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 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٦-٢، فيينا
  * من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

      األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية استعراض تنفيذ 
      تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ    
       من األمانةمذكِّرة    

  ملخَّص  
عــن تنفيــذ االستعراضــات القُطريــة يف  )١(ةعلــى معلومــات حديثــ الوثيقــةحتتــوي هــذه    

دورة االستعراض األوىل آللية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، وعمـا            
 اضطالعه بوظيفة اإلشراف علـى عمليـة        سياقينهض به فريق استعراض التنفيذ من أنشطة يف         
اسات إىل مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة  االســتعراض وتقــدمي التوصــيات يف جمــال الــسي 

  .للنظر فيها وإقرارها
 

───────────────── 
  *   CAC/COSP/IRG/2014/1. 

 األول من البابنة يف القسمني ألف وباء من املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي حتديث للمعلومات املتضمَّ  )1(  
  .CAC/COSP/2013/13الوثيقة 



 

2 V.14-02120 

 

CAC/COSP/IRG/2014/4  
  

  تنظيم االستعراضات القُطرية وتنفيذها يف دورة االستعراض األوىل   -أوالً  
       الرابعة سنتهامن سنتها األوىل إىل

    سحب القُرعة  - ألف  
 األمــم املتحــدة  مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة  ١٤وفقــاً للفقــرة   -١

ملكافحة الفـساد، جيـري اختيـار الـدول األطـراف املـشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف أيِّ سـنة                      
 وفـضالً عـن ذلـك، تـنصُّ       . معيَّنة من دورة االستعراض بالقُرعـة يف بدايـة كـل دورة اسـتعراض             

ـُرعة يف  ضة بالقـ   اختيار الدول األطراف املـستعرِ     جيرى" من اإلطار املرجعي على أن       ١٩الفقرة  
  ".بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ تقوم الدول األطراف باستعراضات متباَدلة

ــراره    -٢ ــؤمتر، يف ق ــد امل ــشأن    ٤/١وأيَّ ــذ ب ــق اســتعراض التنفي ــدى فري ــة ل ، املمارســة املتَّبع
طلـب الفريـق يف دورتـه الرابعـة إىل األمانـة أن              و .املسائل اإلجرائية النامجة عـن سـحب القُرعـة        

، ع املتطلبات اإلجرائية املتعلقة بسحب القُرعة واملمارسة اليت يتبعها الفريـق يف هـذا الـصدد           جتمِّ
  ).CAC/COSP/2013/16يرد ذلك التجميع يف الوثيقة ( لتقدميها للمؤمتر يف دورته اخلامسة

 عقــب ســحب القُرعــة ٢٠١٣يوليــه / متــوز١وبــدأ اثنــان وســتون استعراضــا قُطريــا يف   -٣
وأجـري سـحب آخـر      . زء األول من الدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيـذ        الذي جرى يف اجل   

للقرعة من أجل دولـتني طـرفني جديـدتني يف دورة الفريـق الرابعـة املـستأنفة الـيت عقـدت أثنـاء                       
ــدورة اخلامــسة للمــؤمتر   ــدول األطــراف  ســحب للقُرعــة  جيــرى  وســوف .انعقــاد ال ــار ال الختي

الــسنة الرابعــة مــن دورة االســتعراض احلاليــة يف ســتعراض املــستعرِضة للــدول األطــراف قيــد اال
 دول مل جتـر بعـُد       وهنـاك مثـاين   . واليت أصبحت أطرافاً يف االتفاقية منذ الدورة اخلامسة للمـؤمتر         

  .استعراضا يف الدورة األوىل
 من اإلطار املرجعي، تعيِّن كلُّ دولـة طـرف خـرباء حكـوميني يـصل               ٢١ووفقاً للفقرة     -٤

ووقت كتابة هـذا التقريـر، كـان عـدد     .  خبرياً لغرض القيام بعملية االستعراض  ١٥عددهم إىل   
 دول، ومجيـع هــذه  مثـاين الـدول األطـراف الـيت مل تقـدِّم بعـد قائمـة بأمسـاء خربائهـا احلكـوميني          

