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  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 الدورة اخلامسة
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ١٨فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  النظر يف اآلليات املمكنة الستعراض تنفيذ االتفاقية 
        والربوتوكوالت امللحقة هبا

ستعراض  اليـيبحلي والدروس املستخلصة من الربنامج التجرالتقرير املر    
وطنية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب ال

      والربوتوكوالت امللحقة هبا
      تقرير من األمانة    

    مقّدمة  -أوال  
ظمــة عــرب تــشمل واليــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املن  -١

الوطنية مجلة أمور منها تشجيع واستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة               
يتفـق املـؤمتر علـى آليـات إلجنـاز            من االتفاقيـة،   ٣٢ من املادة    ٣ بالفقرة    وعمالً )١(.عرب الوطنية 

  .ستعراض الدوري لتنفيذ االتفاقيةأهدافه، مبا يف ذلك اال

–––––––––––––––––––––––– 

  * CTOC/COP/2010/1.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد  املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة،  )1(  
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، عــن القلــق بــشأن اســتمرار وجــود ثغــرات يف تنفيــذ ٤/١ر، يف مقــّرره وأعــرب املــؤمت  -٢
االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، ورأى أن مـن الـضروري استكـشاف اخليـارات املتعلقـة                 

  .اقية والربوتوكوالت امللحقة هبابإجياد آلية مناسبة وفّعالة ملساعدته يف استعراض تنفيذ االتف
 املقــّرر، إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  وطلــب املــؤمتر، يف ذلــك  -٣
أن يعقد اجتماع خرباء حكوميا دوليا واحدا علـى األقـل، لكـي يقـّدم هـذا االجتمـاع                   ) املكتب(

تقريــــراً إىل املــــؤمتر يف دورتــــه اخلامــــسة عــــن اآلليــــات املناســــبة الســــتعراض تنفيــــذ االتفاقيــــة 
 / أيلـول  ٣٠ر، عقد اجتمـاع خـرباء يف فيينـا يـوم             بذلك املقرّ  وعمال. والربوتوكوالت امللحقة هبا  

 / كـانون الثـاين    ٢٦ و ٢٥وبطلب من اخلرباء، عقد اجتماع آخر يف فيينا يـومي           . ٢٠٠٩سبتمرب  
واتفق اخلرباء على جمموعة مـن التوصـيات تـرد يف التقريـر الـصادر عـن االجتمـاع                   . ٢٠١٠يناير  

)CTOC/COP/EG.1/2010/3 .(  علـى وجـه اخلـصوص، بـأن ينـشئ املـؤمتر فريقـاً               ،وأوصى اخلـرباء
عامالً مفتوح العضوية ُيعىن بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتـا هبـدف استكـشاف اخليـارات املتعلقـة                

. بإجياد آلية مناسبة وفّعالة تساعد املؤمتر يف استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا              
راف املهتمة أن تعمل إىل جانـب األمانـة، رهنـاً بتـوفُّر املـوارد         ولوحظ أيضا أنه ميكن للدول األط     

  .من خارج امليزانية، على استكشاف سبل ووسائل الستعراض تنفيذها لالتفاقية ولربوتوكوالهتا
 السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة    يــيب وعلى إثـر اجتمـاع اخلـرباء الثـاين، وضـع الربنـامج التجر           -٤

املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا بغيـة مـساعدة                األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية     
الدول األطراف على إجراء تقييم ُمفصَّل المتثاهلا ألحكام خمتارة يف االتفاقيـة وتبـادل اخلـربات                

ويقـصد مـن برنـامج االسـتعراض، إضـافةً إىل هـذه             . وأفضل املمارسات يف جمال تنفيذ االتفاقية     
ــوفّ   ــة، أن ي ــواتج الفني ــة ا  الن ــار جــدوى آلي ــا الر أساســا الختب ومــن خــالل  . ســتعراض وطرائقه

املعلومات املقدَّمـة عـن الـدروس املستخلـصة واخلـربات املكتـسبة يف سـياق املـشروع، سـيكون                    
.  إنـشاءها  املؤمتر أحسَن استعدادا الختاذ قرارات مـستنرية بـشأن آليـة االسـتعراض الـيت قـد يـودّ                  

ؤمتر بأحدث املعلومـات عـن األعمـال املنجـزة حـىت اآلن             والغرض من هذه الوثيقة هو تزويد امل      
  .يـيبإطار برنامج االستعراض التجريف 
    

     وأهدافهيـيبنامج االستعراض التجرخلفية بر  -ثانيا  
 علـى إثـر قـرار املكتـب املوّسـع للمـؤمتر يف دورتـه         يــيب انطلق برنامج االستعراض التجر     -٥

، أعــّدت األمانــة،  ٢٠١٠أبريــل /ففــي نيــسان . ٢٠١٠مــارس / آذار٣٠الرابعــة املعقــودة يف  
عيـت اجملموعـات اإلقليميـة إىل نـشر املعلومـات عـن             رة مفاهيميـة ودُ   بطلب مـن املكتـب، مـذكّ      
دت ثالث عشرة دولةً مشاركتها الطوعيـة يف الربنـامج،          وقد أكّ . يـيببرنامج االستعراض التجر  
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 وأنـشئ برنــامج  )٢(.ة الحقـة يف حـني أبـدت دول أخـرى كــثرية اهتمامهـا باالنـضمام يف مرحلــ     
ـــيباالســتعراض التجر ــة املموّ  ي ــوارد اخلارجــة عــن    ليكــون مــشروعا للمــساعدة التقني ــة مــن امل ل

ــة ــامج االســتعراض      . امليزاني ــنص برن ــا ي ــة االســتعراض وطرائقه ــار جــدوى آلي ومــن أجــل اختب
ملهتمـة مـن    م مكتب املخـدرات واجلرميـة املـساعدة إىل الـدول األطـراف ا              على أن يقدّ   يـيبالتجر
تبـادل  ) ب(إجراء تقييم ُمفصَّل المتثاهلا ألحكام خمتارة يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة؛ و           ) أ: (أجل

  .اخلربات وأفضل املمارسات يف جمال تنفيذ االتفاقية
يوليـه  / متـوز ٩ إىل ٧وُعقد أول اجتماع للجهات صاحبة املصلحة الرائدة يف فيينا مـن        -٦

 يــيب  خرباء من الدول املشاركة يف برنامج االسـتعراض التجر         وضّم االجتماع منسقني  . ٢٠١٠
ونــاقش اخلــرباء مــسائل فنيــة وتنظيميــة تتعلــق بالربنــامج، ومنــها  . ومــراقبني مــن الــدول املهتمــة

وقّرروا أن أفضل وسـيلة إلجـراء اختبـار أسـاليب           . املنهجية ونطاق االستعراض وطرائق التنفيذ    
.  وفـــَق مـــسارين متكـــاملنييــــيبمج االســـتعراض التجراالســـتعراض احملتملـــة هـــي تنظـــيم برنـــا

وسيــشترك املــساران معــا يف نقطــة انطــالق واحــدة، وهــي عمليــات التقيــيم الــذايت الــيت جتريهــا 
غـري أن املـسارين سـيختلفان مـن حيـث           . الدول املشاركة لتنفيذها ألحكام خمتارة من االتفاقية      

سار األول سيكون مـسار اسـتعراضٍ مـن جانـب           فامل: الطرائق املّتبعة واألهداف املنشودة منهما    
النظراء مع نقطة تركيز على املـستوى القطـري، أمـا املـسار الثـاين، وهـو مـسار اسـتعراض مـن                       

