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  حمددة لتشغيل  إجراءات وقواعداالجتماع املعين بوضع 
  املتحدة ملكافحة  آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم

 والربوتوكوالت امللحقة هبا اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
        )١(٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١ –تشرين األول/أكتوبر  ٣٠فيينا، 

 اتفاقيةتنفيذ  مشروع اإلجراءات والقواعد اخلاصة بعمل آلية استعراض    
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 

  امللحقة هبا
    

  *م من رئيس مؤمتر األطرافدُّمق نصٌّ
    

    ملحوظات إيضاحية:
وى الباب سـحتتوي هذه الوثيقة على مشـروع جزئي لإلجراءات والقواعد، إذ ال تتضـمن   -١

إجراء  ‐دالومجع املعلومات،  ‐االســــــتعراض الُقطري، وجيم –عملية االســــــتعراض: باء –رابعًا
  املتابعة. إجراءات ‐عملية االستعراض الُقطري، واو ُمحصِّلة ‐االستعراض الُقطري، وهاء

املشــروع اجلزئي  وُيقصــد من ترقيم فقرات هذه الوثيقة واإلحاالت الواردة فيها َجعل هذا  -٢
  بذاهتا.لإلجراءات والقواعد وثيقة قائمة 

لواردان يف مرفق اجلدوالن ا، ١، الواردة يف الفقرة ٢و ١وُيقصـــد باإلشـــارة إىل اجلدولني   -٣
ــــــنوات، الوا .٨/٢القرار  ردان يف هذا املقترح، أما طريقة جتميع املواد وحمتوى اخلطة املتعددة الس

  فيختلفان عما ورد يف القرار بشأن تنظيم عملية االستعراض.
يرد يف   ، العالقة اآللية مبؤمتر األطراف -ثالثًاإىل حكم معني يف الباب  ٧وتشــــــري الفقرة   -٤

"الفقرة ســني". أما احلكم اخلاص الوارد يف الورقة هذه الوثيقة، ومن مث ُيشــار إليه، منعًا لاللتباس، ب
ة اإلجراءات والقواعد اخلاصة بتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقيغري الرمسية املحتوية على مشروع 

                                                           
 هذه الوثيقة مستنسخة بالشكل الذي وردت به.  *  
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ناء  هبا، اليت ُعممت ب ية والربوتوكوالت امللحقة  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن
إىل  ٢٤على طلب رئيس املؤمتر عقب اختتام االجتماع احلكومي الدويل املفتوح، الذي ُعقد من 

  .٤، فهو الفقرة ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٦
لتذييل الثاين لصـــيغة مبســـطة  ،٢٩يف الفقرة  هاملشـــار إلي ميثل شـــكل املخطط األويل،وقد   -٥

  .٥/٥ للقرار
 

  الديباجة
...  
 

     عملية االستعراض  -رابعًا  
    األهداف  -ألف  

...  
 

    االستعراض الُقطري  -باء  
ية والربوتوكوالت تسري هذه اآللية على مجيع الدول األطراف، وتتناول مجيع مواد االتفاق  -٦

ناوًال تدرجييًّا فيما خيص  فًا فيها. ويكون  من الصــــــكوك اليت تكون الدول كالًّامللحقة هبا ت أطرا
يف  ســـبما هو مبنيحهيكل اآللية قائمًا على جمموعات مواضـــيعية للمواد مصـــنفة تبعًا ملواضـــيعها، 

ية مؤلفة من مرحلة املرفق هبذه اإلجراءات والقواعد. ويكون االســـــتعراض عملية َتدرُّج ١اجلدول 
سنتان  سنوات ٢و ١حتضريية (ال ضية الحقة (ال ستعرا قة وجيوز لألفر ).١٨إىل  ٣) وأربع مراحل ا

دخال ن يقرر إأالعاملة أن توصــــي بإدخال تعديالت على جمموعات املواضــــيع، كما جيوز للمؤمتر 
  تعديالت عليها، إذا رئي أن هذا مناسب لضمان كفاءة عمل اآللية.

