
 CAC/COSP/IRG/2010/2 األمـم املتحـدة

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
17 May 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
070610    V.10-53796 (A) 

 
 

 *1053796*
 

  فريق استعراض التنفيذ
  االجتماع األول

  ٢٠١٠يوليه / متوز٢ - يونيه / حزيران٢٨فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة 
        واملخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطرية

  توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة البادئ امل    
  أن إجراء االستعراضات القُطريةبش

    
      مذكّرة من األمانة  

  مقّدمة -أوال 
    
يف قــراره  )١(اعتمــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    -١
ــشأن إجــراء االستعراضــات        ٣/١ ــشروع املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة ب  م

 النموذجي لتقارير االسـتعراض القطريـة، اللـذين سيـضعهما           القطرية، وكذلك مشروع املخطط   
وبغية مساعدة الفريق علـى وضـع هـاتني الـوثيقتني            .فريق استعراض التنفيذ يف صيغتهما النهائية     

ت األمانــة صــيغة حمدَّثــة مــن املبــادئ التوجيهيــة وأدرجتــها يف هــذه   يف صــيغتهما النهائيــة، أعــدّ 
   ينظــر فيهــا خــالل اجتماعــه الــذي ســُيعقد يف فيينــا مــن        كــيلرة لتقــدميها إىل الفريــق  املــذكّ
وتــستند التغــيريات املدرجــة يف هــذه الــصيغة إىل  .٢٠١٠يوليــه / متــوز٢يونيــه إىل / حزيــران٢٨

───────────────── 
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بــشأن اإلطــار املرجعــي آلليــة  املــؤمتر  مــا قــررهد مــشاريع الوثــائق الــيت اعتمــدها املــؤمتر، وجتــسّ  
  ).، املرفق٣/١القرار (االستعراض 

    
    توجيهات عامة  -اثاني 

يسترشد اخلرباُء احلكوميون واألمانة، طيلة عملية االسـتعراض، باألحكـام ذات الـصلة               -٢
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واإلطار املرجعـي آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم        

  .املتحدة ملكافحة الفساد
 مـن   ١أن يـضعوا يف اعتبـارهم الفقـرة         يتعّين على اخلرباء احلكوميني، على اخلـصوص،          -٣

 من االتفاقيـة، الـيت تـنص علـى أن تـؤدِّي الـدول األطـراف التزاماهتـا مبقتـضى االتفاقيـة                       ٤املادة  
علــى حنــو يّتــسق مــع مبــدأي املــساواة يف الــسيادة والــسالمة اإلقليميــة للــدول، ومــع مبــدأ عــدم 

  .التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى
ى اخلـرباء احلكـوميني، فـضال عـن ذلـك، أن ُيجـروا هـذه االستعراضـات وهـم                    يتعّين علـ    -٤

  . من اإلطار املرجعي١١يدركون متاما الغرض من عملية االستعراض كما هو حمدد يف الفقرة 
يتعّين على اخلرباء احلكوميني أن حيترموا النهج اجلمـاعي يف كـل تفـاعالهتم أثنـاء عمليـة                    -٥

. أن يتـصرَّفوا بكياسـة ودبلوماسـية، وأن يلتزمـوا املوضـوعية والنــزاهة             وُيتوقّع منهم    .االستعراض
  . للتكّيف مع التغيريات يف اجلداول الزمنيةواالستعداد يف هنجهم  املرونةايبدون عليهم أن ويتعّي
يتعّين على اخلرباء احلكوميني وأعضاء األمانة أن حيـافظوا علـى سـّرية مجيـع املعلومـات             -٦

ا أو يـستخدموهنا أثنـاء عمليـات االسـتعراض القُطريـة، وكـذلك علـى سـرية                  اليت حيصلون عليه  
أسـباب  فـإذا كانـت هنـاك        . يف اإلطـار املرجعـي     املبـّين تقارير االستعراض القطرية، على النحـو       

