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

  طنيةملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الو
 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 

األمم املتحدة تقديرات االحتياجات املالية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية     
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، 

      ذلك توزيع تكاليف تشغيلها  يف  مبا
    مذكِّرة من األمانة    

    مقدِّمة  - أوالً  
قرَّر مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف             -١

املعنــون "آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب     ٨/٢قــراره 
الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا"، مواصــلة العمــل علــى إنشــاء آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة 
األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا علــى أســاس     

وصيات الواردة يف تقرير االجتماع احلكومي الدويل املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقـة  الت
بوضع آلية مناسبة وفعالة الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، الـذي ُعقـد يف      

  ).CTOC/COP/WG.8/2016/2( ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦فيينا يومي 
لقــرار نفســه، وضــع إجــراءات وقواعــد حمــدَّدة بشــأن تشــغيل آليــة         وقــرَّر املــؤمتر، يف ا   -٢

االســتعراض لكــي ينظــر فيهــا ويعتمــدها يف دورتــه التاســعة، علــى أن تسترشــد تلــك اإلجــراءات   
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ــراره    ــذكورة يف قـ ــائص املـ ــادئ واخلصـ ــد باملبـ ــدرج يف  ٥/٥والقواعـ ــاً أن يـ ــؤمتر أيضـ ــرَّر املـ ، وقـ
   القرار.اإلجراءات والقواعد بعض العناصر الواردة يف

تعـيني اإلجـراءات والقواعـد احملـدَّدة لتشـغيل آليـة       أنَّ ويف القرار نفسه أيضاً، أكد املـؤمتر    -٣
االستعراض جيب أن يراعي كلَّ اخليـارات املتعلقـة بنمـوذج متويـل آليـة االسـتعراض، مبـا يف ذلـك         

ة يف امليزانيــة العاديــة اخليــار املتمثــل يف متويــل األنشــطة األساســية لآلليــة مــن خــالل املــوارد املتاحــ 
واســتكماله عنــد الضــرورة مــن التربعــات املقدَّمــة لألنشــطة األخــرى، وذلــك مبجــرد اســتبانة          
اخليارات الواضحة وما يرتبط هبا من تكاليف وحتديد مدى مالءمة االستعانة مبوارد إضـافية، مـع   

وقابلة للتنبـؤ هبـا، عـالوة    مراعاة حاجة آلية االستعراض إىل أن تتوافر هلا موارد موثوقة ومستدامة 
  على مراعاة مبدأ فعالية التكاليف.

أيضــاً، أن تقــوم، يف حــدود املــوارد القائمــة،   ٨/٢وطلــب املــؤمتر إىل األمانــة، يف قــراره    -٤
بــدعم عمليــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، خاصــة مــن خــالل تــوفري    

كن من تدابري تتيح متويل تلك التكـاليف يف حـدود مواردهـا    تقديرات وافية للتكاليف وبيان ما مي
  املالية وأعباء العمل القائمة حسب االقتضاء.

ويف القرار نفسه، طلب املؤمتر إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، أن        -٥
ألخـرى املندرجـة يف   يعقد، يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانيـة العاديـة ودون املسـاس باألنشـطة ا    

إطار واليته، اجتماعاً واحداً على األقل مـن االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة املفتوحـة املشـاركة،       
تـــوفَّر لـــه خـــدمات الترمجـــة الشـــفوية، بغـــرض وضـــع إجـــراءات وقواعـــد حمـــدَّدة لتشـــغيل آليـــة  

ذلـك خـالل    االستعراض، ودعـا الـدول األطـراف إىل مواصـلة املشـاركة يف تلـك العمليـة، مبـا يف        
  فترات ما بني الدورات.

وقــد أعــدت األمانــة تقــديرات االحتياجــات املاليــة التاليــة آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة     -٦
اجلرمية املنظمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، مبـا يف ذلـك توزيـع تكـاليف تشـغيلها، عمـالً بقـرار            

فتـوح املشـاركة، وبغـرض تيسـري مزيـد      لكي ينظر فيها االجتماع احلكومي الـدويل امل  ٨/٢املؤمتر 
مــن املناقشــات بشــأهنا. وُتكمِّــل هــذه املــذكرةُ الوثيقــةَ الــيت تتضــمن مشــروع إجــراءات وقواعــد    

