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  تضمينها أحدث املعلومات.وذلك من أجل ُقدِّمت هذه الوثيقة بعد انتهاء املهلة املحدَّدة   **
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*1802197*  

  تنفيذالتعراض سافريق 
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٨ هحزيران/يوني ٦-٤فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية
        األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
      **مذكِّرة من األمانة    
    مةمقدِّ    

الدورة اخلامســــــة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، أثناء   -١
مذكرة بعنوان "ترمجة االلتزام إىل نتائج: أثر آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة عرضت األمانة 

، أن يبــدأ فريُق ٥/١). وقرَّر املؤمتر، يف مقرَّره CAC/COSP/2013/14الوثيقــة ملكــافحــة الفســـــــاد" (
اســتعراض التنفيذ على وجه الســرعة يف مجع املعلومات ذات الصــلة ومناقشــة تلك املعلومات، بدعم 
من األمانة، تسهيًال لتقييم أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وقرَّر املؤمتر 

  ريق يف جداول أعمال دوراته املقبلة بندًا يتيح مناقشة تلك املعلومات. أيضًا أن يدرج الف
تستند أساسًا إىل خربات  إالَّ أهنا، القت استحسانًا CAC/COSP/2013/14أنَّ الوثيقة  ومع  -٢

موا املســــاعدة التقنية إىل الدول ية أو قدَّموظفي األمانة الذين شــــاركوا يف االســــتعراضــــات القطر
 األمانة ولكنَّاألطراف ســواء يف مرحلة التحضــري لعملية االســتعراض القطري أو أثناءها أو بعدها. 

فعمدت يف ، اخلامسة املستأنفة دورتهمث اخلامسة  الفريق دورةأثناء  دارتملناقشات اليت تشجَّعت با
رة شــفوية إىل الدول األطراف اليت مذكِّ إىل توجيه ،٥/١ر قرَّمع امل شــيًاامت، ٢٠١٥شــباط/ فرباير 

أجنزت استعراضاهتا تدعوها فيها إىل تقدمي معلومات عن أيِّ إجراءات قد تكون اختذهتا على سبيل 
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 جزء من أثناء االســــتعراض. وقد ُأدرجاملتابعة لســــد الثغرات أو تلبية االحتياجات اليت اســــتبينت 
السادسة بعنوان "تقييم  املؤمتر يف املذكرة اليت أعدهتا األمانة لدورةلك لذ تجابةاملتلقاة اساملعلومات 

  ). CAC/COSP/2015/6الوثيقة أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" (
الدول األطراف على مواصــلة تبادل املعلومات طواعية  ،٦/١يف قراره  ،وقد شــجَّع املؤمتر  -٣

بشأن املمارسات اجليِّدة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتَّخذة بعد إجناز استعراضاهتا، مبا يف ذلك 
املعلومات املتصــلة باملســاعدة التقنية، وعلى النظر يف تقدمي تلك املعلومات إىل األمانة لنشــرها على 

  موقعها الشبكي. 
مع قرار املؤمتر  شــــيًاااألمانة، على ســــبيل التذكري بطلبها الســــابق للمعلومات ومتمت وعمَّ  -٤
مذكرة شــــــفوية ثانية شــــــجعت فيها الدول األطراف على تقدمي ، ٢٠١٦يف نيســــــان/أبريل ، ٦/١

لك معلومات عن ممارساهتا اجليِّدة وخرباهتا املكتسبة وتدابريها املتخذة بعد إجناز االستعراضات، وكذ
ـــتعراضـــات  ـــتبانة يف تقارير االس عن املســـاعدة التقنية املتلقاة أو املقدَّمة فيما يتعلق باالحتياجات املس
ستخدمها  شفوية هو التماس املزيد من املعلومات اليت ميكن أن ي القطرية. وكان اهلدف من املذكرة ال

ه الســابعة املســتأنفة. وقد ورتكأســاس للتحليل واملناقشــة بشــأن أداء اآللية خالل داالســتعراض فريق 
أثناء دورات املتلقاة ، وكذلك املعلومات تنيالشــــــفوي تنيا على املذكرردًّاملتلقاة عت املعلومات ُجمِّ

  .CAC/COSP/IRG/2016/12فريق استعراض التنفيذ واالستعراضات القطرية، يف الوثيقة 
ويف وقت الحق، ُقدمت تلك املعلومات إىل مؤمتر الدول األطراف يف دورته السابعة، يف   -٥

