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  االجتماع املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة
  لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة

  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
 والربوتوكوالت امللحقة هبا

 ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦- ٢٤فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

 إلجراءات وقواعد آلية االستعراضالنظر يف املشروع األول 
        ٨/٢استناداً إىل العناصر الواردة يف القرار 

آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة     
الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: مشروع إجراءات وقواعد  عرب

      تشغيل اآللية
    األمانة رة منمذكِّ    

ر مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف           قرَّ  -١
املعنــون "آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب     ٨/٢ قــراره

ــة      ــة إنشــاء آلي ــة هبــا"، أن يواصــل عملي ــة والربوتوكــوالت امللحق ــة  الوطني ــذ اتفاقي اســتعراض تنفي
ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، اســتناداً إىل      األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطني

التوصيات الواردة يف التقرير عن االجتماع احلكـومي الـدويل املعـين باستكشـاف مجيـع اخليـارات       
املنظَّمـة عـرب    ملتحـدة ملكافحـة اجلرميـة   املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة السـتعراض اتفاقيـة األمـم ا   

  )١(.٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، الذي انعقد يف فيينا يومي 
ــ  -٢ دة بشـــأن تشـــغيل آليـــة وضـــَع إجـــراءات وقواعـــد حمـــدَّ نفســـه ر املـــؤمتر يف القـــرار رَّوقـ

ســعة، علــى أن تسترشــد تلــك    االســتعراض، لكــي ينظــر فيهــا املــؤمتر ويعتمــدها يف دورتــه التا      
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ر أن ُيضـمِّن  ، كمـا قـرَّ  ٥/٥اإلجراءات والقواعـد باملبـادئ واخلصـائص املـذكورة يف قـرار املـؤمتر       
  اإلجراءات والقواعد بعض العناصر، على النحو الوارد يف القرار.

ة أن إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـ أيضاً، طلب املؤمتر  ٨/٢ويف القرار   - ٣
يعقد، يف حدود املوارد املتاحـة مـن امليزانيـة العاديـة ودون املسـاس باألنشـطة األخـرى املندرجـة يف         
إطار واليته، على األقل اجتماعاً حكوميا دوليا واحداً مفتوح املشاركة، ُتوفَّر لـه خـدمات الترمجـة    

ستعراض، ودعا الدول األطراف إىل دة لتشغيل آلية اال، بغرض وضع اإلجراءات والقواعد احملدَّالشفوية
  أن تواصل مشاركتها يف هذه العملية، مبا يف ذلك أثناء فترة ما بني الدورات.

ــالقرار    -٤ ــالً بـ ــة      ٨/٢وعمـ ــغيل آليـ ــد لتشـ ــراءات والقواعـ ــروع اإلجـ ــة مشـ ــدت األمانـ ، أعـ
تــوح حلكــومي الــدويل املفاالســتعراض، وأرفقتــه هبــذه املــذكرة، مــن أجــل أن ينظــر فيــه االجتمــاع ا 

  املشاركة، وبغرض تيسري مزيد من النقاشات بشأنه.
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    املرفق
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة     

      الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا  عرب
    مشروع إجراءات وقواعد تشغيل اآللية    
    ديباجة    

من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة     ٣٢من املادة  ٣والفقرة  ٤من املادة  ١عمالً بالفقرة   -١
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، وباإلشارة إىل قرار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    

، ُينشئ مـؤمتر األطـراف اآلليـة التاليـة السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة        ٨/٢اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 
  لحقة هبا (يشار إليها فيما يلي باسم "اآللية").والربوتوكوالت امل

    
  مةدِّمق  - أوالً  

تشــتمل اآلليــة علــى عمليــة اســتعراض تسترشــد باملبــادئ الــواردة يف البــاب الثــاين أدنــاه،    -٢
 يبيِّنـه لألحكام الواردة يف الباب الرابـع. وتتـوىل األمانـة تيسـري عمـل اآلليـة حسـبما         وفقاًوُتجرى 

  الباب اخلامس.
    

    املبادئ التوجيهية لآللية وخصائصها  - ثانياً  
  يتعيَّن يف اآللية ما يلي:  -٣

  ؛والرتاهةالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول أن تتسم ب  (أ)  
  ؛أالَّ تفضي إىل أيِّ شكل من أشكال الترتيب التصنيفي  (ب)  
  ؛دة ومواجهة التحدياتأن تتيح فرصاً لتقاسم املمارسات اجليِّ  (ج)  
الربوتوكـوالت   تنفيـذ االتفاقيـة، وعنـد االقتضـاء     أن تساعد الدول األطراف علـى   )(د  
  تنفيذاً فعاالً؛ ،امللحقة هبا
  أن تأخذ يف احلسبان اتِّباع هنج جغرايف متوازن؛  (ه)  
أن تتجنَّب موقف اخلصومة واملعاقبة وتشجِّع على انضمام مجيـع دول العـامل إىل     (و)  

  امللحقة هبا؛االتفاقية والربوتوكوالت 
ــع       (ز)   ــأن جتميـ ــحة بشـ ــخة وواضـ ــة راسـ ــادئ توجيهيـ ــها إىل مبـ ــتند يف عملـ أن تسـ

املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مسـأليت احلفـاظ علـى السـرية وعـرض النتـائج       
  باختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛ املختصَّةعلى املؤمتر، وهو اجلهة 

لـة ممكنـة، مـا تواجهـه الـدول األطـراف مـن صـعوبات يف         ، يف أبكـر مرح حتدِّدأن   (ح)  
الوفاء بالتزاماهتـا مبقتضـى االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، حسـب االقتضـاء، ومـا تتَّبعـه مـن            

  دة يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛ممارسات جيِّ
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ع علــى التعــاون البنَّــاء يف مجلــة أمــور منــها املســائل تقــين وتشــجِّأن تتَّســم بطــابع   (ط)  
  املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛

ــة ذات الصــلة، لكــي     أن تكــون مكمِّ  (ي)   ــة واإلقليمي ــات االســتعراض الدولي ــة آللي ل
  ضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهود؛يتسىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقت

  أن تكون عملية حكومية دولية؛  (ك)  
أداةً للتدخُّل يف الشؤون الداخليـة للـدول   من االتفاقية،  ٤للمادة  وفقاًأالَّ ُتتخذ،   (ل)  

األطراف بل حتترم مبدأي املسـاواة بـني الـدول األطـراف وسـيادهتا، وُتجـرى عمليـة االسـتعراض         
  ؛زعة االنتقائية اسية والنمبنأى عن األهواء السي

تشجِّع على قيـام الـدول األطـراف بتنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة        أن   (م)  
  ؛هبا، حسب مقتضى احلال، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف

دة، ممَّـا يسـهم يف تعزيـز    فرصاً لتبادل اآلراء واألفكـار واملمارسـات اجليِّـ   أن تتيح   (ن)  
  ؛الدول األطراف على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها التعاون بني

أن تضع يف احلسبان مستويات التنمية لدى الدول األطراف، وكذلك تنوُّع نظمهـا    (س)  
  القضائية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد القانونية فيها؛

اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة أنَّ اع هنــج متــدرج وشــامل باعتبــار أن تســعى إىل اتبــ  (ع)  
  ؛عملية مستمرة وتدرجيية

أن تكون ناجعة التكلفة وموجزة وسـهلة االسـتعمال، وأن تسـتخدم املعلومـات       )ف(  
واألدوات واملوارد والتكنولوجيا القائمة بفعالية على النحـو األمثـل حبيـث ال تثقـل كاهـل الـدول       

  املركزية واخلرباء املشاركني يف عملية االستعراض دون داعٍ.األطراف وسلطاهتا 
    

    عالقة اآللية مبؤمتر األطراف  - ثالثاً  
 وفقـاً خيضع استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا واآلليـة لسـلطة املـؤمتر،       -٤

  من االتفاقية. ٣٢للمادة 
أفرقتــه العاملــة، تقييمــاً لتنظــيم آليــة  جيـري املــؤمتر، عنــد االقتضــاء وبنــاء علــى توصــية مــن   -٥

  االستعراض وطريقة عملها وأدائها حبيث يدخل تعديالت وحتسينات على اآللية القائمة.
  تعديالت مستقبلية على اإلجراءات والقواعد االزمة لتشغيل اآللية. يعتمد املؤمتر أيَّ  -٦
    

      عملية االستعراض  - رابعاً  
    األهداف  - ألف  

منــها  اًض أمــورعمليــة االســتعرا ُتحقِّــقمنــها،  ٣٢االتفاقيــة، وال ســيما املــادة  مــع شــياًامت  -٧
  يلي:  ما
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تعزيز أغراض االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، علـى النحـو املـبني يف املـادة        (أ)  
  من كل بروتوكول ملحق هبا؛   ٢من االتفاقية واملادة  ١

حتسني قدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة وتعزيـز        (ب)  
  تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واستعراضها؛  

مساعدة الدول األطراف على حتديد االحتياجـات اخلاصـة مـن املسـاعدة التقنيـة        (ج)  
  وتسويغها وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية؛

دة والتحـديات  تزويد املؤمتر مبعلومات عن التجارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ     )(د  
  اليت تواجهها الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واستخدامها.

    
    االستعراض القُطري  - باء  

٨-  مـواد االتفاقيـة   ا مجيع تنطبق آلية االستعراض على مجيع الدول األطراف. وتتناول تدرجيي
فيـه. وتسـتند إىل    والربوتوكوالت امللحقة هبا إزاء كل صـك مـن الصـكوك تكـون الـدول أطرافـاً      

من التـذييل األول   ١جمموعات مواضيعية للمواد حبسب موضوعها، على النحو املبني يف اجلدول 
ريية (مـن  هلذه اإلجراءات والقواعد. وُينفذ االستعراض كعملية تدرجييـة مكونـة مـن مرحلـة حتضـ     

سنوات). وميكن للمـؤمتر، بنـاء علـى توصـية      ١٠إىل  ٣عام إىل عامني) ومرحليت استعراض (من 
ذلـك مناسـب    نَّمن أفرقته العاملة، أن يقرر إجراء تعديالت على اجملموعات املواضيعية إذا رأى أ

  يف ضوء كفاءة عمل اآللية.
ــامني) لتح   كــرَُّت  -٩ ــام إىل ع ــن ع ــة التحضــريية (م ــداد   س املرحل ــة وإع ــد املســائل التنظيمي دي

للفقـرة   وفقـاً استبيان التقييم الذايت لكل فريق من أفرقة املؤمتر العاملة، ووضعه يف صيغته النهائيـة،  
ــام        ١٦ ــن الع ــا االســتعراض م ــذ مرحلت ــد. وُتنف ــذه اإلجــراءات والقواع ــن ه ــام  ٣م . ١٠إىل الع

، يف ٦إىل العـام   ٣ض مـن العـام   وتستغرق كل مرحلة أربـع سـنوات. وُتنفـذ أول مرحلـة اسـتعرا     
ــة مــن العــام     ــة االســتعراض الثاني ــام  ٧حــني ُتنفــذ مرحل ــا االســتعراض  ١٠إىل الع . وُتنفــذ مرحلت

ــاًوتنجــزا  ــددة الســنوات املدرجــة يف اجلــدول     وفق ــذييل األول هلــذه   ٢خلطــة العمــل املتع مــن الت
ــه ا     ــاء علــى توصــية مــن أفرقت لعاملــة، أن يقــرر إجــراء  اإلجــراءات والقواعــد. وميكــن للمــؤمتر، بن

  ذلك مناسب يف ضوء كفاءة عمل اآللية. خلطة املتعددة السنوات إذا رأى أنَّتعديالت على ا
مرحلـة اسـتعراض أطرافـاً يف االتفاقيـة،     أيِّ تستكمل نصف الدول، اليت تكـون يف مسـتهل     -١٠

