَرضة عن استعدادها الستضافة زيارة قُطرية قبل استالم نتائج االسـتعراض املكـتيب رمسيـاً        
ره الدولـة   واملوعـد الـذي تـؤث     االسـتعراض املكـتيب     مع مراعاة املتطلبات اللغويـة الالزمـة إلعـداد          

لـك احلـاالت عـرض نتـائج االسـتعراض          ما كان اخلرباء يتولـون يف ت       وعادةً. الطرف املستعَرضة 
 .طريةقُاملكتيب يف اليوم األول للزيارة ال

 رمجــت يف إطارهــا ردوٌدُتمت و الــيت قُــد٢١ِّطريــة الـــستعراضــات القُوفيمــا يتعلــق باال  -٣٠
ــذايت حــىت    ــة ، كانــت ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٢كاملــة علــى قائمــة التقيــيم ال الفتــرات الزمني

ــن  ــدة م ــيم  املمت ــيم التقي ــذايت  تعم ــضاء  (ال ــد االقت ــه عن ــد ترمجت ــات اخلــرباء   إىل ) بع ــدمي تعليق تق
  : على النحو التايلاحلكوميني

    



 

V.11-85599 9 
 

CAC/COSP/2011/8 

   دولة١٨ ........................شهر واحد      أقل من     
   دولة٢٠ .......................شهر إىل شهرين          من   

   دول٦ .................من شهرين إىل ثالثة أشهر                
  دولة واحدة ...................ثالثة إىل أربعة أشهر            من   

   دول٣ ....................االستعراض املكتيب جارٍ            
طرية أجريت زيارة قُ(عليقات بعد  تقدم تمل

...................)أثناء االستعراض املكتيب
 

   دول٤
    

    وسائل احلوار املباشر األخرى  - ٤  
 املكتبــي، إذا    ل االسـتعراضُ   من املبادئ التوجيهيـة، ينبغـي أن ُيـستكمَ         ٢٤وفقاً للفقرة     -٣١

 املباشـر،   وسـائل أخـرى مـن وسـائل احلـوار     وافقت على ذلك الدولة الطرف املستعَرضة، بـأيِّ       
 .مثل القيام بزيارة قُطرية أو عقد اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

  : اإلطار املرجعي اليت استخدمتاملتوخاة يفاألخرى سائل احلوار املباشر ووفيما يلي بيان   -٣٢
    

  طرياًقُ استعراضاً ٢٠ ........................إجراء زيارة قُطرية
  عقد اجتماعات مشتركة يف مكتب 

......................ملتحدة يف فيينااألمم ا
 

  استعراض قُطري واحد
  استعراضان قُطريان .....................التماس زيارات قُطرية

  استعراضات قُطرية ٣ .........................مل يتخذ قرار بعد
    

 من املبادئ التوجيهية، تضطلع الدولـة الطـرف املـستعَرضة بتخطـيط          ٢٤ووفقاً للفقرة     -٣٣
ضني رِألعمـال وقّدمتـه إىل املـستع       ا  جـدولَ  الوصـل  ت جهاتُ وقد أعدَّ . وتنظيم الزيارة القُطرية  

ويف معظــم احلــاالت، دعــت الدولــة الطــرف املــستعَرضة . واألمانــة قبــل إجــراء الزيــارة القُطريــة
وبلــغ متوســط مــدة الزيــارات  . ضني واألمانــة للتعليــق علــى مــشروع جــدول األعمــال رِاملــستع

صــحاب املــصلحة القُطريـة مــن ثالثـة إىل أربعــة أيـام، وتــضّمنت عقــد اجتماعـات مــع خمتلـف أ     
الـدول األطـراف املـستعرِضة كانـت ممثّلـة عمومـاً خبـبري حكـومي واحـد أو                    أنَّ   ومـع . الوطنيني

. عّينت بعض البلدان خرباء إضافيني للحـضور أثنـاء الزيـارة          فقد  اثنني خالل كل زيارة قُطرية،      
 ملـدة ثالثـة   وعقد االجتماع املـشترك يف فيينـا      . وشارك موظفان من األمانة يف كل زيارة قُطرية       
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 طـرف مـستعرِضة وثـالث جهـات     دولـة  من اخلـرباء احلكـوميني مـن كـل     اثنانأيام وشارك فيه   
  .وصل من كل دولة طرف مستعَرضة

، ُعقــدت اجتماعــات ثالثيــة غــري  هــذهوباإلضــافة إىل وســائل احلــوار املباشــر األخــرى  -٣٤
ــت    ــة الطـــرف املـــستعَرضة علـــى هـــامش دورات فريـــق اسـ ــة الدولـ ــة مبوافقـ ــذ رمسيـ عراض التنفيـ

  .العامل املعين باسترداد املوجودات والفريق العامل املعين مبنع الفساد واجتماعات الفريق
    

    طرينتائج عملية االستعراض القُ  - ٥  
 من املبـادئ التوجيهيـة، علـى اخلـرباء          ٣٠ من اإلطار املرجعي والفقرة      ٣٣عمالً بالفقرة     -٣٥

طري وخالصة مفيدة، وذلك بالتعاون والتنـسيق       عراض قُ ملستعرِضني إعداد تقرير است   احلكوميني ا 
جوانـب النجـاح   وحيـّدد التقريـر   . الوثيقني مـع الدولـة الطـرف املـستعَرضة ومبـساعدة مـن األمانـة            

كما يتـضّمن،  . واملمارسات اجليدة والتحديات املطروحة ويقّدم مالحظات بشأن تنفيذ االتفاقية 
  .ساعدة التقنية الالزمة بغرض حتسني تنفيذ االتفاقيةحسب االقتضاء، حتديد االحتياجات من امل

ت طريـة قـد وضـع     ، كانت أربعـة تقـارير اسـتعراض قُ        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٢وحىت    -٣٦
 خالصـة وافيـة أخـرى حبلـول الـدورة           ١٢ع االنتـهاء مـن جتهيـز        ومن املتوقّـ  . يف صيغتها النهائية  
  .الرابعة من املؤمتر

 يـة  مـشاريع تقـارير االسـتعراض القُطر       ترمجـة  أنَّ   طريـة قُوقد تبني يف عدة استعراضـات         -٣٧
املبـادئ التوجيهيـة     أنَّ   فق عليها كانـت ضـرورية، رغـم       واخلالصات الوافية إىل لغات العمل املتَّ     

واسـتمر اخلـرباء احلكوميـون واألمانـة        . مل تتضمن أحكاما حتـدد الوقـت اإلضـايف الـالزم لـذلك            
عَرضة يف تلــك املرحلــة مــن أجــل استيــضاح بعــض   يف االتــصال جبهــات الوصــل بالــدول املــست 
  .األمور أو احلصول على مزيد من املعلومات