ص املرحلة التحضــريية لتحديد املســائل التنظيمية، وإلعداد اســتبو  -٧ يان التقييم الذايت ُتخصــَّ
من  ٨، وفقًا للفقرة ضـــمن إطار كل من األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر ووضـــعه يف صـــيغته النهائية

ملا يوجد من  والقواعد. وتشــــــتمل املرحلة التحضــــــريية أيضــــــًا على إجراء حتليلهذه اإلجراءات 
جع ضمن سياق معلومات وأدوات وموارد وتكنولوجيات، ضمانًا الستخدامها على حنو مثايل ونا

وتستغرق  .١٨لسنة إىل ا ٣عملية االستعراض. أما املراحل االستعراضية األربع فتجرى من السنة 
، واملرحلة ٦لســنة إىل ا ٣جرى املرحلة االســتعراضــية األوىل من الســنة ، وُتكل منها أربع ســنوات

إىل  ١١لثة من الســنة ، واملرحلة االســتعراضــية الثا١٠إىل الســنة  ٧االســتعراضــية الثانية من الســنة 
 إجراء املراحل . ويتعني١٨إىل الســـنة  ١٥، واملرحلة االســـتعراضـــية الرابعة من الســـنة ١٤الســـنة 

املرفق هبذه  ٢يف اجلدول  األربع وإجنازها وفقًا خلطة العمل املتعددة السنوات، الواردة االستعراضية
طة العمل املتعددة اإلجراءات والقواعد. وجيوز لألفرقة العاملة أن توصـــي بإدخال تعديالت على خ
ناســـب لضـــمان مالســـنوات، كما جيوز للمؤمتر أن يقرر إدخال تعديالت عليها، إذا رئي أن ذلك 

  عمل اآللية. اءةكف
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الســتعراضــية قبل اينبغي إمتام اســتعراضــات مجيع الدول اليت هي أطراف يف بداية املرحلة و  -٨
اضـــية جديدة إذا مرحلة اســـتعر بدءبدء مرحلة اســـتعراضـــية جديدة. غري أنه جيوز للمؤمتر أن يقرر 

جيوز  ة قد ُأجنزت. والرأى أن نسبة كبرية من جمموع االستعراضات املرتآة يف بداية املرحلة السابق
اس حبق الدولة إخضاع أي دولة طرف لالستعراض مرتني يف املرحلة االستعراضية نفسها، دون مس
موعة إقليمية الطرف يف تقدمي معلومات جديدة. ويتعني أن يكون عدد الدول األطراف من كل جم

ية وعدد أعضائها قليمتشارك يف عملية االستعراض يف سنة ما متناسبًا مع حجم تلك املجموعة اإل
  ممكنًا. الذين هم دول أطراف يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، إذا كان ذلك

ــِرجيرى اختيار الدول األطراف املشــاو  -٩ ــتعراض عن طريق س حب القرعة كة يف عملية االس
  واعد.من هذه اإلجراءات والق ١٨-١٦يف بداية كل مرحلة استعراضية، وفقًا للفقرات 

ل لكي تتوىل تنســيق مشــاركتها يف االســتعو  -١٠ راض. وإذا مل ُتعيِّن كل دولة طرف جهة َوصــْ
ل حبلول وقت ســـحب القرعة املشـــار إليه يف ، ١٦الفقرة  تكن الدولة الطرف قد عينت جهة َوصـــْ

ــــــالت إىل ممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف فيين ا، أو ممثلها الدائم لدى توجَّه مجيع املراس
لدى األمم املتحدة يف نيوي لدائم  ها ا يب، مكتب األمم املتحدة يف جنيف، أو ممثل هبذا الترت ورك، 

  والذي سيعمل كجهة َوْصل مؤقتة.
ائمة جبهات الَوْصل قبل سحب القرعة الختيار الدول األطراف املستعِرضة، ُتِعد األمانة قو  -١١

يق مشـــــاركتها يف ِهدت إليها مبهمة تنســـــاليت َعيَّنتها الدول األطراف اخلاضـــــعة لالســـــتعراض وَع
  االستعراض، وتقوم بتعميم تلك القائمة وحتديثها عند االقتضاء.