  )، وينبغي أن ُتقرأ باالقتران هبا.CTOC/COP/WG.9/2017/2تشغيل اآللية (
    

املتحدة تقديرات االحتياجات املالية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم   - ثانياً  
   ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

   البارامترات األساسية لتقدير االحتياجات املالية   - ألف  
ُيسترعى انتباه االجتمـاع احلكـومي الـدويل املفتـوح املشـاركة إىل البـارامترات األساسـية          -٧

استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا لكـي     التالية لتقدير االحتياجات املالية آللية 
 يواصل النظر فيها وبغية تيسري املداوالت ذات الصلة:

من مشروع إجراءات وقواعد تشغيل اآلليـة، ُينفَّـذ االسـتعراض     ٨عمالً بالفقرة   (أ)  
إىل  ٣(مـن  كعملية تدرجيية مكوَّنة من مرحلة حتضريية (من عام إىل عامني) ومـرحليت اسـتعراض   

http://www.undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.9/2017/2
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، ُتكرَّس املرحلة التحضريية لتحديـد املسـائل   ٩سنوات). وعالوة على ذلك، وعمالً بالفقرة  ١٠
التنظيمية وإعداد استبيان التقييم الذايت ضمن إطار كل فريق من أفرقة املؤمتر العاملة، ووضـعه يف  

ع سـنوات: ُتنفَّـذ   . وتسـتغرق كـل مـن مـرحلْيت االسـتعراض أربـ      ١٦صيغته النهائية، وفقـاً للفقـرة   
أول مرحلــة اســتعراض مــن العــام الثالــث إىل العــام الســادس، يف حــني ُتنفَّــذ مرحلــة االســتعراض    
الثانية من العام السابع إىل العام العاشر. وُتنفَّـذ مرحلتـا االسـتعراض وُتنَجـزان وفقـاً خلطـة العمـل        

ؤمتر، بنـاء علـى توصـية مـن     املتعددة السنوات املرفقـة مبشـروع اإلجـراءات والقواعـد. وجيـوز للمـ      
  األفرقة العاملة، تعديل خطة العمل تلك إذا اعُترب ذلك مناسباً من أجل كفاءة عمل اآللية؛

من مشروع إجـراءات وقواعـد تشـغيل اآلليـة، ينبغـي لنصـف        ١٠عمالً بالفقرة   (ب)  
راضـاهتا  الدول، الـيت تكـون أطرافـاً يف االتفاقيـة يف مسـتهل مرحلـة اسـتعراض، أن تسـتكمل استع        

خالل العامني األولني من مرحلة االستعراض. وُتستكمل استعراضـات مجيـع الـدول، الـيت تكـون      
أطرافاً يف االتفاقية يف مستهل مرحلة استعراض، قبل بدء مرحلة استعراض جديدة. غري أنـه جيـوز   

مجيـع  للمؤمتر، يف حاالت استثنائية، أن يقرر الشروع يف مرحلة استعراض جديدة قبل اسـتكمال  
استعراضات املرحلة السابقة. وال ُتستعَرض أيُّ دولة طـرف مـرتني يف مرحلـة االسـتعراض ذاهتـا،      

  دون املساس حبق الدولة الطرف يف تقدمي معلومات جديدة.
    

  فقرات مشروع إجراءات وقواعد تشغيل اآللية اليت تترتب عليها آثار   - باء  
   من حيث التكاليف، وتوزيع التكاليف 

ــرات    - ٨ ــراءات  ٤٥و ٤١و ٣٦و ٣٤و ٢٥و ١٩و ١٧و ١٣مبوجـــب الفقـ ــروع إجـ ــن مشـ  مـ
وقواعــد تشــغيل اآلليــة، ســتكون اإلجــراءات التاليــة، الــيت ســتترتب عليهــا آثــار مــن حيــث التكــاليف، 

 مطلوبة:  

قبل سحب القرعـة الختيـار الـدول األطـراف املستعرِضـة، ُتجمِّـع األمانـة قائمـة           (أ)  
لدول األطراف املستعَرضة واملكلَّفة مبهمـة تنسـيق مشـاركة تلـك الـدول      جبهات االتصال التابعة ل

  )؛  ١٣يف االستعراض، وتعمِّم تلك القائمة وحتدِّثها عند االقتضاء (الفقرة 
تزوِّد كل دولة طرف مستعَرضة الدولتني الطرفني املستعرِضتني باملعلومـات الـيت     (ب)  