    
    دور أمانة اآللية  - جيم  

 املهام الالزمـة لـضمان كفـاءة         كلَّ  من اإلطار املرجعي، تؤدي األمانةُ     ٤٩وفقاً للفقرة     -٣٨
اف، بنـاًء علـى طلبـها، يف        أداء اآللية، مبا يف ذلك تقـدمي الـدعم الـتقين والفـين إىل الـدول األطـر                 

  .سياق أداِء مهام اآلليِة
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    حلقات العمل التدريبية  - ١  
ــاً لإلطــا   -٣٩ ــة، نظّ وفق ــادئ التوجيهي ــةُ ر املرجعــي واملب ــة  مــت األمان  حلقــات عمــل تدريبي

 الـــدول األطـــراف املـــستعَرضة واخلـــرباء احلكـــوميني مـــن الـــدول الوصـــل يفلتعريـــف جهـــات 
. ام املوضــوعية لالتفاقيــة واملنهجيــة املتبعــة يف عمليــة االســتعراضاألطــراف املــستعرِضة باألحكــ

علـى أسـاس   ظمت جمموعات الـدول  وُنوقد ُمّولت هذه احللقات التدريبية عن طريق التّربعات       
وعقــدت مثــاين حلقــات مــن أجــل استعراضــات الــسنة األوىل مبــا يكفــل    . أو لغــوي/إقليمــي و

  الـسنة األوىل مـن دورة االسـتعراض        يفستعرِضة  حصول مجيع الدول األطراف املـستعَرضة واملـ       
وأتيحــت أيــضا حلقــات .  متــدرب٢٠٠ ه، وقــد شــارك فيهــا مــا جمموعــعلــى فرصــة للتــدريب

 .عمل وطنية ودورات تدريب خمصصة الغرض عند االقتضاء

 واخلرباء احلكوميون، أثنـاء حلقـات العمـل هـذه، يف متـارين              الوصل وشاركت جهاتُ   -٤٠
ام املوضوعية لفصلي االتفاقيـة الثالـث والرابـع وذلـك مـن أجـل اكتـساب                 تفاعلية بشأن األحك  

اتفاقيــة  وضــع األعمــال التحــضريية للمفاوضــات الراميــة إىلفهــم أعمــق ملــضموهنا واســتخدام 
 ملكافحــة لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة  الــدليل التــشريعي و)٣(داألمــم املتحــدة ملكافحــة الفــسا 

ــ.  حــسب االقتــضاء)٤(،الفــساد ذ املــشاركون متــارين حتــاكي االستعراضــات وتــشمل كــل   ونفّ
مـلء قائمـة التقيـيم الـذايت بـشأن مـواد خمتـارة باسـتخدام            : يجوانب عملية االسـتعراض القُطـر     

؛ وحتليــل الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت وإعــداد )األومنيبــوس(براجميــة االستقــصاء الــشامل 
 منها وسائل احلوار املباشر األخرى؛ وإعـداد         يف حوار بشأن أمور    واالخنراطاستعراض مكتيب؛   

 .وإقراره يةتقرير يصاغ باستخدام املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطر

تدريبية حضرها يف بعض احلـاالت موظفـو برنـامج          عمل   موظفو األمانة حلقات     منظَّوقد    -٤١
لـب إىل املـشاركني مـلء       وطُ. نائيـة مي املـساعدة التقنيـة الث     وممثلـون عـن مقـدِّ     األمم املتحـدة اإلمنـائي      
د األمانـة بتقيــيم حللقـات العمــل، مبــا    كـل حلقــة مـن حلقــات العمـل، ممــا زوَّ   اسـتبيانات تقييميــة يف 

  .يشمل تنفيذها ومضموهنا إىل اجلانب الدروس املستخلصة من أجل حلقات العمل القادمة
    

    الدور املضطلع به يف تنفيذ االستعراضات القُطرية  - ٢  
ــتعراض،   ع  -٤٢ قـــب اختيـــار الـــدول األطـــراف املـــستعَرضة يف الـــسنة األوىل لـــدورة االسـ

ُخّصص لكل استعراض قُطري موظفان من األمانة، مـع مراعـاة عـّدة أمـور منـها لغـات العمـل              
وجــرى التعريــف هبــذين املــوظفني خــالل عمليــات . املتفـق علــى اســتخدامها يف االستعراضــات 

                                                         
  .A.10.V.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )3(  
  .A.06.IV.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )4(  
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. طريــةء احلكــوميني طيلــة االستعراضــات القُ  واخلــرباالتعــارف األويل وســاعدا جهــات الوصــل 
عة للتنـسيق واملتابعـة مـن      سّـ طـري جهـودا مو    وات األوليـة لعمليـة االسـتعراض القُ       وتطلبت اخلطـ  

أجـل ضــمان أن ُتنجـز يف وقــت مناســب خمتلـف املراحــل احملــددة يف اإلطـار املرجعــي واملبــادئ     
االتــصال لوصــل وإرســال بيانــات  مــا مشــل هــذا ضــمان تعــيني جهــات ا بــنيومــن . التوجيهيــة
 باخلرباء احلكـوميني والتخطـيط لتـوفري فـرص التـدريب هلـؤالء اخلـرباء وتنظـيم عمليـات                اخلاصة

 .اليت قضت هبا املبادئ التوجيهيةالتعارف األويل 

 حللقـات العمـل التدريبيـة الـيت نظّمـت مبوجـب اإلطـار املرجعـي، طلبـت عـدة               ةًومتابع  -٤٣
 األمانة احلصول على مزيد من املساعدة الستكمال التقييم الـذايت،           دول أطراف مستعَرضة من   

يف إطـار   قـد يـود     فريـق اسـتعراض التنفيـذ،        أنَّ   وُرئـي .  من املبادئ التوجيهيـة    ١٥عمالً بالفقرة   
يف مـدى تـوفّر فـرص التـدريب علـى      أن ينظـر  واليته املتعلقة باملساعدة التقنية لتنفيـذ االتفاقيـة،      

 .قائمة التقييم الذايت فيما خيّص الدول األطراف املستعَرضةالصعيد الوطين على 

 مــن املبــادئ التوجيهيــة، تقــوم األمانــة بترمجــة الــردود علــى القائمــة ١٥ووفقــاً للفقــرة   -٤٤
وعلــى . املرجعيــة، عنــد االقتــضاء، وتعميمهــا علــى اخلــرباء احلكــوميني يف غــضون شــهر واحــد 

ويف الوقـت   . ضني العـاملني باللغـة الـيت قـّدمت هبـا          الفور، عممت الـردود علـى اخلـرباء املـستعرِ         
نفسه، أحيلت الردود إىل الترمجة، حسب االقتـضاء، مبـساعدة املكاتـب امليدانيـة ملكتـب األمـم                

