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يت�ضمنها على
ال تنط� � ��وي الت�سمي� � ��ات امل�ستخدمة يف هذا املن�ش� � ��ور وال طريقة عر�ض املادة الت� � ��ي
ّ
الإعراب عن �أي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأي بلد �أو
�إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

القرار  1/3مل�ؤمتر الدول الأطراف
يف اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد
�آلية اال�ستعرا�ض
�إن م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
()1
ن�صت
�إذ ي�ستذك� � ��ر الفقرة  1من املادة  63من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،التي َّ
عل� � ��ى �إن�شاء م�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية من �أجل حتقيق ع ّدة �أهداف ،منها ت�شجيع تنفيذ
االتفاقية وا�ستعرا�ضه،

و�إذ ي�ستذكر �أي�ضاً الفقرة  7من املادة  63من االتفاقية التي تق�ضي ب�أن يُن�شئ امل�ؤمتر� ،إذا ما
فعاالً،
ر�أى �رضورة لذلكّ � ،أي �آلية �أو هيئة منا�سبة ت�ساعد على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً ّ

 -1يحي� � ��ط علماً م� � ��ع التقدير بالعمل الذي ا�ضطلع به الفري� � ��ق العامل احلكومي الدويل
املفتوح الع�ضوي� � ��ة املعني با�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أثناء اجتماعاته
اخلم�سة املعقودة بني دورتي امل�ؤمتر؛
 -2يعتم� � ��د ،رهناً ب�أحكام هذا الق� � ��رار ،الإطار املرجعي لآلي� � ��ة ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية
الأمم املتح� � ��دة ملكافحة الف�ساد )1(،الوارد يف مرفق هذا القرار ،وم�رشوع املبادئ التوجيهية للخرباء
احلكومي� �ي��ن والأمان� � ��ة ب�ش�أن �إج� � ��راء اال�ستعرا�ضات القطرية وكذلك م�� �ش��روع املخطط النموذجي
لتقاري� � ��ر اال�ستعرا�ض القطرية ،الوارد يف تذييل املرف� � ��ق ،والذي �سي�ضعه يف �صيغته النهائية فريق
()2
ا�ستعرا�ض التنفيذ؛
يقرر �أن تت�ألف كل مرحلة ا�ستعرا�ضية من دورتني ا�ستعرا�ضيتني ،مدة كل منهما خم�س
-3
ّ
�سن� � ��وات ،و�أن يُ�ستعر�ض يف كل �سنة من ال�سنوات الأرب� � ��ع الأوىل من كل دورة ا�ستعرا�ضية ُربع عدد
الدول الأطراف؛
 -4يقرر �أي�ضاً �أن ي�ستعر�ض �أثناء الدورة الأوىل الف�صل الثالث (التجرمي و�إنفاذ القانون)
والف�ص� � ��ل الرابع (التعاون الدويل) ،على �أن ي�ستعر�� � ��ض �أثناء الدورة الثانية الف�صل الثاين (التدابري
الوقائية) والف�صل اخلام�س (ا�سرتداد املوجودات)؛
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349الرقم .42146
( )2انظر الباب الرابع-جيم من الإطار املرجعي.
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 -5يطلب �إىل فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ �أن يجري تقييماً للإطار املرجعي وللتحديات التي
ت�ص� � ��ا َدف �أثناء اال�ستعرا�ضات القطرية يف ختام كل دورة ا�ستعرا�ضية ،و�أن يقدم تقريراً �إىل م�ؤمتر
الدول الأطراف عن ح�صيلة هذه التقييمات؛
ي�س تقدمي املعلومات عن
 -6يق� � ��رر �أن تُ�ستخدم قائمة تقييم ذاتي مرجعية �شاملة ك�أداة تُ رِّ
تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛
 -7يطلب �إىل الأمانة �أن ت�ضع �صيغة نهائية لقائمة تقييم ذاتي مرجعية �شاملة يف موعد ال
يتجاوز �شهرين من اختتام الدورة الثالثة للم�ؤمتر ،م�ستخدم ًة كنموذج م�رشو َع قائمة التقييم الذاتي
املرجعية ال�شاملة ،وذلك بالت�شاور مع الدول الأطراف؛
 -8يطلب �أي�ضاً �إىل الأمانة �أن تبادر يف �أقرب وقت ممكن �إىل توزيع قائمة التقييم الذاتي
املرجعية ال�شاملة على الدول الأطراف كي تبد�أ عملية جمع املعلومات؛
 -9يطل� � ��ب �إىل الدول الأطراف �أن ت�ستكمل القائمة املرجعية ثم تعيدها �إىل الأمانة وفقاً
للمهل� � ��ة الزمنية املحددة يف املب� � ��ادئ التوجيهية املر�سومة للخرباء احلكومي� �ي��ن والأمانة يف �إجراء
اال�ستعرا�ضات القطرية؛
 -10يقرر تكلي� � ��ف فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ مبهمة متابع� � ��ة وموا�صلة العمل الذي �سبق �أن
ا�ضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني بامل�ساعدة التقنية؛
 -11ي�ش � � � ّدد عل� � ��ى �أن الآلية املذكورة �ستحتاج �إىل ميزانية تكف� � ��ل لها العمل على نحو يت�سم
بالكفاءة واال�ستمرار والنـزاهة؛
 -12يو�ص� � ��ي ب�أن تتوىل اجلمعي� � ��ة العامة متويل احتياجات الأمانة م� � ��ن املوظفني املطلوبة
لتنفيذ الآلية وذلك م� � ��ن خالل �إعادة تخ�صي�ص املوارد املتوفرة يف امليزانية العادية للأمم املتحدة
لفرتة ال�سنتني 2011-2010؛
 -13يطل� � ��ب �إىل الأمني العام �أن يق� �ت��رح على فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ و�سائ َل �أخرى لتمويل
تنفيذ الآلية ،لينظر فيها الفريق ويتخذ قراراً ب�ش�أنها يف اجتماعه الأول؛
النظر يف املوارد الالزمة لت�شغيل الآلية خالل
يقرر �أن يتوىل فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ
َ
ّ -14
فرتة ال�سنتني 2013-2012؛
 -15يطل� � ��ب �إىل الأمني العام �أن يقدم ميزانية مقرتحة للآلية لفرتة ال�سنتني ،2013-2012
تُعر�ض �أثناء االجتماع الأول لفريق ا�ستعرا�ض التنفيذ.
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ديباجة
 -1عم ً
ال بالفقرة  1من املادة  4من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )3(،التي تن�ص
عل� � ��ى �أن ت�ؤ ِّدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى االتفاقي� � ��ة على نحو ي ّت�سق مع مبد�أي
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
امل�ساواة يف ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية للدول ،ومع مبد�أ عدم
ّ
للدول الأخرى ،ف�إن م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ين�شئ
الآلية التالية ال�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية.

مقدمة
�أو ًال-
ّ
 -2ت�شتمل �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (يُ�شار �إليها فيما
يلي بـ"الآلية") على عملية ا�ستعرا�� � ��ض ت�سرت�شد باملبادئ الواردة يف البابني الثاين والثالث،
وترى وفقا للأحكام الواردة يف الباب الرابع .ويكون للآلية �أمانة توفر لها الدعم ح�سبما
جُ
يبينه البابان اخلام�س وال�ساد�س ،وتمُ َّول وفقا للباب ال�سابع.
ّ

ثاني ًا -املبادئ التوجيهية للآلية
وخ�صائ�صها
 -3يتعينَّ يف الآلية ما يلي:

(�أ)	�أن تت�سم بال�شفافية والكفاءة وعدم التدخل وال�شمول والنـزاهة؛

(ب)	�أ ّال تُف�ضي �إىل � ّأي �شكل من �أ�شكال الرتتيب الت�صنيفي؛

(ج)	�أن تتيح فر�صاً لتقا�سم املمار�سات اجليدة ومواجهة التحديات؛

( )3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349الرقم .42146
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فعاال؛
(د)	�أن ت�ساعد الدول الأطراف على تنفيذ االتفاقية تنفيذا ّ