ا لالتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، باسـتخدام      يطلب املـؤمتر تقـدميها بشـأن امتثاهلـا وتنفيـذه     
استبيان التقييم الذايت لذلك الغرض، الذي سيكون متاحاً يف بوابـة إدارة املعـارف املعروفـة باسـم     
بوابة املوارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة باجلرميـة (بوابـة "شـريلوك"). وتـوفِّر الـدول األطـراف          

  )؛١٧الوقت املناسب (الفقرة  ردوداً مستكملة ودقيقة يف
تعيِّن كل دولة طرف ما ال يزيد علـى مخسـة خـرباء يتمتعـون بـاخلربات الالزمـة         (ج)  

لدراسة املسائل قيد التقييم لكل صـك مسـتعَرض ليكونـوا مبثابـة خربائهـا احلكـوميني املخصَّصـني        
لقرعـة الختيـار الـدول    آللية استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وقبـل سـحب ا  

األطراف املستعرِضة، ُتجمِّع األمانـة قائمـة بأمسـاء أولئـك اخلـرباء احلكـوميني، تتضـمن معلومـات         
ــة والوظــائف الــيت شــغلوها يف هــذا اجملــال واألنشــطة الــيت       ــة ومناصــبهم احلالي عــن خــرباهتم املهني

عمِّـم تلـك القائمـة. وتبـذل     نفذوها وجماالت خرباهتم املطلوبة ملرحلة االسـتعراض ذات الصـلة، وتُ  



CTOC/COP/WG.9/2017/3

 

4/7 V.17-01648 
 

الدول األطراف جهدها لتزويد األمانة باملعلومات الالزمة من أجل جتميع تلك القائمـة وحتـديثها   
  )؛١٩الدائم (الفقرة 

تيسِّـــر األمانـــة، عنـــد االقتضـــاء، إنشـــاء خطـــوط اتصـــال مفتوحـــة بـــني اخلـــرباء   (د)  
  )؛٢٥احلكوميني املشاركني يف عملية االستعراض (الفقرة 

ُينَجــز تقريــر االســتعراض القُطــري، مبــا يف ذلــك اخلالصــة الوافيــة، باالتفــاق بــني   )ه(  
  )؛  ٣٤الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعَرضة، مث ُيرَسل إىل األمانة (الفقرة 

ــة إىل       (و)   ــة املكتمل ــع تقــارير االستعراضــات القُطري ــة جلمي ــرَجم اخلالصــات الوافي ُتت
رمسيــة الســت لألمــم املتحــدة، وتتــاح كوثــائق للفريــق العامــل ذي الصــلة التــابع للمــؤمتر اللغـات ال 

  )؛٣٦لغرض العلم هبا فقط (الفقرة 
تقــدِّم كــل دولــة طــرف، علــى ســبيل متابعــة استعراضــها القُطــري، مباشــرةً إىل      (ز)  

لــواردة يف تقريــر األفرقــة العاملــة املناســبة معلومــات عــن التقــدُّم احملــرز فيمــا يتعلــق باملالحظــات ا  
  )؛٤١االستعراض القُطري ويف خالصته الوافية (الفقرة 

ُتنشر اخلالصات الوافية لتقارير االستعراضات القُطريـة، بوصـفها وثـائق املـؤمتر،       (ح)  
  ).٤٥بلغات عمل اآللية الست (الفقرة 

ــالفقرتني     - ٩ ــق ب ــا يتعل ــيم      ١٩و ١٣وفيم ــة (تعم ــد تشــغيل اآللي ــن مشــروع إجــراءات وقواع  م
وحتديث قائمة جهات االتصال التابعة للدول األطراف املستعَرضة، وجتميـع قائمـة اخلـرباء احلكـوميني     

ــغ   تشــريوحتــديثها)،  )١(وتعميمهــا ــوارد مــن   ١٢٠ ٣٠٠التقــديرات إىل احلاجــة إىل مبل دوالر مــن امل
رى) ملـدة  خارج امليزانية لتغطية تكاليف موظف واحد من موظفي فئة اخلـدمات العامـة (الرتـب األخـ    

شهر عمل تكون خدماته مطلوبة لثماين سنوات على األقـل (مرحلتـا االسـتعراض األوىل والثانيـة      ١٢
ــدمي         ــام املتصــلة بتق ــيت تشــمل أيضــاً: امله ــة األساســية، ال ــام األمان ــة االســتعراض) لالضــطالع مبه آللي