  .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  )٥(: املدد الالزمة لترمجة الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعيةفيما يلي بيانُو  -٤٥
  

   استعراضات قُطرية٨ ..............سبوعني إىل أربعة أسابيع               من أ  
   استعراضات قُطرية٣ ...................من أربعة إىل ستة أسابيع              
  استعراضان قُطريان ...................من ستة إىل مثانية أسابيع                

    
ــدة  -٤٦ ــة   حــاالت، تكفَّويف ع ــت األمان ــضاً ل ــة و  أي ــال الترمجــة التحريري أو الترمجــة /بأعم

ــاء االســتعراض املكــتيب بغــرض    ــشفوية أثن ــسيق فيمــا بــني اخلــرباء احلكــوميني مــن    ال تيــسري التن
عــدة ودعمــاً لالســتعراض املكــتيب وحتقيقــاً للحــوار، اتفــق يف  . الــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني

 على أن تقـدم األمانـة املـساعدة بإعـداد نـسخة        ،فرت فيها القدرات اللغوية املناسبة     تو ،حاالت
ومـن مث، تقـّدم     . هـا تعليقـات اخلـرباء احلكـوميني       مدجمة من نتائج االستعراض املكـتيب لـدى تلقّي        

                                                         
 تطلبت الترمجة من لغات ٢٠١١سبتمرب /يلول أ١٢ رداً على قائمة التقييم الذايت حىت ١٣ورد ما جمموعه  )5(  

 .عمل اآللية وإليها
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، عند االقتـضاء، وتبلـغ هبـا الدولـة      املستعرِضة إلقرارها هذه النسخة املدجمة إىل الدول األطراف       
وكمـا ورد أعـاله، اسـتخدمت يف كـثري مـن        . الطرف املستعَرضة بعـد ترمجتـها، عنـد االقتـضاء         

 .طرية من أجل عرض نتائجهقُء الزيارات ال من االستعراض املكتيب أثنامدجمةاألحيان نسخة 

 الطرف املستعَرضة وسـائل حـوار مباشـر أخـرى،           ويف احلاالت اليت طلبت فيها الدولةُ       -٤٧
 مـن  ٢٩ يف فيينـا، وفقـاً للفقـرة     يف مكتـب األمـم املتحـدة   زيارة قُطرية أو اجتمـاع مـشترك   أي  

األمانـة متـويالً مـن التربعـات مـن           مـن املبـادئ التوجيهيـة، وفَّـرت          ٢٤اإلطار املرجعي والفقـرة     
فمّولـت، عنـد االقتـضاء ويف حـدود املـوارد           . أجل استخدام إحدى وسائل احلوار املباشر هـذه       

ولكـن تقـديرات   . املتاحة، مشاركة خبريين حكوميني على األكثر لكل دولة طرف مـستعرِضة   
دت إىل افتــراض ورود مت إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ يف دورتــه األوىل اســتنالتكلفــة الــيت قُــدِّ

ــدد          ــصف عـ ــل نـ ــن أجـ ــشتركة مـ ــات مـ ــد اجتماعـ ــة أو عقـ ــارات قُطريـ ــيم زيـ ــات بتنظـ طلبـ
ولكن هذا االفتراض ثبت عـدم دقتـه يف الـسنة األوىل للـدورة األوىل، إذ         . االستعراضات تقريباً 

 وفيمـا يتعلـق     . معظم البلدان طلبت إما تنظيم زيارة قُطرية أو عقد اجتماع مشترك يف فيينـا              نَّإ
رت األمانــة الترتيبــات العمليــة ّسطريــة واالجتماعــات املــشتركة يف فيينــا، فقــد يــ بالزيــارات القُ
 . من املبادئ التوجيهية٢٤عمال بالفقرة 

ــرة    -٤٨ ــاً للفق ــة   ٣٠ووفق ــب إىل األمان ــة، طُل ــادئ التوجيهي ــن املب ــم االستعراضــات   م  يف معظ
 تقريــر االســتعراض القُطــري واخلالصــة صــياغةكــوميني يف طريــة تقــدمي املــساعدة إىل اخلــرباء احلالقُ

الوافيــة يف املرحلــة النهائيــة مــن عمليــة االســتعراض، مبــا يكفــل تنفيــذ االســتعراض بطريقــة منــّسقة     
 واخلالصـات   يـة طررمجت مشاريع تقارير االسـتعراض القُ     وكما ورد أعاله، فقد ت    . ومّتسقة وشاملة 

  .ووضعها يف صيغتها النهائيةإقرارها قبل طري االستعراض القُالوافية إىل لغات عمل 
    

    املتابعة مع الدول األطراف  - ٣  
 ١٣الفقـرتني   مع الدول األطراف تنفيذ املتطلبـات اإلجرائيـة الـواردة يف    تابعت األمانةُ   -٤٩
 أعاله من خالل االتصال بالبعثات الدائمة ذات الصلة وعـرب اخلطابـات الرمسيـة، حـسب                 ١٤و

 خاصـة عـن طريـق البعثـات الدائمـة يف املقـر الرئيـسي لألمـم املتحـدة               ت جهـودٌ  ذلوُب. االقتضاء
ــرة     ــذكورتني يف الفق ــشأن احلــالتني امل ــه األوىل     ١٤ب ــق يف دورت ــا إىل الفري ــتني أحيلت ــاله الل  أع

 تــشجيع مجيــع األطــراف املــشاركة يف االستعراضــات أيــضاً مــن دور األمانــة وكــان. املــستأنفة
واعيــد النهائيــة احملــّددة لتقــدمي خمتلــف املــدخالت، كــالرد علــى قائمــة   القُطريــة علــى الوفــاء بامل

  .التقييم الذايت املرجعية وتقدمي تعليقات اخلرباء احلكوميني
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    املسائل املتعلقة باللغات - دال 
 لغـة مـن    من اإلطار املرجعـي إجـراء عمليـة االسـتعراض القُطـري بـأيِّ              ٥١جتيز الفقرة     -٥٠

 األمانة مـسؤولية تـوفري مـا يلـزم مـن ترمجـة حتريريـة وشـفوية إىل أيٍّ                    وتتوىل. لغات عمل اآللية  
 .ون ضرورياً ألداء مهامها بكفاءةمن لغات عمل اآللية حسبما يك

 اسـتعراض التنفيـذ، يف      ، نظر فريـقُ   ٣/١ من قرار املؤمتر     ١٤ إىل   ١٢ووفقاً للفقرات من      -٥١
ورّحـب فريـق اسـتعراض      . ليـة االسـتعراض   دورته األوىل، يف االحتياجـات مـن املـوارد الالزمـة آل           