  .اهات العامة وتقدمي توصيات عامةى حتليل االجتجانب خرباء، فسيتوّخ
الـدول  جنـزت حـىت اآلن وخـربات     عـن األعمـال الـيت أُ      عامـةً  حملـةً  ويعرض هـذا التقريـرُ      -٧

  .يناملشاركة يف املساَر
    

    استعراض النظراء: املسار األول  -ثالثا  
    خطوات العملية  - ألف  

ل املسار األول منوذَج اسـتعراض النظـراء حيـث تتـوىل اسـتعراَض تنفيـذ صـك دويل                   ميثّ  -٨
دولةٌ أو أكثر من الدول األطراف يف نفس الصك وذلك بفحص تشريعات وممارسـات الدولـة           

إندونيـسيا،  : وقد اختارت عـشر دول املـشاركة يف املـسار األول، وهـي            . ستعراضاخلاضعة لال 
  .بيا، الفلبني، املكسيك، نيجريياإيطاليا، بريو، رومانيا، السلفادور، شيلي، صر

–––––––––––––––––––––––– 

عة هي إندونيسيا، إيطاليا، بريو، رومانيا، السلفادور، شيلي، صربيا، فرنسا، الدول الثالث عشرة املتطّو )2(  
 .الفلبني، كولومبيا، املكسيك، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية
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ــوز      -٩ ــصلحة يف مت ــه /وخــالل اجتمــاع اجلهــات صــاحبة امل ــّر٢٠١٠يولي ــدول ، ق رت ال
ــامج االســتعراض التجر  ـــيباملــشاركة يف برن ــة يف االســتعراض يف إطــار    أن ي ــق التالي ــع الطرائ ُتتَّب

فــستعّين احلكومــات اخلــرباء للمــشاركة يف العمليــة، آخــذة يف اعتبارهــا جمــاالت . املــسار األول
ــصلة  ــتُ  . اخلــربة ذات ال ــة األوىل، س ــذها    عدُّوخــالل املرحل ــا لتنفي ــا ذاتي ــشاركة تقييم ــدول امل  ال

ــة باســتخدام براجميــ    ــشاملة  ألحكــام حمــّددة مــن االتفاقي ــذايت ال ــيم ال ــة االستقــصاء  (ة التقي براجمي
ز االستعراض على عدد مـن األحكـام        وسريكّ. اليت وضعها مكتب املخدرات واجلرمية    ) الشامل

، بـشأن جتـرمي املـشاركة يف مجاعـة إجراميـة منظمـة؛              ٥املـادة   : الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة    
، بــشأن ١٢ مــن املــادة  ٢ و١ة؛ والفقرتــان ، بــشأن مــسؤولية اهليئــات االعتباريــ   ١٠واملــادة 

ــرات    ــضبط؛ والفق ــصادرة وال ــادة  ١٠، و٥ إىل ٣ و١امل ــن امل ــرمني؛   ١٦ م ــسليم اجمل ــشأن ت ، ب
  .ن املساعدة القانونية املتبادلة، بشأ١٨ من املادة ١٣ و٩والفقرتان 

ولـة مـن   ى استعراَض التقييم الذايت فيما بعد خرباُء من بلدين نظرييـن أحـدمها د        وسيتولّ  -١٠
وقد اختري هذا الترتيب حتديـدا مـن أجـل املـساعدة            . نفس املنطقة وآخر دولة من منطقة خمتلفة      

. ب علــى بعــض املــشاكل الناشــئة عــن االختالفــات يف الــنظم القانونيــة أو يف اللغــة   علــى التغلّــ
سـتعراض  ية املعلومات املستعرضة والوثائق املعدَّة يف إطار برنـامج اال  وتقرَّر أن ُيحافظ على سرّ    

  .اخلاضعة لالستعراض على خالف ذلك ما مل توافق الدولة يـيبالتجر
وســتتيح املرحلــة الالحقــة مــن االســتعراض للــدول إجــراء حــوار نــِشط ملناقــشة التنفيــذ   -١١

وسـُتجري االتـصاالت بـني الـدول بواسـطة الربيـد اإللكتـروين أو        . وإيـضاح أي مـسائل معلّقـة   
ــداوال    ــديو اهلــاتف أو مــن خــالل تنظــيم م ــداوالت بالفي ــة أو م ــام  . ت هاتفي ــضا القي وميكــن أي

 علــى تقــدير الدولــة اخلاضــعة لالســتعراض، عنــد  بزيــارات ميدانيــة يف إطــار هــذه املرحلــة بنــاءً 
وُيتــرك حتديــد برنــامج الزيــارات . االقتــضاء، مــن أجــل تعزيــز فهــم املعلومــات املقدَّمــة وحتليلــها

ر الدولـة اخلاضـعة لالسـتعراض أمـر         خاص، قد تقرّ  وبوجه  . لتقدير الدولة اخلاضعة لالستعراض   
حتديــد اجلهــات الوطنيــة املعنيــة، الــيت ينبغــي أن جتتمــع مــع فريــق االســتعراض، والــيت ميكــن أن   

  .هاز القضائي أو اجملتمع املدينلني للحكومة أو اجلتشمل ممثّ
ه الـدول القائمـة   وهذا التقرير تعّد. أما املرحلة النهائية للعملية فهي إعداد تقرير قطري     -١٢

وجيري إطالع الدولة اخلاضـعة لالسـتعراض علـى مـشروع           . باالستعراض باالشتراك مع األمانة   
وجيـوز للمـشاركني   . التقرير وتتاح هلا فرصة إبداء تعليقاهتا عليه قبـل وضـعه يف صـيغته النهائيـة           

تقريـر  جهـا يف ال أيضا، يف حال اتفـاق الـدول علـى ذلـك، أن يـسعوا إىل صـوغ توصـيات إلدرا         
تقـدمي  كما ميكن العمل مع األمانة لوضـع خطـة تـشمل جـدوال زمنيـا بـشأن                  . القطري النهائي 

  .املساعدة التقنية الالحقة
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د وستستعرض التقييمات الذاتيـة للتأكّـ     . وستقوم األمانة طيلة هذه العملية مبهمة ميّسر        -١٣
وستـساعد  . وار النـشط من اكتماهلا وتنظيم االتصاالت بني الدول املشاركة خـالل مرحلـة احلـ        

  . يف صوغ تقارير قطرية، عند االقتضاء، بتنظيم زيارات قطريةاألمانة أيضاً
    

    حالة عمليات االستعراض واإلطار الزمين  - باء  
ــد االســتكمال       -١٤ ــا اســتعراض قي ــاك عمليت ــر كــان هن ــاء إعــداد هــذا التقري ونظِّمــت . أثن

جيــري التخطــيط لــثالث زيــارات إضــافية  يف حــني ) إىل املكــسيك وصــربيا(زيارتــان قُطريتــان 
. ومعظم عمليات االستعراض املتبقية بلغت مرحلة احلوار النشط بني الـدول املـشاركة            . أخرى

م احملـرز والـدروس املستخلـصة فُيتوقـع أن تـستمر خـالل االجتمـاع                أما املناقـشات حـول التقـدّ      
ــا مــن      ــده يف فيين ــدين املزمــع عق ــق أصــحاب املــصلحة الرائ ــاين لفري ــول٢٩ الث   ســبتمرب إىل / أيل