استعراضــات مجيــع استعراضــاهتا خــالل العــامني األولــني مــن مرحلــة االســتعراض تلــك. وتســتكمل 
الدول، اليت تكون يف مستهل مرحلـة االسـتعراض أطرافـاً يف االتفاقيـة، قبـل بـدء مرحلـة اسـتعراض         
جديدة. ولكن جيوز للمؤمتر، يف حاالت استثنائية، أن يقرر الشـروع يف مرحلـة اسـتعراض جديـدة     

مـرتني يف مرحلـة   دولـة طـرف    قبل استكمال مجيع استعراضات املرحلة السابقة. وال ُتسـتعَرض أيُّ 
  االستعراض ذاهتا، دون املساس حبق الدولة الطرف يف تقدمي معلومات جديدة.

مـــن هـــذه اإلجـــراءات والقواعـــد، جيـــري اختيـــار الـــدول        ٢٢-٢٠للفقـــرات  وفقـــاً  -١١
املشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف سـنة معينـة مـن دورة االسـتعراض بالقرعـة يف بدايـة          األطراف

  كل دورة استعراض.



CTOC/COP/WG.9/2017/2

 

6/14 V.17-01134 
 

تعيِّن كل دولة طرف جهة اتصال تتوىل تنسـيق مشـاركتها يف االسـتعراض. وتبـذل كـل        -١٢
دولة طرف جهدها لتعيني شخص، كجهة اتصال، من ذوي اخلربة الفنية بشأن أحكـام االتفاقيـة   

  والربوتوكوالت امللحقة هبا قيد االستعراض.
األمانــة قائمــة جبهــات  قبــل ســحب القرعــة الختيــار الــدول األطــراف املستعرِضــة، جتمِّــع  -١٣

االتصــال، التابعــة للــدول األطــراف املستعَرضــة، املكلفــة مبهمــة تنســيق مشــاركة تلــك الــدول يف   
  االقتضاء. داالستعراض، وتعمم تلك القائمة وحتدثها عن

مـن هـذه اإلجـراءات والقواعـد، تنفَّـذ االستعراضـات القُطريـة يف إطـار          ٤عمالً بـالفقرة    -١٤
عاملة احلالية الـيت يـتعني عليهـا أن ُتـدرج مسـألة االستعراضـات كبنـد يف جـداول         املؤمتر وأفرقته ال

  أعماهلا، إذا كانت متوافقة مع جماالت اختصاصها ودون املساس بالوالية الراهنة لكل منها.
تبلِّــغ الدولــة الطــرف املستعَرضــة األمانــةَ مبــا حتتاجــه مــن مســاعدة تقنيــة مــن أجــل دعــم      -١٥

ملعلومات املطلوبة يف إطار استبيان التقييم الذايت عمال بأحكام الباب جـيم مـن   سلطاهتا يف توفري ا
هذه اإلجراءات والقواعد. وتقدمي تلك املساعدة التقنية مرهون بتوفر التربعات. وُتشـجع الـدول   
ــة ذات الصــلة          ــة للمســاعدة التقني ــوارد الالزم ــوفري امل ــى ت ــتمني عل ــاحنني امله األطــراف وســائر امل

  مسألة ذات أولوية.باعتبارها 
    

    مجع املعلومات  - جيم  
توكـوالت امللحقـة   وبغية استعراض كل جمموعة مواضيعية معيَّنة مـن مـواد االتفاقيـة والرب     -١٦

  هبا، يضع الفريق العامل املعين هبا، مبساعدة األمانة، استبيانَ تقييم ذايتٍّ موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً.
الدولتني الطرفني املستعرِضتني باملعلومـات املطلوبـة مـن     د كل دولة طرف مستعَرضةتزوِّ  -١٧

املؤمتر بشـأن امتثاهلـا وتنفيـذها لالتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا. وينبغـي هلـا، حتقيقـاً لـذلك            
الغـرض، أن تسـتخدم اســتبيان التقيـيم الــذايت املتـاح يف بوابــة إدارة املعـارف املعروفــة باسـم بوابــة       

والقوانني املتعلقـة باجلرميـة (بوابـة "شـريلوك"). وتـوفر الـدول األطـراف ردوداً         املوارد اإللكترونية
  مستكملة ودقيقة ويف الوقت املناسب.

    
    إجراء االستعراض القُطري  - دال  

ــة طــرف دولتــان أخريــان طرفــان يف       -١٨ َتســتعرُض املعلومــات اجملمعــة فيمــا خيــص كــلَّ دول
  الدولة الطرف املستعَرضة مشاركة نشيطة.الصك املعين، على أن تشارك يف ذلك 

مخسـة خـرباء حكـوميني لكـل      مـا أقصـاه  تعيِّن كل دولـة طـرف، ألغـراض االسـتعراض،       -١٩
صك قيد االستعراض. وينبغي أن يكون اخلرباء احلكوميـون املعيَّنـون مـن ذوي اخلـربة يف املسـائل      

رِضة، ُتجمِّع األمانة قائمـة بأمسـاء   قيد التقييم. وقبل سحب القرعة الختيار الدول األطراف املستع
أولئك اخلـرباء احلكـوميني، تتضـمن معلومـات عـن خـرباهتم املهنيـة ومناصـبهم احلاليـة والوظـائف           
اليت شغلوها يف هذا اجملال واألنشطة اليت نفـذوها وجمـاالت خـرباهتم املطلوبـة ملرحلـة االسـتعراض       
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طـراف جهـدها يف تزويـد األمانـة باملعلومـات      ذات الصلة، وُتعمِّم تلك القائمة. وتبذل الـدول األ 
  (أ)الالزمة لتجميع تلك القائمة وحتديثها الدائم.