 بشأن االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض التنفيذ لفتـرة  ١/١التنفيذ، يف قراره  
، بالتربعات اليت وردت حىت اآلن واليت تغطّـي جزئيـا متطلّبـات تـشغيل               ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

، مبـا يف  ٢٠١١-٢٠١٠لفساد لفترة الـسنتني  آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا      
 لغــة أو لغــات عمــل اآلليــة املعّينــة لالستعراضــات   وإىلذلــك تكــاليف االتــصاالت والترمجــة مــن 

املنفردة، ونفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي ملمثلي أقل البلدان منوا من أجـل حـضور الـدورات               
التــشغيل العامــة، وكــذلك الزيــارات الــسنوية لفريــق اســتعراض التنفيــذ، والتــدريب ومــصروفات 

القُطرية واالجتماعات املشتركة يف فيينا، والترمجة التحريرية والشفوية إىل لغات غري لغات عمل             
لب إىل مكتب طُاآللية الست إذا ما طلبت ذلك إحدى الدول األطراف اخلاضعة لالستعراض، و

 لإلطـار املرجعـي آلليـة االسـتعراض،         األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يلـتمس، وفقـا            
 .تربعات من أجل تغطية تكاليف اآللية اليت ال تغطّيها امليزانية العادية

 الــيت أجريــت يف الــسنة األوىل مــن دورة ٢٦مــن بــني االستعراضــات القُطريــة الـــ كــان و  -٥٢
. غـات  استعراضاً بلغتني، واستعراضان بـثالث ل      ١٤ استعراضات بلغة واحدة، و    ١٠االستعراض،  

وبعد ضمان ترمجة كامـل الـرد علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، طلـب إىل الـدول األطـراف                        
 مـن اإلطـار     ٥٢ووفقـاً للفقـرة     .  الوثـائق الداعمـة لترمجتـها هـي األخـرى          أهـم املستعَرضة اختيـار    

 .املرجعي، وفَّرت األمانة أيضاً خدمات ترمجة من لغتني ليستا من لغات عمل اآللية وإليهما

 إىل ترمجـة    ةًوإضـاف . وقد لزم الوفاء باالحتياجات من الترمجة طوال عملية االستعراض          -٥٣
الرد على قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة وتقريـر االسـتعراض القُطـري النـهائي، قـدِّم املزيـد مـن               
 خدمات الترمجة التحريرية والشفوية خالل االستعراض املكـتيب للتعليقـات الـيت قدمتـها الـدول               

 إقـرار  ومن أجل    ،األطراف املستعرِضة، وأثناء احلوار الذي أعقبه مع الدولة الطرف املستعَرضة         
  .تقرير االستعراض القُطري
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وواصلت األمانة تقدمي معلومات عن االحتياجات مـن املـوارد وعـن النفقـات الالزمـة                  -٥٤
زمـة لعمـل اآلليـة    الالإىل فريق استعراض التنفيذ وأعدت مـذكرة عـن االحتياجـات مـن املـوارد             

)CAC/COSP/2011/4 (ملؤمتر يف دورته الرابعةن أجل ام.  
    

    طرية يف السنة األوىلالقُ االستعراضاتالدروس املستخلصة من  -ثانيا 
ذت يف  الـيت ُنفِّـ   الـدروس املستخلـصة مـن االستعراضـات القُطريـة        يرد فيمـا يلـي بعـضُ        -٥٥

املـؤمتر   ولعـلّ . ذهتا األمانة ملواجهة التحديات الناشئة    السنة األوىل إضافة إىل اإلجراءات اليت اخت      
ومــن خاللــه إىل جهــات  يــوّد أن ينظــر يف كيفيــة تــوفري إرشــادات إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ 

خلــرباء احلكــوميني للــدول األطــراف املــستعرِضة ا التابعــة للــدول األطــراف املــستعَرضة والوصــل
  .ار املرجعي واملبادئ التوجيهيةتنفيذ اإلطالعمل على ألمانة هبدف تعزيز او
    

    النسخة احملدثة من براجمية قائمة التقييم الذايت املرجعية  - ١  
بناًء على اعتماد املؤمتر، يف دورته الثالثة، لقائمة التقييم الذايت املرجعية الـشاملة ووفقـاً                 -٥٦

عَرضة أن تـستخدم    لإلطار املرجعي آللية االستعراض، يتعّين علـى مجيـع الـدول األطـراف املـست              
 ألداة التقيـيم    للطـابع املبتكـر   ونظراً  . هذه القائمة بوصفها اخلطوة األوىل من عملية االستعراض       

الــذايت هــذه، متثــل أحــد األهــداف الرئيــسية حللقــات العمــل التدريبيــة الــيت نظّمتــها األمانــة يف    
تــسبت خــالل هــذه  واســتناداً إىل اخلــربات الــيت اك . تعريــف جهــات االتــصال برباجميــة القائمــة 

احللقات التدريبية ويف االستعراضات القُطرية وباالستفادة من التعليقـات الـيت وردت مـن عـدة                
ــى مــ  ــسنة األوىل مــن االستعراضــات،  دول أطــراف عل ــة مــن هــذه    أدى ال ــسخة حمّدث عــدت ن

. ليتـها فعازيـادة    اسـتخدام هـذه الرباجميـة و       تيـسري الرباجمية ملعاجلة املسائل التقنية وحلّهـا ومـن مث          
 تقـارير التقيـيم الـذايت الـيت تقـّدمها الـدول       إعـداد واهلدف من حتديث هـذه الرباجميـة هـو تيـسري           

 .األطراف املستعَرضة وحتليل اخلرباء احلكوميني هلا

 ال بد منه إلجـراء اسـتعراض    خبلفية الدولة الطرف املستعَرضة أمٌراملعرفةَ أنَّ   وحيث إنه تبّين    -٥٧
" املعلومـات العامـة  " اجلزء التمهيـدي لقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة املعنـون           فّعال، فقد جرى توسيع   

وأضيف إىل هذا اجلزء مـن   . لنظام القانوين واملؤسسي والسياسي للبلد    ااحلكوميني فهم   للخرباء   ليتيح
وباملثل، وضعت حتـت هـذا      . القائمة سؤال عن التقييمات السابقة ملدى فعالية تدابري مكافحة الفساد         

 .العنوان أسئلة متعلقة مبشاريع القوانني أو التدابري احملتملة قيد النظر
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فقـد  .  األسـئلة تفاديـاً للتكـرار      تتـابع وال تؤثّر التعـديالت علـى املـضمون، وإمنـا تبـسط               -٥٨
أعيدت صياغة عدة أسئلة عامة من أسئلة قائمة التقييم الذايت املرجعية وكُـّيفت لتتناسب أكثـر               