وكانت االتـصاالت جاريـة مـع مجيـع     . راًالدول تقريبا صدَّق على االتفاقية أو انضمَّ إليها مؤخَّ  
  .تلك الدول
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    اجلدول الزمين لالستعراضات القُطرية وتنفيذها  - باء  

، املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجـراء         ٤/١أيَّد املؤمتر، يف قراره       -٥
ــة   ــق االســتعراض  االستعراضــات القُطري ــيت وضــعها فري ــة ال ــادئ  .  يف صــيغتها النهائي وحتــدِّد املب

ستعراضات القُطرية مـن أجـل ضـمان اتِّـساق وكفـاءة عمليـة              التوجيهية أطراً زمنية إرشادية لال    
ــاء     . االســتعراض ــو إعط ــسم ه ــذا الق ــن ه ــرض م ــة  والغ ــات حديث ــزمين   معلوم عــن اجلــدول ال

  .لالستعراضات القُطرية اليت أُجرَيت يف السنوات من األوىل إىل الرابعة
   الــسنة الثانيـــة  استعراضـــاً يف ٤١ يف الــسنة األوىل و  قطريــاً  استعراضـــا٢٧ًوقــد أُجــري     -٦
 الرابعـة ببـدء     الـسنة    قيد االسـتعراض يف       دولةً ٦٢أبلغت رمسياً   و.  استعراضاً يف السنة الثالثة    ٣٥و

ــوز١استعراضــاهتا يف  ــه / مت ــان  . ٢٠١٣يولي ــان أخري ــدأت دولت ــدورة عقــب استعراضــهما وب ال
رعـة بعـد   استعراضـهما سـيبدأ عنـد سـحب الق        أنَّ  دولتـان مقـدماً بـ     وأُبلغت  . اخلامسة للمؤمتر 

  .دورة املؤمتر اخلامسة
    

    اخلطوات األوَّلية لالستعراضات القُطرية    
    تأكيد االستعداد للخضوع لالستعراض    

 املزمع استعراضها يف السنة الرابعة عـن حاجتـها إىل تأجيـل        ٦٦أعربت بعض الدول الـ     -٧
أهنا ترغـب يف االسـتفادة     ا ألهنا دول أطراف جديدة، أو       االستعدادات املتعلقة باستعراضاهتا، إمَّ   

ن، وفقــا لإلطــار ولكنــها مل تــتمكَّمــن فرصــة البــدء كــدول مــستعرِضة بغيــة اكتــساب اخلــربة،   
  .املرجعي، من تأجيل استعراضاهتا

    
    تعيني جهة وصل لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضة    

يـة، تعـيِّن كـلُّ       مـن املبـادئ التوجيه     ١٣ من اإلطـار املرجعـي والفقـرة         ١٧وفقاً للفقرة     -٨
ــة أســابيع مــن إبالغهــا      ــة طــرف مــستعَرضة، يف غــضون ثالث ــادول ــسيق  رمسي ، جهــةَ وصــلٍ لتن

ــةَ بــذلك    ــر األمان ــة االســتعراض، وُتخِط ــأخُّر يف تــسمية جهــات  . مــشاركتها يف عملي وأدَّى الت
، يف وحــثَّ املــؤمتُر. ر كــبرية يف إجــراء االستعراضــات القُطريــة املعنيــةالوصــل إىل حــاالت تــأخُّ

، الــدولَ األطــراف املــستعَرضة علــى كفالــة تــسمية جهــات الوصــل اخلاصــة هبــا يف  ٤/١ هقــرار
 دول مـستعَرضة    ٦ ووقت إعداد هذا التقرير مل تكن        .الوقت املطلوب وفقاً للمبادئ التوجيهية    

  ).انظر الشكل األول( بعد جهات الوصل لديها مسَّتيف السنة الرابعة قد 
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 جهــات الوصــل، فكانــت تنتمــي إىل اهليئــات الوطنيــة ملكافحــة  ا مــن حيــث خلفيــةأمَّــ  -٩
الفساد ووزارات العـدل وسـلطات وطنيـة أخـرى، مبـا يف ذلـك وزارات اخلارجيـة أو وزارات                    

ة دول جلانـــاً مـــشتركة بـــني ويف الـــسنوات الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة أنـــشأت عـــدَّ . التحـــديث
. تعراض وإجرائهـا علـى الـصعيد الـوطين        الوزارات أو جلان تنسيق لإلشـراف علـى عمليـة االسـ           