لُقطرية ضمن لفقرة سني من هذه اإلجراءات والقواعد بأن جترى االستعراضات اتقضي او  -١٢
ماهلا إذا كان أع جداول إطار املؤمتر وأفرقته العاملة احلالية، اليت سوف تضيف هذه املسألة كبند يف
  هذا يتسق مع جماالت خربهتا الفنية ودون مساس بالوالية احلالية لكل منها.

 
    مجع املعلومات  -جيم  

ــتعراض كل جمموعة مواضــيعية  -١٣ امللحقة هبا،  من مواد االتفاقية والربوتوكوالت من أجل اس
ومركَّزًا  وجيزًا ودقيقًاانًا يتعني على الفريق العامل ذي الصــلة أن ُيِعدَّ، مبســاعدة من األمانة، اســتبي
سئلة مغلقة وأال يتيح جماًال لتقد مي معلومات إضافية إال بقدر للتقييم الذايت، ُيفضَّل أن حيتوي على أ

ودقيقة ويف الوقت  دعى الدول األطراف إىل تقدمي ردود كاملة وحمدَّثةضـــــرورة. وُتحمدود وعند ال
ــــــب بإحدى لغات عمل اآللية أو باللغة  ــــــتك٢٠املختارة وفقًا للفقرة املناس ون الردود على . وس

إليضــاحات اليت ااالســتبيان هي األســاس الذي يســتند إليه االســتعراض، دون إغفال املعلومات أو 
  .املستعَرضةوتقدمها الدولة الطرف  الطرفان املستعِرضتان تانتطلبها الدول

لذايت إىل ُتقدِّم كل دولة طرف خاضــــــعة لالســــــتعراض ردودها على اســــــتبيان التقييم او  -١٤
  .الطرفني املستعِرضتني تنيالدول
ســوف يتاح اســتبيان التقييم الذايت يف بوابة إدارة املعارف املعروفة باســم بوابة املوارد و  -١٥

اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية ("شــــــريلوك"). وســــــوف ُتســــــتحَدث منيطة آمنة جديدة 
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االسـتبيانات والردود عليها، مما يكفل ســرِّية  ُتحفظ فيها، كي "شـريلوك"كمكوِّن إضـايف لبوابة 
ة للمراسالت الكتابية  مجيع البيانات اليت تقدمها الدول األطراف. وسوف تتضمن النميطة منصَّ

، كما املســـتعَرضـــة والدولتني الطرفني املســـتعِرضـــتنيبني الدولة الطرف  الالحق واراحل من أجل
  قدرات أرشفة. ستشتمل على

افحة الفســــــاد ميكن للدولة الطرف اليت هي أيضــــــًا طرف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكو  -١٦
إىل تلك العملية  أن ترجعوكانت قد اسُتعِرضت من خالل آلية االستعراض اخلاصة بتلك االتفاقية 

ستبيان التقييم الذايت. ويتعني على الدول األطراف أن تضع يف ضرورة أن عند الرد على ا  اعتبارها 
  ابقة.جتسِّد الردود على النحو املناسب أي معلومات مستجدة منذ تقدمي الردود الس

ستو  -١٧ ضعة لالستعراض على إعداد ردها على ا شجَّع الدولة الطرف اخلا التقييم الذايت  بيانُت
ها املؤســـســـات من خالل مشـــاورات واســـعة مع مجيع اجلهات املعنية على الصـــعيد الوطين، مبا في