 الـيت تعـاجل   وعنـد االقتـضاء، أدجمـت األبـواب         . ددة لألحكـام قيـد االسـتعراض      مع املتطلبات احمل  
 على ذلك، نقلـت     ةًوعالو.  االتفاقية الستعراضها معاً   متصلة ببعضها ضمن مواد   فقرات فرعية   

ــاً لتكــرار       ــة مــن مــستوى الفقــرة إىل مــستوى املــادة تفادي ذكــر أســئلة متعلقــة باملــساعدة التقني
ملـساعدة التقنيـة الالزمـة لتنفيـذ خمتلـف فقـرات مـادة معّينـة، مـع اإلبقـاء               االحتياجات ذاهتا من ا   

 .على إمكانية اإلشارة إىل تلك االحتياجات اخلاصة

 ممـا يـوفّر     الـدليل التـشريعي    قائمة التقييم الـذايت وصـالت رابطـة مبقتطفـات مـن              وتضمُّ  -٥٩
ــة   ــ. معلومــات إضــافية عــن متطلبــات األحكــام الفردي وصــالت الة، أدجمــت ويف النــسخة احملدث

 خيص كـل حكـم      "للدليل التشريعي "اليت تظهر يف نص األحكام يف زر موحد         املختلفة  الرابطة  
 .األعمال التحضرييةمنشور  مجالً مقتبسة من الدليل التشريعيوتضم مقتطفات . على حدة

ــة إىل أحكــام صــكوك أخــرى ملكافحــة       -٦٠ ــذايت إحــاالت مرجعي ــيم ال وتــضم قائمــة التقي
 مما ييّسر النظر يف التقييمات السابقة اليت نفّذت يف إطار منظمـات أو آليـات دوليـة أو                   الفساد،

على االتفاقيـات الـيت     يف السابق   ويف حني كانت اإلحاالت املرجعية تقتصر       . إقليمية ذات صلة  
ائمـة  تكون الدولة الطرف املنفّذة للتقييم الذايت طرفاً فيها، تقّدم النـسخة احملّدثـة مـن الرباجميـة ق               

 . النظر عن حالة التصديق عليهابغضجبميع الصكوك ذات الصلة حبكم معيَّن 

وتيــسرياً لالســتعراض الــذي ينفــذه اخلــرباء احلكوميــون اســتناداً إىل الــردود علــى قائمــة   -٦١
التقييم الذايت، سـتظهر اإلشـارات إىل الوثـائق الـيت أرفقتـها الدولـة الطـرف املـستعَرضة بـصورة            

 .حكام ذات الصلة يف تقرير التقييم الذايت الذي تولّده الرباجميةتلقائية حتت األ

 مــن اإلطــار ٤٠وضــع إجــراءات متابعــة، كمــا تــنص عليــه الفقــرة إىل ونظــراً للحاجــة   -٦٢
ــة       املرجعــي، فقــد كــان لزامــاً التأكــد مــن التوافــق بــني نــسخيت قائمــة التقيــيم الــذايت يف العملي

راف نقل تقارير التقييم الذايت السابقة إىل النـسخة احملّدثـة           املذكورة أعاله، مما يتيح للدول األط     
وقد حوفظ عموماً على التوافقية بني النسختني مع بعض االستثناءات الناجتة عـن             . من الرباجمية 

ونتيجـة النظـر يف االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة علـى               . التغيريات اهليكلية يف بضع حـاالت     
نقل إىل قسم املـساعدة التقنيـة يف   ُت ال فيها على مستوى احلكم،   مستوى املادة عوضاً عن النظر    

  .النسخة احملدثة إال املعلومات املقدمة يف إطار احلكم األول من كل مادة
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    اخلطوات األولية من عملية االستعراض - ٢  
 على مشاركة دول أطـراف مـستعَرضة يف حلقـات           الوصل التأخر يف تعيني جهات      أثَّر  -٦٣

 بآلية االسـتعراض، ونـتج عـن ذلـك          الوصلتدريبية اليت نظمتها األمانة لتعريف جهات       العمل ال 
ــة التقيــيم الــذايت       ــردود علــى قائم ــأخر يف تقــدمي ال ــدولُ. ت ــيت  وال ختــضع ســوف  األطــراف ال

 يف وصــل إىل تعــيني جهــات بــشدة لالسـتعراض خــالل الــسنة الثانيــة والــسنوات التاليــة مــدعّوةٌ 
 يف الـسنة الثانيـة األمانـة مبـا تقـوم      سُتستعرضت عدة دول أطراف وقد أبلغ. أقرب وقت ممكن  

 .به من حتضريات وينبغي تشجيعها على القيام باملزيد يف هذا الشأن

 خــالل حلقــات حواســيبها الرباجميــة علــى زيــل تــن يف ةً مــساعدالوصــل وتلقّــت جهــاُت  -٦٤
املـستعَرضة أن تنتبـه إىل      األطـراف    الوصـل بالـدول   وينبغـي جلهـات     . عـد ُبالعمل التدريبية وعـن     

إمكانية التمـاس املـساعدة، مبـا يف ذلـك املـساعدة التقنيـة، مـن األمانـة عنـد مـلء قائمـة التقيـيم                          
ففي عدة حاالت، مكَّن االتصال باألمانة من إجياد حلـول سـريعة لـصعوبات تقنيـة ممـا                  . الذايت

 .يّسر عملية التقييم الذايت

 حامسـان يف عمليـة      مـان  مقوِّ  مها ومشوهلامة التقييم الذايت     الردود على قائ   نوعيةَ أنَّ   ومع  -٦٥
 التنبه إىل القيـود الـيت تفرضـها الترمجـة يف االستعراضـات              الوصلعلى جهات    فإنَّ   االستعراض،

القوانني أو التــدابري األخــرى الــيت تتــصل حتديــداً بــ إال تستــشهدذ بلغــتني أو أكثــر وأال فَّــنُتالــيت 
 تـوّد، يف احلـاالت      الوصـل وعـالوةً علـى ذلـك، لعـلّ جهـات           . راضبتنفيذ األحكام قيد االسـتع    

الــيت تكــون فيهــا املهلــة احملــّددة لتقــدمي الــردود قــد انقــضت، أن تنظــر يف تقــدمي الــردود علــى      
 .الفصلني بصورة منفصلة عندما يصبح كل منها جاهزا

 سـحب القرعـة،     لقباملسائل املتعلقة بتقدمي قائمة اخلرباء احلكوميني       أعاله  أُمجلت  وقد    -٦٦
غياب تلـك القائمـة قـد يـؤدي بالدولـة الطـرف املـستعَرضة إىل طلـب إعـادة سـحب                       بأنَّ   علماً
 من اإلطار املرجعـي، ينبغـي جلميـع الـدول األطـراف             ٢٠وفيما يتعلق باالمتثال للفقرة     . القرعة