  . ة جهات وصل بيانات االتصال اخلاصة هبا على الصعيد الوطينوأتاحت عدَّ
    

  الشكل األول
    تسمية جهات الوصل

  
  
  
  
  
  
  
  

  إرسال الدول األطراف املستعرِضة بيانات االتصال اخلاصة باخلرباء احلكوميني     
     عن ُبعدوتنظيم عملية التداول األوَّيل

أو بالفيـديو    من املبادئ التوجيهية علـى تنظـيم عمليـة تـداول هـاتفي               ١٦ الفقرة   تنصُّ  - ١٠
 ببـدء إجـراء االسـتعراض       رمسيـا يف غضون شـهر واحـد مـن إبـالغ الدولـة الطـرف املـستعَرضة                 

تلك الدولة الطرف املـستعَرضة والدولـة الطـرف         عن بعد   وتشارك يف عملية التداول     . القُطري
وبغيـة تنظـيم عمليـة التـداول      . تعرِضة وموظـف األمانـة املكلَّـف هبـذا االسـتعراض القُطـري            املس

طلب األمانة إىل الدول األطراف املستعرِضة تسمية مـسؤويل اتـصال مـن بـني اخلـرباء                 تاألوَّيل،  
  .احلكوميني وإبالغها ببيانات االتصال هبم

مليــة التــداول األوَّيل عــن  وشــهدت معظــم االستعراضــات حــاالت تــأخُّر يف تنظــيم ع    -١١
وُعزيت تلك احلاالت إىل أسباب منها التأخُّر يف تسليم بيانات االتصال اخلاصـة بـاخلرباء               . ُبعد

احلكوميني الذين، رغم تسميتهم رمسيا قبل عمليات سحب القُرعة، كـان ال بـدَّ مـن تكلـيفهم                  

مل تتم تسميتها بعد أشهر٣أكثر من  أشهر٣ أسابيع إىل٣من ابيع أس٣يف غضون 

) دولة٢٧(السنة األوىل  ) دولة٣٥(السنة الثالثة
الوقت املستغرق لتسمية جهات الوصل

) دولة٤١(السنة الثانية ) دولة٦٦ (الرابعةالسنة 
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ضـات قُطريـة بـسبب َتـأخُّر        تأخَّر إجراء عـّدة استعرا    و. بالعمل من أجل ذلك االستعراض بعينه     
تــسلُّم بيانــات االتــصال املُــشار إليهــا أو تغــيري اخلــرباء املــستعرِضني بعــد بــدء االســتعراض، ويف  

وُنظِّمـت جلـسات للتعـارف، حيثمـا كـان ذلـك            . بعض احلاالت بسبب إعادة سـحب القرعـة       
وقيت بـني   ويف بعض االستعراضات اليت حالت فروقات الت      . ممكناً، على هامش دورات الفريق    

  .عد بتبادل رسائل الربيد اإللكتروينُب املباشر، استعيض عن التداول عن الدول دون االتصال
    

    التقييم الذايت    
بلـغ الدولـةُ الطـرف املـستعَرضة األمانـةَ، يف            مـن املبـادئ التوجيهيـة، تُ       ١٥وفقاً للفقـرة      -١٢

هـا علـى قائمـة التقيـيم الـذايت          ببـدء إجـراء االسـتعراض، بردِّ       رمسيـا غضون شهرين مـن إبالغهـا       
 موعد تقـدمي قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة خـالل عمليـات التـداول           يناقشو. املرجعية الشاملة 
ة حــاالت أشــارت دول أطــراف مــستعَرضة إىل أهنــا حتتــاج إىل فتــرة   ويف عــدَّ. األوَّيل باهلــاتف

ها العوائق التقنيـة واحلاجـة إىل       زمنية أطول الستكمال التقييم الذايت، وذلك مراعاةً ألسباب من        
 وغالباً ما كانت تلك هي احلالة بالنـسبة للـدول املـستعَرضة خـالل               .إجراء تنسيق بني األجهزة   