 حـىت عــام  يــيب ويتوقــع أن يـستمر برنـامج االســتعراض التجر  . ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ١
 وهو املوعد الذي ينبغي أن ُتستكمل فيه مجيع عمليـات االسـتعراض مـا مل ُيتخـذ قـرار            ٢٠١١

  . مهتمة أخرى ليشمل دوالًيـيبالتجربتوسيع برنامج االستعراض 
    

     الواردة من الدول املشاركةالتعليقات  - جيم  
    التقييم الذايت  - ١  

 نـسق التقيـيم   يــيب اعترب اخلرباء املـشاركون يف املـسار األول لربنـامج االسـتعراض التجر             -١٥
ورأوا يف التقيــيم الــذايت نقطــة انطــالق جيــدة، لكنــهم  . الــذايت كافيــا لبــدء عمليــة االســتعراض 

 .طوات إضافية من أجل إجراء اسـتعراض ُمجـدٍ  شددوا على ضرورة استكمال التقييم الذايت خب    
كما شـددوا علـى أمهيـة تـوفري معلومـات عـن أفـضل املمارسـات وعـن األمثلـة العمليـة للتنفيـذ                

واقتــرح بعــض املــشاركني . والتحــديات القائمــة، حــسبما تقتــضيه براجميــة االستقــصاء الــشامل 
يـة  قـة بـسمات وخـصائص الـنظم القانون        القيام، إضافة إىل التقييم الذايت، بتوفري املعلومات املتعل       

  .يف الدول املشاركة
ــدة          -١٦ ــة مفي ــذايت عملي ــيم ال ــأن التقي ــا، ب ــدول اخلاضــعة لالســتعراض، عموم وســلَّمت ال

ساعدت الدول على املشاركة يف احلـوار والتنـسيق الـوثيقني بـني الوكـاالت يف جمـال مكافحـة                    
ت أن إعــداد التقييمــات الذاتيــة وعلــى وجــه اخلــصوص، ثبــت يف عــدة حــاال . اجلرميــة املنظمــة

وسيلة ممتازة إلنشاء حمفل على الصعيد الوطين لتحفيز املناقشة بشأن سبل حتسني تنفيـذ اتفاقيـة            
ــة  ــة املنظم ــرة       . اجلرمي ــل ذايت مثم ــة تأم ــا عملي ــذه التقييمــات بأهن ــشاركني ه ووصــف بعــض امل

  . عن التحديات وإمكانيات التحسنيساعدت على كشف النقاب
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ريــق إجنــاز التقييمــات الذاتيــة هــو أي املــشاركني أن التحــدي الرئيــسي املاثــل يف طويف ر  -١٧
حتديد اخلرباء الذين لديهم املزيج املناسب من املهـارات واخلـربات الـيت متكنـهم مـن إعـداد تقيـيم                    

ولـوحظ أن األحكـام   . ذايت شامل للجهود اليت تبذهلا دولة ما من أجـل مكافحـة اجلرميـة املنظمـة            
 تـشمل أنواعـا كـثرية وخمتلفـة مـن اخلـربة             يــيب عراض يف إطار برنـامج االسـتعراض التجر       قيد االست 

ة خـرباء لكـل بلـد مـشارك     ولذلك أُوصي بتقدمي املساعدة املالية للتمكني من مشاركة عدّ     . الفنية
وعــالوة علــى ذلــك،  . لكــي يتــسىن تنــاول طائفــة واســعة مــن املــسائل املطروقــة يف االســتعراض   

. ل املشاركة إىل أهنا صادفت مشاكل يف تركيب براجمية االستقصاء الـشامل           أشارت إحدى الدو  
 مثل هذه املـشاكل بـسهولة يف املـستقبل بتزويـد األمانـة بالعـدد الكـايف مـن املـوظفني                      وميكن حلّ 

  .ة تثبيت الرباجمية واستخدامهالتقدمي املساعدة، وعند االقتضاء، توفري التدريب على كيفي
    

    النشط والزيارات القطريةمرحلة احلوار   - ٢  
فهـو أتـاح للممارسـني      .  أهمَّ عنـصر يف العمليـة       املشاركة احلواَر النشطَ   اعتربت الدولُ   -١٨

فرصة تبادل معلومات إضافية، وخصوصا فيما يتعلق بكيفيـة تطبيـق األحكـام القانونيـة تطبيقـا                 
 القـائم يف الدولـة   عمليا، وفرصة مناقشة بعض عناصر االستعراض واكتـساب فهـم أدقَّ للنظـام       

وهذا الشكل من التبـادل سـاعد أيـضا علـى توثيـق عالقـات العمـل بـني                   . اخلاضعة لالستعراض 
واعتـرب اخلـرباء املـشاركون مـن        . اخلرباء من خمتلف الدول املعنيـة وعـّزز روح الثقـة فيمـا بينـهم              

ونيـة األخـرى    الدول املستعرِضة والدول اخلاضعة لالستعراض على السواء أن معرفة النظم القان          
  .خالل هذه العملية مثرية جدااليت اكتسبوها من 

ــد يف التحــضري        -١٩ ــة احلــوار النــشط مفي ــادل االتــصاالت خــالل مرحل ــضا أن تب ــّين أي وتب
وشــّدد املــشاركون يف هــذا الــصدد علــى أمهيــة إجــراء مــشاورات احلــوار    . للزيــارات القطريــة

ــة بوقـــت طويـــل   ــارة القطريـ ــديو  ويف رأي ا. النـــشط قبـــل الزيـ ملـــشاركني أن املـــداوالت بالفيـ
ق، واملداوالت اهلاتفيـة وسـيلة مفيـدة علـى حنـو خـاص يف حبـث املـسائل بقـدر أكـرب مـن التعمّـ                         

واعترب املشاركون أيـضا أن مـن الـضروري         . وأوصي بتخصيص الوقت الكايف هلذه االتصاالت     
  .حلوار النشط القطرية طرفا يف اأن يكون املمارسون الذين سيشاركون فعال يف الزيارة

 يــيب واعُتربت الزيارات القطرية جانبا حامسا وإجيابيا جدا من برنامج االسـتعراض التجر        -٢٠
وُعــّدت هــذه الزيــارات . وهــي يف رأي املــشاركني تــضيف قيمــة كــبرية إىل عمليــة االســتعراض 

ولــة أفــضل وســيلة للوصــول إىل فهــم كامــل للبيئــة املؤســسية والقانونيــة وللتنفيــذ العملــي يف الد 
ضـافية عـن املـسائل      إكما تتيح الزيارات القطرية فرصة لتقـدمي معلومـات          . اخلاضعة لالستعراض 

  .اتفية أو املداوالت بالفيديوْوق أجوبة كاملة عليها خالل املداوالت اهلاليت ال يتسىن َس
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 التقريـر جتربـة تعلّـم ذات      هـذا وتبّين أن الزيـارتني القطـريتني اللـتني جرتـا وقـت كتابـة                 -٢١
فائدة متبادلة حيـث تـسىن للممارسـني املـشاركني يف فريـق االسـتعراض اإلملـام بـنظم مؤسـسية                     
وقانونية أخرى ومجع معلومـات عمليـة عـن الكيفيـة الـيت تـستخدم هبـا بعـض أدوات مكافحـة                       

وأشـار أحـد املـشاركني إىل أنـه         . اجلرمية املنظمة، مثل املصادرة، علـى صـعيد املمارسـة العمليـة           
  .متكّن من دراسته خالل االستعراضقيام بلده بإصالح تشريعي استنادا إىل ما ينوي اقتراح 