 علــى احملافظــةب لالعتقــاد بــأن خــبرياً حكوميــاً أو عــضواً يف األمانــة قــد أخــلّ بــااللتزام    وجيهــة
  .مانة إبالغ فريق استعراض التنفيذ بذلكالسّرية، يتعّين على األ

 .ُيتوقّع أيضا من اخلرباء احلكوميني أالّ خيـضعوا ألّي تـأثري يف تقيـيمهم لتنفيـذ االتفاقيـة                  -٧
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبـار املعلومـات املـستمدَّة مـن املنظمـات الدوليـة املختـصة الـيت تـشمل           و

ــسنَ  ــات امل ــسا  الوالي ــسائل مكافحــة الف ــا م ــة    دة إليه ــة املعني ــة والدولي ــات اإلقليمي د أو مــن اآللي
 على اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفـسه أن ُيجـروا حتليلـهم         لكنه يتعّين مبكافحة الفساد ومنعه،    

اخلاص هبم للوقائع اليت توفّرها الدولة الطـرف املـستعَرضة مـن أجـل تقـدمي اسـتنتاجات مّتـسقة                    
  . االتفاقية اليت جيري استعراضهااممع مجيع املقتضيات احملددة الواردة يف أحك
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ُيشجَّع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االستعراض، على االتصال باألمانـة لطلـب أي          -٨
  .مساعدة حيتاجون إليها

    
  توجيهات حمدَّدة -ثالثا 

    
    املرحلة التحضريية - ألف 

  :اض بالقيام مبا يلييتعيَّن على اخلرباء احلكوميني أن ُيِعّدوا أنفسهم لعملية االستعر  -٩
  دراسة االتفاقية دراسة دقيقة؛ )أ( 
ــراءة  )ب(  ــساد      ق ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــذ اتفاقي ــشريعي لتنفي ــدليل الت  )٢(،ال

 وخصوصا األجزاء املتعلقة باملواد اليت تكون موضوع الدورة االستعراضية ذات الصلة؛ 

ــات   )ج(  ــام باملعلوم ــةاإلمل ــوارد اخللفي ــادئ    املوضــوعية ال ــذه املب ــق األول هب ة يف املرف
 التوجيهية؛

ــيم      )د(  ــة الطــرف املــستعَرضة يف قائمــة التقي ــردود املقّدمــة مــن الدول اســتعراض ال
  والوثائق املكّملة هلا؛ اخلاصة هباالذايت املرجعية الشاملة

  معلومات ومواد إضافية؛ احلاجة إىلعندإبالغ األمانة  )ه( 

 ل اليت تستلزم املزيد من التوضيح؛تسليط الضوء على املسائ )و( 

 .اإلملام باملسائل اليت تعاجلها الدولة الطرف املستعَرضة، وإعداد أسئلة وتعليقات )ز( 
    

    احلوار البّناء - باء 
وبغيـة ضـمان     .اليتـها تحقيق كفـاءة عمليـة االسـتعراض وفع       احلوار البّناء عنصر أساسي ل      -١٠

 اإلطار الـزمين للحـوار البّنـاء بفتـرة ثالثـة أشـهر، بـدءا            دَّدحيإمتام االستعراض يف الوقت املناسب،      
وخالل تلك الفتـرة، حتـرص األمانـة علـى إجـراء احلـوار               .من التداول األويل باهلاتف أو بالفيديو     

 وإجـراء  ة اإللكترونيـ تبـادل الرسـائل   باهلـاتف وبالفيـديو و   التحاوروتيّسره باستخدام وسائل منها     
  .جتماعات مشتركة يف فيينا بناًء على طلب الدولة الطرف املستعَرضةزيارات قطرية أو تنظيم ا

───────────────── 
  .A.06.IV.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )2(  
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ــون    -١١ ــة الطــرف املــستعَرضة،    بفــتحيقــوم اخلــرباء احلكومي  خطــوط اتــصاالت مــع الدول
  .إطالع األمانة باستمرار على كل ما جيرونه من اتصاالتيف الوقت نفسه يتعّين عليهم و