  .السنة الرابعة اليت أصبحت حديثاً طرفاً يف االتفاقية
ت خالل السنة الثالثـة مـن دورة        وبالنسبة لالستعراضات الـخمسة والثالثني اليت اسُتهلَّ       -١٣
وقــت  منتظـرين  علـى قائمــة التقيـيم الـذايت املرجعيـة    كـان ردان مكـتمالن   سـتعراض احلاليـة،   اال

علـى قائمـة التقيـيم     ردا ٣١لقـي  ُت،  وبالنسبة لالستعراضات يف السنة الرابعة    . كتابة هذا التقرير  
 ال يزال ُينَتظَر تقدمي باقي الردود، وكانت جتـري متابعـة نـشطة لـضمان              وكان  . الذايت املرجعية 

تقــدمي تلــك الــردود بوســائل مــن ضــمنها تــوفري املــساعدة مــن خــالل املكاتــب امليدانيــة التابعــة   
والتمـست عـّدة دول   . ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وعـن طريـق شـركائه               

  . أطراف املساعدة من األمانة من أجل استكمال ردودها املتعلقة بالتقييم الذايت
الــدول األطــراف املــستعَرضة تــستغرق وقتــاً أطــول الســتكمال ردودهــا علــى   وباتــت   -١٤

، غـري أنَّ ردودهـا علـى قائمـة التقيـيم الـذايت              )انظر الشكل الثـاين   (قائمة التقييم الذايت املرجعية     
تتضمَّن معلومات أوىف عمومـا وحتتـوي علـى سـوابق قـضائية وإحـصاءات، حيثمـا كـان ذلـك                     

ق ل جلان تنـسيق وعقـدت حلقـات عمـل لـصوغ ردودهـا والتحقُّـ               ة دو وقد أنشأت عدَّ  . متاحاً
  . من صحة تلك الردود
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Within 2 months Between 2 and 6 months More than 6 months Not yet
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6%

29%

60%

6%

2%

20%

27%

55%

Time taken to submit self-assessment checklist

First year (27 States) Second year (41 States) Third year (35 States) Fourth year (64 States)

Not yet submittedBetween 2 and 6 months

  ينالشكل الثا
    تقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفيمــا يتعلــق بــإجراء مــشاورات مــع أصــحاب املــصلحة الــوطنيني ونــشر الــردود علــى   -١٥
الـشاملة، أبلغـت عـدة دول مـن الـدول األطـراف املــستعَرضة يف       قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة     

وعمَّمـت  . السنوات من األوىل إىل الرابعة األمانـة بإجرائهـا مـشاورات مـع أصـحاب املـصلحة                
أو نـشرهتا علـى املواقـع الـشبكية         /عدة دول أخرى ردودهـا علـى أصـحاب املـصلحة املعنـيني و             

ــشبك      ــا، أو علــى املوقــع ال ــة للتعليــق عليه ي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات     الوطني
كما ضمَّت عدة دول أصـحاب املـصلحة الـوطنيني إىل عـضوية اللجـان الوطنيـة الـيت         . واجلرمية

  .عملية االستعراض واإلشراف عليهاأنشئت لتنسيق 
    

    االستعراض املكتيب    
كوميـون إىل األمانـة      من املبادئ التوجيهية، جيـب أن يقـدِّم اخلـرباء احل           ٢١وفقاً للفقرة     -١٦

نتــائج االســتعراض املكــتيب يف غــضون شــهر واحــد مــن تلقِّــي الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت    
ووقت كتابـة هـذا      .املرجعية الشاملة وأيِّ معلومات تكميلية تقدِّمها الدولة الطرف املستعَرضة        

التقيـيم الـذايت    استعراضات مكتبيـة للـردود علـى قائمـة          بضعة  التقرير، مل تكن قد صدرت بعد       
ــسنتنياخلاصــة ــة  بال ــها    الثاني ــدة أســباب من ــة لع ــة    والثالث ــات ومواجه ــدمي املعلوم ــأخُّر يف تق  الت

املكتبيـة  ستعراضـات  أغلـب اال صدر بعـد  يـ ، مل وفيما يتعلق بالسنة الرابعة   . صعوبات يف الترمجة  
  .للردود على قائمة التقييم الذايت