ومن وجهة نظر الدولـة اخلاضـعة لالسـتعراض، متثـل الزيـارات القطريـة فرصـة إلشـراك                -٢٢
ــعة      أكـــرب عـــدد مـــن اخلـــرباء الـــوطنيني مـــن ذوي اخلـــربة الواســـعة يف خمتلـــف اجملـــاالت اخلاضـ

ولذلك أمكن هلـؤالء اخلـرباء أن       .  املشاركة بصفتهم منسقني   نوا من لالستعراض والذين مل يتمكّ   
يعرضوا ضروب النجاح والتحديات اليت صادفوها يف عملهم وأتـاحوا لفريـق االسـتعراض فهـم               

وشّددت الدول اخلاضـعة لالسـتعراض علـى أهنـا تعتـرب العمليـة              . الوضع يف البلد على حنو أفضل     
اص لتركيز عمليات االسـتعراض علـى تبـادل         وأعربت عن تقديرها بوجه خ    . موضوعية ومفيدة 

أفــضل املمارســات واكتــساب فهــم لــضروب النجــاح والتحــديات الــيت تــصادفها كــل الــدول     
  .عابرة للحدود الوطنية ومكافحتهااملشاركة يف جهودها الرامية إىل منع اجلرمية املنظمة ال

    
    التحديات القائمة  - ٣  

 املشاركة اليت وضعت نـصب عينـها هـدف إمتـام            إن التحدي األكرب القائم أمام الدول       -٢٣
عمليــات االســتعراض حبلــول موعــد دورة املــؤمتر اخلامــسة هــو ِقــصر املــدة الزمنيــة الــيت اتفقــت  

فقد بدا أن التنسيق واملشاورات الداخليـة اسـتغرقت وقتـا أطـول ّممـا توقعتـه           . عليها هذه الدول  
علــق باحلاجــة إىل تــوفري الترمجــة التحريريــة  أمــا التحــدي الثــاين فيت. الــدول املــشاركة يف البدايــة

والشفوية عندما ال تـشترك الـدول املـستعرِضة والـدول اخلاضـعة لالسـتعراض يف نفـس اللغـات          
فاحلواجز اللغوية زادت من صعوبة التواصل خالل الزيارات القطريـة، فقـد كانـت يف               . الرمسية

يهم مـن زاٍد وافـر مـن اخلـربة          بعض األحيان حتـد مـن قـدرة خـرباء رئيـسيني علـى تبـادل مـا لـد                   
ونظـرا  . بعض عمليات االستعراض بسبب احلاجـة إىل ترمجـة تـشريعات           وتباطأت وترية . الفنية

إىل أن احلــوار النــشط بــني اخلــرباء مــن الــدول املــستعرِضة والــدول اخلاضــعة لالســتعراض يعــد    
ي التغلـب   عنصرا من أقوى عناصر عمليـة االسـتعراض فقـد اعتـرب املـشاركون أن مـن الـضرور                  

على العوائق اللغوية بتوفري الترمجة التحريرية والشفوية كلما اقتضى احلـال، وخـصوصا بلغـات               
 أشري إىل أن اخلـرباء القـائمني باالسـتعراض اآلتـني مـن دول ذات                اًوأخري. األمم املتحدة الرمسية  

  .تقاليد قانونية خمتلفة جيدون صعوبة أحيانا يف فهم خصائص بعض النظم القانونية
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    استنتاجات أولية  - ٤  
سلّم كثري من املشاركون بأن األمانة تؤدي دورا أساسيا يف االستعراض بتـوفري اخلـربة                 -٢٤

ضي يف مجيـع عمليـات االسـتعراض بـسالسة مـن النـاحيتني الفنيـة                صة وضـمان املُـ    الفنية املتخصّ 
وفر مزيــدا مــن وأوصــي بــأن تواصــل األمانــة أداء ذلــك الــدور وبــأن تــ . والعمليــة علــى الــسواء

  .ريا للتفاهم بني الدول املشاركةاملعلومات اخللفية عن خصائص النظم القانونية تيس
 باعتباره فرصة سـاحنة للـدول       يـيب رّحب املشاركون بربنامج االستعراض التجر     وإمجاالً  -٢٥

األطراف للدخول يف حـوار متعمـق حـول تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة وتبـادل املعلومـات يف                      
وبفــضل الثقــة املتبادلــة ســاد جــو . جــو إجيــايب مــن الثقــة وتقاســم اخلــربات واملمارســات اجليــدة

يتسم بقدر عال من الشفافية وأتيحت يف ظله للـدول املـستعرِضة فرصـة مـشاهدة بنيـات حتتيـة                   
ــسيني       ــسياسات الرئي ــرري ال ــن مق ــدد م ــاء بع ــشدَّدة واللق ــة م وســاعدت روح . ُمحاطــة حبماي

  .نيني يف إحراز نتائج رائعةليت حتلّى به مجيع املشاركني املعااللتزام واحلماس ا
    

    استعراض اخلرباء: املسار الثاين  -رابعا  
    حمفل للمساعدة على التنفيذ: حتديد الطريقة املتبعة يف املسار الثاين  –ألف  

سبقت اإلشارة إىل أن املسار الثاين ُيقصد منه أن يكـون اسـتعراَض خـرباء يهـدف إىل                    -٢٦
وبعــد االجتمــاع األول لفريــق أصــحاب    . ليــل االجتاهــات العامــة وتقــدمي توصــيات عامــة     حت

رت مخـسة بلـدان متطوِّعـة املـشاركة يف          ، قرّ ٢٠١٠يوليه  /املصلحة الرائدين الذي ُعقد يف متوز     
وكولومبيــا  إندونيــسيا ورومانيــا وفرنــسا: ، وهــييـــيباملــسار الثــاين لربنــامج االســتعراض التجر

وقّررت تلك الـدول أن يـشمل استعراضـها األحكـام التاليـة مـن            .  األمريكية حدةوالواليات املت 
، ١٠، بشأن جترمي املشاركة يف مجاعة إجراميـة منظّمـة؛ واملـادة             ٥املادة  : اتفاقية اجلرمية املنظمة  
ــسؤولية اهلي  ــشأن م ــرات   ب ــة؛ والفق ــات االعتباري ــادة  ١٠ و٥ و٤ و٣ و١ئ ــن امل ــشأن ١٦ م ، ب
  .عدة القانونية املتبادلة، بشأن املسا١٨ من املادة ١٣ و٩فقرتان تسليم اجملرمني؛ وال

، ناقـشت الـدول املـشاركة اإلجـراءات       ٢٠١٠يوليـه   /وخالل االجتماع املعقود يف متـوز       - ٢٧
فـستقوم كـل دولـة مبـلء اسـتمارة تقيـيم ذايت تعمَّـم               : باعها يف املسار الثاين واتفقت عليها     املراد اتّ 

وبعـد اسـتعراض تلـك       .ها األمانة عن مسائل مواضـيعية     إىل ورقة تعدّ  على الدول األخرى إضافة     
الوثــائق ســيجتمع خــرباء الــدول املــشاركة يف املــسار الثــاين يف فيينــا ملناقــشة املــسائل املواضــيعية     

  .يـيبة من برنامج االستعراض التجراملنبثقة عن التقييمات الذاتية والدروس األولية املستخلص
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شاركة يف املسار الثاين خرباهتا وأفكارها يف اجتماع اسـتثنائي عقـد            وناقشت الدول امل    -٢٨
ويـرد أدنـاه عـرض مـوجز لنتـائج هـذه املناقـشات          . ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٣ إىل   ١يف فيينا من    
مــن هــذا  ىض عنــها مــن اســتنتاجات أوليــة تتعلــق بطريقــة اســتعراض اخلــرباء ويتــوخّ  ومــا متّخــ