يف غضون شهر واحـد     قائمة  إىل األمانة   أن تقدم    املستعَرضة   ة الطرف يتعيَّن على الدول    -١٢
ــة  مــن ســحب القرعــة   ــةاخلاصــة هبــا لكــي توزعهــا الــشاملة التقيــيم الــذايت املرجعي  علــى  األمان

 مـن اإلطـار     ١٦ووفقـا للمـادة      .االقتضاء، وتقدمها للترمجة عند     الطرفني املستعرِضتني  تنيالدول
رها األمانة من أجـل     د من املساعدة اليت توفّ    املرجعي، جيوز للدولة الطرف املستعَرضة أن تستفي      

  .إعداد أجوبتها على القائمة املرجعية
 مــن تــسلُّم قائمــة  واحــديتعــيَّن علــى اخلــرباء احلكــوميني أن يبــادروا، يف غــضون شــهر   -١٣

ــة  ــذايت املرجعي ــيم ال ــشاملةالتقي ــة أشــهر بعــد ســحب      ال ، وعلــى أي حــال يف أجــل أقــصاه ثالث
الة يف عملية التواصل باهلاتف أو بالفيديو اليت تنظّمها األمانـة بغـرض        لفّعالقرعة، إىل املشاركة ا   

التعريف بكل من الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطـرف املـستعَرضة ومـوظفي األمانـة              
املنتدبني للعمل ضمن فريـق االسـتعراض القطـري املعـني، وبغـرض التوجيـه العـام، مبـا يف ذلـك                      

  .مين واملتطلبات احملددة لالستعراضاستعراض اجلدول الز
 عــن بعــد، مناقــشة التحليــل األويل التــداوليتعــيَّن علــى اخلــرباء احلكــوميني، أثنــاء هــذا   -١٤

إذا كانت قد قُدِّمت، باإلضافة إىل اجملاالت احملـّددة علـى           الشاملة  لقائمة التقييم الذايت املرجعية     
  .أهنا تتطلب مزيداً من التوضيحات واملعلومات

ن علــى اخلــرباء احلكــوميني مــن الــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني أن يقــرِّروا كيفيــة  يتعــيَّ  -١٥
  .توزيع املهام واملسائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميادين اختصاصهم

هلـاتف أو بالفيـديو،    باالتـداول يتعيَّن على اخلرباء احلكوميني، يف غضون أسـبوعني مـن      -١٦
 واألسئلة احملـددة    الالزمةملعلومات اإلضافية   ا احلصول على طلبات   ألمانة كتابياً إىل ا  أن يقدِّموا 

  .إلحالتها إىل الدولة الطرف املستعَرضة، إذا اقتضت الضرورة ذلك
يتعيَّن على اخلرباء احلكوميني، طيلة العمليـة، أن حييطـوا علمـا باملعلومـات واملـواد الـيت              -١٧

  .ستعَرضة مبختلف وسائط االتصال املذكورة آنفاًتوفـّرها الدولة الطرف امل
ــة يف شــكل اســتعراض         -١٨ ــهم إىل األمان ــّدموا حتليل ــى اخلــرباء احلكــوميني أن يق ــيَّن عل يتع

ب اخلـرباء احلكوميـون، يف     ويتجّن . من انتهاء مرحلة احلوار     واحد مكتيب كتايب يف غضون شهر    
رودها يف قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة         إعداد استعراضهم املكتيب، تكرار النصوص اليت سبق و       

وّممـا يـساعد علـى       .وُيطلب منـهم فـضال عـن ذلـك دعـم االسـتعراض املكـتيب باألدلـة                 .الشاملة
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وعنـد اسـتخدام املختـصرات ألول مـرة         . حمايدةو موضوعية   الفهم يف هذا الصدد استخداُم لغة     
  .ليه هذه املختصرات بعبارات كاملةجيب بيان ما ترمز إ