  .تقدمي تلك القوائم يف أقرب وقت ممكن
 بـاخلرباء احلكـوميني شـرط الزم لتنظـيم عمليـة          إعطاء بيانات االتـصال اخلاصـة      أنَّ   ومبا  -٦٧

 هذه ال ميكـن إجراؤهـا يف بعـض األحيـان ضـمن            التعارفعملية   فإنَّ   ، األولية التواصل باهلاتف 
 على ذلك، ففي احلـاالت الـيت مل يعـني فيهـا             ةًوعالو. اإلطار الزمين احملدد يف املبادئ التوجيهية     

 حتـدياً زاد مـن صـعوبة تنظـيم خمتلـف خطـوات              ل هذا  شكّ إال خبري واحد إلجراء االستعراض،    
 .االستعراض كما زاد من أعباء العمل
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 واخلـرباء احلكـوميني إبـالغ األمانـة يف الوقـت املناسـب              الوصـل لب إىل جهـات     طُوقد    -٦٨
ــق العامــل املعــين        ــذ وكــذلك اجتماعــات الفري ــق اســتعراض التنفي حبــضورهم الجتماعــات فري

امل املعين مبنـع الفـساد، وذلـك مـن أجـل تنظـيم االجتماعـات            باسترداد املوجودات والفريق الع   
. مع اخلرباء املستعرِضني ووضع جدول زمين هلا عندما تطلب ذلك الدولـة الطـرف املـستعَرضة               

طـرف غـري     أيِّ   اللقاءات املباشرة والتداول بواسطة االتصاالت املرئيـة لـربط        عقد   أنَّ   وقد ثبت 
  . للتواصل أثناء تنفيذ االستعراضاتمن الوسائل القيِّمة والفّعالةحاضر 

    
    إجراء االستعراضات القُطرية - ٣  

لية ووفقاً للمبادئ التوجيهيـة، ُدعـي اخلـرباء املـستعرِضون        خالل عمليات التعريف األوَّ     -٦٩
وحيـث  .  كيفية توزيع املهام واملسائل فيما بينهم مع مراعاة جمال اختصاص كل منهم            للبت يف 

ت أنه عامل حاسم يف الكيفية اليت يـتم هبـا إجـراء االستعراضـات القُطريـة،         تقسيم العمل أثب   نَّإ
األّويل ملهـام   توزيـع   الفقد ُشّجع اخلرباء احلكوميون على االهتمام الشديد هبذه املـسألة وتعـديل             

 .العمل عندما تستدعي الظروف ذلك

ــسرياً  -٧٠ ــائج االســتعراض املكــتيب    ل وتي ــصدد، كانــت نت ، يف أغلــب عمــل اخلــرباء يف هــذا ال
 أو علـى شـكل قائمـة، مـع          مكتوبـة بـشكل حـر      مالحظـات    يف صورة م إىل األمانة    قدَّاحلاالت، تُ 

مث تولّـت األمانـة تنظـيم نتـائج االسـتعراض املكـتيب وفقـاً للـشكل                 . اإلشارة إىل املواد ذات الـصلة     
 ويـة املناسـبة   فرت القـدرات اللغ    مـىت تـو    يةطر االستعراض القُ  الوارد يف املخطط النموذجي لتقارير    

 مــساعدة أخــرى يف وأمكــن للخــرباء املــستعرِضني أيــضاً أن يطلبــوا إىل األمانــة أيَّ. لــدى األمانــة
 املخطط النموذجي   شكلالستعراض املكتيب يف    ا إعداد أسهمو. إصدار نتائج االستعراض املكتيب   

ر وضـع تقـارير   ّسات ويـ قبل القيام بالزيارات القُطرية إسهاماً كبرياً يف تركيز النقاش خالل الزيار 
وقد أسهمت مشاركة األمانة طوال عمليـة االسـتعراض         .  يف صيغتها النهائية   يةاالستعراض القُطر 

 .يف اتساق املعايري اليت استخدمها املستعرِضون يف استنتاجاهتم

ا فيما يتعلق باستعراض االمتثـال للواجبـات، ُنـصح اخلـرباء احلكوميـون بـأال يكتفـوا                  أمَّ  -٧١
ــل  ــة الطــرف املــستعَرضة  مــدى مراعــاة بتحلي ــدابري املتوخَّــ  الدول ــصلة  اةللت  يف األحكــام ذات ال

ويف عـدة حـاالت،     . فحسب، بل بأن يستعرضوا أيـضاً مـضمون تلـك التـدابري، عنـد االقتـضاء               
 .قّدمت أيضاً دول أطراف مستعَرضة مشاريع قوانني وطلبت إىل اخلرباء التعليق عليها

ملبادئ التوجيهية، يتعني على اخلرباء املستعرِضني إقامـة خطـوط         من ا  ١٨ووفقاً للفقرة     -٧٢
اتــصال مفتوحــة مــع الدولــة الطــرف املــستعَرضة، وجيــب إطــالع األمانــة علــى مجيــع تلــك           
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ولعل اخلرباء يوّدون الشروع يف تلك االتصاالت أثناء عكوفهم على إعـداد نتـائج      . االتصاالت
مـواد أو معلومـات إضـافية، وذلـك مـن           م تقـدمي    منـه  إذا طُلـب  االستعراض املكـتيب، وال سـيما       

 .أجل كسب الوقت يف عملية التحليل اليت جيروهنا

ــا،         -٧٣ ــة االســتعراض أو أثناءه ــة عملي ــد بداي ــستعَرضة عن ــدة دول أطــراف م وأشــارت ع
حــسب اجلــدول الــزمين لكــل خطــوة منــصوص عليهــا يف اإلطــار املرجعــي واملبــادئ التوجيهيــة 

خــالل الســتعراض، إىل إمكانيــة تقــدمي نتــائج االســتعراض املكــتيب   وبغيــة تيــسري عمــل خــرباء ا 
وقد ثبتت فائـدة ذلـك حتديـداً عنـدما كانـت الترمجـة              . استخدام وسائل احلوار املباشر األخرى    

مطلوبــة وعنــدما صــعب االتــصال بواســطة الربيــد اإللكتــروين أو اهلــاتف بــسبب صــعوبات         
 .لوجستية وفرق التوقيت واللغة

ق بوســائل احلــوار املباشــر األخــرى، طلــب معظــم الــدول األطــراف زيــارة  وفيمــا يتعلــ  -٧٤
دت على هذا الطلب قبل وقت كاف من أجـل ختطـيط            كّقُطرية أثناء عملية التعريف األويل وأ     