من أجل كل دولة طرف مستعَرضة، تسحب األفرقة العاملـة املعنيـة قرعـة الختيـار دولـة        -٢٠
من اجملموعة اإلقليمية لتلك الدولة الطرف املستعَرضة ودولـة مـن جمموعـة إقليميـة أخـرى لتكونـا       

ولتني املستعرِضتني. ويراعى قدر اإلمكان أن يكـون لواحـدة مـن الـدولتني املستعرِضـتني نظـام       الد
قــانوين مماثــل للنظــام القــانوين للدولــة املستعَرضــة. وجيــوز للدولــة الطــرف املستعَرضــة والــدولتني    
املستعرِضتني أن تطلب كل واحـدة منـها تكـرار سـحب القرعـة مـرتني كحـد أقصـى. وجيـوز يف          

  تثنائية تكرار سحب القرعة أكثر من مرتني.ظروف اس
جيوز للدولة الطرف املستعَرضة أن تؤجل اضـطالعها بـدور الدولـة الطـرف املستعرِضـة يف        -٢١

العام نفسه. وينطبق هذا املبدأ نفسه، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلـال، علـى الـدول األطـراف     
علـى كـل دولـة طـرف أن تكـون قـد خضـعت        املستعرِضة. وحبلول هناية مرحلة االستعراض، جيب 

  أقصى. دٍّلالستعراض اخلاص هبا وأجرت استعراضاً واحداً كحد أدىن وثالثة استعراضات كح
تعقد األفرقة العاملة اجتماعات فيما بني الدورات يفـتح بـاب املشـاركة فيهـا أمـام مجيـع         -٢٢

ذه اإلجـراءات والقواعـد.   مـن هـ   ٢٠الدول األطراف بغرض سحب القرعة املشار إليه يف الفقرة 
ولكفالة التنسيق بني األفرقة العاملة واالتساق يف استعراض تنفيـذ االتفاقيـة، يعقـد الفريـق العامـل      
ــة اجتماعــات         ــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملســاعدة التقني ــدويل وفري ــاون ال املعــين بالتع

  مشتركة فيما بني الدورات لسحب القرعة.
مشـاورات   ،يف غضون ثالثة أسابيع من تاريخ سحب القرعة ،الطرف املستعَرضةتعقد الدولة   - ٢٣

مع الدولتني الطرفني املستعرِضتني بشأن حتديد اجلداول الزمنية ومتطلبات االسـتعراض القُطـري، مبـا يف    
  للباب السادس من هذه اإلجراءات والقواعد. وفقاًذلك اختيار لغة أو لغات العمل، 

ــدولتني الطــرفني املستعرِضــتني املهــام واملســائل فيمــا     يتقاســم اخلــربا   -٢٤ ــون مــن ال ء احلكومي
  بينهم، ويراعون يف ذلك جماالت اختصاص كل منهم.

عنــد االقتضــاء، إنشــاء خطــوط اتصــال مفتوحــة بــني اخلــرباء احلكــوميني    تيســر األمانــة،   -٢٥
  املشاركني يف عملية االستعراض.

يف غضـون ثالثـة أشـهر مـن سـحب القرعـة، الـدولتني        تزوِّد الدولـة الطـرف املستعَرضـة،      -٢٦
الطرفني املستعرِضـتني باملعلومـات املطلوبـة بشـأن امتثاهلـا وتنفيـذها لالتفاقيـة أو للربوتوكـول ذي         

  الصلة، مستخدمة لذلك الغرض االستبيان املناسب للتقييم الذايت.
استبيان التقييم الذايت، مـن  تسعى الدولة الطرف املستعَرضة جاهدة إىل إعداد ردها على   -٢٧

خــالل إجــراء مشــاورات وطنيــة واســعة النطــاق مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة، مبــا يف ذلــك القطــاع   
  اخلاص واألفراد واجلماعات من خارج القطاع العام.

                                                         
تكليف واضح بشأن مجع تلك القوائم، بيد أهنا ضرورية وجيب توفري املوارد  أيَّ ٨/٢ال يتضمن قرار املؤمتر   (أ)  
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ن، طوال عمليـة االسـتعراض، اهتمامـاً مناسـباً للمعلومـات واملـواد       وخلرباء احلكوميا يويل  -٢٨
يف منظمـة   ة الطرف املستعَرضة. وإذا كانـت الدولـة الطـرف املستعَرضـة عضـواً     اليت تقدمها الدول

دوليــة أو إقليميــة أو يف آليــة دوليــة تشــمل واليتــها مســائل تقــع ضــمن نطــاق االســتعراض، جــاز  
للــدول األطــراف املستعرِضــة النظــر يف املعلومــات الصــادرة عــن تلــك املنظَّمــة أو اآلليــة واملتعلقــة  

، عنــدما يف اعتبــارهم نوخلــرباء احلكوميــا ويضــعبروتوكــول ملحــق هبــا.  أيِّ أو بتنفيــذ االتفاقيــة 
يلتمسون معلومات إضـافية وتوضـيحات، مـا يتسـم بـه االسـتعراض مـن طـابع غـري اهتـامي وغـري            
تدخلي وغري عقايب، وأن يراعوا هدفه العام املتمثـل يف مسـاعدة الدولـة الطـرف املستعَرضـة علـى       

  تفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.حتقيق التنفيذ الكامل لال
يف غضون شهر واحد من اسـتالم اسـتبيان التقيـيم الـذايت املسـتكمل مـن الدولـة الطـرف           -٢٩

ــة الطــرف    أيِّ املستعَرضــة و ــدولتان الطرفــان املستعرِضــتان إىل الدول ــة، تقــدم ال معلومــات تكميلي
سـتعراض املكـتيب إجـراء حتليـلٍ لـرد      املستعَرضة نتائج االستعراض املكتيب لذلك الـرد. ويقتضـي اال  

الدولة املستعَرضة يركـز علـى التـدابري املتخـذة لتنفيـذ االتفاقيـة أو الربوتوكـول ذي الصـلة وعلـى          
أوجه جناح التنفيذ والتحديات اليت واجهته. وميكن له أيضـا أن يتضـمن، عنـد االقتضـاء، طلبـات      