املرفـق  (اشياً مع هيكل تقرير االستعراض القُطري، كما ورد يف املخطـط النمـوذجي      مت  -١٩
، جيب أن يشمل االستعراض املكتيب االسـتنتاجات الـيت توّصـل إليهـا اخلـرباء ومـا أبـدوه                    )الثاين

  .من مالحظات
  قـوي  تعليلب أن يكون االستعراض املكتيب موجزا وقائما على الوقائع وأن يشتمل على             جي  -٢٠

  .لالستنتاجات املستخلصة واملالحظات املقدَّمة بشأن كل مادة جيري تقييمها من مواد االتفاقية
، يدرج اخلرباء احلكوميون يف تقريرهم ما يتوّصـلون إليـه           تبعاً لنطاق دورة االستعراض     -٢١

من استنتاجات بشأن تضمني كل مادة من مواد االتفاقية يف القانون الوطين وبشأن تنفيـذ كـل    
  .ها عملياًمن
 الناجحـة واملمارسـات اجليـدة،       النمـاذج يتعّين على اخلرباء احلكوميني أيضا أن حيّددوا          -٢٢

  .وكذلك التحديات واملالحظات واجملاالت اليت قد تستدعي تقدمي املساعدة التقنية
 ُيطلــب مــن اخلــرباء جيــوز أنبنــاًء علــى طلــب الدولــة املــستعَرضة وحــسب االقتــضاء،    -٢٣

ــة    احلكــوميني  ــة الطــرف املــستعَرضة بتوضــيح كيفي  ســّد الثغــرات احملــدَّدة أيــضا مــساعدة الدول
  .لتمكني البلد املعين من تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة تنفيذاً تاماً وفّعاالً

ــديو جتمــع       -٢٤ ــة، حــسب االقتــضاء، بتنظــيم جلــسة تواصــل باهلــاتف أو بالفي تقــوم األمان
ــة الطــرف املــستعَرضة  اخلــرباء احلكــوميني مــن الــدولتني ال  ويقــوم  .طــرفني املــستعرِضتني والدول

اخلرباء احلكوميون من الـدولتني الطـرفني املـستعرِضتني أثنـاء هـذه اجللـسة بعـرض األجـزاء الـيت             
  .أعّدوها من االستعراض املكتيب وشرح االستنتاجات واملالحظات

لقُطـري اسـتناداً إىل شـكل        لتقريـر االسـتعراض ا     اً أوليـ  اً اخلرباء احلكوميون مـشروع    ُيعّد  -٢٥
  .وُيرَسل مشروع التقرير هذا إىل الدولة املستعَرضة .ط النموذجياملخطّ
 تعليقــات تلقّــي، لــدى لــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني  مــن اقــوم اخلــرباء احلكوميــون ي  -٢٦

  .ضة، بإدراج تلك التعليقات يف مشروع تقرير االستعراض القطريالدولة املستعَر
وز للخرباء احلكوميني أن يطلبوا إىل األمانة مساعدهتم يف إعداد االستعراض املكـتيب             جي  -٢٧

  . حسب االقتضاء،وتقرير االستعراض القطري
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      الوسائل األخرى للحوار املباشر - جيم 
ميكن أن توافق الدولة الطرف املستعَرضة على تنظيم زيارة قطرية أو اجتمـاع مـشترك            -٢٨

تيـسري كـل الترتيبـات العمليـة، يف      األمانـة     وتتـولّى  .كمال االسـتعراض املكـتيب    يف فيينا بغية اسـت    
ــهم كــلّ و اخلــرباء احلكوميــ يتخــذحــني  ــارة   ن مــن جانب ــضرورية للمــشاركة يف الزي ــدابري ال  الت
 من اإلطار املرجعـي، تـشجَّع الـدول األطـراف علـى تيـسري التعامـل        ٣٠ووفقا للمادة  .القُطرية

  .وطنيني أثناء الزيارات القطريةمع كل أصحاب املصلحة ال
يتعّين علـى اخلـرباء احلكـوميني، أثنـاء الزيـارة القُطريـة أو االجتمـاع املـشترك يف فيينـا،                       -٢٩