(هـ)	�أن ت�أخذ يف احل�سبان ا ّتباع نهج جغرايف متوازن؛

وت�شجع على ان�ضمام جميع دول العامل
(و)	�أن تتج ّنب موقف اخل�صومة واملعاقبة
ّ
�إىل االتفاقية؛
(ز)	�أن ت�ستن� � ��د يف عملها �إىل مب� � ��ادئ توجيهية را�سخة ووا�ضح� � ��ة ب�ش�أن جتميع
ال�رسية وعر�ض
املعلوم� � ��ات و�إعدادها وتعميمها ،مبا يف ذلك معاجلة م�س�ألتي احلفاظ على
ّ
املخت�صة باتخاذ �أي �إجراءات ب�ش�أن تلك النتائج؛
النتائج على امل�ؤمتر ،وهو الهيئة
ّ
(ح)	�أن حت� � � ّ�دد ،يف �أبكر مرحلة ممكنة ،ما تواجهه الدول الأطراف من �صعوبات
يف الوفاء بالتزاماتها مبقت�ضى االتفاقية وما ت ّتبعه من ممار�سات جيدة يف جهودها الرامية
�إىل تنفيذ االتفاقية؛

وت�شجع على التعاون الب ّناء يف جملة �أمور منها التدابري
(ط)	�أن ت ّت�سم بطابع تقني
ّ
الوقائية وا�سرتداد املوجودات والتعاون الدويل؛
مكملة لآليات اال�ستعرا�ض الدولية والإقليمية القائمة ،لكي يت�سنى
(ي)	�أن تكون ّ
للم�ؤمتر �أن يتعاون مع تلك الآليات ،عند االقت�ضاء ،ويجتنب االزدواج يف اجلهود.
 -4تكون الآلية عملي ًة حكومي ًة دوليةً.
للتدخل يف ال�ش � � ��ؤون الداخلية
 -5وفق � � �اً للمادة  4م� � ��ن االتفاقية ،ال تُ ّتخذ الآلي� � ��ة �أدا ًة
ّ
وترى عملية
لل� � ��دول الأطراف بل حترتم مبد�أي امل�ساواة بني ال� � ��دول الأطراف و�سيادتها ،جُ
اال�ستعرا�ض مبن�أى عن الأهواء ال�سيا�سية والنـزعة االنتقائية.
ت�شج� � ��ع الآلية على قيام الدول الأط� � ��راف بتنفيذ االتفاقية ،وكذلك على التعاون بني
-6
ّ
الدول الأطراف.
مما ي�سهم يف تعزيز
 -7تتي� � ��ح الآلية فر�صاً لتبادل الآراء والأف� � ��كار واملمار�سات اجليدةّ ،
التعاون بني الدول الأطراف على منع الف�ساد ومكافحته.
تنوع نظمها
 -8ت�ضع الآلية يف احل�سبان م�ستويات التنمية لدى الدول الأطراف ،وكذلك ّ
الق�ضائي� � ��ة والقانونية وال�سيا�سي� � ��ة واالقت�صادية واالجتماعي� � ��ة ،واالختالفات يف التقاليد
القانونية فيها.
 -9ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية عملي� � ��ة م�ستمرة وتدريجية ،وتبعاً لذلك ت�سعى الآلية �إىل
متدرج و�شامل.
الأخذ بنهج
ّ
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ثالث ًا -عالقة الآلية
مب�ؤمتر الدول الأطراف
 -10يخ�ضع ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية و�آلية اال�ستعرا�ض ل�سلطة امل�ؤمتر ،وفقا للمادة 63
من االتفاقية.

رابع ًا -عملية اال�ستعرا�ض
�ألف -الأهداف
 -11ا ّت�ساق � � �اً مع �أح� � ��كام االتفاقية ،وخ�صو�ص� � ��ا املادة  63منها ،ف � � ��إن الغر�ض من عملية
تتوخى
اال�ستعرا�ض هو م�ساعدة ال� � ��دول الأطراف على تنفيذ االتفاقية .ويف هذا ال�صددّ ،
عملية اال�ستعرا�ض حتقيق جملة �أمور منها:

(�أ)

املبينة يف املادة  1منها؛
تعزيز �أغرا�ض االتفاقية ّ

(ب) تزوي� � ��د امل�ؤمتر مبعلومات ع� � ��ن التدابري التي تتخذها ال� � ��دول الأطراف يف
تنفيذ االتفاقية وال�صعوبات التي تواجهها يف القيام بذلك؛

(ج)
م�ساعدة الدول الأطراف على حتدي� � ��د االحتياجات اخلا�صة من امل�ساعدة
التقنية وت�سويغها وعلى تعزيز وتي�سري تقدمي امل�ساعدة التقنية؛
(د)
ت�شجي� � ��ع وتي�سري التعاون الدويل على منع الف�ساد ومكافحته ،مبا يف ذلك يف
جمال ا�سرتداد املوجودات؛
(هـ)
تزوي� � ��د امل�ؤمتر مبعلوم� � ��ات عن جوانب جن� � ��اح الدول الأط� � ��راف يف تنفيذ
والتحديات التي تواجهها يف
االتفاقي� � ��ة واال�ستعانة بها وعن املمار�سات اجليدة التي ت ّتبعها
ّ
ذلك؛
(و)
االتفاقية.

ت�شجي� � ��ع وتي�سري تبادل املعلومات واملمار�س� � ��ات واخلربات املكت�سبة يف تنفيذ

باء -اال�ستعرا�ض ال ُقطري
طب� � ��ق الآلية عل� � ��ى جميع الدول الأط� � ��راف .وهي ت�شمل تدريجي� � ��ا تنفيذ االتفاقية
 -12تُ َّ
بكاملها.
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 -13ينبغ� � ��ي �إمتام ا�ستعرا�ض جميع الدول التي تك� � ��ون �أطرافاً يف بداية دورة اال�ستعرا�ض
يقرر امل�ؤمتر
قب� � ��ل ب� � ��دء دورة ا�ستعرا�ض جديدة .غري �أنه يج� � ��وز يف ظروف ا�ستثنائي� � ��ة �أن ّ
ا�سته� �ل��ال دورة ا�ستعرا�ض جديدة قبل �إمتام جميع عملي� � ��ات اال�ستعرا�ض اخلا�صة بالدورة
ال�سابق� � ��ة .وال تخ�ض� � ��ع �أي دولة طرف لال�ستعرا�ض مرتني خ� �ل��ال دورة ا�ستعرا�ض واحدة،
وذلك دون امل�سا�س بحق الدولة الطرف يف تقدمي معلومات جديدة.
 -14يج� � ��ب �أن يكون عدد ال� � ��دول الأطراف التي ت�شارك م� � ��ن كل جمموعة �إقليمية يف
معين� � ��ة متنا�سبا مع حجم تلك املجموع� � ��ة الإقليمية وعدد
عملي� � ��ة اال�ستعرا�ض يف �سنة ّ
�أع�ضائه� � ��ا من الدول الأطراف يف االتفاقية .ويجري اختي� � ��ار الدول الأطراف امل�شاركة
يف عملي� � ��ة اال�ستعرا�ض يف �سنة معينة م� � ��ن دورة اال�ستعرا�ض بالقرعة يف بداية كل دورة
ا�ستعرا�ض .ويجوز للدولة الطرف التي يقع عليها االختيار للم�شاركة يف اال�ستعرا�ض يف
معينة �أن ترجئ م�شاركتها �إىل ال�سنة التالية م� � ��ن دورة اال�ستعرا�ض� ،إذا كان لديها
�سن� � ��ة ّ
مربرا معقوال لذلك.
 -15ت� � ��ز ِّود كل دولة طرف الأمانة باملعلومات الت� � ��ي يطلبها امل�ؤمتر عن امتثالها وتنفيذها
لالتفاقي� � ��ة ،با�ستخدام قائمة التقييم الذاتي املرجعي� � ��ة ال�شاملة كخطوة �أولية لتحقيق هذا
وتقدم الدول الأطراف ردودا كاملة وحم ّدثة ودقيقة ويف حينها.
الغر�ض.
ّ
 -16تق� � � ّ�دم الأمانة �إىل الدول الأطراف امل�ساعدة التي تطلبها من �أجل �إعداد الردود على
�أ�سئلة القائمة املرجعية.
 -17تعينّ كل دولة طرف جهة ات�صال لتن�سيق م�شاركتها يف عملية اال�ستعرا�ض .وت�سعى كل
دول� � ��ة طرف �إىل تعيني �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ملهمة االت�صال ممن تتوفر لديهم اخلربة الفنية
ُ�ستعر�ضة من االتفاقية.
الالزمة ب�ش�أن الأحكام امل َ