دة، للممارسات اجليِّ ، يف إطار مذكرة األمانة اليت تضمنت حتليًال٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 
واخلربات والتدابري ذات الصلة اليت اختذهتا الدول األطراف بعد إجناز االستعراضات خالل دورة 

، أجنزت ٢٠١٧). وحىت أيلول/سبتمرب CAC/COSP/2017/12الوثيقة ستعراض التنفيذ األوىل (ا
دولة خالصاهتا الوافية يف إطار الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ. ومل تشمل الوثيقة  ١٦٠

CAC/COSP/2017/12 اليت تلقتها األمانة من الدول فحسب، بل أيضًا ٣١ ـالبيانات اخلطية ال 
املعلومات الواردة يف العديد من البيانات اليت أدىل هبا ممثلو الدول األطراف يف الدورات السابعة 

دولة  ٣٤األمانة البيانات وأضافت  مجعتقد والسابعة املستأنفة والثامنة لفريق استعراض التنفيذ. و
أخرى  دولة طرفًا ٣٠أخرى إىل القائمة. وُجمعت معلومات عن تدابري مكافحة الفساد اليت اختذهتا 

بناًء على نتائج عمليات االستعراض مباشرة، وجرى مجع تلك املعلومات يف سياق االستعراضات 
 )١(،دولة طرفًا ٩٥جموع، مت حتليل معلومات من اجلارية أو من خالل تقدمي املساعدة التقنية. ويف امل

  يف املائة من الدول اليت أجنزت استعراضاهتا.  ٦٠ ي ما نسبتهأ

                                                                    
ــــتان، إكوادور،   )١(   ــــرائيل، أفغانس ــــتراليا، إس ــــبانيا، أس ــــي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إس االحتاد الروس

اإلسالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، الربازيل، -اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (مجهورية
بنن، بوتســوانا، بوركينا فاســو، بريو، تايلند، توغو، اجلبل األســود،  الربتغال، بروين دار الســالم، بنغالديش، بنما،

اجلزائر، جزر كوك، جزر ســــليمان، مجهورية أفريقيا الوســــطى، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، 
وازيلند، ي، ســري النكا، الســلفادور، ســلوفاكيا، الســنغال، ســســان تومي وبرينســيب ،دومينيكا، زامبيا، زمبابوي

بيساو، فانواتو، فرنسا، -السودان، السويد، سويسرا، شيلي، العراق، ُعمان، غابون، غانا، غواتيماال، غينيا، غينيا
ــــــتــاريكــا،  البوليفــاريـة)، فنلنــدا، الكــامريون، كمبوديـا، كوبـا، كوت-زويال (مجهوريـةالفلبني، فن ديفوار، كوس

يختنشـــتاين، مايل، ماليزيا، مدغشـــقر، مصـــر، املغرب، املكســـيك، كولومبيا، الكويت، كرييباس، كينيا، ليربيا، ل
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. ومل تغري ني إضـــــافيني، مل يرد ســـــوى بالغCAC/COSP/2017/12ومنذ صـــــياغة الوثيقة   -٦
التحليالت اليت ُقدمت إىل مؤمتر الدول األطراف يف دورته الســــــابعة، يف  املعلومات الواردة فيهما

. وقد أضـــيفت املعلومات اإلضـــافية إىل صـــفحات املوجزات القطرية ٢٠١٧تشـــرين الثاين/نوفمرب 
  على املوقع الشبكي لفريق استعراض التنفيذ.

    
    األطر الزمنية املحددة لعملية استعراض التنفيذ   -ألف  

لدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ خالل الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف، ُأطلقت ا  -٧
، ٢٠١٥تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢اليت عقدت يف ســــانت بطرســــربغ باالحتاد الروســــي من 

، بشــأن مواصــلة اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد. ٦/١قرار املؤمتر مبقتضــى 
م لدورات الحقًااع املعقود ويف االجت ما بني ا لذي ُعفي يه ، ا نا يف حزيران/يون ، ٢٠١٦قد يف فيي

دورة االســتعراض أجري ســحب القرعة من أجل حتديد اجلدول الزمين لالســتعراضــات القطرية يف 
دولة؛ الســنة  ٤٩ —دولة؛ الســنة الثانية  ٢٩ —على النحو التايل: الســنة األوىل الثانية، وقد نظم

 نيســان/حىت ودولة.  ٢٩ —دولة؛ الســنة اخلامســة  ٣٥ —دولة؛ الســنة الرابعة  ٣٦ —الثالثة 
، مما جعل قاعدة خالصــات وافية من الدورة الثانية الصــيغة النهائية لســت، ُوضــعت ٢٠١٨أبريل 

الدورة الناتج عن لتأثري لحتليل حتديد أو أيِّ املعلومات حمدودة للغاية وأقل من أن تســــــمح بإجراء 
وعلى الرغم من التبكري بتحديد مواعيد االســـتعراضـــات، كما الحظت األمانة يف إحاطاهتا  الثانية.