وجيـب علـيهم بـصفة خاصـة         .التقّيد باملبادئ واملعايري املبّينة يف التوجيهات العامة الواردة أعاله        
  .رة القُطريةأن يضعوا النقاط التالية يف االعتبار طيلة الزيا

عند االستيضاح والتماس معلومات إضافية، ينبغي أالّ يغيب عن بال اخلـرباء احلكـوميني                -٣٠
ما يّتسم بـه االسـتعراض مـن طـابع غـري خـصامي وغـري تـدّخلي وغـري عقـايب، وأنّ اهلـدف العـام                       

  . كامالاملنشود إمنا هو مساعدة الدولة املستعَرضة على تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد تنفيذا
ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا على حنـو فّعـال وبّنـاء يف كـل االجتماعـات،                    -٣١

 يف هنايــة كــل يــوم عمــل، أو يف هنايــة  الســتخالص املعلومــاتلــسات الداخليــة اجلمبــا يف ذلــك 
  .الزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف فيينا

 يف االجتماعـات، وذلـك بتقيُّـدهم    واللباقـة زام االحترام  ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني الت      -٣٢
ويتوقــع مــن  .بــاألطر الزمنيــة احملــّددة يف الربنــامج وإتاحــة الوقــت جلميــع األعــضاء للمــشاركة   

  .وا باملرونة، ألنّ الربنامج قد يتغّير أثناء الزيارةاخلرباء احلكوميني يف الوقت نفسه أن يتحلّ
سـئلة اسـتكمال املعلومـات الـيت وفرهتـا الدولـة الطـرف               األ يتوّخى مـن طـرح    ينبغي أن     -٣٣

ومن مثّ، ينبغي أن يلتزم اخلرباء جانـب احليـاد           .املستعَرضة، وأن تقتصر على عملية االستعراض     
  .وأن ميتنعوا عن إبداء آراء شخصية أثناء االجتماعات

ت كلـها ممـا يتـيح      ُيتوقّع من اخلرباء احلكوميني أن يـدوِّنوا مالحظـاهتم أثنـاء االجتماعـا              -٣٤
وجيب عليهم أن يعرضـوا      .إمكانية الرجوع إليها عند إعداد تقرير االستعراض القطري النهائي        

، وكذلك كتابيـا، يف غـضون       استخالص املعلومات آراءهم واستنتاجاهتم األّولية أثناء جلسات      
  .أسبوعني من انتهاء الزيارة القُطرية
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 تعليقـات اخلـرباء احلكـوميني للـدولتني الطـرفني           يبادر اخلرباء احلكوميـون، حـال تـسلّم         -٣٥
املستعرِضتني، إىل إعداد مشروع تقرير استعراض قُطري معّدل، آخذين يف االعتبار املعلومـات             

  .افية املتلقاة أثناء االجتماعاتاإلض
جيوز للخرباء احلكوميني أن يطلبوا إىل األمانة مـساعدهتم يف إعـداد تقريـر االسـتعراض             -٣٦

  .سب االقتضاءالقطري ح
    

    إعداد الصيغة النهائية لتقرير االستعراض القُطري - دال 
صوا بعناية مشروع تقريـر االسـتعراض القُطـري         يتعّين على اخلرباء احلكوميني أن يتفحّ       -٣٧

احملــدَّث الــذي يبــّين تعليقــات الدولــة الطــرف املــستعَرضة، وذلــك بغيــة االتفــاق علــى الــصيغة     
  . يف التقرير وإعداد خالصة وافية لهالنهائية اليت سُتستخَدم

يتعّين على األمانة أن ترسل هذا التقرير وخالصته الوافية إىل الدولة الطـرف املـستعَرضة                 - ٣٨
ويف حال عدم املوافقة، ُيجرى حوار بّناء بني الدولة الطـرف املـستعَرضة واخلـرباء           .للموافقة عليه 

  .قرير هنائي وخالصة وافية لهاحلكوميني من أجل التوصل بتوافق اآلراء إىل ت
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    األول املرفق
   املوضوعية ذات الصلة باملواد اخلاضعة اخللفية املعلومات    