وطلبت دولة طرف واحدة عقد اجتمـاع مـشترك يف مكتـب األمـم              . الزيارة القُطرية وتنظيمها  
 مع اخلرباء املـستعرِضني واألمانـة،       ستيضاح اليت ُعقدت  االوكانت اجتماعات   . املتحدة يف فيينا  

ومع جهات االتصال عنـد االقتـضاء، مفيـدة جـداً يف التحـضري لالجتماعـات ومجـع معلومـات                    
 .بغرض جتميع مشروع تقرير االستعراض القُطري وإجنازه

يت وقــد أُبــرزت االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة يف الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذا   -٧٥
وعكف اخلرباء املستعرِضون على تناوهلـا، إالّ أنـه غالبـاً مـا لـزم تنفيـذ املزيـد مـن العمـل لتـوفري                         

كمــا أعربــت عــدة دول أطــراف عــن رغبتــها يف  . نظــرة شــاملة لالحتياجــات املتعلقــة بالتنفيــذ 
  .حتديد احتياجات تتجاوز االحتياجات املطلوبة حملض تنفيذ الفصلني قيد االستعراض

االسـتعراض   املراحل النهائية لعملية االسـتعراض، أي صـياغة تقـارير          ق إمتامُ ستغَروقد ا   -٧٦
ومـن أسـباب ذلـك    .  أطول من املتوخى يف املبادئ التوجيهيـة  طرية واخلالصات الوافية، وقتاً   القُ

 واحلاجـة إىل إجـراء حتلـيالت ناجعـة ودقيقـة للمعلومـات          املتطلبات اللغوية الالزمة لالستعراض     
طريـة  قُوالتوصـل إىل اتفـاق حـول مـضمون التقـارير ال           . يـة طر تقـارير االسـتعراض القُ     الواردة يف 

ذلـك يف   مرجـع    وقتـا أطـول مـن املتـوخى، و         يف عديـد مـن احلـاالت      واخلالصات الوافية تطلب    
ويف عـدة  . إليهـا  استخدام لغات خمتلفـة يف االستعراضـات ممـا تطلـب ترمجـة التقـارير          منهاكثري  

اختــاذ  الطــرف املــستعَرضة ةطريــة لــدى الدولــاعتمــاد التقــارير القُقتــضت إجــراءات حــاالت، ا
اجلهـات صـاحبة املـصلحة      العديد مـن     وإجراء مشاورات بني     إجراء على مستوى سياسي رفيع    

  .ذات الصلة وتطلبت يف إحدى احلاالت موافقة الربملان
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ة مـن عمليـة     وقد أشارت عدة دول مستعَرضة يف الـسنتني األوىل والثانيـة يف فتـرة مبكـر                 -٧٧
 أنَّ  ورغـم .  احملدد يف املبـادئ التوجيهيـة      االسترشادياالستعراض إىل أهنا لن تفي باجلدول الزمين        

البلدان قد ُنصحت بااللتزام بأقصى قدر مستطاع بتلك املواعيد الزمنية وطلب إليها ذلـك، فقـد                
 .الستعراضتفاوت يف مواعيد االستعراضات على مدار دورة اأدى عدم االلتزام هبا إىل 

، كانت املراحل النهائيـة لعمليـة االسـتعراض القُطـري،           ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول ١٢ويف    -٧٨
ــارير االســتعراض القُطر صــياغةأي  ــة تق ــسبيلها إىل    ي ــشأهنا، ب ــاق ب ــة واالتف  واخلالصــات الوافي

 بـشأن عمليـة     حمّدثـة وسـوف تقـدم األمانـة معلومـات         . االكتمال بالنسبة ملعظـم االستعراضـات     
راض يف السنتني األوىل والثانية من دورة االستعراض احلاليـة يف شـكل حتـديثات شـفوية                 االستع

  .إىل املؤمتر يف دورته الرابعة
    

     يف السنة الثانيةوتنفيذهاطرية تنظيم االستعراضات القُ  -ثالثا  
ــول١٢حــىت   -٧٩ ــبتمرب / أيل ــد٢٠١١َّس ــة١٣٢ًمت ، ق ــا     دول ــة بأمســاء خربائه ــاً قائم  طرف
رسـلت مـذكرات شـفوية إىل الـدول األطـراف املتبقّيـة             ، أُ ٢٠١١فرباير  / ويف شباط  .كومينياحل

 مـن اإلطـار املرجعـي قبـل     ٢١تطلب إليها تقدمي قائمـة بأمسـاء اخلـرباء احلكـوميني وفقـاً للفقـرة            
  .هناية دورة فريق االستعراض الثانية، وبذلت األمانة جهودا مكثفة لضمان تقدمي هذه القوائم

، أجـرى  ٢٠١١يونيـه  / حزيران٢مايو إىل / أيار٣٠ة الثانية اليت عقدت من ويف الدور   -٨٠
املـستعرِِضة يف الـسنة الثانيـة مـن دورة          األطـراف    استعراض التنفيذ القرعة الختيـار الـدول         فريُق

ــان مــستعَرضتان بأهنمــا قــد قرَّ  .  األوىلاالســتعراض ــادت دولت ــا إرجــاءَ وأف  استعراضــهما إىل رت
 الـسنة الثانيـة لـدورة        الدول األطراف الـيت سـوف تـستعرض يف         ، بلغ جمموعُ  وبذا. السنة التالية 

ضة أن َر طــرف مــستعويف إحــدى احلــاالت، طلبــت دولــةٌ.  دولــة طرفــا٤١االســتعراض األوىل 
ُتختار الدول األطراف اليت ستستعرضها من صندوق يتـضمن الـدول األطـراف مـن جممـوعتني                 

  . والقانونية واللغويةإقليميتني وذلك بسبب خصائصها اإلقليمية
وشرعت األمانـة يف أعمـال التحـضري للـسنة الثانيـة مـن دورة االسـتعراض قبـل انعقـاد                       -٨١

املـستعَرضة يف  الـدورة الثانيـة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ، وكـان مـن بينـها اإلشـارة علـى الـدول            
علـى  تقـدمي الـردود     ولتـشجيعها علـى     . باالنتهاء من الرد على قائمة التقيـيم الـذايت        السنة الثانية   
يف وقت مناسب، دعت األمانة إىل التـبكري بتعـيني جهـات الوصـل وتنظـيم حلقـة                  تلك القائمة   

  . عقب الدورة الثانية للفريقاًعمل تدريبية فور
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 بالـدول  ٤١ جهات الوصـل الــ   جهة من٣٩، كانت   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٢وحىت    -٨٢
  .ستعرض يف السنة الثانية قد ُعينتاليت سُت
 قـد  ٧٧ضة الــ رِ مـن الـدول املـستع    دولـةً ٧٣، كانـت  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٢وحىت    -٨٣