ها مـؤمتر األطـراف   اخلدمات اإلدارية لالجتماعات والدورات واجتماعات ما بني الدورات اليت يعقـد 
مــن مشــروع إجــراءات وقواعــد تشــغيل اآلليــة؛    ٢٢و ٢٠و ١٤و ٤وأفرقتــه العاملــة وفقــا للفقــرات  

واملهام املتصلة بإعداد وجتهيز اخلالصات الوافية جلميع تقـارير االستعراضـات القُطريـة املكتملـة، وفقـاً      
لة بإعــداد املعلومــات بشــأن مــن مشــروع إجــراءات وقواعــد تشــغيل اآلليــة؛ واملهــام املتصــ ٣٤للفقــرة 

؛ واملهـام املتصـلة   ٤١التقدم احملرز على سبيل متابعة االستعراض القُطري على النحو الـوارد يف الفقـرة   
بنشر وحتميل اخلالصات الوافية لتقارير االستعراضات القُطرية بلغات عمل اآللية الست، وفقاً للفقـرة  

  من مشروع إجراءات وقواعد تشغيل اآللية. ٤٥
اآلليـة،  إجـراءات وقواعـد تشـغيل    مـن مشـروع    ٢٥وإضافةً إىل ذلك، وفيمـا يتعلـق بـالفقرة      - ١٠
خارج امليزانية لتغطية تكـاليف  من دوالر من املوارد  ١٢٠ ٣٠٠ التقديرات إىل احلاجة إىل مبلغ تشري

شـهر عمـل لثمـاين سـنوات      ١٢موظف واحد من موظفي فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى) ملدة 

__________ 

 ُتعمَّم قوائم جهات االتصال واخلرباء احلكوميني بالصيغة اليت ترد هبا (بدون ترمجة). )١(  
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على األقل لتقدمي الدعم اإلداري خلطوط االتصال املفتوحة بني املشاركني. كما ُيكلَّف هـذا املوظـف   
  أعاله. ٩حملددة يف الفقرة الثاين من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى) باملهام ا

تشـري التقـديرات   من مشروع إجراءات وقواعـد تشـغيل اآلليـة،     ١٧وفيما يتعلق بالفقرة   -١١
دوالر ســنويا مــن املــوارد مــن خــارج امليزانيــة لتغطيــة تكــاليف   ١٤٨ ٧٠٠ إىل احلاجــة إىل مبلــغ

تطوير وصيانة بوابة "شريلوك"، هبدف تلبية االحتياجات املتعلقة باالستعراض وجبمع املعلومـات.  
ويشمل ذلك املبلغ أيضاً تكاليف املتطلبات التقنية إلنشاء منتدى آمن يكون مبثابـة اخلـط املفتـوح    

 اخلرباء احلكوميني املشاركني يف عملية االستعراض علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة     لالتصاالت بني
  من مشروع اإلجراءات والقواعد. ٢٥
ترمجـة الـردود واالتصـاالت فيمـا بـني الـدول األطـراف املستعَرضـة          وجتدر اإلشـارة إىل أنَّ   -١٢

ر اآللية وأدواهتا العملية الـيت  والدول األطراف املستعرِضة يف سياق االستعراضات ال ُتعترب من عناص
املعلومات املقـرَّر أن ُتقـدَّم مباشـرةً إىل األفرقـة العاملـة ذات       تتطلب متويالً. وعالوة على ذلك، فإنَّ

 ٤١الصلة بشأن التقدم احملرز على سبيل متابعة االستعراض القُطري، على النحـو الـوارد يف الفقـرة    
  مَّم كما وردت، ولذا ال ُيخطَّط لترمجتها.من مشروع اإلجراءات والقواعد، سوف ُتع

تشـري التقـديرات إىل   من مشروع إجراءات وقواعد تشغيل اآللية،  ٣٦وفيما يتعلق بالفقرة   -١٣
خالصـة   ١٥٤دوالر من املوارد من خارج امليزانية لتحرير وترمجـة   ٥ ٢٥١ ٤٠٠ احلاجة إىل مبلغ

تـابع للمـؤمتر ضـمن كـل فتـرة سـنتني، اسـتناداً إىل        وافية كوثائق تداولية للفريق العامل ذي الصـلة ال 
دولـة   ١٨٧قة علـى اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، وعـددها      دِّالوضع الراهن مـن حيـث عـدد الـدول املصـ     