    لدورة االستعراض
وغـريه   املتحـدة ملكافحـة الفـساد      األمـم  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية       ذات الصلة من   األجزاء[

  ]من أدوات األمم املتحدة ذات الصلة
[...]  
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    لثاينا املرفق
     لتقارير االستعراض القُطريةالنموذجي املخطط    

 الدولة اسم[خبصوص تنفيذ ]  الدولتني املستعرِضتنيامسا[ قامت به الذي االستعراض 
 املتحدة ملكافحة الفساد األمممن اتفاقية ] )أرقامها (رقمها [)املواد (لمادةل] املستعَرضة
  ] الزميناإلطار [ االستعراضأثناء دورة

    
    مقّدمة  -أوال  

 ٦٣ الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد عمـال باملـادة           مؤمتر أُنشئ  -١
  .تنفيذها لكي يضطلع جبملة أمور منها التشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض االتفاقيةمن 
لثـة، املعقـودة     من االتفاقيـة، أنـشأ املـؤمتر يف دورتـه الثا           ٦٣ من املادة    ٧ بالفقرة وعمال  -٢

وقـد  . اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة     ، آليـةَ  ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ١٣ إىل   ٩ من   الدوحةيف  
 تـؤدِّي  مـن االتفاقيـة، الـيت تـنص علـى أن             ٤ من املادة    ١ هذه اآللية أيضا عمال بالفقرة       أُنشئت

 يف الـسيادة    اواةاملـس الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مـع مبـدأي              
  . للدول األخرىالداخليةوالسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدّخل يف الشؤون 

 املـساعدة إىل الـدول   تقـدمي  عمليـة حكوميـة دوليـة هـدفها العـام           هي االستعراض وآلية  -٣
  .األطراف يف تنفيذ االتفاقية

  .ستعراض االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االةيعمل تستندو  -٤
    

    العملية  -ثانيا  
]  الدولـة املـستعَرضة  اسـم [ التايل اخلاص بتنفيذ االتفاقية مـن جانـب       االستعراض يستند  -٥
 نتــائج وإىل]  الدولــة املــستعَرضةاســم[ قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة الــواردة مــن  إىل

]  والدولـة املـستعَرضة    ستعرِضتنياملـ  الـدولتني    أمسـاء [احلوار البّناء الـذي أُجـري بـني اخلـرباء مـن             
 بالفيـديو أو تبـادل الرسـائل اإللكترونيـة أو           أووسائط االتـصال، كالتواصـل باهلـاتف        [بواسطة  

  .] املشاركنياخلرباءأمساء [ ومبشاركة ،]اللقاءات املباشرة
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 ]تـاريخ [ مـن  ]اسم الدولة املستعَرضة  [ من   بطلب زيارة قُطرية طوعية     متنظّ  -٦: اختياري[
  ].]تاريخ[ إىل

  أو
يف فيينـا   ]  الـدولتني املـستعرِضتني    امسـا [و]  الدولـة املـستعَرضة    اسـم [ اجتماع مـشترك بـني       ُعقد[

  ]].تاريخ[إىل ] تاريخ[من 
    

     الوافيةاخلالصة  -ثالثا  
  : يليما خالصة[  -٧

   قيد االستعراض؛للمواد املستعَرضة الدولِة واملالحظات املتعلقة بتنفيِذ االستنتاجات  )أ(  

   واملمارسات اجليدة؛الناجحة التجارب  )ب(  

   التنفيذ، إن وجدت؛يف الصعوبات  )ج(  

 إضــافة إىل االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة، الــيت واإلجــراءات، األولويــات  )د(  
  .] من أجل حتسني تنفيذها لالتفاقيةاملستعَرضةحّددهتا الدولة 

