
 

 

 المرفق الثاني

 (3)المخطط النموذجي لقائمة المالحظات بشأن االستعراضات القطرية  
]اسما الدكلتين القرفين المستلِرضتين[   صوص تنفيذ ]اسم الدكلة القرف المستلَرضة[ ل ما ة أبرت   استلراض 

المجموعدة األكلى/الثدانيدة/الثدالثدة/الرا لدة[ من ]اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة  ]الموا [ ]اقمهدا )أاقدامهدا(؛
يدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة[ في المنظمدة عبر الوطنيدة[ ]البركتوكوج المكمدل قتفداق

السدددددددددددنواة ]...[ من مرح ة اقسدددددددددددتلراض ]األكلى/الثانية/الثالثة/الرا لة[ من ةلية اسدددددددددددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم 
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

  
 مقدمة -أوال 

مر األطددددددراف فددددددي اتفاقيددددددة األمددددددم المتحدددددددة لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة أنشدددددد  مددددددؤت  -1
مدددددن اقتفاقيدددددة لادددددي يضدددددق و  جم دددددة أمدددددوا منهدددددا تشدددددجيو تنفيدددددذ اقتفاقيدددددة كالبركتوكدددددوقة  32 عمدددددال  المدددددا ة

 الم ح ة بها كاستلراض تنفيذها.

كاتدددددد  التاسددددددلة، المل ددددددو ة مددددددن اقتفاقيددددددة، أنشدددددد  المددددددؤتمر فددددددي   32مددددددن المددددددا ة  4كعمددددددال  ددددددالف رة  -2
، ةليدددددة اسدددددتلراض تنفيدددددذ اتفاقيدددددة األمدددددم 2018تشدددددرين األكج/أ تدددددو ر  19إلدددددى  15مدددددن فدددددي الفتدددددرة فدددددي فييندددددا 

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

المسدددددداعدة إلددددددى الدددددددكج كةليددددددة اسددددددتلراض التنفيددددددذ هددددددذه عم يددددددة حكوميددددددة  كليددددددة هدددددددفها اللدددددداا ت ددددددديم  -3
 األطراف في تنفيذ اقتفاقية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

مددددددن اقتفاقيددددددة، ككددددددذل  إبددددددراءاة  34ك 32كيجددددددري اقسددددددتلراض ال قددددددري اسددددددتنا ا إلددددددى المددددددا تين  -4
كقواعددددددد تشددددددغيل ةليددددددة اسددددددتلراض تنفيددددددذ اتفاقيددددددة األمددددددم المتحدددددددة لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة 

 ، المرف (.9/1ة الم ح ة بها )قراا مؤتمر األطراف كالبركتوكوق
  

 العملية  - ثانيا 
يسددددددتند اقسددددددتلراض التددددددالي لتنفيددددددذ ]اقتفاقيددددددة[ ]البركتوكددددددوج المكمددددددل لالتفاقيددددددة[ مددددددن بانددددددآ ]اسددددددم  -5

الدكلدددددة القدددددرف المستلَرضدددددة[ إلدددددى الدددددر ك  الم دمدددددة ع ددددددى اسدددددتبيان الت يددددديم الدددددذاتي الدددددواا  مدددددن ]اسدددددم الدكلددددددة 
مددددددن إبددددددراءاة كقواعددددددد تشددددددغيل  19مستلَرضددددددة[ ك لددددددى أي مل ومدددددداة تامي يددددددة م دمددددددة كف ددددددا ل ف ددددددرة القددددددرف ال

ةليددددددة اسددددددتلراض تنفيددددددذ اتفاقيددددددة األمددددددم المتحدددددددة لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة كالبركتوكددددددوقة 
اف الم ح ددددددة بهددددددا، ككددددددذل  نتددددددائج الحددددددواا البندددددداء الددددددذي أبددددددري بددددددين ال بددددددراء الحكددددددوميين مددددددن ]الدددددددكج األطددددددر 

مددددددددن ال واعددددددددد كاإلبددددددددراءاة،  35 المشددددددددااكة فددددددددي عم يددددددددة اقسددددددددتلراض[ ع ددددددددى النحددددددددو المتددددددددوخى فددددددددي الف ددددددددرة
بواسدددددددقة ]كسدددددددائل اقتصددددددداج المؤا دددددددفة فدددددددي النميقدددددددة اآلمندددددددة الم صصدددددددة لدددددددذل  فدددددددي بوا دددددددة إ ااة المدددددددواا  