�  -1إجراء اال�ستعرا�ض ال ُقطري
 -18يقوم با�ستعرا�ض كل دولة طرف دولتان �أُخريان من الدول الأطراف .وت�شارك الدولة
امل�ستعر�ضة م�شاركة فعالة يف عملية اال�ستعرا�ض.
الطرف
َ
امل�ستعر�ضتني منتمية �إىل املنطقة اجلغرافية نف�سها
 -19تكون �إحدى الدولتني الطرف� �ي��ن
ِ
امل�ستعر�ضة ،ويكون لديها� ،إن �أمكن ،نظام قانوين مماثل
التي تنتمي �إليها الدول� � ��ة الطرف
َ
امل�ستعر�ضة بالقـُرعة
امل�ستعر�ضة .ويجرى اختيار الدول الأط� � ��راف
لنظام الدول� � ��ة الطرف
ِ
َ
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تقوم الدول الأطراف با�ستعرا�ضات متبادلة .ويجوز
يف بداي� � ��ة كل �سنة من الدورة ،على �أ َّال
َ
امل�ستعر�ضة �أن تطلب تكرار �سحب القرع� � ��ة مرتني على الأكرث .ويجوز يف
للدولة الط� � ��رف
َ
ظروف ا�ستثنائية تكرار �سحب القرعة �أكرث من مرتني.
امل�ستعر�ضة
امل�ستعر�ضة �أن ت�ؤجل ا�ضطالعها بدور الدولة الطرف
 -20يجوز للدولة الطرف
ِ
َ
امل�ستعر�ضة مع مراعاة ما يقت�ضيه
طبق املبد�أ ذاته على الدول الأطراف
ِ
يف الع� � ��ام نف�سه .ويُ ّ
اختالف احلال .وبحلول نهاية دورة اال�ستعرا�ض يجب �أن تكون كل دولة طرف قد خ�ضعت
ال�ستعرا�ض خا�ص بها و�أجرت لغريها ا�ستعرا�ضاً واحداً على الأقل وثالثة ا�ستعرا�ضات على
الأكرث.
�راء حكوميني ي�صل عددهم �إىل  15خب� �ي��را لغر�ض القيام
 -21تُع� �ّي��نّ ك ُّل دول� � ��ة طرف خ� �ب� َ
وتعد الأمانة وتعمم ،قبل موعد �سحب القرعة الختيار الدول الأطراف
بعملية اال�ستعرا�ضّ .
امل�ستعر�ضة ،قائمة ب�أ�سماء �أولئك اخلرباء احلكوميني ،تت�ضمن معلومات عن خرباتهم املهنية
ِ
ومنا�صبه� � ��م احلالي� � ��ة ،واملنا�صب ذات ال�صلة الت� � ��ي �شغلوها �أو الأن�شط� � ��ة ذات ال�صلة التي
ا�ضطلعوا بها وجماالت خرباتهم الالزمة لدورة اال�ستعرا�ض املعنية .وت�سعى الدول الأطراف
�إىل تقدمي املعلومات الالزمة �إىل الأمانة لتنظيم تلك القائمة وحتديثها با�ستمرار.
 -22تتوىل الأمانة �صوغ جمموعة من املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني والأمانة ب�ش�أن
�إج� � ��راء ا�ستعرا�ضات التنفيذ ال ُقطرية (يُ�شار �إليها فيما يلي بـ"املبادئ التوجيهية") )4(،وذلك
ويقر فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ هذه املبادئ التوجيهية.
بالت�شاور مع الدول الأطراف.
ّ
مكتبياً
امل�ستعر�ضتان ،وفقا للمبادئ التوجيهية ،ا�ستعرا�ضا
 -23جُت� � ��ري الدولتان الطرفان
ِ
ّ
امل�ستعر�ضة على قائم� � ��ة التقييم الذاتي املرجعية ال�شاملة.
لل� � ��رد الوارد من الدولة الطرف
َ
ويت�ضمن هذا اال�ستعرا�ض املكتبي حتليال للرد ،ير ِّكز على التدابري امل َّتخذة لتنفيذ االتفاقية
ّ
�صودفت يف تنفيذها.
وعلى جوانب النجاح والتحديات التي ُ
املبينة يف الباب الثاين وطبقاً للمبادئ التوجيهية� ،أن
 -24يجوز ،وفقاً للمبادئ التوجيهية َّ
امل�ستعر�ضة �أن
امل�ستعر�ضتان ،بدعم من الأمانة� ،إىل الدولة الطرف
تطلب الدولتان الطرفان
ِ
َ
تق� � � ّ�دم �إي�ضاحات �أو معلومات �إ�ضافية �أو �أن تعالج م�سائل تكميلية ذات �صلة باال�ستعرا�ض.
وميكن �إجراء احلوار الب ّناء املرتتب على ذلك بو�سائل منها التوا�صل بالهاتف �أو بالفيديو �أو
تبادل الر�سائل الإلكرتونية ،ح�سبما يكون منا�سباً.
يخ�ص كل ا�ستعرا�ض قطري،
 -25تت� � ��وىل الأمانة �إعداد اجلدول الزمني وال�رشوط فيم� � ��ا
ّ
امل�ستعر�ضتني والدولة الطرف
وذلك بالت�شاور مع الدولتني الطرفني
امل�ستعر�ضة ،كما تتولىّ
ِ
َ
( )4انظر الوثيقة  ،CAC/COSP/IRG/2010/7امللحق.
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�صمم هذه اال�ستعرا�ضات
معاجل� � ��ة جميع امل�سائ� � ��ل ذات ال�صلة باال�ستعرا�ض .وينبغ� � ��ي �أن تُ َّ
بحيث ال ت�ستغرق ،مثاليا� ،أكرث من �ستة �أ�شهر.
 -26يتمخ�� � ��ض اال�ستعرا�ض القطري عن �إعداد تقرير ا�ستعرا�ض قـُطري ي�ستند ،رغبة يف
ويقره فريق
االت�س� � ��اق� ،إىل خمطط منوذجي( )5ت�ضعه الأمان� � ��ة بالت�شاور مع الدول الأطراف
ّ
ا�ستعرا�ض التنفيذ.
 -27جُترى عملية اال�ستعرا�ض القطري على النحو التايل:

(�أ)
ي�ستن� � ��د اال�ستعرا�� � ��ض املكتبي �إىل الردود على �أ�سئلة قائم� � ��ة التقييم الذاتي
امل�ستعر�ضة؛
تقدمها الدولة الطرف
املرجعية ال�شاملة و�أي معلومات تكميلية ّ
َ
(ب) يف �سي� � ��اق احل� � ��وار البنـّاء بني اخل� �ب��راء احلكوميني ،تق� � ��وم الدولة الطرف
امل�ستعر�ضة بتي�سري تبادل املعلومات ذات ال�صلة بتنفيذ االتفاقية؛
َ

امل�ستعر�ضة ع�ضوا يف منظمة دولية خمت�صة ت�شمل
(ج)	�إذا كانت الدولة الطرف
َ
واليته� � ��ا ق�ضاي� � ��ا مكافحة الف�ساد �أو �آلي� � ��ة �إقليمية �أو دولية ملكافح� � ��ة الف�ساد ومنعه ،يجوز
امل�ستعر�ضتني �أن تنظرا فيما �أ�صدرته تلك املنظمة �أو الآلية من املعلومات
للدولتني الطرفني
ِ
ذات ال�صلة بتنفيذ االتفاقية.
امل�ستعر�ضة �إىل �إعداد ردودها على �أ�سئلة قائمة التقييم الذاتي
 -28ت�سعى الدولة الطرف
َ
املرجعي� � ��ة ال�شاملة من خالل �إج� � ��راء م�شاورات وا�سعة النطاق عل� � ��ى ال�صعيد الوطني ومع
كل املعني� �ي��ن من �أ�صحاب امل�صلحة ،وال �سيما القط� � ��اع اخلا�ص والأفراد واجلماعات خارج
القطاع العام.
 -29ينبغ� � ��ي �أن يُ�ستكم� � ��ل اال�ستعرا�� � ��ض املكتبـ� � ��ي� ،إذا وافقت على ذل� � ��ك الدولة الطرف
امل�ستعر�ضة ،ب� ّأي و�سائل �أخرى من و�سائل احلوار املبا�رش ،مثل القيام بزيارة قطرية �أو عقد
َ
اجتماع م�شرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا ،وفقاً للمبادئ التوجيهية.
ت�شج� � ��ع الدول الأطراف على تي�سري التعامل مع كل �أ�صحاب امل�صلحة الوطنيني �أثناء
-30
َّ
الزيارات القطرية.
�رسية جميع املعلومات التي
 -31حتاف� � ��ظ الدول الأطراف
ِ
امل�ستعر�ضة وكذلك الأمانة على ّ
يتم احل�صول عليها �أثناء عملية اال�ستعرا�ض ال ُقطري �أو تُ�ستخدم فيها.
( )5انظر الوثيقة  ،CAC/COSP/IRG/2010/7امللحق ،التذييل.
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دوري������ة للخ���ب��راء الذي������ن ي�شارك������ون يف عملية
 -32تنظّ ������م الأمان������ة دورات تدري������ب
ّ
اال�ستعرا�������ض ،من �أجل تعريفهم باملب������ادئ التوجيهية وتعزيز قدرتهم على امل�شاركة يف
عملية اال�ستعرا�ض.