  غضون شهرينيفُدمل تقدم بع أشهر٦أكثر من  أشهر٦من شهرين إىل 

) دولة٢٧(السنة األوىل ) دولة٤١(السنة الثانية) دولة٣٥(السنة الثالثة) دولة٦٤(السنة الرابعة 
 الوقت املستغرق لتقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت
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يف شكل املخطط النمـوذجي الـذي أعدَّتـه األمانـة       تقدمي االستعراضات املكتبية    وتزايد    -١٧
وعمَّمته، وذلك بعد إدراج الردود على قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، ممـا يتـيح للمـستعرِضني                   

ــدة     ــة واحــدة موحَّ ــى أســاس وثيق ــة العمــل عل ــدول هبــذه    . واألمان ويف حــني رحَّبــت بعــض ال
رار يف إصـدار وثـائق العمـل بلغـات خمتلفـة            املمارسة، تعـذَّر أحيانـا مـن الناحيـة العمليـة االسـتم            

  . بصورة متوازية، حيثما جرى االستعراض بأكثر من لغة
    

    وسائل احلوار املباشر األخرى    
 من املبادئ التوجيهية، ينبغي أن ُيستكَمل االستعراُض املكتبــي بـأيِّ   ٢٤عمالً بالفقرة     -١٨

ام بزيارة قُطرية أو عقد اجتماع مـشترك        وسائل أخرى من وسائل احلوار املباشر، من قبيل القي        
  .يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

 ٢٤ت  يـ جرأوبالنسبة للدول األطراف السبع والعـشرين املـستعَرضة يف الـسنة األوىل،               -١٩
ــا    ــة وُعقــد اجتماعــان مــشتركان يف فيين ــارة قُطري ــدول األطــراف اإلحــدى   . زي ــسبة لل ــا بالن أم

 زيــارة قُطريــة وُعقــد اجتماعــان     ٣٣ يــت جرأ الثانيــة، فقــد   واألربعــني املــستعَرضة يف الــسنة   
باشـر كـان    املحـوار   أخرى لل  دول مستعَرضة أخرى على وسائل       ٦مشتركان يف فيينا ووافقت     
وبالنسبة للدول األطراف اخلمس والثالثني املـستعَرضة يف الـسنة   . معظمها يف مراحل التخطيط  

الـدول  غالبيـة    ت ووافقـ  مـاع مـشترك واحـد،      وعقـد اجت    زيارة قُطريـة   ٢١ يتجرأالثالثة، فقد   
ت وأجريـ . يف مراحـل التخطـيط املختلفـة   عـدة منـها    تعلى وسائل أخرى للحوار املباشر كانـ   

  ).انظر الشكل الثالث(طرية لدول مستعَرضة قُيف السنة الرابعة أربع زيارات 
  

  ثالثالشكل ال
    بني البلدانلحوار املباشر األخرى لوسائل ال
  
  
  
  
  
  
  
  

) دولة٢٧ (األوىلالسنة ) دولة٤١ (الثانيةالسنة) دولة٦٤(السنة الرابعة 

االجتماعات املشتركة يف فيينا ال حوار مباشر  الزيارات القُطريةمل يتم بعُد

) دولة٣٥(السنة الثالثة
وسائل احلوار املباشر
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 من املبـادئ التوجيهيـة، تـضطلع الدولـة الطـرف املـستعَرضة بتخطـيط                ٢٤ووفقاً للفقرة     -٢٠
وتعد جهاُت الوصل جدولَ األعمـال وتقدِّمـه إىل املـستعرِضني واألمانـة             . وتنظيم الزيارة القُطرية  

  . قبل إجراء الزيارات القُطرية
انظـر   (ملـصلحة اآلخـرين   ومشل معظم الزيارات القُطريـة عقـد جلـسات مـع أصـحاب ا               -٢١

وجرى تنظـيم تلـك اجللـسات يف بعـض          .  من اإلطار املرجعي   ٣٠، وفقا للفقرة    )الشكل الرابع 
احلاالت يف شكل أفرقة ضمَّت ممثلني عن اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوسـاط األكادمييـة               

ل أصـحاب  ويف حـاالت أخـرى، ُمثِّـ    . والرابطات التجارية وسـائر أصـحاب املـصلحة الـوطنيني         
  .املصلحة اآلخرون كأعضاء يف جلان التنسيق الوطنية