يـة والربوتوكـوالت   ليات املمكنة الستعراض تنفيذ االتفاقالعرض مساعدة املؤمتر يف مناقشته لآل  
  .امللحقة هبا

    
    بعة يف املسار الثاينطريقة املّتتقييم ال  - باء  

، شّدد املشاركون يف اجتماع اخلرباء علـى الطـابع التعـاوين وغـري الرمسـي الـذي                  إمجاالً  -٢٩
واعتـربوا أن االسـتعراض   . اتسمت به عملية االستعراض اليت خضعوا هلا يف إطـار املـسار الثـاين           

يف إطار املـسار الثـاين مل يقـف عنـد حـد تقيـيم تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، بـل سـاعد علـى                             
وعالوة على ذلك، أعـرب املـشاركون عـن         . اخليارات يف تنفيذ املواد املختارة    استجالء خمتلف   

استحساهنم للمناقشات اليت دارت خالل اجتماع اخلرباء ملا اّتسمت به من طـابع عملـي وغـري             
وأخـريا خلـص اخلـرباء إىل أن هنـج     . انتقادي والختاذها منحى قائما على تقدمي املساعدة التقنيـة       

د علــى أن التنفيــذ عمليــة تدرجييــة وأن كــل بلــد، ســواء نفّــذ اتفاقيــة اجلرميــة  املــسار الثــاين يــشّد
قـة  املنظمة رمسيا أو ال يزال بعيدا عن بلوغ هذه الغايـة، ميكـن أن يـستفيد مـن املناقـشات املتعمّ       

  .االستعراض ضمن املسار الثايناليت تعززت خالل عملية 
    

    سائل املواضيعيةقة املتعلقة باملإعداد التقييم الذايت والور  - ١  
أشــار املـــشاركون يف املــسار الثـــاين إىل أن إعـــداد التقيــيم الـــذايت كــان عبئـــا مرهقـــا       -٣٠

غـري أنـه لـوحظ أن ِقـصر املـدة الزمنيـة الـيت أجـري         . زفا ملوارد كثُر الطلـب عليهـا أصـالً    ـومستن
 أحـد   وعـالوة علـى ذلـك، أعـرب       .  ساهم جزئيـا يف هـذا التـصور        يـيبخالهلا االستعراض التجر  

. ر املعلومات الكافية إلجـراء مناقـشة ذات معـىن   اخلرباء عن خشيته من أن التقييم الذايت لن يوفّ     
وا بــأن اســتخدام التقيــيم الــذايت كنقطــة انطــالق يفــسح اجملــال ملناقــشة   غــري أن املــشاركني أقــّر

دا يف ففــي احلــاالت الــيت تبّينــت فيهــا صــعوبة التنفيــذ، كــان التقيــيم الــذايت مفيــدا جــ  . متعمقــة
وباملثـل، يف   . استهداف املشاكل ومساعدة اخلرباء علـى التركيـز علـى اسـتنباط احللـول بـسرعة               

، أمكـن  "علـى الـورق  "احلاالت اليت كانت فيها املشاكل قليلـة أو منعدمـة فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ                
  . أمهيةائل أخرى ذات صلة ال تقلّللخرباء جتاوز مرحلة استعراض التنفيذ ومناقشة مس

علّق بعض املشاركني بأن التقييم الذايت منطلق ضروري ولكنه ينبغي، ألغراض املـسار             و  -٣١
" ال"أو " جزئيــا"أو " نعــم" الــدول بوجــه خــاص ال علــى التركيــز علــى اجلــواب بـــ  الثــاين، حــثّ
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ــة وراء         ــى األســباب الكامن ــضا عل ــز أي ــل التركي ــذ بعــض األحكــام، ب ــق بتنفي فحــسب فيمــا يتعل
  .وانني والسياسات وأحكام احملاكمن خالل تقدمي نصوص إضافية كالقمستويات التنفيذ هذه، م

 اسـتنادا إىل    أعـّدت ومن خالل ورقة املسائل املواضيعية اليت وزِّعت على اخلرباء والـيت              -٣٢
التقييمات الذاتية الواردة من البلدان املشاركة ُعرضت معلومات مـصنَّفة حـسب املـادة املقابلـة        

نظمة، مث حسب البلد، مع ملخَّـص لتنفيـذ تلـك املـادة بوجـه عـام يف بدايـة                    يف اتفاقية اجلرمية امل   
هتا األمانـة مفيـدة، غـري       وأشار املشاركون إىل أن ورقـة املـسائل املواضـيعية الـيت أعـدّ             . كل باب 

أهنــم اقترحــوا توجيــه اهتمــام أكــرب إىل حتديــد املواضــيع واالجتاهــات، وكــذلك اقتــراح احللــول  
ــة احملــ  ــدول    . ّددة اهلــدفواملــساعدة التقني ــأن تــسأل ال ــة ب ــسمح لألمان ومــن هــذه احللــول أن ُي

املستهدفة أسئلة حمـددة عـن تقييماهتـا الذاتيـة بغيـة حتـسني نوعيـة املعلومـات املتاحـة واسـتيعاب                      
ومن اخليارات املقترحـة أن جيـري تعمـيم قائمـة           . مستوى التفاصيل املطلوبة للتحليل املواضيعي    

  .اخلرباء برمته من أجل املتابعةى فريق هتا األمانة علأسئلة أعّد
 اعترب اخلرباء أن استخدام التقييمات الذاتية وورقـة املـسائل املواضـيعية املـستندة               وأخرياً  -٣٣

  .ركيز على املواضيع املتفق عليهاإليها كأساس للحوار ساعد الفريق على مواصلة الت
    

    مناقشات اخلرباء  - ٢  
سمت قـشات اخلـرباء الـيت دارت يف إطـار املـسار الثـاين اتّـ               أشار املـشاركون إىل أن منا       -٣٤

زت تبـادل اخلـربات بـني البلـدان املـستعرضة والـدول اخلاضـعة                بعيد بطابع عملـي وعـزّ      إىل حدّ 
 ومل تكـن    - لالستعراض بشأن طائفة واسعة مـن املواضـيع املتـصلة باألحكـام قيـد االسـتعراض               

 بــشأن ١٦فخــالل مناقــشة تنفيــذ املــادة . تبــادال مــن جانــب واحــد قائمــا علــى أســئلة وأجوبــة 
تسليم اجملرمني، مثال، تساءل أحد اخلرباء عما إذا كان جيب، يف سياق طلـب تـسليم اجملـرمني،       
أن يتوافر شرط ازدواجية التجـرمي وقـت حـدوث اجلـرم أو مـا إذا كـان جيـب أن يتـوافر وقـت                         

  .فيما يتعلق هبذه املسألةاهتم واستطاع اخلرباء بعد ذلك تبادل خرب. تلقّي طلب التسليم
ــيح         -٣٥ ــوفّر حمفــال يت ــاين ت ــة االســتعراض يف إطــار املــسار الث واتفــق اخلــرباء علــى أن عملي

للممارسني التحاور املباشر مع الشركاء احملـتملني يف جمـال املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم            
احلـاالت الـيت ال توجـد فيهـا         واعُترب ذلك مفيدا بصفة خاصـة يف        . اجملرمني وغريها من اجملاالت   