 -2نتائج عملية اال�ستعرا�ض ال ُقطري
امل�ستعر�ضتان ،وفقا للمبادئ التوجيهية واملخطط النموذجي،
 -33تع ّد الدولتان الطرفان
ِ
تقرير ا�ستعرا�ض قـُطرياً ،ي�شتمل على خال�صة وافية ،بالتعاون والتن�سيق الوثيقني مع الدولة
َ
ويحدد التقرير التجارب الناجحة واملمار�سات
أمانة.
ل
ا
من
ومب�ساعدة
�ضة
امل�ستعر
�رف
الط� � �
ّ
َ
يت�ضمن ،ح�سب
ويقدم مالحظات ب�ش�أن تنفيذ االتفاقية .كما
اجليدة والتحديات املطروحة
ّ
ّ
االقت�ضاء ،حتديد االحتياجات من امل�ساعدة التقنية الالزمة لتح�سني تنفيذ االتفاقية.
وخال�صته الوافية يف �صيغة نهائية لدى االتفاق
 -34يُو�ض� � ��ع تقرير اال�ستعرا�ض ال ُقط� � ��ري ُ
امل�ستعر�ضة.
امل�ستعر�ضتني والدولة الطرف
عليه بني الدولتني الطرفني
ِ
َ
  -35جتم� � ��ع الأمانة �أعم و�أن�سب ما يرد يف تقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطرية من معلومات عن
التجارب الناجحة واملمار�سات اجليدة والتحديات املطروحة ومن املالحظات واالحتياجات
من امل�ساعدة التقنية ،وتدرجها م�ص ّنفة بح�سب املوا�ضيع املحورية يف “تقرير موا�ضيعي عن
التنفيذ" ويف �إ�ضافات تكميلية �إقليمية ،من �أجل �إحالتها كلها �إىل فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ.
 -36تُرتجم اخلال�صة الوافية لكل تقرير من تقارير اال�ستعرا�ض القطرية التي و�ضعت يف
�صيغته� � ��ا النهائية �إىل لغات الأمم املتح� � ��دة الر�سمية ال�ست وتتاح باعتبارها من وثائق فريق
ا�ستعرا�ض التنفيذ ،وذلك لغر�ض العلم بها فقط.
 -37تظل تقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطري �رسية.
امل�ستعر�ضة على ممار�سة حقها ال�سي� � ��ادي يف ن�رش تقريرها
ت�شج� � ��ع الدولة الط� � ��رف
-38
َّ
َ
اال�ستعرا�ضي �أو ال ُقطري �أو ن�رش جزء منه.
 -39ت�سع� � ��ى ال� � ��دول الأطراف ،من �أجل حت�سني وتوطيد تعاونه� � ��ا والإفادة من جتارب
غريها� ،إىل �إتاحة فر�صة االطالع على تقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطرية �أمام �أي دولة �أخرى
بن� � ��اء على طلب تلك الدولة .وعلى الدولة الطرف الطالبة �أن حترتم كل االحرتام �رسية
تلك التقارير.
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�  -3إجراءات املتابعة
 -40تق � � � ّدم كل دولة طرف ،خالل فرتة اال�ستعرا�� � ��ض التالية ،يف �إطار ردودها على قائمة
التقدم املح� � ��رز فيما يتعلق باملالحظات
التقيي� � ��م الذاتي املرجعي� � ��ة ال�شاملة ،معلومات عن
ّ
الواردة يف تقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطرية ال�سابقة اخلا�صة بها .وعند االقت�ضاء ،تق ّدم الدول
الأطراف معلومات �أي�ضاً عن مدى تلبية االحتياجات من امل�ساعدة التقنية التي طلبتها فيما
يتعلق بتقرير اال�ستعرا�ض ال ُقطري اخلا�ص بها.
 -41يت� � ��وىل امل�ؤمتر ،من خالل فري� � ��ق ا�ستعرا�ض التنفيذ ،تقييم الإج� � ��راءات واملتطلبات،
وتكييفها حيثما اقت�ضى الأمر ،وذلك من قبيل متابعة اال�ستنتاجات واملالحظات التي تن�ش�أ
عن عملية اال�ستعرا�ض.

جيم -فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ
 -42يَك� � ��ون فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ فريق � � �اً حكومياً دولياً مفتوح الع�ضوية م�ؤلّفا من دول
�أطراف ،ويعمل حتت �سلطة امل�ؤمتر ويرفع التقارير �إليه.
 -43يجتمع فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ يف فيينا مر ًة يف ال�سنة على الأقل.
 -44تك� � ��ون مهام فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ تكوين �ص� � ��ورة �إجمالية عن عملية اال�ستعرا�ض
التحديات واملمار�سات اجليدة والنظر يف االحتياجات من امل�ساعدة التقنية،
للوق� � ��وف على
ّ
فعال .وتُ�ستخدم التقاري� � ��ر املوا�ضيعية عن
وذلك بغي� � ��ة �ضمان تنفيذ االتفاقية عل� � ��ى نحو ّ
ويقدم فريق
التنفي� � ��ذ ك�أ�سا�س للعمل التحليلي الذي ي�ضطلع به فري� � ��ق ا�ستعرا�ض التنفيذ.
ّ
بناء على ما يجريه من مداوالت ،تو�صي� � ��ات وا�ستنتاجات �إىل امل�ؤمتر
ا�ستعرا�� � ��ض التنفي� � ��ذً ،
للنظر فيها واملوافقة عليها.

دال -م�ؤمتر الدول الأطراف
 -45يتوىل امل�ؤمتر م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات العامة وحتديد الأولويات ذات ال�صلة بعملية
اال�ستعرا�ض.
 -46ينظر امل�ؤمتر يف التو�صيات واال�ستنتاجات املق ّدمة من فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ.
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 -47يح� � � ّ�دد امل�ؤمتر مراح� � ��ل عملية اال�ستعرا�� � ��ض ودوراتها ،وكذلك نط� � ��اق اال�ستعرا�ض
وت�سل�سله املوا�ضيع� � ��ي وتفا�صيله .وتُختتم مرحلة اال�ستعرا�ض ل� � ��دى �إمتام ا�ستعرا�ض حالة
ق�سم كل مرحلة �إىل دورات زمنية
تنفي� � ��ذ جميع مواد االتفاقية يف كل الدول الأط� � ��راف .وتُ َّ
ا�ستعرا�ضي� � ��ة .ويُح� � � ّ�دد امل�ؤمتر م � � � ّدة كل دورة من دورات اال�ستعرا�ض ،ويق� � � ّ�رر عدد الدول
الأط� � ��راف التي ت�شارك يف كل �سنة من دورة اال�ستعرا�ض ،مع مراعاة عدد الدول الأطراف
املقرر ا�ستعرا�ضها ونطاق دورة اال�ستعرا�ض.
َّ
 -48يُق� � � ّ�ر امل�ؤمت� � ��ر � ّأي تعديالت جُترى يف امل�ستقبل على الإط� � ��ار املرجعي للآلية .ويتوىل
امل�ؤمتر ،عقب اكتمال كل دورة ا�ستعرا�ض ،تقييم �أداء الآلية و�إطارها املرجعي.

خام�س ًا -الأمانة
 -49ت�ضطلع �أمانة امل�ؤمتر مبهام �أمانة الآلية ،وت�ؤ ِّدي كل املهام الالزمة ل�ضمان كفاءة �أداء
بناء على طلبها،
الآلية ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقني واملو�ضوعي �إىل الدول الأطرافً ،
يف �سياق �أداءِ مهام الآليةِ .