طرفاً، وعلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وعددها 
ريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب أو البحـر أو اجلـو،        دولة طرفاً، وعلى بروتوكول مكافحة هت ١٧٠

دولة طرفاً، وعلى بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا         ١٤٣وعددها 
دولـة طرفـاً. ويتـوزع هـذا العـدد كمـا        ١١٤والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وعـددها  

خالصــة وافيــة بشــأن تنفيــذ   ٨٥رميــة املنظمــة؛ وخالصــة وافيــة بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة اجل   ٩٤يلــي: 
ــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب      ٧٢بروتوكــول االجتــار باألشــخاص؛ و  ــة بشــأن تنفي خالصــة وافي

خالصة وافية بشأن تنفيذ بروتوكول األسـلحة الناريـة. وتسـتند البيانـات الـواردة       ٥٧املهاجرين؛ و
  قُطريني سُتدرجان يف وثيقة تداولية واحدة. خالصتني وافيتني الستعراضنيأنَّ أعاله إىل االفتراض ب

ــة مــن مشــروع إجــراءات وقواعــد        -١٤ ــذ الفقــرات التالي وسُيضــطلع باألنشــطة املتصــلة بتنفي
تشغيل اآللية شريطة أن تتاح املوارد من خارج امليزانية (ُتقدَّم تقديرات التكـاليف وفقـاً للطلبـات    

  ذات الصلة، كلما تراكمت أثناء تشغيل اآللية):
تبلِّغ الدولة الطرف املستعَرضـة األمانـةَ مبـا حتتاجـه مـن مسـاعدة تقنيـة مـن أجـل            (أ)  

دعم سلطاهتا يف توفري املعلومـات املطلوبـة يف إطـار اسـتبيان التقيـيم الـذايت عمـالً بأحكـام القسـم          
 جيم. وتكون املسـاعدة املقدمـة لتلبيـة ذلـك االحتيـاج مرهونـة بتـوفُّر التربعـات. وُتشـجَّع الـدول          
ــة ذات الصــلة          ــة للمســاعدة التقني ــوارد الالزم ــوفري امل ــى ت ــتمني عل ــاحنني امله األطــراف وســائر امل

  )؛١٥باعتبارها مسألة ذات أولوية (الفقرة 
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مـن االتفاقيـة، تضـطلع أمانـة املـؤمتر مبهـام أمانـة اآلليـة وتـؤدي           ٣٣عمالً باملادة   (ب)  
ا فيهـا تقـدمي الـدعم الـتقين والفـين إىل الـدول       املهام املسـندة إليهـا مـن أجـل كفـاءة أداء اآلليـة، مبـ       

األطـراف، بنـاء علـى طلبـها ورهنـاً بتــوفر التربعـات، يف سـياق أداء مهـام اآلليـة، وتـوفري تــدريب           
  )؛٤٢للخرباء احلكوميني املشاركني يف عملية االستعراض (الفقرة 

 التمـاس  تسعى األمانة، إذا ما طلبت منها الدولـة الطـرف املستعَرضـة ذلـك، إىل      (ج)  
ــة         ــن لغــات عمــل اآللي ــة إىل أيٍّ م ــارير القُطري ــة والشــفوية للتق ــوفري الترمجــة التحريري تربعــات لت

  ).٤٦األخرى، وكذلك إىل لغات أخرى غري لغات عمل اآللية الست (الفقرة 
    

   تدابري االستيعاب وتوفري التكاليف  - جيم  
 التكاليف:تعتزم األمانة اختاذ التدابري التالية لتوفري   -١٥
    

   ت مجع املعلومات والتقييم الذايتاستبيانا  - ١  
مـن مشـروع إجـراءات وقواعـد تشـغيل اآلليـة، وبغيـة اسـتعراض كـل           ١٦عمالً بالفقرة   -١٦

جمموعة مواضيعية معيَّنـة مـن مـواد االتفاقيـة أو الربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، يضـع الفريـق العامـل           
 استبيانَ تقييم ذايتٍّ موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً.املعين هبا، مبساعدة األمانة، 

وتتوىل األمانة، ضمن حدود املوارد القائمة، صـياغة مشـاريع االسـتبيانات لكـي تواصـل        -١٧
  األفرقة العاملة النظر فيها وإقرارها.