كما أدت عملية االستعراض يف إطار املـسار الثـاين إىل هتيئـة سـياق يتـسّنى يف                  . عالقات سابقة 
لة بـشأن إجـراءات العمـل فيمـا يتعلـق بعـدد مـن               إجراء اتـصاالت مفـصّ    بـ ظله للبلدان املشاركة    

فعلـى سـبيل املثـال،     .جملـرمني املسائل اهلامة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بازدواجية التجرمي وتـسليم ا    
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أبلــغ أحــد البلــدان أن طلــب التــسليم ميكــن أن ينفَّــذ يف ســياق عالقــات وديــة وأن هنــاك ســعيا 
 بعيـد  ل إىل حـدّ كما أوضح بلد آخر للمشاركني أنه يتقبّـ  . دائما إىل إجياد سبل لتنفيذ الطلبات     

األخـرى إىل االخنـراط يف      وسائل االتصال السريعة ألغراض قضايا تسليم اجملرمني ودعا الـدول           
  .اتصاالت مباشرة مع مكتب ذلك البلد

والحــظ املــشاركون أن املناقــشة الــيت دارت يف ســياق عمليــة املــسار الثــاين ليــست يف    -٣٦
ر الوضـع العـام بـسرعة       الواقع عملية منفردة وشاملة الستعراض التنفيـذ، بـل هـي وسـيلة لتـصوّ              

ى ســبيل املثــال، مل يكــن هنــاك إال تبــادل حمــدود  وعلــ. وحتديــد املواضــيع واالجتاهــات الــشاملة
 بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، ولـوحظ أن ذلـك يـنِّم عـن كـون                    ١٨خالل مناقـشة املـادة      

واتفـــق املـــشاركون علـــى أن نـــوع . املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة تـــتم بـــصورة جيـــدة عمومـــا
ميكـــن استخالصـــها مـــن عمليـــات  املعلومـــات العامـــة املـــستقاة مـــن عمليـــة املـــسار الثـــاين ال   

وباإلضــافة إىل . االســتعراض املكــتيب إال بعــد ســنوات مــن التحاليــل الفرديــة والتحاليــل اجلامعــة
ة ذلــك، فــإن ســهولة وســرعة االســتعراض يف إطــار املــسار الثــاين هتيئــه ألن يكــون مبثابــة منــصّ   

 ترغـب يف    يـة أو قـد    دا مـن عمليـات االسـتعراض الفرد       انطالق للبلدان اليت قد تكون أكثـر تـردّ        
  .اخلضوع لالستعراض فورا

والحــظ املــشاركون أن طريقــة االســتعراض يف املــسار الثــاين اســتفادت كــثريا مــن           -٣٧
مت حتلـيال  ت مجيـع املعلومـات ذات الـصلة مـن الـدول األطـراف وقـدّ         مساعدة األمانة اليت تلقّـ    

مـة  جعية وإىل األسـئلة واألجوبـة املقدّ      أوليا استنادا إىل الردود الواردة يف قائمة التقييم الذايت املر         
ــاً  . أثنــاء احلــوار بــني اخلــرباء  ــدَّ جانب  يف نظــر بعــض الــدول   إجيابيــاًورئــي أن ذلــك ميكــن أن يَع

ــة أخــرى مــن خــالل طريقــة     األطــراف الــيت ال حتبـّـ  ــيم مــن جانــب دول ذ فكــرة اخلــضوع للتقي
  .ال جتريه األمانةادية وأقل تدخاستعراض النظراء واليت رمبا تفّضل تقييما أكثر حي

دة يف إطـار املـسار الثـاين        ومع أن اخلرباء يرون أن طرح أسـئلة مباشـرة عـن مـسائل حمـدّ                 - ٣٨
أمــٌر قــد ُينظــر إليــه علــى أنــه ذو طــابع تــدخلي مفــرط فــإن هــذا الــشكل مــن االســتعراض يتــيح     

دة للممارسني أن يكـشفوا بأنفـسهم ثغـرات التنفيـذ يف بلـدهم وحتديـد االحتياجـات مـن املـساع                    
ورأى املشاركون أن ذلك أفضل من أن تبلغهم األمانة أو بلد آخـر عـن               . التقنية يف الوقت نفسه   

وعالوة على ذلك، أتاحت املناقشات يف إطار املسار الثـاين حمفـال تـسّنى يف               . حالة التنفيذ لديهم  
  .قنيةددة وإمكانيات املساعدة التظله للبلدان واألمانة أن تناقش على الفور اجملاالت احمل

 علـى أنـه     يــيب واتفقت البلدان املشاركة يف املـسار الثـاين مـن عمليـة االسـتعراض التجر                -٣٩
فعلى سبيل املثال متكن خبٌري من بلد صـادف          .حمفل ممتاز للمساعدة يف التنفيذ وتبادل اخلربات      
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د  بـشأن مـسؤولية اهليئـات االعتباريـة مـن استفـسار نظـري لـه مـن بلـ                    ١٠صعوبة يف تنفيذ املادة     
  .آخر لديه نظام قانوين مماثل عن كيفية جناح هذا البلد يف التغلب على املشكلة ذاهتا

ولــوحظ أن وجــود إطــار ملناقــشات مــن هــذا القبيــل علــى مــستوى اخلــرباء أمــر بــالغ       -٤٠
فلو جرت املناقشات يف إطار األمم املتحدة التقليدي لكانـت إثـارة املـسائل علنـا أمـرا                  . األمهية

د املشاركون علـى أنـه جيـب أن يكـون اإلطـار صـغريا وغـري رمسـي ومـوات                     ّدوش. أشد صعوبة 
وعلى هذا النحو أمكـن للخـرباء أن يناقـشوا         . للمناقشات، أي ال يقوده رئيس أو فريق مناقشة       

ــا صــادفو       ــد االســتعراض وم ــة قي ــام االتفاقي ــصيل أحك ــصراحة وبتف ــاح وصــعوبات   ب ــن جن   ه م
  .يف تنفيذها

ــة     اعتــرب املــشارك اًوأخــري  -٤١ ــصلة باتفاقي ــد مــسائل مت ون أن املناقــشات ســاعدت يف حتدي
ــرة      ــتعراض مباش ــد ال تكــون خاضــعة لالس ــة ق ــة املنظم ــشاركون خــالل    . اجلرمي ــق امل ــد اتف فق

املناقــشات، علــى ســبيل املثــال، علــى أن أجهــزة بلــداهنم القــضائية ستــستفيد أيــضا مــن أنــشطة  
  .ةالتوعية والتدريب على تطبيق اتفاقية اجلرمية املنظم

وقارن املشاركون املناقشات اليت دارت يف إطار املـسار الثـاين باجتمـاع لفريـق خـرباء                   -٤٢
مفتوح العضوية مثل الفريق املعين بالتعاون الـدويل الـذي أنـشأه املـؤمتر، واعتـربوا أن العمليـتني                   
ختتلفــان مــن حيــث األهــداف والنتــائج ولــن تكــرر إحــدامها األخــرى، بــل ميكــن يف الواقــع أن  

ونظرا إىل أن استعراض اخلـرباء يف إطـار املـسار الثـاين يـشمل اتفاقيـة اجلرميـة                . نا متكاملتني تكو
املنظمة برمتها وال ينصب اهتمامه على بعـض املواضـيع فقـط، مثـل التعـاون الـدويل أو االجتـار                

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . باألشخاص، فسيكون حمور تركيزه أوسع نطاقا من الناحية العملية        
ية استعراض هو حتديد املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، يف حني أن هدف فريـق عامـل            هدف آل 