ند االقتضـــاء، مع مراعاة األكادميية والقطاع اخلاص واألفراد واجلماعات غري التابعة للقطاع العام ع
ف اخلاضــــــعة لدولة الطرالســــــمات اخلاصــــــة لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. كما ميكن ل

ت تتعلق بتنفيذها لالســـتعراض أن تدعو دوًال أطرافًا أخرى وجهات معنية أخرى إىل تقدمي معلوما
  لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

كقاعدة  تتوىل األمانة مســـــؤولية تكييف بوابة "شـــــريلوك" وصـــــوهنا لكي تؤدي دورهاو  -١٨
  املعلومات املتعلقة بآلية االستعراض.بيانات يسرية االستعمال جلمع وتعميم 

  
    إجراء االستعراض الُقطري  -دال  

دَّم من معلومات تتوىل استعراض ردود كل دولة طرف على استبيان التقييم الذايت، وما يق  -١٩
لدولة الطرف اإضافية، دولتان أخريان طرفان يف الصكوك ذات الصلة، مبشاركة نشطة من جانب 

  .املستعَرضة
ك قيد صـــ فيما خيص كلُتعيِّن كل دولة طرف، ألغراض االســـتعراض، خرباء حكوميني   -٢٠

 املســــــائل موضــــــع االســــــتعراض. ويتعني أن يكون اخلرباء احلكوميون املعيَّنون ذوي خربة فنية يف
، بإعداد وتعميم ضــــةار الدول األطراف املســــتعِريالتقييم. وتقوم األمانة، قبل ســــحب القرعة الخت

  اخلرباء احلكوميني. قائمة بأولئك
راض، بسحب العاملة ذات الصلة، فيما خيص كل دولة طرف خاضعة لالستعتقوم األفرقة   -٢١

ـــتعِرضـــتني، واحدة من املجموعة اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة الطرف  قرعة الختيار دولتني مس
ل باستعراضات الدوتقوم اخلاضعة لالستعراض وواحدة من جمموعة إقليمية أخرى، على أساس أال 

أن يكون لدى  متبادلة، وأن تكون الدولتان املســـتعِرضـــتان طرفني يف الصـــك ذي الصـــلة. ويتعني
اضــعة لالســتعراض، إذا ضــتني نظام قانوين مشــابه للنظام القانوين للدولة اخلإحدى الدولتني املســتعِر

ضتني أن تطلب ملستعِرأمكن ذلك. وجيوز لكل من الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض والدولتني ا
ستثنائية،  صى. ويف حاالت ا سحب القرعة مرتني كحد أق سحب اتكرار  لقرعة أكثر جيوز تكرار 

  من مرتني.
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ملســـتعِرضـــة يف جيوز للدولة الطرف اخلاضـــعة لالســـتعراض أن ُترجئ القيام بدور الدولة ا  -٢٢
ما يقتضــيه اختالف  الســنة نفســها. وينطبق املبدأ ذاته على الدول األطراف املســتعِرضــة مع مراعاة

ضية، جيب أن تكون كل دولة طرف قد خضعت ل ستعرا الستعراض احلال. ويف هناية كل مرحلة ا
حد أقصـــى. كأدت دور الدولة املســـتعِرضـــة مرة واحدة على األقل، وثالث مرات  وأن تكون قد

ر من مســـتعِرضـــة يف أكثوجيوز للدول األطراف، على أســـاس طوعي، أن تشـــارك كدولة طرف 
  استعراضات. ثالثة
ــــــتركة مفت  -٢٣ وحة أمام مجيع تعقد األفرقة العاملة، يف فترة ما بني الدورات، اجتماعات مش

ات والقواعد، من هذه اإلجراء ١٦ف، بغرض ســــحب القرعة املشــــار إليه يف الفقرة الدول األطرا
  لالحقة.دون مساس حبق الدولة الطرف يف أن تطلب تكرار سحب القرعة يف دورة الفريق ا