    
    اجتماعات املؤمتر وأفرقته العاملة  - ٢  

تشـغيل اآلليـة، خيضـع اسـتعراض     من مشروع إجراءات وقواعد  ١٤و ٤عمالً بالفقرتني   -١٨
مـن   ٣٢تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واآللية لسـلطة مـؤمتر األطـراف، وفقـاً للمـادة      

االتفاقية. وتنفَّذ االستعراضات القُطرية يف إطار املؤمتر وأفرقته العاملة احلالية الـيت يـتعني عليهـا أن    
أعماهلــا مبــا يتفــق مــع جمــاالت اختصاصــها ودون ُتــدرِج مســألة االستعراضــات كبنــد يف جــداول 

 املساس بوالياهتا الراهنة.

مــن مشــروع إجــراءات وقواعــد تشــغيل   ٢٢و ٢٠وعــالوة علــى ذلــك، وفقــاً للفقــرتني    -١٩
اآللية، حتـدِّد األفرقـةُ العاملـة املعنيـة الـدولتني الطـرفني املستعرِضـتني لكـل دولـة طـرف مستعَرضـة            

يمــا بــني الــدورات ُيفــتح بــاب املشــاركة فيهــا أمــام مجيــع الــدول    بالقرعــة، وتعقــد اجتماعــات ف 
األطراف بغرض سحب تلـك القرعـة. ولكفالـة التنسـيق واالتسـاق يف اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة         
والربوتوكوالت امللحقـة هبـا، يعقـد الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل والفريـق العامـل املعـين            

  شتركة فيما بني الدورات لغرض سحب القرعة.باملساعدة التقنية اجتماعات م
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الفقرات، يتوىل موظفـون مـن الفئـة الفنيـة تـابعون لألمانـة تقـدمي          -٢٠

اخلدمات الفنية لالجتماعات والدورات ذات الصلة ملؤمتر األطـراف وأفرقتـه العاملـة حسـبما هـو      
وُتعقــد اجتماعــات األفرقــة العاملــة بــني مكلَّــف بــه ومطلــوب وضــمن حــدود املــوارد املوجــودة.  
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الدورات لغرض سحب القرعة باللغة اإلنكليزيـة فقـط وبـدون ترمجـة شـفوية إىل اللغـات الرمسيـة        
  األخرى لألمم املتحدة.

    
   إعداد ميزانية مقترحة لفترة سنتني من أجل أنشطة اآللية  - ٣  

يـة، تتـوىل األمانـة مسـؤولية     من مشروع إجراءات وقواعـد تشـغيل اآلل   ٤٩بالفقرة  عمالً  -٢١
 إعداد ميزانية مقترحة لفترة سنتني من أجل أنشطة اآللية.

وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الفقرة، تكـون الوثـائق املتضـمِّنة للميزانيـة املقترحـة لفتـرة سـنتني          -٢٢
لــة، مــن أجــل أنشــطة اآلليــة جــزءاً مــن الوثــائق الرمسيــة ملــؤمتر األطــراف دوريــا يف اجتماعاتــه املقب 

  حسب االقتضاء.
    

   تقييم تنظيم عملية االستعراض وتشغيلها وأدائها  - ٤  
ــالفقرة    -٢٣ ــد        ٥عمــالً ب ــؤمتر، عن ــة، جيــري امل ــن مشــروع إجــراءات وقواعــد تشــغيل اآللي م

االقتضاء وبنـاء علـى توصـية مـن أفرقتـه العاملـة، تقييمـاً لتنظـيم آليـة االسـتعراض وطريقـة عملـها             
 تعديالت وحتسينات على اآللية القائمة.وأدائها حبيث ُيدِخل 

طريقـــة عمـــل وأداء عمليـــة  تقيـــيمنـــوع أنَّ وفيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ هـــذه الفقـــرة، ورغـــم   -٢٤
االستعراض سُيحدَّد يف مرحلة الحقة عنـد تـراكم مـا يكفـي مـن املعرفـة واخلـربة مـن خـالل أداء          
عمليــة االســتعراض، فــإنَّ الوثــائق املتعلقــة هبــذا التقيــيم، مبــا يف ذلــك نتائجــه، ســتكون جــزءاً مــن   

  تضاء.الوثائق الرمسية ملؤمتر األطراف يف اجتماعاته املقبلة، حسب االق
 