إىل مؤمتر الدول األطراف خالل دورته الســـابعة، مت حتديد حاالت تأخري يف أداء احلديثة الشـــفوية 
مزيد من التأخري ميكن  أيَّأنَّ دورة االســـتعراض الثانية والتقدم املحرز فيها. وأبرزت األمانة أيضـــا 

نال من أن  ناجح ي تام ال ناســـــــب واالخت يت امل ية (انظر الفقرة التوق ثان لدورة ال قة  ٥٧ل من الوثي
CAC/COSP/2017/14 .(  

ــــــهدهتا ا  -٨ ــــــباب الكامنة وراء حاالت التأخري اليت ش لدورة ومن أجل تقييم أكثر دقة لألس
الثانية، تســــتند هذه الوثيقة إىل البيانات اإلحصــــائية اليت ســــبق تقدميها جزئيا يف إطار املذكرة اليت 

ــــــتعراض التنفيـــذ ( الوثيقـــة أعـــدهتـــا األمـــانـــة عن التقـــدم املحرز يف تنفيـــذ مهـــام فريق اس
CAC/COSP/IRG/2018/3لدى القيام بذلك، مت إجراء مقارنة بني أداء اآللية خالل الســــــنتني ). و

مرحلة االستعراض اليت حيدث فيها سعيًا إىل التيّقن يف حتديد األوليني من الدورتني األوىل والثانية، 
طاَلب كل اســتعراض قطري، ومها الوقت الذي ُتيف التأخري. ويركز التحليل على نقطتني حرجتني 

  طراف بتقدمي قائمة التقييم الذايت املرجعية ووضع الصيغة النهائية للخالصة الوافية.فيه الدول األ
للمبادئ التوجيهية املرسومة للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء استعراضات  ووفقًا  -٩

مل ُيستكم القائمة املرجعية بعد شهرين من بدء االستعراضات، وأن قدَّالتنفيذ الُقطرية، ينبغي أن ُت
أظهرت عملية التعلم اليت رافقت آلية استعراض التنفيذ قد يف غضون ستة أشهر. و الكاملاالستعراض 

إجناز االستعراضات القطرية مل يتم أبدا يف غضون ستة أشهر. وهناك عدد من األسباب وراء ذلك، أنَّ 
                                                                    

رلندا الشـــمالية، موريتانيا، موريشـــيوس، يأمالوي، اململكة العربية الســـعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
يلندا، هندوراس، املوحَّدة)، ناميبيا، ناورو، النمســا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوز-ميكرونيزيا (واليات

 هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان.
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والتأخر يف تقدمي املعلومات لزيارات القطرية الزمنية لدولة اجلمن بينها متطلبات الترمجة، وصعوبات 
يزال ميثل حجر الزاوية   تقدمي القائمة املرجعية ال اإلضافية يف أعقاب الزيارات القطرية. ومع ذلك، فإنَّ

منه واللحظة الزمنية اليت ميكن لالستعراضات القطرية أن تبدأ  يف عملية االستعراض، وهو شرط ال بدَّ
إىل تأخري االستعراض  تأخري يف تقدمي القائمة املرجعية يؤدي حتمًا أيَّ ، فإنَّ ومن مثعلى حنو جاد. فيها 

ن الشكل األول أدناه ملحة عامة عن األطر الزمنية املرتبطة باالستعراضات القطرية . ويبّيكلهالقطري 
  اليت أجريت يف السنتني األوىل والثانية من دورة االستعراض األوىل.

البلدان مزاوجة و وقت سحب القرعة لغرض تشكيالت وال يزال تاريخ بدء االستعراض ه  -١٠
  لسنة االستعراضات املوالية.