. أبلغت بيانات االتـصال بـاخلرباء احلكـوميني املعيـنني للمـشاركة يف استعراضـات الـسنة الثانيـة                  
ستعراضات يف الـسنة الثانيـة قـد        الدول األطراف املختارة بالقرعة إلجراء اال     من  ومل تكن بضع    

ئم اخلرباء احلكـوميني، وقـد بـذلت األمانـة جهـودا هبـدف ضـمان تعـيني اخلـرباء                    مت بعد قوا  قدَّ
  .احلكوميني املستعرِضني

فذت مثـاين عمليـات تواصـل باهلـاتف واجتماعـات أوليـة بـشأن الـسنة الثانيـة مـن                     وقد نُ   - ٨٤
 ر تنفيـذُ دورة االستعراض احلالية قبل الدورة الثانية املـستأنفة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ ومـن املقـرَّ             

  . خالل الدورة الثانية املستأنفة للفريق أو عقبها مباشرةاجتماعاً عملية تواصل باهلاتف أو ١٤
ــار  -٨٥ ــتعراض       ويف إط ــن دورة االس ــة م ــسنة الثاني ــشأن ال ــيت اســتهلت ب  االستعراضــات ال

ة وقـدمت   احلالية، قـدمت إحـدى الـدول األطـراف قائمـة التقيـيم الـذايت اخلاصـة هبـا إىل األمانـ                     
والتمـست عـدة دول     . ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٢حـىت    طرف أخرى ردا جزئيا، وذلـك        ولةٌد

  . الرد على قائمة التقييم الذايتالبدء يفأطراف املساعدة من األمانة من أجل 
 ٧٤ت دِّمت أربــع حلقــات عمــل تدريبيــة ضــمَّ ، قُــ٢٠١١ســبتمرب /يلــول أ١٢وحــىت   -٨٦

واملـستعَرضة مــن أجـل تـوفري التـدريب جلهــات      بلـدا مــن البلـدان املـستعرِضة    ٣٧مـشاركا مـن   
عقــد حلقــة وســوف ُت. لــسنة الثانيــة لالستعراضــاتالوصــل واخلــرباء احلكــوميني املــشاركني يف ا

 ٧٠  أكثـر مـن     قبل الدورة الثانية املـستأنفة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ تـضم             ةً مباشر أخرىعمل  
ل أخرى للدول املتبقية وسـوف      ومن املقرر أن تعقد حلقة عم     .  بلدا ٣٥مشاركا من أكثر من     

قــدم تــدريب خمــصص الغــرض جلهــات الوصــل واخلــرباء احلكــوميني الــذين لــن يتمكنــوا مــن     ُي
  . من حلقات العملحضور أيٍّ

إجـراء  ،  ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٢حىت  فقد تقرَّر،    ،وفيما يتعلق باستعراضات السنة الثانية      -٨٧
  . لغاتلغتني، وثالثة استعراضات بثالث استعراضا ب٢٤ استعراضا منها بلغة واحدة، و١٤
    

    مسائل يتعني النظر فيها  -رابعا  
لعل املؤمتر يود أن يوفر إرشـادات إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ بـشأن سـحب القرعـة،                      -٨٨

مبا يشمل كيفية ضمان أن تؤدي مجيع الدول األطراف واجبها باخلضوع لالسـتعراض يف كـل           
ولعـل  . تعراض واحـدة علـى األقـل يف كـل دورة اسـتعراض           دورة استعراض والقيـام بعمليـة اسـ       
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املؤمتر يود أن يشري على فريق استعراض التنفيذ باخلطوات اليت يتخذها يف حالة عـدم اسـتجابة                 
  .نأالدول األطراف يف هذا الش

سـنة مـن سـنوات عمليـة      أيِّ كة يفرِ املؤمتر يود أن يهيب بالدول األطراف املـشا    ولعلّ  -٨٩
تنفــذ اإلجــراءات املطلوبــة يف وقــت مناســب مــن أجــل ضــمان سالســة عمــل    االســتعراض أن 

وهذا يشمل قيام الدول املستعَرضة بتعيني جهات الوصل اخلاصـة هبـا يف وقـت مناسـب                 . اآللية
عمليـة   أيِّ نـهم مـن أجـل     ائم بـاخلرباء احلكـوميني الـذين تعيّ       وقيام الدول املستعرِضة بإرسـال قـو      

  .يف وقت مناسباستعراض وبيانات االتصال هبم 
ــ  -٩٠ ــود أن يــشجّ ولع ــؤمتر ي ــشرع يف أعمــال التحــضري    لّ امل ــدول األطــراف علــى أن ت ع ال

لالستعراضات اخلاصة هبا قبل إجرائها بفترة مناسبة وأن تطلب املساعدة مـن األمانـة السـتيفاء                
  . على قائمة التقييم الذايت عند االقتضاءردها
 مـن عمـل   لـيت شـاركت يف الـسنتني األوىل والثانيـة           ع الدول ا   املؤمتر يود أن يشجّ    ولعلّ  -٩١

دورة االستعراض احلالية على أن تعرض ما اكتسبته مـن خـربات ودروس مـستفادة مـن عمليـة              
  .االستعراض وأن تقدم اقتراحات لتحسينها

م إرشادات إىل فريق استعراض التنفيـذ عـن كيفيـة االضـطالع       ولعلّ املؤمتر يود أن يقدِّ      -٩٢
ــالف ــة االســتعراض وضــمان مراعــاة     ال بوظائّع فــه وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى عملي

  .االسترشاديةاجلداول الزمنية 
   عملــها، ملواصــلةر التمويــل الكــايف لآلليــة  أن تــوفِّ املــؤمتر يــود أن يهيــب بالــدولولعــلّ  -٩٣

ــة بتــوفر التربعــات، مثــل االحتياجــات مــن التــدري      بوال ســيما متويــل تلــك املكونــات املرهون
  .طريةوالترمجة لفرادى االستعراضات القُ

 املــؤمتر يــود أن يناشــد الــدول األطــراف أن تبــذل كــل جهــد ممكــن لكــي تنــهي  ولعــلّ  -٩٤
ن بدايـة سـنة االسـتعراض إذا مـا          أشـهر مـ    ٩ أو   ٨االستعراضات، على أقل تقـدير، يف غـضون         

توســط اإلطــار الــزمين يف فزيــادة م. اةخَّــضون فتــرة الــستة أشــهر املتور االنتــهاء منــه يف غــتعــذَّ
السنتني الثانية والثالثة سوف يؤدي إىل تأخري يف العمل يفـضي إىل مـشاكل يف الـسنتني الرابعـة        

  .واخلامسة من دورة االستعراض احلالية
 