ملة على الدولة الطـرف املستعَرضـة.   توضيح أو طلبات معلومات إضافية، أو أن يطرح أسئلة مك
وميكن إجراء احلوار البناء بني الدولة الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني املستعرِضـتني بوسـائل   

  منها التداول باهلاتف أو بالفيديو أو تبادل الرسائل اإللكترونية، حسب االقتضاء.
طلــب بشــأن التمــاس أو تقــدمي ُتجــري الــدول األطــراف االســتعراض املكــتيب وتلــيب أيَّ    -٣٠

معلومـــات وإيضـــاحات تكميليـــة مـــن خـــالل التوسُّـــع قـــدر اإلمكـــان يف اســـتعمال األدوات         
  التكنولوجية املتاحة، مثل الشبكات االفتراضية وتقنيات التداول اهلاتفي والتداول بالفيديو.

وسـائل أخـرى   يِّ أميكن، مبوافقة الدولة الطرف املستعَرضة، استكمال االسـتعراض املكـتيب بـ     - ٣١
من وسائل احلوار املباشر، مثل إجراء زيارة قطرية. وإذا اتفق على إجراء زيارة قطرية، ُتشـجَّع الدولـة   

  الطرف املستعَرضة على تيسري مشاركة مجيع اجلهات الوطنية املعنية يف أنشطة تلك الزيارة.
لـى سـرية مجيـع املعلومـات     حتافظ الدول األطراف املستعرِضة، واألمانةُ عند االقتضـاء، ع   -٣٢

  اليت ُتعرض أو تستعمل يف عملية االستعراض القُطري.
    

    حمصِّلة عملية االستعراض القُطري  - هاء  
ــة االســتعراض القُطــري، وُيفضــل يف غضــون ســتة أشــهر بعــد       - ٣٣ ــة مــن عملي يف املرحلــة النهائي

الـدولتان الطرفـان املستعرِضـتان مشـروع تقريـر اسـتعراض قطـري قصـري ودقيـق           دُّعِـ سحب القرعـة، تُ 
ومــوجز، يشــمل خالصــة وافيــة عــن التقريــر، وذلــك بالتعــاون والتنســيق الــوثيقني مــع الدولــة الطــرف 
املستعَرضة. ويدرج اخلرباء احلكوميون مالحظات بشأن التنفيذ الوطين ملـواد االتفاقيـة أو الربوتوكـول    

حيـدِّد  واض، ومالحظـات بشـأن تطبيـق تلـك املـواد أو الربوتوكـول يف املمارسـة العمليـة.         قيد االستعر
يقـدِّم مالحظــات بشـأن تنفيــذ   ودة والتحــدِّيات القائمـة،  التقريـر النجاحـات احملقَّقــة واملمارسـات اجليِّـ    

ــة أو الرب ــد االقتضــاء، االحتياجــات   وُيضــمَّنتوكــول ذي الصــلة.  واالتفاقي ــر، عن ــن  انةاملســتب التقري م
  املساعدة التقنية بغرض حتسني تنفيذ االتفاقية أو الربوتوكول ذي الصلة.
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ُينَجز تقرير االسـتعراض القُطـري، مبـا يف ذلـك اخلالصـة الوافيـة، باالتفـاق بـني الـدولتني            -٣٤
  الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعَرضة، مث ُيرَسل إىل األمانة.

الطرف املستعَرضة، وحسب االقتضـاء، جيـوز للخـرباء احلكـوميني     على طلب الدولة  ناًءب  -٣٥
أن يقدموا إىل الدولة الطرف املستعَرضة إيضاحات بشأن سـبل معاجلـة التحـديات الـيت تواجههـا      
الدولة الطرف املستعَرضة لتمكينها من التنفيذ الكامـل والفعـال للمـواد ذات الصـلة مـن االتفاقيـة       

  أو الربوتوكول ذي الصلة.
القُطريــة املكتملــة إىل اللغــات الرمسيــة  اتُتتــرجم اخلالصــات الوافيــة جلميــع تقــارير االستعراضــ  - ٣٦

  الست لألمم املتحدة وتتاح كوثائق للفريق العامل ذي الصلة التابع للمؤمتر لغرض العلم هبا فقط.
  تظل تقارير االستعراضات القُطرية طي الكتمان.  -٣٧
راضـها، علـى ممارسـة حقهـا السـيادي يف نشـر تقريـر        ُتشجع كل دولة طـرف، بعـد استع    -٣٨

  استعراضها القُطري أو نشر جزء منه.
من أجل حتسني وتعزيز التعاون فيما بني الـدول األطـراف والـتعلم مـن بعضـهم الـبعض،         -٣٩

دولـة  يِّ تسعى الدول األطراف، عند الطلب، إىل جعـل تقـارير االستعراضـات القُطريـة متاحـة أل     
  .تامام الدولة الطرف الطالبة سرية تلك التقارير احتراماً طرف أخرى. وحتتر

    
    إجراءات املتابعة  - واو  

ينظر فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية يف االحتياجـات الـيت حتـددها      -٤٠
ــة، ويقــدم توصــيات ملســاعدهتا       ــهاء استعراضــاهتا القُطري ــدول األطــراف املستعَرضــة بعــد انت يف ال

جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت، ويبلغ مؤمتر األطراف بـاألمر. وتقـدم الـدول    
األطــراف أيضــاً، حســب االقتضــاء، معلومــات بشــأن مــا إذا كانــت االحتياجــات مــن املســاعدة    

  (ب)التقنية اليت سبق أن حددهتا يف تقارير استعراضاهتا القُطرية قد مت الوفاء هبا.
م كل دولة طرف، متابعة الستعراضها القُطري، مباشـرة إىل األفرقـة العاملـة املناسـبة     تقد  -٤١

م احملـرز فيمـا يتعلـق باملالحظـات الـواردة يف تقريـر االسـتعراض القُطـري ويف         معلومات عن التقـدُّ 
  خالصته الوافية.