�ساد�س ًا -اللغات
 -50لغ� � ��ات عمل الآلية هي اللغ� � ��ات الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سي� � ��ة وال�صينية والعربية
والفرن�سية ،رهناً ب�أحكام هذا الباب.
 -51يج� � ��وز �إج� � ��راء عملية اال�ستعرا�ض ال ُقط� � ��ري ب� ّأي لغة من لغات عم� � ��ل الآلية .وتتوىل
الأمان� � ��ة م�س�ؤولية توفري ما يلزم م� � ��ن ترجمة حتريرية و�شفوية �إىل � ٍّأي من لغات عمل الآلية
ح�سبما يكون �رضورياً لأداء مهامها بكفاءة.
 -52ت�سع� � ��ى الأمان� � ��ة �إىل التما�� � ��س تربع� � ��ات لتوف� �ي��ر الرتجم� � ��ة التحريري� � ��ة وال�شفوي� � ��ة
امل�ستعر�ضة
�إىل لغات �أخرى غري لغات عمل الآلية ال�ست� ،إذا ما طلبت منها الدولة الطرف
َ
ذلك.
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 -53تُعت� �ب��ر اخلال�صات الوافية لتقاري� � ��ر اال�ستعرا�ض ال ُقطري� � ��ة والتقرير املوا�ضيعي عن
التنفيذ من وثائق امل�ؤمتر ،ومن ث ََّم ف�إنها تُن�رش بلغات عمل الآلية ال�ست.

�سابع ًا -التمويل
  -54تمُ َّول احتياجات الآلية و�أمانتها من امليزانية العادية للأمم املتحدة.
املبينة يف الفقرت� �ي��ن  29و 32والتي تتعلق
  -55تمُ � � � َّ�ول من خالل التربعات االحتياج� � ��ات ّ
بجمل� � ��ة �أمور منه� � ��ا الزيارات ال ُقطرية املطلوبة واالجتماع� � ��ات امل�شرتكة التي تعقد يف مقر
مكت� � ��ب الأمم املتحدة يف فيينا وتدريب اخلرباء ،على �أن تكون هذه التربعات بال �رشوط �أو
ت�أثري.
 -56تكون الأمانة م�س�ؤولة عن �إعداد ميزانية مقرتحة لكل فرتة �سنتني لأن�شطة الآلية.
 -57ينظ� � ��ر امل�ؤمتر يف ميزانية الآلي� � ��ة كل �سنتني .وت�ضمن امليزانية �أداء الآلية عملها على
نحو يت�سم بالكفاءة واال�ستمرارية والنـزاهة.
 -58تُز َّود الأمانة باملوارد املالية والب�رشية الوافية لتمكينها من �أداء املهام امل�سندة �إليها يف
هذا الإطار املرجعي.

ثامن ًا -م�شاركة الدول ِّ
املوقعة
على االتفاقية يف الآلية
م�ستعر�ضة
 -59يجوز لأي دولة موقِّعة على االتفاقية �أن ت�شارك يف الآلية باعتبارها دولة
َ
�سدد التكاليف املرتبطة بهذه امل�شاركة من التربعات املتاحة.
على �أ�سا�س طوعي ،وتُ ّ
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مبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني والأمانة
ب�ش�أن �إجراء اال�ستعرا�ضات القُ طرية
�أو ًال -توجيهات عامة
 -1ي�سرت�ش� � ��د اخلرباءُ احلكوميون والأمان� � ��ة ،طيلة عملية اال�ستعرا�� � ��ض ،بالأحكام ذات
ال�صلة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد( )6والإطار املرجعي لآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ
()7
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 -2يتعينّ على اخلرباء احلكوميني ،على وجه اخل�صو�ص� ،أن ي�ضعوا يف اعتبارهم الفقرة
 1من املادة  4من االتفاقية ،التي تن�ص على �أن ت�ؤ ِّدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى
االتفاقي� � ��ة على نحو ي ّت�سق مع مبد�أي امل�س� � ��اواة يف ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية للدول ،ومع
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى.
مبد�أ عدم
ّ
 -3يتعينّ عل� � ��ى اخلرباء احلكوميني ،ف�ضال عن ذلك� ،أن يُج� � ��روا هذه اال�ستعرا�ضات وهم
يدركون متاما الغر�ض من عملية اال�ستعرا�ض كما هو حمدد يف الفقرة  11من الإطار املرجعي.
 -4يتعينّ على اخلرباء احلكومي� �ي��ن �أن يحرتموا النهج اجلماعي يف كل تفاعالتهم �أثناء
يت�رصفوا بكيا�سة ودبلوما�سية ،و�أن يلتزموا املو�ضوعية
عملية اال�ستعرا�ض .ويُتوقّع منهم �أن
َّ
للتكيف مع التغيريات يف
والنـزاهة .ويتعني عليه� � ��م �أن يكونوا مرنني يف نهجهم وم�ستع ِّدين
ّ
اجلداول الزمنية.
�رسية جميع
 -5يتع� �ّي��نّ على اخل� �ب��راء احلكوميني و�أع�ض� � ��اء الأمانة �أن يحافظوا عل� � ��ى ّ
املعلوم� � ��ات التي يح�صلون عليها �أو ي�ستخدمونها �أثناء عملية اال�ستعرا�ض ال ُقطرية ،وكذلك
عل� � ��ى �رسية الوثائق الناجتة على النحو املحدد يف الإطار املرجعي .ف�إذا كانت هناك �أ�س�س
( )6الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349رقم .42146
( ،CAC/COSP/2009/15 )7الف�صل �أوالً ،اجلزء �ألف ،القرار  ،1/3امللحق.
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جدي� � ��ة لالعتقاد ب�أن خبرياً حكومياً �أو ع�ض� � ��واً يف الأمانة قد �أخ ّل بااللتزام باحلفاظ على
ّ
ال�رسية ،يتعينّ على الأمانة �إبالغ فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ بذلك.
ّ
 -6يُتو ّق� � ��ع �أي�ضا من اخل� �ب��راء احلكومي� �ي��ن �أ ّال يخ�ضعوا ل ّأي ت�أث� �ي��ر يف تقييمهم لتنفيذ
االتفاقية .وبينم� � ��ا ينبغي �أن ت�ؤخذ يف االعتبار املعلومات امل�ستم� � � َّ�دة من املنظمات الدولية
املخت�ص� � ��ة التي ت�شمل الواليات امل�سندة �إليه� � ��ا م�سائل مكافحة الف�ساد ومن الآليات الدولية
والإقليمية الأخرى املعنية مبكافحة الف�ساد ومنعه ،ف�إن على اخلرباء احلكوميني يف الوقت
امل�ستعر�ضة من
نف�س� � ��ه �أن يُجروا حتليلهم اخلا�ص بهم للوقائع التي توفّرها الدولة الطرف
َ
�أج� � ��ل تقدمي ا�ستنتاجات م ّت�سقة مع جميع املقت�ضي� � ��ات املحددة الواردة يف �أحكام االتفاقية
التي يجري ا�ستعرا�ضها.
�شجع اخلرباء احلكومي� � ��ون ،طيلة عملية اال�ستعرا�ض ،على االت�صال بالأمانة لطلب
 -7يُ َّ
�أي م�ساعدة يحتاجون �إليها.