    
    التقدم املحرز يف تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية   -باء  

ــــــاعدة على تقييم الوقت املســــــتغَرمن أجل امت جتميع األرقام التالية   -١١ ق بني بدء عملية ملس
ــــــتعراض وتقدمي قائمة التقييم الذايت املرجعية.  املعلومات هذه مع أنَّ من األمثل الربط بني واالس

العدد املحدود من االســتعراضــات املنجزة يف الدورة الثانية  املدة اإلمجالية إلجناز االســتعراض، فإنَّو
عراضات القطرية اليت أجريت يف السنتني األرقام االستوتشمل يساعد على القيام هبذا التحليل.   ال

  .كلتيهمااألوىل والثانية من الدورتني 
    

  الشكل األول 
ضة يف دورة االستعراض األوىل ملحة عامة عن املهلة الزمنية اليت استغرقتها الدول املستعَر  

    ) ٦٤لتقدمي قائمة التقييم الذايت املرجعية (جمموع الدول األطراف 
 

 

 
 
 
 
 

  
    

دورة االستعراض يف السنة األوىل من مجيعها املستعرضة  ٢٤الـقدمت الدول األطراف   -١٢
من بدء استعراضاهتا القطرية. وقدمت  شهرًا ١٢قوائمها املرجعية يف غضون  أربع منها، ، إالَّاألوىل

. ويف السنة الثانية من دورة االستعراض شهرًا ١٨تلك الدول األربع قوائمها املرجعية يف غضون 
 من الدول األطراف نيم سوى اثنتقيد االستعراض، مل تقد دولة طرفًا ٤٠األوىل، اليت كانت خالهلا 

من بدء استعراضاهتا. وفعلت كلتامها ذلك يف غضون  شهرًا ١٢قوائمها املرجعية بعد مرور أكثر من 
اآللية، كان عدد ب العمل من بدء استعراضيهما القطريني. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف بداية شهرًا ١٨

دفع األمانة إىل التواصل مع الدولة الطرف  ّمماافية، إض كبري من القوائم املرجعية حباجة إىل معلومات
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املستعرضة من أجل تسليط الضوء على الثغرات وأوجه القصور يف القائمة املرجعية. وكثريا ما 
ا يطيل القوائم املرجعية مع الدول األطراف املستعرضة، ّممالتشارك يف م قبل قدَّكانت هذه الطلبات ُت

  .اإلمجايلوقت االستعراض 
    

  الشكل الثاين     
ضة يف السنتني األوىل والثانية من ملحة عامة عن املهلة الزمنية اليت استغرقتها الدول املستعَر    

   )٧٧دورة االستعراض الثانية لتقدمي قائمة التقييم الذايت املرجعية (جمموع الدول األطراف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

على سـبيل املقارنة، كان عدد االسـتعراضـات املقرر تنفيذها خالل السـنتني األوىل والثانية   -١٣
خالل الســنة الثانية. وحىت وقت إعداد  ٤٨خالل الســنة األوىل واســتعراضــًا  ٢٩من الدورة الثانية 

ة هذه الوثيقة، مل تكن أربع قوائم مرجعية قد ُقدمت من أجل اســتعراضــات الســنة األوىل من الدور
م بعد قدَّ، مل ُتاســتعراضــًا ٢٦ يأكثر من نصــف اســتعراضــات الســنة الثانية، أأنَّ الثانية، يف حني 

  أشهر من بدء االستعراض (انظر الشكل الثاين).   ١٠
    

  الدورات التدريبية جلهات االتصال واخلرباء احلكوميني املشاركني   -جيم  
   يف آلية استعراض التنفيذ

ـــــاركني يف  تنظم األمانة دورات  -١٤ تدريبية دورية جلهات االتصـــــال واخلرباء احلكوميني املش
ــــــتعرا قًا للفقرة  ، وذلكاتضـــــــاالس ية والفقرة  ٣٢وف بادئ  ١١من اإلطار املرجعي لآلل من امل

التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشــأن إجراء االســتعراضــات القطرية. وهتدف تلك الدورات 
تصــال واخلرباء باملبادئ التوجيهية بغية زيادة قدرهتم على املشــاركة التدريبية إىل تعريف جهات اال

 يف عملية االستعراض.
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   دورة االستعراض األوىل    
خبري يف إطار دورة االســــتعراض األوىل، مما يســــهم يف  ٨٠٠ ١ُدرِّب حىت اآلن أكثر من   -١٥

طنية ومســاعدة خمصــصــة إنشــاء جمتمع عاملي من خرباء مكافحة الفســاد. وُقدمت دورات تدريبية و
 ، وُنّظمت سبع دورات تدريبية إقليمية. ٢٠١٣دولة منذ حزيران/يونيه  ٤٠إىل أكثر من 