    
     االتفاقيةتنفيذ  -رابعا  

    فاقية على االتالتصديق  - ألف  
وصـــّدقت عليهـــا يف ] تـــاريخ[علـــى االتفاقيـــة يف ]  املـــستعَرضةالدولـــة اســـم [وقّعـــت  -٨
  ].تاريخ[صك التصديق لدى األمني العام يف ]  الدولة املستعَرضةاسم [وأودعت]. تاريخ[
 —التشريع اخلاص بتنفيـذ االتفاقيـة       ] تاريخ [يف]  اهليئة التشريعية الوطنية   اسم [اعتمدت  -٩

 يف التـشريع  نفاذ هذا وبدأ]  القانون التشريعي بشأن التصديق على االتفاقية    عنوان [ىأخر بعبارة
 فيــه اعتمــاد هــذا القــانون  أُعلــن ورقــم وتــاريخ املنــشور الرمســي الــذي  ســما[وُنــِشر يف ] تــاريخ[

عن الطرائق   عامة  على االتفاقية وحملة   التصديق تشريع   ملخَّص[ويشمل هذا التشريع    ]. التشريعي
  ].دمة لتنفيذهااملستخ
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    ] الدولة املستعَرضةاسم[ القانوين يف النظام  - باء  
يــذكر مــا إذا كانــت املعاهــدات ذاتيــة   [مــن الدســتور علــى أنّ  ] رقمهــا[ املــادة تــنص  -١٠

  .].ذلك إهنا حتتاج إىل تشريع لتنفيذها، ومرتبة االتفاقية يف سلم القانون، وما إىل أمالتنفيذ 
    

    رة مواد خمتاتنفيذ  - جيم  
  ]املادةرقم  [املادة

  ]عنوان املادة[
  ] اهلامش األمينالنص مع إزاحته عننص املادة، يدرج [

ــة[  -١١ ــة اإلحال ــصلة مــن  املرجعي ــة األمــم    إىل اجلــزء ذي ال ــذ اتفاقي ــشريعي لتنفي ــدليل الت ال
  ] الفسادملكافحةاملتحدة 

    
    املادة املعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ ملّخص  )أ(  

 مــن الدولــة املــستعَرضة مــن خــالل قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  املقّدمــة ملعلومــاتا[  -١٢
ــاء، إضــافة إىل املعلومــات املتاحــة مــن آليــاٍت أخــرى موجــودة    ســياقالــشاملة ويف   احلــوار البّن
  ] مكافحة الفساد تكون الدولة املستعَرضة مشارِكة فيهاتدابريالستعراض 

    
    املادة املتعلقة بتنفيذ  واملالحظاتاالستنتاجات  )ب(  

وتبعا لنطـاق   .  املادة بتنفيذ االستعراض فيما يتعلّق     فرقة إليها   تاالستنتاجات اليت توّصل  [  -١٣
 فيمـا يتعلّـق بالطريقـة الـيت اتُّبعـت يف          الفرقـة  إليهـا    ت، االستنتاجات الـيت توّصـل     دورة االستعراض 

  ]ال عن تنفيذ املادة على أرض الواقع االتفاقية، فضمنمواءمة القانون الوطين مع هذه املادة 
 الـيت   والـصعوبات  حبالـة تنفيـذ املـادة، مبـا يف ذلـك جنـاح التنفيـذ                 املتعلقةاالستنتاجات  [  -١٤

  ]تنفيذها اعترضت
    

     الناجحة واملمارسات اجليدةالتجارب  )ج(  
  ] واملمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة، إن وجدتالناجحة التجارب[  -١٥
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     يف التنفيذ، إن وجدتالصعوبات حتديد  )د(  
  ] يف التنفيذ وأي مالحظات يف هذا الشأنصعوباتأي [  -١٦
    

    ]اسم الدولة املستعَرضة[ واإلجراءات احملّددة من جانب األولويات  )ه(  
 األولويــات واإلجــراءات، إضــافة إىل االحتياجــات مــن املــساعدة   االقتــضاء،حــسب [  -١٧

  ]ستعَرضة من أجل حتسني تنفيذها لالتفاقية الدولة املحتددهاالتقنية، اليت 
 