                                                         
، الذي وجه مؤمتر ٨/٢من قرار املؤمتر  ١٨بالفقرة  اإلجراءات والقواعد عمالً من ٤٠صيغت الفقرة  (ب)  

األطراف فيه فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية إىل النظر يف االحتياجات اليت حتددها 
وتوكوالت، وتزويد الدول األعضاء وتقدمي توصيات ملساعدهتا يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والرب

االحتياجات من املساعدة التقنية تشمل أكثر من  املؤمتر باملعلومات الالزمة إلجراء استعراضات فعالة. بيد أنَّ
من غري الواقعي أن ُيتوقع من  جمال واحد من اجملاالت املواضيعية لالتفاقية والربوتوكوالت، ويبدو أنَّ

لعامل املعين باملساعدة التقنية أن ميتلكوا اخلربات الالزمة يف مجيع املشاركني يف فريق اخلرباء احلكوميني ا
اجملاالت املواضيعية واألحكام ذات الصلة جبميع الصكوك األربعة. ولعل الدول األطراف تود منح فريق اخلرباء 

ظر يف االحتياجات من احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل والية الن
املساعدة التقنية وتقدمي توصيات بشأن االتفاقية فقط، ومنح الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص والفريق 

العامل املعين باألسلحة النارية، والفريق العامل املعين مبسألة هتريب املهاجرين الواليات املتعلقة بربوتوكول 
  ألسلحة النارية وبروتوكول املهاجرين، على التوايل.االجتار باألشخاص وبروتوكول ا
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    األمانة  - خامساً  
هــام أمانــة اآلليــة وتــؤدي املهــام  مــن االتفاقيــة، تضــطلع أمانــة املــؤمتر مب  ٣٣باملــادة  عمــالً  -٤٢

املسندة إليها لضمان كفاءة أداء اآللية، مبا فيها تقـدمي الـدعم الـتقين والفـين إىل الـدول األطـراف،       
ــاً  ــها ورهن ــاء علــى طلب ــوفري تــدريب للخــرباء     بن ــة، وت ــوفر التربعــات، يف ســياق أداء مهــام اآللي بت

  احلكوميني املشاركني يف عملية االستعراض.
    

    اللغات  - اًسادس  
 لغات عمل اآللية هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، رهنـاً   -٤٣

  بأحكام هذا الباب.
لغـة مـن لغـات عمـل اآلليـة الـيت ميكـن أن        أيِّ جيوز إجراء عمليـة االسـتعراض القُطـري بـ      -٤٤

  ضتان.تقررها الدولة الطرف املستعَرضة والدولتان الطرفان املستعرِ
تنشر اخلالصات الوافية لتقـارير االستعراضـات القُطريـة، بوصـفها وثـائق املـؤمتر، بلغـات          -٤٥

  عمل اآللية الست.
تسعى األمانة، إذا ما طلبت منها الدولة الطـرف املستعَرضـة ذلـك، إىل التمـاس تربعـات        -٤٦

ات عمــل اآلليــة األخــرى،  مــن لغــ لتــوفري الترمجــة التحريريــة والشــفوية للتقــارير القُطريــة إىل أيٍّ  
  وكذلك إىل لغات أخرى غري لغات عمل اآللية الست.

    
    التمويل  - سابعاً  

ــؤمتر         -٤٧ ــة لألمــم املتحــدة املخصصــة مل ــة العادي ــها مــن امليزاني ــة وأمانت متــول احتياجــات اآللي
ــد االقتضــاء، مبــوارد مــن        ــة، عن ــة العادي ــل مــوارد امليزاني ــة. ُتكمَّ ــه العامل خــارج األطــراف وأفرقت

مة بال شروط أو تأثري، وعند االقتضاء، إعـادة ختصـيص أرصـدة    امليزانية، مبا يشمل التربعات املقدَّ
  التمويل القائمة.

مـن   ٣١ل االحتياجات املتعلقة بالزيارات القُطرية االختيارية، املشـار إليهـا يف الفقـرة    متوَّ  -٤٨
  أن تقدم بال شروط أو تأثري.هذه اإلجراءات والقواعد، عن طريق التربعات اليت يشترط 

  تتوىل األمانة مسؤولية إعداد ميزانية مقترحة لفترة سنتني من أجل أنشطة اآللية.  -٤٩
ينظر املؤمتر يف ميزانية اآللية مرة كل سنتني. وتضمن امليزانية أداء اآللية عملها علـى حنـو     -٥٠

  يتسم بالكفاءة واالستمرارية واحليادية.
باملوارد املالية والبشرية الوافية لتمكينها من أداء املهام املسندة إليهـا يف هـذه   ُتزوَّد األمانة   -٥١

  اإلجراءات والقواعد.
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من الربوتوكوالت  مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية أو على أيٍّ  - ثامناً  
    اآللية  يف
من الربوتوكـوالت أن تشـارك يف اآلليـة     يٍّعة على االتفاقية أو على أقِّدولة مويِّ جيوز أل  -٥٢

  باعتبارها دولة مستعَرضة على أساس طوعي.
    