حمددة لإجراء اال�ستعرا�ض
ثاني ًا�  -إر�شادات َّ
 -8وفق� � ��ا للإطار املرجعي لآلي� � ��ة اال�ستعرا�ض وات�ساقا مع �أهمي� � ��ة �ضمان فعالية عملية
اال�ستعرا�ض وكفاءتها ،جُترى اال�ستعرا�ضات بروح التعاون الب ّناء واحلوار والثقة املتبادلة.
 -9ت�سعى الدول الأطراف والأمانة �إىل االلتزام باحلدود الزمنية اال�سرت�شادية املبينة يف
الفقرات الواردة �أدناه.
 -10ي�ستع ُّد اخلرباء احلكوميون بالقيام مبا يلي:
(�أ) درا�سة االتفاقية والإطار املرجعي للآلية ،مبا يف ذلك هذه املبادئ التوجيهية،
درا�سة دقيقة؛
(ب) االط� �ل��اع على الدلي� � ��ل الت�رشيعي لتنفيذ اتفاقي� � ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
الف�س� � ��اد( )8ف�ضال عن ال�سجالت الر�سمية (الأعم� � ��ال التح�ضريية) للمفاو�ضات املتعلقة
( )8من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.06.IV.16
16

باالتفاقية ،وخ�صو�صا الأجزاء املتعلقة باملواد التي �ستكون مو�ضوع الدورة اال�ستعرا�ضية
ذات ال�صلة؛
امل�ستعر�ضة يف قائمة التقييم
(ج) ا�ستعرا�� � ��ض الردود املق ّدمة من الدولة الط� � ��رف
َ
املكملة لها ،والإملام بامل�سائل التي تعاجلها
الذاتي املرجعية ال�شاملة اخلا�ص� � ��ة بها والوثائق
ّ
امل�ستعر�ضة؛
الدولة الطرف
َ
(د)  �إبالغ الأمانة عند احلاج� � ��ة �إىل معلومات ومواد �إ�ضافية وت�سليط ال�ضوء على
امل�سائل التي ت�ستلزم املزيد من التو�ضيح.
 -11تُنَ ِّظ� � ��م الأمانة دورات تدريبية دورية للخرباء احلكومي� �ي��ن الذين ي�شاركون يف عملية
اال�ستعرا�ض ،لكي يطّ لعوا على املبادئ التوجيهية احلالية ويزيدوا قدرتهم على امل�شاركة يف
عملية اال�ستعرا�ض.
امل�ستعر�ضتني ،يف
امل�ستعر�ضة والدولتني الطرفني
 -12تبل� � ��غ الأمانة ر�سميا الدولة الطرف
ِ
َ
غ�ض� � ��ون �شهر واحد من �سحب القرعة ،ببدء �إجراء اال�ستعرا�ض القطري ،ف�ضال عن جميع
امل�سائ� � ��ل الإجرائية ذات ال�صلة ،مبا فيها اجلدول الزمن� � ��ي لتدريب اخلرباء وجدول زمني
م�ؤقت لال�ستعرا�ض القطري.
امل�ستعر�ض� � ��ة ،يف غ�ضون ثالثة �أ�سابيع من �إبالغها ر�سميا ،جهة
 -13تعينِّ الدولة الطرف
َ
حمورية—وتخط� � ��ر الأمانة بذلك—لتن�سيق م�شاركتها يف اال�ستعرا�ض ،وفقا للفقرة  17من
الإطار املرجعي لآلية اال�ستعرا�ض .وتنتدب الأمانة موظفا لكل ا�ستعرا�ض.
امل�ستعر�ض� � ��ة والدولتني الطرفني
 -14جُت� � ��ري الأمانة م�شاورات م� � ��ع الدولة الطرف
َ
امل�ستعر�ضت� �ي��ن ب�ش�أن و�ضع ج� � ��داول اال�ستعرا�ض القطري الزمني� � ��ة ومتطلباته ،مبا يف
ِ
ذل� � ��ك اختيار لغة �أو لغات العمل لال�ستعرا�ض القطري وفقا للباب ال�ساد�س من الإطار
املرجعي لآلية اال�ستعرا�ض .وتوفر الأمانة الرتجمة من هذه اللغات و�إليها طوال عملية
اال�ستعرا�ض.
امل�ستعر�ضة الأمانة ،يف غ�ضون �شهرين من �إبالغها ر�سميا ببدء
 -15تُ� � ��ز ّود الدولة الطرف
َ
�إجراء اال�ستعرا�ض القطري ،باملعلومات املطلوبة ب�ش�أن امتثالها وتنفيذها لالتفاقية ،وذلك
وتقدم
با�ستخ� � ��دام قائم� � ��ة التقييم الذاتي املرجعي� � ��ة ال�شاملة كخطوة �أولية له� � ��ذا الغر�ض.
ِّ
الأمان� � ��ة امل�ساعدة يف �إعداد الردود �إىل الدول الأط� � ��راف التي تطلب تلك امل�ساعدة .وتقوم
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الأمانة ،يف غ�ضون �شهر واحد من ت�سلّم الرد امل�ستوفى على القائمة املرجعية ،برتجمة هذا
الرد وبتعميمه على اخلرباء احلكوميني.
 -16يُ�ش� � ��ارك اخل� �ب��راء احلكومي� � ��ون ،يف غ�ضون �شهر واح� � ��د من �إب� �ل��اغ الدولة الطرف
امل�ستعر�ضة ر�سميا ببدء �إجراء اال�ستعرا�ض القطري ،يف عملية توا�صل بالهاتف �أو بالفيديو
َ
امل�ستعر�ضتني والدولة
تنظّ مها الأمانة ،بغر�� � ��ض التعريف الأويل بكل من الدولتني الطرفني
ِ
امل�ستعر�ضة وموظف الأمانة املنتدب لال�ستعرا�ض القطري ،وكذلك بغر�ض التوجيه
الطرف
َ
العام ،مبا يف ذلك ا�ستعرا�ض اجلدول الزمني واملتطلبات املحددة لال�ستعرا�ض.
امل�ستعر�ضت� �ي��ن كيفية توزيع املهام
 -17يق� � � ّ�رر اخلرباء احلكومي� � ��ون من الدولتني الطرفني
ِ
وامل�سائل فيما بينهم� ،آخذين يف االعتبار ميادين اخت�صا�صهم.
 -18يف ح� �ي��ن يجب �أن يقي� � ��م اخلرباء احلكومي� � ��ون خطوط ات�صال م� � ��ع الدولة الطرف
امل�ستعر�ضة ،يجب �أن يُبقي اخلرباء الأمانة على علم بجميع هذه االت�صاالت.
َ
 -19على اخل� �ب��راء احلكوميني ،طيلة العملية� ،أن ينظ� � ��روا بال�شكل املنا�سب يف املعلومات
امل�ستعر�ضة مبختلف و�سائط االت�صال كما هو مبني يف
واملواد التي توفـّرها الدولة الطرف
َ
الإطار املرجعي لآلية اال�ستعرا�ض.
 -20يج� � ��ب �أن ي�ضع اخلرباء احلكوميون يف اعتباره� � ��م ،عندما يطلبون معلومات �إ�ضافية
ويلتم�س� � ��ون التو�ضيح ،الطاب� � ��ع غري العدائي وغري االقتحامي وغ� �ي��ر العقابي لال�ستعرا�ض،
امل�ستعر�ضة عل� � ��ى التو�صل �إىل التنفيذ
واله� � ��دف العام املتمث� � ��ل يف م�ساعدة الدولة الطرف
َ
الكامل لالتفاقية.
 -21يف غ�ض� � ��ون �شهر واحد من تلق� � ��ي الرد امل�ستوفى على قائمة التقييم الذاتي املرجعية
امل�ستعر�ضة ،يجب �أن يقدم اخلرباء
ال�شامل� � ��ة و�أية معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف
َ
احلكومي� � ��ون �إىل الأمان� � ��ة نتائج اال�ستعرا�� � ��ض املكتبي ،مبا يف ذلك طلب� � ��ات احل�صول على
�إي�ضاحات �أو معلومات �إ�ضافية �أو �أ�سئلة تكميلية ،لكي ترتجم �إىل لغات اال�ستعرا�ض املحددة
امل�ستعر�ضة.
وتقدم �إىل الدولة الطرف
َ
 -22عل� � ��ى اخلرباء احلكوميني �أن يتجنبوا ،خالل اال�ستعرا�� � ��ض املكتبي ،تكرار الن�صو�ص
التي �سبق ورودها يف قائمة التقييم الذاتي املرجعية ال�شاملة .ويجب �أن يكون اال�ستعرا�ض
املكتب� � ��ي موجزا وقائما على الوقائ� � ��ع و�أن ي�شتمل على تعليل قوي ال�ستنتاجات اال�ستعرا�ض
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ا�ستخدام لغة مو�ضوعية وحمايدة .وعند
مما ي�ساعد على الفهم يف هذا ال�صدد
املكتب� � ��ي .و ّ
ُ
ا�ستخدام املخت�رصات لأول مرة يجب بيان ما ترمز �إليه هذه املخت�رصات بعبارات كاملة.
امل�ستعر�ضة نتائج اال�ستعرا�ض املكتبي ،يجب �أن تنظم