  شهرًا. ١٢يتعني االنتهاء من االستعراض الُقطري يف غضون   -٢٤
هلا ومبساعدة  جهات الَوْصل التابعةجتري الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض، من خالل   -٢٥

شأن حتديد  ضتني ب ستعِر شاورات مع الدولتني الطرفني امل لالستعراض  لزمينااجلدول من األمانة، م
باب  قًا لل حدة، وف مل وا غة ع يار ل لك اخت مبا يف ذ ته،  با ـــــــًاالُقطري ومتطل ـــــــادس هذه م س ن 

  والقواعد. اإلجراءات
غراض أللعمــل كخرباء حكوميني تني، من أجــل اكــل من الــدولتني املســــــتعِرضــــــُتعيِّن   -٢٦

ملسائل موضع التقييم، ااالستعراض، شخصًا واحدًا أو اثنني من ذوي اخلربة الفنية املناسبة لدراسة 
  وممن لديهم إملام كاف بلغة العمل املختارة.

م املهام ضــــتني بتقســــيعِريقوم اخلرباء احلكوميون املعيَّنون من ِقَبل الدولتني الطرفني املســــت  -٢٧
  واملسائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميدان اختصاص كل منهم.

ل بني اخلرباء تتوىل األمانة توفري الدعم اإلداري لتســــــهيل إقامة خطوط مفتوحة للتواصــــــ  -٢٨
ــتعراض. وتقوم األمانة أيضــًا بإصــدار دلي ل متدرج اخلطوات احلكوميني املشــاركني يف عملية االس

لة أمور، إىل أدلة تعراض وفقًا لإلجراءات والقواعد، ميكن أن يستند، ضمن مجلتسهيل إجراء االس
  املكتب التشريعية والتقنية والتقييمية.

لذايت إىل الدولتني ُتقدِّم الدولة الطرف اخلاضـــعة لالســـتعراض ردها على اســـتبيان التقييم ا  -٢٩
  ضتني يف غضون إطار زمين معقول.الطرفني املستعِر

ــــتبيان بعد فترة   -٣٠ زمنية معقولة من تلقي رد الدولة الطرف اخلاضــــعة لالســــتعراض على اس
ضــتان إىل الدولة الطرف اخلاضــعة لالســتعراض تعقيبًا التقييم الذايت، تقدم الدولتان الطرفان املســتعِر

كتـابيًّـا على التـدابري اليت ُأفيـد عن اختـاذهـا لتنفيـذ االتفـاقيـة أو الربوتوكول ذي الصــــــلـة، وعلى 
حات املحرزة والتحديات املواَجهة يف ذلك التنفيذ. وميكن أن يتضــــمن ذلك التعقيب أيضــــًا النجا

طلبات لتقدمي إيضاحات أو معلومات إضافية، أو أن يتضمن أسئلة تكميلية ُتشجَّع الدولة الطرف 
عة اخلاضعة لالستعراض على الرد عليها. ويتعني أن يكون هناك حوار بنَّاء بني الدولة الطرف اخلاض

 اآلمنةد باملبادئ العامة وُيَؤرَشف يف النميطة لالستعراض والدولتني الطرفني املستعِرضتني، يسترشِ 
  املخصصة لذلك يف بوابة "شريلوك".
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ــــــتعراض املكتيب وأن تليب أي طلــب  -٣١ ــدول األطراف أن جتري االس لتقــدمي  يتعني على ال
ع قدر ا يع األدوات إلمكان يف اســـــتعمال مجمعلومات أو إيضـــــاحات تكميلية، من خالل التوســـــُّ

ســـائط التداول اهلاتفي التكنولوجية املتاحة، وخصـــوصـــًا الوســـائط اإللكترونية واهلاتفية، مبا فيها و
ء. وتشــجَّع الدول والتداول بواســطة الفيديو والتراســل بواســطة الربيد اإللكتروين، حســب االقتضــا

ــــــتفادة من االجتماعات املنتظمة ال وأفرقته العاملة يف  يت يعقدها مؤمتر األطرافاألطراف على االس
  تعزيز احلوار املباشر.