ة األخدددددددددرى، اإللاتركنيددددددددة كال دددددددددوانين المتل  ددددددددة  الجريمدددددددددة )بوا ددددددددة " ددددددددديرلوا"(، كاأل كاة التانولوبيددددددددة المتاحددددددددد 
مثدددددددل الشدددددددبكاة اقفتراضدددددددية كت نيددددددداة التدددددددداكج الهددددددداتفي كالتدددددددداكج الفيدددددددديوي[، ك مشدددددددااكة ]أسدددددددماء ال بدددددددراء 

ي دددددي  ]اكا ددددددط  المشدددددااكين[. كتضدددددمنت المل ومدددددداة التامي يدددددة التدددددي قدددددددمتها الدكلدددددة القدددددرف المستلَرضددددددة مدددددا

__________ 

من إبراءاة كقواعد تشغيل ةلية استلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  15أُعد كف ا ل ف رة  (3) 
 كالبركتوكوقة الم ح ة بها. 



كتتددددددددداض هدددددددددذه  ألخدددددددددرى[. ت دددددددددااير كالصدددددددددفحاة كاللنددددددددداكين ذاة الصددددددددد ة ال اسدددددددددة  المصدددددددددا ا الإلاتركنيدددددددددة 
 كالنس  اإللاتركنية من ت   المصا ا ع ى بوا ة " يرلوا".الركا ط 

  
 قائمة المالحظات بشأن استعراض ]اسم الدولة الطرف المستعَرضة[  - ثالثا  

اتف ددددددددت الدكلددددددددة القددددددددرف المستلَرضددددددددة كالدددددددددكلتان القرفددددددددان المستلِرضددددددددتان، ع ددددددددى النحددددددددو المبددددددددين  -6
مددددددددن إبددددددددراءاة كقواعددددددددد تشددددددددغيل ةليددددددددة اسددددددددتلراض تنفيددددددددذ اتفاقيددددددددة األمددددددددم المتحدددددددددة  39ك 38 الف ددددددددرتينفددددددددي 

لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة كالبركتوكددددددوقة الم ح ددددددة بهددددددا، ع ددددددى قائمددددددة المالحظدددددداة التاليددددددة 
  ش ن استلراض ]اسم الدكلة القرف المستلَرضة[ 

 تنفيذ األحكاا قيد اقستلراض؛الثغراة كالتحدياة ال ائمة في  )أ( 

 الممااساة الفض ى؛ )ب( 

 اققتراحاة؛ )م( 

د ة مددددددن أبددددددل تحسددددددين تنفيددددددذ ]اقتفاقيددددددة[  ) (  اقحتيابدددددداة مددددددن المسدددددداعدة الت نيددددددة التددددددي حددددددُ
 ]البركتوكوج[.

  
المخطط النموذجي لملخص قائمة المالحظات بشأن استعراض ]الدولة الطرف   

 (4)المستعَرضة[
 

 التصديق على ]االتفاقية[ ]البروتوكول[  -أوال 
 أك عت ]اسم الدكلة القرف المستلَرضة[ س  التصدي  لدى األمين اللاا في ]التااي [. -1

  
 تنفيذ مواد ]االتفاقية[ ]البروتوكول[ قيد االستعراض -ثانيا 

 

 المواد ]أرقام المواد[  
 

 المالحظات  
الحكددددددددددوميين  شدددددددددد ن الثغددددددددددراة كالتحدددددددددددياة ال ائمددددددددددة فددددددددددي تنفيددددددددددذ المددددددددددوا  قيددددددددددد  ]مالحظدددددددددداة ال بددددددددددراء   -ألف 

 اقستلراض.[ 

 ]مالحظاة ال براء الحكوميين  ش ن الممااساة الفض ى في تنفيذ الموا  قيد اقستلراض.[ - اء

 ]اققتراحاة التي حد ها ال براء الحكوميون لتحسين تنفيذ الموا  قيد اقستلراض.[ -بيم

]اقحتياباة من المساعدة الت نية التي حد ها ال براء الحكوميون لتحسين تنفيذ الموا  قيد اقستلراض،  - اج
 إن كبدة.[

  

__________ 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من إبراءاة كقواعد تشغيل ةلية استلراض تنفيذ  15 أُعد كف ا ل ف رة (4) 
 ك مة. 1 500كالبركتوكوقة الم ح ة بها. كق يجآ أن تتجاكز م  صاة قوائم المالحظاة  