وأخــريا لــوحظ أن املناقــشات يف  . هــو مناقــشة املــسائل واعتمــاد التوصــيات بــصورة مــشتركة  
ــصورة متكــرّ       ــتمرار وب ــود باس ــا تع ــا م ــة غالب ــة العامل ــسبيل   األفرق ــسائل وأن ال رة إىل نفــس امل

جراء مناقـشات راسـخة وملموسـة تـستند إىل مواضـيع أو أحكـام سـبق                 األجدى واألكفأ هو إ   
عاجلــة ف فريــق عامــل بعــد عمليــة االســتعراض مبواقتــرح أن يكلّــ. انتقاؤهــا باتفــاق مــن الفريــق

  .املسائل املعلقة الناشئة
    

    حجم الفريق العامل وتشكيله  - ٣  
 أحكامــا يـــيبج التجرن مجيــع املــواد الــيت اخــتريت لالســتعراض يف إطــار الربنــام  تتــضّم  -٤٣

.  االخـتالف  إلزامية، لكنها تتعلق مبواضيع خمتلفة وهتم وكاالت وخرباء حكوميني خمتلفني أشدّ          
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  ، علـى سـبيل املثـال، قـد       )مثـل مـّدع عـام     (فاخلبري يف جترمي املشاركة يف مجاعة إجراميـة منظَّمـة           
ة القانونيـة املتبادلـة     ي طلبـات املـساعد    ال يكون بالضرورة على علم جبميع جوانـب تقـدمي وتلقّـ           

وهذا األمر قد ال يثري اإلشكال عنـد مـلء قائمـة التقيـيم الـذايت               . مثل عضو يف السلطة املركزية    
ــة ألن الــزمالء قــد يتقــامسون املهــام، ولكــن اجتمــاع اخلــرباء ال حيــضره مجيــع اخلــرباء     . املرجعي

 الربنــامج  وذهــب املــشاركون عمومــا إىل أن االســتعراض قــد ســار بــصورة جيــدة يف إطــار        
ويف هـذا  . باع هنج مواضيعي أنسب آللية اسـتعراض عامليـة      ، غري أهنم أشاروا إىل أن اتّ      يـيبالتجر

السياق، اتفق اخلرباء على أن السبيل األمثل هو أن يشارك يف االجتماع املذكور خـبري يف كـل      
ن إىل  ومن حيث حجم الفريق العامـل، خلـص املـشاركو         . مادة من املواد اخلاضعة لالستعراض    

أن الفريق يكرب حجمه بقدر زيادة جتانسه من حيث اخلربات الفنية وبقدر زيـادة تركيـزه علـى          
  .ة مركّزة وهادفة ورفيعة املستوىاحلكم املعين، حبيث حيافظ على مناقش

وارتأى خبري من أحد البلـدان أن مـن الـضروري أن حيـضر احلـوار بـني اخلـرباء ثالثـة أو             -٤٤
أحـدمها لديـه خـربة فنيـة        (اثنان على األقل من السلطة املركزية       : على األقل ممارسني  /أربعة خرباء 

يف املسائل القانونية املوضوعية واجلوانب التشريعية واآلخر لديـه خـربة فنيـة يف التعـاون القـضائي                  
وسـيكون مـن املفيـد أن       . وخـبري واحـد ممـن لـديهم اخلـربة العمليـة مـن اجلهـاز القـضائي                 ) الدويل

  .د عملية االستعراضواء نظرا لتعقّهاز إنفاذ القانون وموظفون قضائيون على السيشارك ممثلو ج
والحــظ املــشاركون أن هنــاك بالفعــل، يف كــثري مــن احلــاالت، أفرقــة إقليميــة تتنــاول      -٤٥

بعض هـذه املواضـيع، ومـن مث أشـاروا إىل قيمـة االخنـراط يف فريـق أقـاليمي أو دويل مـن شـأنه                          
وارتــئ أن احلجــم األمثــل هــو َبلــدان أو ثالثــة بلــدان لكــل  . يــدةتــوفري روابــط ومعلومــات جد

ن أن يكـون نطـاق املـواد        ويف هـذا الـصدد، سـيتعيّ       ). يف اجملمـوع   ١٥ إىل   ١٠(جمموعة إقليميـة    
  .ملناقشة مفيدة للجميعاملراد استعراضها مركّزا نوعا ما لكي تكون ا

جتمـاع اخلـرباء وأعربـوا عـن     وأخريا سلّم مجيع املـشاركني بقيمـة حـضور مـراقبني يف ا        -٤٦
  .ملوضوعية واإلجرائية على السواءتقبلهم لفكرة حضور هؤالء املراقبني يف املناقشات ا

    
    نطاق املضامني اخلاضعة لالستعراض  - ٤  

اتفق اخلرباء، كما سبقت اإلشـارة إىل ذلـك، علـى أنـه سـيكون مـن الـصعب جـدا يف                        -٤٧
أنواع املـواد، والحظـوا أنـه سـيكون مـن األفـضل       سياق آلية استعراض عاملي استعراض خمتلف     

التركيز خصيصا على أنواع األحكام املراد استعراضها مرة واحـدة، وذلـك مـن أجـل تـشجيع                  
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ويف هذا الصدد، اتفق املـشاركون علـى أن مـن    . زاف املوارد البشرية ـقة دون استن  مناقشة متعمّ 
  .ؤمتر املسائل ويرتب أولوياهتاالضروري أن حيّدد امل

والحــظ أحــد املــشاركني أن مــسائل إنفــاذ القــانون، مثــل تقنيــات التحقيــق املــشترك       -٤٨
واملــصادرة والــضبط، متماثلــة يف كــثري مــن الــصكوك الدوليــة، مبــا يف ذلــك الــصكوك املتعلقــة    

ولــوحظ يف الوقــت ذاتــه عــدَم وجــود هيئــة أو آليــة ملعاجلــة تلــك املــسائل  . بالفــساد واإلرهــاب
حال حبـث هـذه األحكـام احملـددة فـإن ذلـك البحـث ميكـن أن ينطبـق يف          اجلامعة، ورئي أنه يف  

  . خارج اتفاقية اجلرمية املنظمةسياقات
    

    اإلطار الزمين  - ٥  
من األمور اليت نوقشت وجـرى االتفـاق عليهـا هـي أن مجيـع اإلسـهامات الـواردة مـن                   -٤٩

ــس        ــة امل ــضاف إىل ورق ــة ست ــة املنظم ــة اجلرمي ــذ اتفاقي ــد  اخلــرباء خبــصوص تنفي ائل املواضــيعية بع
وبــذلك يتــاح  .االجتمــاع، علــى أن يعــاد عقــب ذلــك توزيــع الورقــة علــى اخلــرباء املــشاركني   

للمشاركني يف عمليـة االسـتعراض علـى املـسار الثـاين سـجل للمناقـشات ويتـسىن هلـم التـشاور                      
  .سار الثاينبعة يف إطار امل املّتفيما بينهم يف املستقبل وتسنح هلم فرصة أخرى لتقييم اإلجراءات

، أن عملية االسـتعراض مـن النـوع املتـوّخى يف إطـار املـسار                واعترب املشاركون، إمجاالً    -٥٠
األول ستنتهي عندما يتحقق امتثال مجيع الدول األطراف، أمـا االسـتعراض وفـق املـسار الثـاين                  

 ل واملمارسـات فيمكن أن يكون عملية مستمرة تتطلب إسهامات مـن املمارسـني بـشأن املـسائ              
  .املتعلقة بالتنفيذ