    
   دورة االستعراض الثانية    

ســــــت دورات تدريبية إقليمية وأربع دورات تدريبية  ٢٠١٨ُنظمت حىت نيســــــان/أبريل   -١٦
ــــــتعراض الثانية. وعلى وجه اخلصــــــوص، جيري  تنظيم الدورات التدريبية عقب عاملية لدورة االس

دورات فريق استعراض التنفيذ فورًا لتوفري التكاليف لكل من الدول األطراف املستعَرضة واألمانة. 
 وباإلضافة إىل ذلك، أتيحت مساعدة حمددة األهداف لدول أطراف مستعَرضة دعمًا الستعراضاهتا.

ة اتصــــــال وخبري حكومي يف جه ٣٩٠وحىت وقت كتابة هذا التقرير، شــــــارك أكثر من   -١٧
 الدورات التدريبية اإلقليمية والعاملية لدورة االستعراض الثانية. 

    
   التحليل وسبل املضي ُقُدمًا  -دال  

ضح من مقارنة الوقت الالزم للدول األطراف لكي تقدم القوائم املرجعية أثناء الدورتني   -١٨ يت
األوىل والثانية، أنه كان ينبغي أن تســتفيد الدورة الثانية من اخلربة واألفكار املكتســبة خالل الدورة 

نة  ــــــلطت األما قة  ٥٢يف الفقرة الضــــــوء األوىل. وس على كون  CAC/COSP/2013/14من الوثي
ــــــتعراض الفصــــــل الثاين من االتفاقية قد يتطلب مشــــــاورات وطنية بني العديد من اإلدارات  اس

تلك املشـــاورات إىل تؤدي كونه بعيد املدى للغاية. ومن املتوقع أن إىل  والوكاالت احلكومية نظرًا
عندما يتعلق األمر جبمع معلومات كافية لتوفري قاعدة معلومات  وخصـــــوصـــــًاحدوث تأخريات، 

لالســتعراضــات. ويف حماولة الســتباق هذه التأخريات، بذلت األمانة الكثري من اجلهود  دًاجيِّ موثقة
 لدعم الدول يف االضطالع مبهامهما كدول أطراف مستعرضة، على النحو املبني أدناه. 

    
   مالحظة إرشادية    

فيينا يف الفترة  أصدرت األمانة خالل الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ، اليت عقدت يف  -١٩
، إرشـــــادات جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، خبصـــــوص ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤إىل  ٢٠من 

كيفية اإلجابة على مســودة قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقحة بشــأن تنفيذ الفصــلني الثاين واخلامس 
 جيهات اســــــتعراضــــــًاتعرضــــــت التوســــــ). واCAC/COSP/IRG/2016/CRP.1الوثيقة من االتفاقية (
ــــتفيضــــاً  ــــلة من االجتماعات يف فيينا، وقد قدمت الدول اليت مس ــــلس مع الدول األطراف خالل س

  استخدمت تلك التوجيهات قوائم مرجعية أعلى جودة للتقييم الذايت.
    



CAC/COSP/IRG/2018/2 
 

V.18-02197 7/8 
 

   ضةاألولوية للدول األطراف املستعَرسناد توفري فرص التدريب، مع إ    
متواصـــــلة لتنبيه الدول األطراف بشـــــأن التأخريات املتوقعة قبل بدء  بذلت األمانة جهودًا  -٢٠

مت دورات تدريبية لصــــاحل جهات االتصــــال واخلرباء االســــتعراضــــات. وحتقيقا هلذه الغاية، ُنّظ
 احلكوميني قبل السنتني الثانية والثالثة من الدورة الثانية. 

أكثرية عراضات القطرية عن ترشيح أسفر التدريب املبكر جلهات االتصال قبل بدء االستو  -٢١
مجيع الدول أنَّ جهات االتصـــــال قبل موعد بدء االســـــتعراضـــــات القطرية. وجتدر اإلشـــــارة إىل 

األطراف املســـتعرضـــة يف إطار الســـنتني األوىل والثانية من الدورة الثانية دعيت يف عدة مناســـبات 
 حلضور حلقات عمل تدريبية خمتلفة. 