 -23بعد �أن تتلقى الدولة الط� � ��رف
َ
الأمانة جل�سة توا�صل بالهاتف �أو بالفيديو جتمع اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني
امل�ستعر�ضة .ويقوم اخلرباء احلكوميون من الدولتني الطرفني
امل�ستعر�ضتني والدولة الطرف
ِ
َ
تخ�صهم من اال�ستعرا�ض املكتبي و�رشح
امل�ستعر�ضتني �أثناء هذه اجلل�سة بعر�ض الأجزاء التي
ِ
ّ
اال�ستنتاج� � ��ات .وي�ستمر احلوار الذي يعقب ذلك ،يف احلالة املثالية ،ملدة ت�صل �إىل �شهرين،
وي�شتم� � ��ل على تقدمي طلبات للح�صول على مزيد م� � ��ن املعلومات �أو طرح �أ�سئلة حمددة من
امل�ستعر�ضة ،وذلك با�ستخدام خمتلف
جان� � ��ب اخلرباء احلكوميني ،ترد عليها الدولة الطرف
َ
و�سائ� � ��ل احلوار مب� � ��ا فيها جل�سات التوا�ص� � ��ل بالهاتف �أو بالفيديو �أو تب� � ��ادل ر�سائل الربيد
الإلك� �ت��روين �أو غري ذلك م� � ��ن و�سائل احلوار املبا�رش على النح� � ��و املذكور يف الفقرة  29من
الإطار املرجعي لآلية اال�ستعرا�ض واملحددة �أدناه.
 -24ينبغ� � ��ي �أن يُ�ستكم� � ��ل اال�ستعرا�� � ��ض املكتبـ� � ��ي� ،إذا وافقت على ذل� � ��ك الدولة الطرف
امل�ستعر�ضة ،ب� ّأي و�سائل �أخرى من و�سائل احلوار املبا�رش ،مثل القيام بزيارة قطرية �أو عقد
َ
امل�ستعر�ضة
اجتم� � ��اع م�شرتك يف مكت� � ��ب الأمم املتحدة يف فيينا .وت�ضطلع الدول� � ��ة الطرف
َ
بتخطي� � ��ط وتنظيم الزيارة القطرية �أو االجتماع امل�شرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
تي�س الأمانة جمي� � ��ع الرتتيبات العملية ،يتخذ اخلرباء احلكوميون جميع التدابري
ويف حني رِّ
الالزم� � ��ة من جانبه� � ��م للم�شاركة يف الزيارة القطرية �أو االجتم� � ��اع امل�شرتك يف مكتب الأمم
املتحدة يف فيينا ،وا�ضعني يف اعتبارهم الفقرة  30من الإطار املرجعي.
 -25خ� �ل��ال الزيارة القطرية �أو االجتماع امل�شرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا ،يجب
املبينة يف التوجيهات العامة الواردة �أعاله.
�أن يتقيد اخلرباء احلكوميون باملبادئ واملعايري ّ
فعال وب ّناء يف كل االجتماعات،
 -26يُتو َّق� � ��ع من اخلرباء احلكوميني �أن ي�شاركوا على نحو ّ
مبا يف ذلك يف اجلل�سات الداخلية ال�ستخال�ص املعلومات يف نهاية كل يوم عمل �أو يف نهاية
الزيارة ال ُقطرية �أو االجتماع امل�شرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
 -27يُتو َّق� � ��ع من اخل� �ب��راء احلكوميني التزام االح� �ت��رام واللباق� � ��ة يف االجتماعات ،وذلك
املحددة يف الربنامج و�إتاح� � ��ة الوقت جلميع الأع�ضاء للم�شاركة.
بتقيده� � ��م بالأطر الزمنية
ّ
ُّ
ويتوقع من اخل� �ب��راء احلكوميني يف الوقت نف�سه �أن يتحلّوا باملرونة ،ل ّأن الربنامج قد يتغيرّ
�أثناء الزيارة القطرية �أو االجتماع امل�شرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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يتوخى من طرح الأ�سئلة ا�ستكمال املعلوم� � ��ات التي وفرتها الدولة الطرف
 -28يج� � ��ب �أن ّ
ثم ،يجب �أن يلتزم اخلرباء جانب
امل�ستعر�ض� � ��ة ،و�أن تقت�رص على عملية اال�ستعرا�ض .وم� � ��ن ّ
َ
احلياد و�أن ميتنعوا عن �إبداء �آراء �شخ�صية �أثناء االجتماعات.
 -29يُتوقّع من اخلرباء احلكوميني �أن يد ِّونوا مالحظاتهم �أثناء االجتماعات كلها ،مبا يتيح
لهم �إمكانية الرجوع �إليها لإعداد تقرير اال�ستعرا�ض القطري النهائي .ويجب �أن يتقا�سموا
�آراءه� � ��م وا�ستنتاجاتهم الأ ّولية كتابيا فيما بينهم ومع الأمانة يف غ�ضون �أ�سبوعني من انتهاء
الزيارة ال ُقطرية �أو االجتماع امل�شرتك يف مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
 -30يف املرحلة النهائية من عملية اال�ستعرا�ض القطري ،ويف�ضل �أن يكون ذلك يف غ�ضون
خم�سة �أ�شهر م� � ��ن بداية اال�ستعرا�ض ،يقوم اخلرباء احلكوميون ،ا�ستنادا �إىل �شكل املخطط
النموذجي ،ومب�ساعدة من الأمانة ،ب�إعداد م�رشوع تقرير اال�ستعرا�ض القطري و�إر�ساله �إىل
ويحدد التقرير التجارب الناجحة
امل�ستعر�ضة باللغة املحددة لال�ستعرا�ض.
الدول� � ��ة الطرف
ّ
َ
ويقدم مالحظات ب�ش�أن تنفيذ االتفاقية .ويجب
واملمار�سات اجليدة والتحديات املواجه� � ��ة
ّ
يت�ضم� � ��ن التقرير ،عند االقت�ض� � ��اء ،حتديد االحتياجات من امل�ساع� � ��دة التقنية الالزمة
�أن
ّ
امل�ستعر�ضة يف م�رشوع
لغر�� � ��ض حت�سني تنفيذ االتفاقية .وت� � ��درج تعليقات الدولة الط� � ��رف
َ
تقرير اال�ستعرا�ض القطري.
 -31عل� � ��ى اخلرباء احلكوميني �أن يدرج� � ��وا مالحظات ب�ش�أن تنفيذ م� � ��واد االتفاقية قيد
اال�ستعرا�ض يف القانون الوطني ،وكذلك ب�ش�أن تطبيقها يف املمار�سة العملية.
 -32على اخل� �ب��راء احلكوميني �أي�ضا �أن يح ّددوا التج� � ��ارب الناجحة واملمار�سات اجليدة
والتحدي� � ��ات املواجهة ويقدموا مالحظات ب�ش�أن تنفيذ املواد قيد اال�ستعرا�ض من االتفاقية
واملجاالت التي قد ت�ستدعي تقدمي امل�ساعدة التقنية.
امل�ستعر�ضة وح�سب االقت�ضاء ،يج� � ��وز �أن يُطلب من اخلرباء
�اء على طلب الدول� � ��ة
 -33بن� � � ً
َ
احلكومي� �ي��ن �أن يقدم� � ��وا �إىل الدولة الطرف
امل�ستعر�ضة تو�ضيح� � ��ات ب�ش�أن كيفية الت�صدي
َ
للتحدي� � ��ات امل�ستبان� � ��ة ،لتمكني الدولة املعنية من تنفيذ م� � ��واد االتفاقية ذات ال�صلة تنفيذاً
وفعاالً.
تاماً ّ
امل�ستعر�ضة
 -34تر�س� � ��ل الأمان� � ��ة م�رشوع تقري� � ��ر اال�ستعرا�ض القط� � ��ري هذا �إىل الدول� � ��ة
َ
امل�ستعر�ضة
للموافق� � ��ة علي� � ��ه .ويف حال ع� � ��دم املوافقة ،يُجرى ح� � ��وار بني الدولة الط� � ��رف
َ
واخلرباء احلكوميني من �أجل التو�صل بتوافق الآراء �إىل تقرير نهائي .وتع ّد الحقا خال�صة
وافية ويتفق عليها.
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املخطط النموذجي لتقارير اال�ستعرا�ض القُ طرية
واخلال�صات الوافية
امل�ستعر�ضت� �ي��ن] بخ�صو�ص تنفي� � ��ذ [ا�سم الدولة
اال�ستعرا�� � ��ض ال� � ��ذي قامت ب� � ��ه [ا�سما الدولت� �ي��ن
ِ
امل�ستعر�ضة] للمادة (املواد) [رقمها (�أرقامها)] من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أثناء دورة
َ
اال�ستعرا�ض [الإطار الزمني]