    دور اجملتمع املدين يف اآللية  - تاسعاً  
  تطبق األمور التالية فيما يتعلق بدور اجملتمع املدين يف اآللية:  -٥٣

املسـائل  بغية زيادة تعزيـز احلـوار البنـاء مـع اجلهـات املعنيـة األخـرى الناشـطة يف           (أ)  
ــنظَّم           ــة، ُت ــة واألوســاط األكادميي ــري احلكومي ــا املنظمــات غ ــا فيه ــة، مب املتصــلة بنطــاق عمــل اآللي
إحاطات بشأن نتائج عملية االستعراض تشمل االحتياجات احملددة من املسـاعدة التقنيـة. وُتـنظَّم    

ع أحد أعضـاء  تلك اإلحاطات على هامش اجتماعات األفرقة العاملة، وجتريها األمانة بالتعاون م
  املكتب، بناء على طلب رئيس املؤمتر؛

  ال تذكر حالة قطرية حمددة خالل تلك اإلحاطات؛  (ب)  
تــدعو األمانــة إىل تلــك اإلحاطــات املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تتمتــع مبركــز    (ج)  

استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة األخـرى الـيت        
مـن النظـام    ١٧علـى التـوايل مـن املـادة      ٢و ١للفقـرتني   وفقـاً ق هلا أن حصلت علـى املوافقـة،   سب

  الداخلي للمؤمتر، للمشاركة بصفة مراقب يف دورة املؤمتر اليت تسبق جلسة اإلحاطة؛
اعتراض على مشاركة منظمة غري حكومية، حيال األمـر إىل مكتـب    إذا قُدِّم أيُّ  (د)  

مــن  ٢تأخــذ يف االعتبــار، مــع مراعــاة مــع يقتضــيه اخــتالف احلــال، الفقــرة   املــؤمتر للبــت فيــه، و
  من النظام الداخلي؛ ١٧القاعدة 
تؤكد املنظمـات غـري احلكوميـة الراغبـة يف حضـور اإلحاطـة علـى حضـورها يف           )ه(  

  أيام قبل تاريخ اإلحاطة، ويسمح هلا أثناء تلك الفترة بتقدمي تعليقات خطية؛ ١٠موعد أقصاه 
ــات       ي  (و)   ــدول األعضــاء واملنظم ــي ال ــام ممثل ــاب املشــاركة يف اإلحاطــات أم ــتح ب ف

  احلكومية الدولية؛
ــة إىل األفرقــة       (ز)   ُتقــدَّم ملخصــات اإلحاطــات الــيت تعــدها املنظمــات غــري احلكومي

  العاملة ذات الصلة بوصفها ورقات غرفة اجتماع؛
األفرقـة العاملـة، حسـب    ع املنظمات غري احلكوميـة علـى تقـدمي تقـارير إىل     ُتشجَّ  (ح)  

ا، عـن أنشـطتها ومسـامهاهتا يف تنفيـذ توصـيات األفرقـة العاملـة، مبـا يف         ا أو مجاعيـ االقتضاء، فرديـ 
ذلك تلـك املتصـلة بتلبيـة االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة وتعزيـز القـدرة علـى تنفيـذ االتفاقيـة             

  .فعاالً تنفيذاً
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    التذييل األول    
      استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هباتنظيم عملية     

 ١اجلدول 
    (أ)اجملموعات املواضيعية ملواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا    

 الصك القانوين
جمموعة التجرمي 
 والوالية القضائية

جمموعة تدابري املنع 
واملساعدة التقنية 
واحلماية وتدابري 

 أخرى
  جمموعة إنفاذ القانون 
 والنظام القضائي

جمموعة التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

اتفاقية اجلرمية 
 املنظَّمة

 ٨و ٦و ٥و ٢املواد 
 ١٥و ١٠و ٩و
 (ب)٢٣و

 ٢٥و ٢٤املواد 
 ٣١و ٣٠و ٢٩و

 ١٩و ١١و ٧املواد 
 ٢٦و ٢٢و ٢٠و
 ٢٨و ٢٧و

 ١٤و ١٣و ١٢املواد 
 ١٨و  ١٧و ١٦و
 ٢١و

بروتوكول االجتار 
 باألشخاص

 ١٢و ١١املواد  ٩و ٧و ٦املواد  ٥و ٣املادتان 
 ١٣و

 ١٠و ٨املادتان 

بروتوكول هتريب 
 املهاجرين

 ١٤و ٩و ٨املواد  ٦و ٥و ٣املواد 
 ١٦و١٥و

 ١٢و ١١املواد 
 ١٣و

١٨و ١٠و ٧املواد 

بروتوكول 
 األسلحة النارية

 ١٠و ٩و ٧املواد  ٨و ٥و ٣املواد 
 ١٥و١٤و١١و

١٣و ١٢و ٦املواد   

  
  .٨/٢اعتمد املؤمتر اجملموعات املواضيعية يف قراره   (أ)  
يقتصر على الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة  ٩و ٨استعراض ماديت االتفاقية   (ب)  

      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  األطراف يف  غري
  ٢اجلدول 

    (أ)املتعددة السنوات لتشغيل اآلليةخطة العمل     

 السنة

الفريقان العامالن املعنيان 
(باملساعدة  باجلرمية املنظَّمة

 (ب)التقنية والتعاون الدويل)

الفريق العامل املعين 
 باالجتار باألشخاص

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين

الفريق العامل املعين 
 باألسلحة النارية

حتديد املسائل  الثانية- األوىل
 التنظيمية واالستبيان

حتديد املسائل 
 التنظيمية واالستبيان

حتديد املسائل 
 التنظيمية واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

 التجرمي التجرمي التجرمي التجرمي السادسة- الثالثة
التعاون الدويل  

واملساعدة القانونية 
 واملصادرةاملتبادلة

التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

إنفاذ القانون والنظام  العاشرة- السابعة
 القضائي

إنفاذ القانون والنظام 
 القضائي

إنفاذ القانون والنظام 
 القضائي

إنفاذ القانون والنظام 
 القضائي

تدابري املنع واملساعدة  
واحلماية وتدابري 

 أخرى

تدابري املنع واملساعدة 
واحلماية وتدابري 

 أخرى

تدابري املنع واملساعدة 
واحلماية وتدابري 

 أخرى

تدابري املنع واملساعدة 
 واحلماية وتدابري أخرى

 
 .٨/٢املؤمتر اجملموعات املواضيعية يف قراره اعتمد   (أ)  
  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية. (ب)  
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    التذييل الثاين    
    تنظيم عملية استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا    