بتعيني جهات اتصـــال للســـنة الثالثة من دورة االســـتعراض الثانية،  تشـــجيع التبكريوبغية   -٢٢
ُتجرى أربع دورات تدريبية جلهات االتصال يف وقت كتابة هذا التقرير، إحداها يف مدينة بنما، يف 

ــــــكو، يف الفترة من ٢٠١٨نيســـــــان/أبريل  ٢٠إىل  ١٧الفترة من   ٢٦إىل  ٢٤؛ والثانية يف موس
؛ والرابعة يف ٢٠١٨أيار/مايو  ١٠إىل  ٨يف داكار، يف الفترة من  ؛ والثالثة٢٠١٨نيســــــان/أبريل 

. وتقرر عقد الدورة األخرية فورًا عقب الدورة التاســــــعة ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨و  ٧فيينا يومي 
ــــــتعراض التنفيذ. ومرة أخرى، كان من املتوقع من تلك الدورات أن تتوفر جلميع الدول  لفريق اس

ــ ــتفادة من التدريب األطراف املســتعرضــة يف الس ــتعراض الثانية فرصــة االس نة الثالثة من دورة االس
 املتعلق بدورة االستعراض الثانية قبل بدء االستعراض. 

    
   توقعات باستمرار التأخري يف االستعراضات القطرية    

إىل الفصل الثاين، املتعلق باملنع،  أشارت الدول األطراف املستعرضة يف الدورة الثانية مرارًا  -٢٣
باعتباره الســــــبب اجلذري لتأخرها يف تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية. ومما زاد األمر تعقيدا 

يف الدول االحتادية أو ذات وخصــوصــًا احلاجة إىل التشــاور مع عدد كبري من أصــحاب املصــلحة، 
ــــــتوى املعلومات وانَّ الواليات القضــــــائية املتعددة، أل ملدخالت كثريا ما كانت ُتطلب على مس

وخصــوصــًا الواليات واملســتوى االحتادي. ومت حتديد تأخر يف تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية، 
 لدى الدول األطراف قيد االستعراض، يف السنة الثانية من دورة االستعراض الثانية.

مرحلــة من مراحــل أيِّ ، يف ميكن أن حيــدث التــأخري، وحيــدث فعًال ومن الواضــــــح أنــه  -٢٤
حاالت التأخري األويل يف تقدمي قائمة التقييم الذايت املرجعية  االستعراضات القطرية. ومع ذلك، فإنَّ

ما زالت تشـــكل مصـــدر قلق متزايد لألمانة. وبعد مرور عشـــرة أشـــهر على بدء الســـنة الثانية من 
ألطراف املســتعرضــة مل يقدم بعد قوائم دورة االســتعراض الثانية، ما زال أكثر من نصــف الدول ا

عددا من الدول األطراف اليت كانت أطرافا أنَّ التقييم الذايت املرجعية. والحظت األمانة أيضـــــــا 
مستعِرضة أصبحت قيد االستعراض يف السنة الثانية والعكس بالعكس، مما أدى إىل زيادة يف عبء 

انتشــــار تداعيات هذه التأخريات إىل الســــنوات  العمل لدى مجيع األطراف املعنية. وقد بدأ بالفعل
التالية من الدورة الثانية، مما يؤثر ســـــلبا على قدرة الدول، فضـــــال عن األمانة، على تنفيذ كل من 

 االستعراضات املتأخرة واستعراضات السنة الالحقة يف نفس الوقت.
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   السري ُقدمًا    
ت يف االســـتعراضـــات القطرية للمرحلتني من الســـابق ألوانه مقارنة خمتلف اخلطوا مع أنَّ  -٢٥

ــــــتنادا إىل التأخر يف تقدمي قوائم التقييم الذايت املرجعية، هناك  األوىل والثانية بطريقة شــــــاملة، اس
يدعو للقلق الشـديد فيما يتعلق مبدة االسـتعراضـات القطرية الفردية يف الدورة الثانية وطول مدة  ما

 الدورة اإلمجايل املترتب عنها.

ــــــتواصـــــــل األمـانـة رصـــــــد التقــدم العــام املحرز يف تقــدمي القوائم املرجعيــة وإجنـاز و  -٢٦ س
 االستعراضات، وإبقاء الفريق على علم بأداء الدورة الثانية لآللية. 

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر يف الســــبل الكفيلة بتشــــجيع مجيع الدول األطراف على   -٢٧
 إضايف من شأنه أن يهدد األداء اجليد لآللية. تأخريأيِّ مضاعفة جهودها من أجل تفادي 

 