مقدمة
�أو ًال-
ّ
�  -1أُن�ش� � ��ئ م�ؤمتر ال� � ��دول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح� � ��ة الف�ساد عمال باملادة 63
من االتفاقية لكي ي�ضطلع بجملة �أمور منها الت�شجيع على تنفيذ االتفاقية وا�ستعرا�ض تنفيذها.
 -2وعم� �ل��ا بالفقرة  7من امل� � ��ادة  63من االتفاقية� ،أن�ش�أ امل�ؤمت� � ��ر يف دورته الثالثة ،املعقودة يف
الدوح� � ��ة من � 9إىل  13ت�رشين الثاين/نوفم� �ب��ر � ،2009آلي َة ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية .وقد �أُن�شئت
ه� � ��ذه الآلية �أي�ض� � ��ا عمال بالفقرة  1من املادة  4م� � ��ن االتفاقية ،التي تن�ص عل� � ��ى �أن ت�ؤ ِّدي الدول
الأط� � ��راف التزاماته� � ��ا مبقت�ضى ه� � ��ذه االتفاقية على نح� � ��و يتفق مع مبد�أي امل�س� � ��اواة يف ال�سيادة
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى.
وال�سالمة الإقليمية للدول ،ومع مبد�أ عدم
ّ
 -3و�آلي� � ��ة اال�ستعرا�� � ��ض هي عملي� � ��ة حكومية دولية هدفه� � ��ا العام تقدمي امل�ساع� � ��دة �إىل الدول
الأطراف يف تنفيذ االتفاقية.
-4

وت�ستند عملية اال�ستعرا�ض �إىل الإطار املرجعي لآلية اال�ستعرا�ض.

ثاني ًا -العملية
امل�ستعر�ضة] �إىل
 -5ي�ستن� � ��د اال�ستعرا�ض التايل اخلا�ص بتنفيذ االتفاقية من جانب [ا�سم الدولة
َ
امل�ستعر�ضة]،
ال� � ��رد امل�ستوفى على قائمة التقييم الذاتي املرجعية ال�شاملة الواردة من [ا�سم الدولة
َ
و�أي معلومات تكميلي� � ��ة مقدمة وفقا للفقرة  27من الإطار املرجعي لآلية اال�ستعرا�ض ،و�إىل نتائج
امل�ستعر�ضتني والدولة
احل� � ��وار الب ّناء الذي �أُجري بني اخل� �ب��راء احلكوميني من [�أ�سماء الدولت� �ي��ن
ِ
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امل�ستعر�ض� � ��ة] بوا�سط� � ��ة [التوا�صل بالهاتف �أو بالفيديو �أو تب� � ��ادل الر�سائل الإلكرتونية �أو �أي و�سيلة
َ
�أخرى للحوار املبا�رش وفقا للإطار املرجعي] ،ومب�شاركة [�أ�سماء اخلرباء امل�شاركني].
[الفقرة االختيارية :6
اخليار 1

 -6جرى القيام بزيارة قُطرية مبوافقة [ا�سم الدولة
امل�ستعر�ضة] من [تاريخ] �إىل [تاريخ].
َ
اخليار 2

امل�ستعر�ضة] و[ا�سما الدولتني
ُ -6عقد اجتماع م�شرتك بني [ا�سم الدولة
امل�ستعر�ضتني] يف مكتب
ِ
َ
الأمم املتحدة يف فيينا من [تاريخ] �إىل [تاريخ].
اخليار 3

 -6جرى القيام بزيارة قُطرية مبوافقة [ا�سم الدولة
امل�ستعر�ضة] من [تاريخ] �إىل [تاريخ]؛ و ُعقد
َ
امل�ستعر�ضتني] يف مكتب الأمم
امل�ستعر�ضة] و[ا�سما الدولت� �ي��ن
اجتم� � ��اع م�شرتك بني [ا�سم الدول� � ��ة
ِ
َ
املتحدة يف فيينا من [تاريخ] �إىل [تاريخ]].

ثالث ًا -اخلال�صة الوافية
-7

[خال�صة ما يلي:

(�أ) التجارب الناجحة واملمار�سات اجليدة؛
(ب) التحديات املواجهة يف التنفيذ� ،إن وجدت؛
(ج) املالحظات املتعلقة بتنفيذ املواد قيد اال�ستعرا�ض؛
(د) االحتياجات من امل�ساعدة التقنية ،التي ُح ِّددت من �أجل حت�سني تنفيذ

االتفاقية].

رابع ًا -تنفيذ االتفاقية
�ألف -الت�صديق على االتفاقية
-8

و�صدق� � ��ت عليها يف [تاريخ].
امل�ستعر�ضة] عل� � ��ى االتفاقية يف [تاريخ]
و ّقع� � ��ت [ا�س� � ��م الدولة
ّ
َ

و�أودعت [ا�سم الدولة
امل�ستعر�ضة] �صك الت�صديق لدى الأمني العام يف [تاريخ].
َ
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-9

اعتمدت [ا�سم الهيئة الت�رشيعي� � ��ة الوطنية] يف [تاريخ] الت�رشيع اخلا�ص بتنفيذ االتفاقية—

بعب� � ��ارة �أخرى [عن� � ��وان القانون الت�رشيعي ب�ش�أن الت�صديق على االتفاقي� � ��ة] وبد�أ نفاذ هذا الت�رشيع
يف [تاري� � ��خ] ونُ�� �ِش �ررِ يف [ا�سم ورقم وتاريخ املن�ش� � ��ور الر�سمي الذي ُ�أعلن في� � ��ه اعتماد هذا القانون

ملخ�ص ت�رشيع الت�صديق على االتفاقية].
الت�رشيعي] .وي�شمل الت�رشيع اخلا�ص بالتنفيذ [ َّ

باء -النظام القانوين يف [ا�سم الدولة

امل�ستعر�ضة]
َ

 -10تن�ص املادة [رقمها] من الد�ستور على � ّأن [يذكر ما �إذا كانت املعاهدات ذاتية التنفيذ �أم �إنها

حتتاج �إىل ت�رشيع لتنفيذها ،ومرتبة االتفاقية يف �سلم القانون ،وما �إىل ذلك.].

جيم -تنفيذ مواد خمتارة

املادة [رقم
[عنوان

املادة]

املادة]

[ن�ص املادة ،يدرج الن�ص مع �إزاحته عن الهام�ش

الأمين]

ملخ�ص املعلومات ذات ال�صلة با�ستعرا�ض تنفيذ املادة
(�أ)
ّ

امل�ستعر�ضة من خالل قائمة التقييم الذاتي املرجعية ال�شاملة
[ -11املعلومات املق ّدمة من الدولة
َ
و�أي معلوم� � ��ات تكميلية مقدمة وفقا للفق� � ��رة  27من الإطار املرجعي لآلية اال�ستعرا�ض ،ويف �سياق

احلوار

الب ّناء]

(ب) املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة

[ -12مالحظ� � ��ات اخلرباء احلكوميني فيما يتعلق بتنفيذ امل� � ��ادة .وتبعا لنطاق دورة اال�ستعرا�ض،

اال�ستنتاجات املتعلقة بالطريقة التي ا ُّتبعت يف مواءمة القانون الوطني مع هذه املادة من االتفاقية،
ف�ضال عن تنفيذ املادة على �أر�ض

الواقع]

[ -13املالحظ� � ��ات املتعلقة بحال� � ��ة تنفيذ املادة ،مبا يف ذلك َم َواطن النج� � ��اح واملمار�سات اجليدة

والتحديات التي اعرت�ضت

التنفيذ]
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(ج) َم َواطن النجاح واملمار�سات اجليدة

[ -14حتديد َم َواطن النجاح واملمار�سات اجليدة يف تنفيذ املادة� ،إن

وجدت]

(د) التحديات� ،إن وجدت

[ -15حتديد �أي حتديات مواجهة يف التنفيذ� ،إن

وجدت]

(ﻫ) االحتياجات من امل�ساعدة التقنية

[ -16حتدي� � ��د االحتياجات من امل�ساعدة التقنية والأولوي� � ��ات والإجراءات من �أجل حت�سني تنفيذ
االتفاقية]
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