 ١اجلدول 
ملواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا املُعدَّة من أجل تنفيذ عملية  اجملموعات املواضيعية    

  (أ)االستعراض

 الصك القانوين

  جمموعة التجرمي
 

جمموعة تدابري املنع 
واملساعدة التقنية 
 وتدابري أخرى

جمموعة العدالة اجلنائية 
 جمموعة التعاون الدويل وإنفاذ القانون

اتفاقية اجلرمية 
 املنظَّمة

 ٨و ٦و ٥و ٢املواد 
 (ب)٢٣و

 ٢٨و ٩و ٧املواد 
 ٣٠و ٢٩و
 (ب)٣١و

 ١٢و  ١١و ١٠املواد 
 ٢٤و ٢٢و ٢٠و ١٥و
 ٢٦و٢٥و

 ١٦و ١٤و ١٣املواد 
 ١٩و ١٨و  ١٧و
 ٢٧و ٢١و

بروتوكول 
االجتار 

 باألشخاص

 ١١و ٧و ٦املواد  ١٣و ١٢و ٩املواد  ٥و ٣املادتان 
 ١٤و

 ١٠و ٨املادتان 

بروتوكول 
 هتريب

 املهاجرين

 ١٣و ١٢املواد  ٦و ٥و ٣املواد 
  ١٥و ١٤و

 ١٦و ١١املواد 
 ١٩و

 ٩و ٨و ٧املواد 
 ١٨و ١٧و ١٠و

بروتوكول 
 األسلحة النارية

 ٩و ٨و ٧املواد   ٥و ٣املواد 
(أ) ١١و ١٠و
 ١٥و١٤و

 ١١و ٦املادتان 
 (ب) 

 ١٣و ١٢املادتان 

يف االجتماع احلكومي الدويل املفتوح ر فيها نظَأعدت األمانة اجملموعات املواضيعية لُي  (أ)  
  املشاركة وبغرض تيسري إجراء مزيد من املناقشات بشأهنا.

يقتصر على الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة  ٩و ٨استعراض ماديت االتفاقية   (ب)  
      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  األطراف يف  غري

  ٢اجلدول 
    (أ)املتعددة السنوات لتشغيل اآلليةخطة العمل     

 السنة
الفريقان العامالن املعنيان 

 (ب)باجلرمية املنظَّمة
الفريق العامل املعين 
 باالجتار باألشخاص

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين

الفريق العامل املعين 
 باألسلحة النارية

حتديد املسائل الثانية- األوىل
 واالستبيانالتنظيمية

حتديد املسائل
 التنظيمية واالستبيان

حتديد املسائل 
 التنظيمية واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

- الثالثة
 السادسة

 التجرمي
 (أحكام االتفاقية)

 التجرمي
(أحكام الربتوكول؛ 

وأحكام االتفاقية، مع 
مراعاة ما يقتضيه 

اختالف احلال فيما 
بتنفيذها على يتعلق 

 قضايا الربتوكول)

  التجرمي 
(أحكام الربتوكول؛ 

وأحكام االتفاقية، مع 
مراعاة ما يقتضيه 

اختالف احلال فيما 
يتعلق بتنفيذها على 

 قضايا الربتوكول)

  التجرمي
(أحكام الربتوكول؛ 

وأحكام االتفاقية، مع 
مراعاة ما يقتضيه 

اختالف احلال فيما 
يتعلق بتنفيذها على 

 الربتوكول)قضايا 
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 السنة
الفريقان العامالن املعنيان 

 (ب)باجلرمية املنظَّمة
الفريق العامل املعين 
 باالجتار باألشخاص

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين

الفريق العامل املعين 
 باألسلحة النارية

تدابري املنع، 
واملساعدة القانونية 

 وتدابري أخرى

تدابري املنع، واملساعدة
القانونية وتدابري 

 أخرى

تدابري املنع، واملساعدة 
القانونية وتدابري 

 أخرى

تدابري املنع والتنظيم، 
واملساعدة القانونية 

وتدابري أخرى (الفصل 
الثاين من الربتوكول؛ 

مع وأحكام االتفاقية، 
مراعاة ما يقتضيه 

اختالف احلال فيما 
يتعلق بتنفيذها على 

 قضايا الربتوكول)
- السابعة
 العاشرة

العدالة اجلنائية وإنفاذ
القانون والتعاون 

الدويل، مبا يف ذلك 
تسليم اجملرمني 

واملساعدة القانونية 
املتبادلة والتعاون 
الدويل ألغراض 

املصادرة والتعاون 
إنفاذ الدويل يف جمال 
القانون (أحكام 
اتفاقية مكافحة 
 اجلرمية املنظَّمة)

العدالة اجلنائية وإنفاذ
القانون والتعاون 
الدويل، (أحكام 

الربوتوكول، وأحكام 
اتفاقية مكافحة اجلرمية 
املنظَّمة، مع ما مراعاة 

ما يقتضيه اختالف 
احلال فيما يتعلق 

بتنفيذها على قضايا 
 الربتوكول)

ة وإنفاذ العدالة اجلنائي
القانون والتعاون 
الدويل، (أحكام 

الربوتوكول، وأحكام 
اتفاقية مكافحة اجلرمية 
املنظَّمة، مع مراعاة ما 

يقتضيه اختالف 
احلال فيما يتعلق 

بتنفيذها على قضايا 
 الربتوكول)

العدالة اجلنائية وإنفاذ 
القانون والتعاون 
الدويل، (أحكام 

الربوتوكول، وأحكام 
ة اجلرمية اتفاقية مكافح

املنظَّمة، مع مراعاة ما 
يقتضيه اختالف احلال 

فيما يتعلق بتنفيذها 
 على قضايا الربتوكول)

 
ت األمانة خطة العمل املتعددة السنوات لينظر فيها يف االجتماع احلكومي الدويل أعدَّ  (أ)  

 املفتوح املشاركة وبغرض تيسري إجراء مزيد من املناقشات بشأهنا.