    
  الشكل الرابع

       الزيارات القُطرية أثناء مع أصحاب املصلحة التعامل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    لة عملية االستعراض القُطريحمصَّ    
اء  مـن املبـادئ التوجيهيـة، يعـد اخلـرب          ٣٠ مـن اإلطـار املرجعـي والفقـرة          ٣٣عمالً بـالفقرة      -٢٢

، بالتعــاون الوثيــق والتنــسيق  لــهاحلكوميــون املــستعرِضون تقريــر اســتعراض قُطــري وخالصــة وافيــة 
وعلـى التقريـر أن حيـدِّد أوجـه النجـاح      . الدقيق مع الدولة الطرف املستعَرضة ومبساعدة مـن األمانـة     

حيـدِّد التقريـر،    و. واملمارسات اجليدة والتحدِّيات املواَجهة، ويقّدم مالحظات بشأن تنفيذ االتفاقيـة         
  .عند االقتضاء، االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة لغرض حتسني تنفيذ االتفاقية

مل ُيَيسَّر التعامل مع أصحاب املصلحة الوطنيني أثناء الزيارة القطرية
لتعامل مع أصحاب املصلحة الوطنيني أثناء الزيارة القطريةُيسَِّر ا

) دولة٢٤ (األوىلالسنة  ) دولة٢١ (الثالثةالسنة ) دولة٣٣ (الثانيةالسنة ) دول٤ (الرابعةالسنة 
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  وقـــد ُوضـــعت اخلالصـــات الوافيـــة لتقـــارير االستعراضـــات القُطريـــة علـــى اإلنترنـــت    -٢٣
ــة         ــوجزات القُطريـ ــفحة املـ ــى صـ ــشرت علـ ــا ُنـ ــتعراض، كمـ ــق االسـ ــائق فريـ ــن وثـ ــزء مـ كجـ

)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html(  لتــــسهيل الرجــــوع إليهــــا  .
 خالصـة وافيـة يف صـيغتها النهائيـة وأِتيحـت      ٢٥ووقت كتابة هذا التقرير كانـت قـد ُوضـعت          

ــق ف ــة      للفري ــصيغة النهائي ــسنة األوىل، يف حــني كــان جيــري وضــع ال يمــا خيــص استعراضــات ال
الصــة  خ٢٨وبالنــسبة الستعراضــات الــسنة الثانيــة، ُوضــعت  . للخالصــتني الــوافيتني املتبقيــتني

ة خالصات وافية أخرى مـن أجـل        م عدَّ ِتيحت للفريق، وسوف تقدَّ   أُوافية يف صيغتها النهائية و    
ــسبة للــس . جتهيزهــا ــة، ُوضــعت  وبالن ــة و  ١١نة الثالث ــة يف صــيغتها النهائي تيحــت أُ خالصــة وافي
تيحـت  أُافيـة واحـدة يف صـيغتها النهائيـة و      وبالنـسبة للـسنة الرابعـة، ُوضـعت خالصـة و          . للفريق
ــواردة يف مــشروع اخلالصــة     . للفريــق ــائج ال ومت التوصُّــل يف عــّدة حــاالت إىل اتفــاق علــى النت

وتـأخَّر االتفـاق    .  لتقرير االستعراض القُطـري بـشكله املكتمـل        الوافية قبل وضع الصيغة النهائية    
النــهائي علــى التقــارير يف بعــض احلــاالت جــرَّاء احلاجــة إىل إجــراء مزيــد مــن املــشاورات علــى 

  .الصعيد الوطين، أو احلاجة إىل اعتمادها من ِقبل الربملانات أو جمالس الوزراء
  بعــاً للغــة وعــدد املرفقــات، بــني زهــاء   وتــراوح طــول تقــارير االســتعراض القُطــري، ت    -٢٤

وطلبت عدة دول من األمانة نشر تقـارير االسـتعراض          .  صفحة ٥٠٠ صفحة وأكثر من     ١٠٠
القطري اخلاصة هبـا علـى صـفحة املـوجزات القُطريـة اخلاصـة هبـا علـى املوقـع الـشبكي ملكتـب                 

  .األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
 