    
    استنتاجات أولية  - ٦  

ر املــشاركون يف اجتمــاع اخلــرباء بــشأن املــسار الثــاين منــذ البدايــة بــأن هــدفهم مــن  قــّر  -٥١
 هو اختبار طريقة االستعراض من أجل غرض واحد، هـو تيـسري             يـيباملشاركة يف الربنامج التجر   

 علـى تبـادل وجهـات نظـرهم بـصراحة،        واتفقـوا يف هـذا الـصدد      . مناقشة املـؤمتر هلـذا املوضـوع      
ز املناقـشات   دوا علـى أنـه ينبغـي أن تركّـ         وشـدّ . دون إصدار أحكام أو التوصية باختاذ إجـراءات       

  . باعتمادهاعلى مزايا ومثالب عملية االستعراض يف إطار املسار الثاين، دون التوصية
وفيمـا  . سم بـه مـن مرونـة   ، مبـا اتّـ    وأُعجب اخلرباء املشاركون يف املـسار الثـاين، إمجـاالً           -٥٢

وميكـن  . ، كـبريا أو صـغرياً   أو دوليـاً يتعلق حبجم فريق اخلرباء ونوعه، ذُكر أنه قد يكون إقليمياً     
اختيار األحكام املـراد استعراضـها مـن صـكوك خمتلفـة أو مـن صـك واحـد، وميكـن أن تكـون                        
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ــاول جمــاال واحــدا أو جمــاالت متنوعــة     ــة وأن تتن ــة أو اختياري ــيت  وبقــي  .إلزامي ــار اجلهــة ال اختي
مـن الـدول    ستجري االستعراض مفتوحا وميكن أن تشمل خرباء مستقلني أو األمانـة أو خـرباء    

وعالوة على ذلـك، ميكـن إبـداء املرونـة يف حتديـد عمـق االسـتعراض حيـث تـشمل                      . األطراف
اخليارات املتكافئة يف هذا الـصدد استعراضـا مكتبيـا بـسيطا واجتمـاع خـرباء واحـد يعقـد مـرة                      

وأخريا فإن معرفـة مـا إذا كـان هـذا النـوع مـن               . أو زيارة قطرية  /سلة اجتماعات و  واحدة وسل 
االستعراض سيتخذ شـكل نـشاط ينفَّـذ مـرة واحـدة لكـل بلـد أو آليـة مؤقتـة تابعـة للمـؤمتر أو                          
عملية استعراض مفتوحة ُتجرى مرة واحدة كل بضع سنوات كلها أمور ميكـن أن ينظـر فيهـا                  

  .االستعراض من منط املسار الثاين إطار وتناقش وتعتمد يف
غري أن اخلرباء شعروا بعد يومني من املناقشات أن االسـتعراض مـن منـط املـسار الثـاين                     -٥٣

ويف هذا الصدد لوحظ أن عملية املـسار        . يكون أشد فعالية كمحفل تسيري ال كآلية استعراض       
راء، لكـن ال يفـّضل أن تكـون آليـة     الثاين وإن كانت مكّملة متاما آللية من قبيل استعراض النظـ      

مــستقلة أو أن تــستخدم علــى نطــاق عــاملي ألن اجتمــاع اخلــرباء مــن النــوع املتــوخى يف إطــار   
وعلــى ســبيل املثــال، أبــدى    . املــسار الثــاين لــن يكــون فعــاال إال يف ظــروف اســتثنائية جــدا       

لكـن   .الكاملـة  اسـتعدادهم للمـشاركة      يــيب املتطوعون للمشاركة يف برنـامج االسـتعراض التجر       
لوال العالنية والصراحة يف تبادل اخلربات واملعلومات عن صعوبات التنفيذ ملا أمكـن الجتمـاع               

وعـالوة علـى ذلـك، وعلـى نطـاق أوسـع، فمـن            . خرباء من هذا القبيل أن يـسري علـى مـا يـرام            
ــا سيــسفر عــن      املؤكّــ د أن بعــض املــشاركني يف اجتمــاع اخلــرباء لــن يــسامهوا بــنفس القــدر ّمم

  .، هذا إن كان هناك استعراض أصالستعراض للتنفيذ أكثر اتساما بطابع السطحيةا
ذا ســيحدث إذا مــا  للمــشاركني يف اجتمــاع اخلــرباء مــامث إنــه لــيس مــن الواضــح متامــا  -٥٤

واقترح خبري مـن أحـد   . أشار استعراض جيرى يف إطار هذه اآللية إىل مشاكل أخطر يف التنفيذ         
غـري أنـه اتفـق يف       . ملـشاركة يف االسـتعراض توصـيات بتحـسني التنفيـذ          م الدول ا  البلدان أن تقدّ  

النهاية على أن نسق املسار الثاين سيكون أفضل للنظـر يف املواضـيع واالجتاهـات العامـة ولـيس                   
ولذلك فإن تقدمي توصيات هبذا الـصدد للبلـدان اخلاضـعة لالسـتعراض           . إلجراء تقييمات فردية  

  .راض هذهل ضمن مهام عملية االستعلن يدخ
    

    ستنتاجاتاال  -خامسا  
 باعتبـاره فرصـة     يــيب  رّحـب املـشاركون يف املـسارين بربنـامج االسـتعراض التجر            إمجاالً  -٥٥

ق حول تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة وتبـادل املعلومـات يف جـو                 ساحنة للدخول يف حوار متعمّ    
ــدول ا      ــني ال ــدة ب ــة وتقاســم اخلــربات واملمارســات اجلي ــة إجيــايب مــن الثق . ألطــراف يف االتفاقي
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وعالوة على ذلك، سعت الدول املشاركة إىل إبداء وجهات نظرها بـوعي وموضـوعية بـشأن                
العملية من أجل مساعدة املؤمتر على حنو أفضل يف مناقشاته حول اآلليات املمكنـة السـتعراض           

  .اقية والربوتوكوالت امللحقة هباتنفيذ االتف
ذ ضمن مواعيـد     ظل ينفّ  يـيببرنامج االستعراض التجر  د املشاركون أيضا على أن      وشّد  -٥٦

ورغـم ضـيق الوقـت الـذي        . ضيقة جدا وأن اآلراء اليت أعـرب عنـها حـىت اآلن هـي آراء أوليـة                
 حـىت اآلن، فقـد أمكـن حـىت اآلن يف سـياق هـذا                يــيب ص لتنفيذ برنامج االسـتعراض التجر     خّص

ــارتني قطــريتني يف إطــار املــسار األ    ــام بزي ــامج القي وعقــد اجتمــاع خــرباء يف إطــار    )٣(ول،الربن
وأقر كثري من املشاركني بأن األمانـة قامـت بـدور أساسـي يف هـذه اجلهـود، مـن               . املسار الثاين 

  .وصي بأن تواصل األمانة االضطالع هبذه الدوروأُ. الناحيتني الفنية والعملية على السواء
قـدر عـال مـن الـشفافية سـاهم          وأخريا أسفرت الثقة املتبادلة بني الدول املـشاركة عـن             -٥٧

وسـاعدت روح االلتـزام واحلمـاس       . يف فعالية وكفاءة عمليات االستعراض على املـسارين معـا         
  .اليت حتلّى به مجيع املمارسني املعنيني يف إحراز نتائج رائعة

 

–––––––––––––––––––––––– 

 .جرت زيارتان قطريتان إىل املكسيك وصربيا )3(  