أن حتافظ  ضــة وعلى األمانة، حســب مقتضــى احلال،يتعني على الدول األطراف املســتعِر  -٣٢
ي أو تستخدمها يف على سرية مجيع املعلومات اليت حتصل عليها يف سياق عملية االستعراض الُقطر

  تلك العملية.
ــــــتعراض الُقطرطََّغوُت  -٣٣ ي من موارد ى تكاليف ما يلزم من ترمجات إضـــــــافية إلجراء االس

  خارجة عن امليزانية.
  

    عملية االستعراض الُقطري ُمحصِّلة  -هاء  
شـــــدة بتوجيهات يف املرحلة النهائية من عملية االســـــتعراض الُقطري، تقوم األمانة، مســـــتر  -٣٤

بإعداد تقرير ستعَرضة، مليقني مع الدولة الطرف اوتنسيق وثالدولتني الطرفني املستعِرضتني ويف تعاون 
ال تزيد - وجيزةهائية وجيز عن االســــــتعراض الُقطري، ُتلخَّص فيه نتائج العملية. وتكون الوثيقة الن

تضــمن ذلك املخطط األويل. وميكن أن يودقيقة ومقتضــبة، وتســتند إىل شــكل  -كلمة ١ ٠٠٠عن 
ــــــات التقرير: التجارب الناجحة وامل فيذ، حيثما ُوجدت؛ ؛ والتحديات املواَجهة يف التناجليدةمارس

إىل املســاعدة  وتوصــيات بشــأن تنفيذ املواد قيد االســتعراض؛ وخصــوصــًا ما اســُتبني من احتياجات
  التقنية من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا.

الطرفني  كن للدولتنيوبناء على طلب الدولة الطرف املســـتعَرضـــة وحســـب االقتضـــاء، مي  -٣٥
ل ســبل التصــدي املســتعِرضــتني أن يقدِّما إىل الدولة الطرف املســتعَرضــة توصــيات وإيضــاحات حو

ت الصــــــلــة، للتحــديــات املســــــتبــانــة، من أجــل متكني تلــك الــدولــة من تنفيــذ مواد االتفــاقيــة ذا
  الربوتوكوالت ذات الصلة، تنفيذًا تامًّا وفعَّاًال. أو
ـــتعراض الُقطري الوجيز إىل الصـــيويتعني ترمجة   -٣٦ غات األمم املتحدة لغة النهائية لتقرير االس

للمؤمتر، لكي تناَقش  الرمسية الســت، وإتاحته كوثيقة مشــتركة لألفرقة العاملة ذات الصــلة، التابعة
  .٧ضمن إطار بند جدول األعمال املشار إليه يف الفقرة 

تعني على كل بني الدول األطراف، ي ومن أجل حتســــــني وتعزيز التعاون والتعلُّم فيما  -٣٧
، ردودها على دولة طرف أن تتيح للدول األطراف األخرى، من خالل منيطة "شـــريلوك" اآلمنة

وار ومن وثائق إضافية استبيان التقييم الذايت اخلاص هبا، وجيوز هلا أن تتيح ما أعقب ذلك من ح
  تتعلق باالستعراض.

ــــــتبيان التقييم اجيوز للدول األطراف أن تعلن على   -٣٨ لذايت وما أعقب املأل ردودها على اس
  ذلك من حوار ومن وثائق إضافية، أو جزءًا منها، من خالل بوابة "شريلوك".
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    إجراءات املتابعة  -واو  
 تقارير االســـتعراضـــات يفجتري األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر مناقشـــة وحتليًال ملا اســـُتبني   -٣٩

فيذ، وتأخذها بعني ممارســات جيدة ودروس مســتفادة وحتديات قائمة أمام التنالُقطرية الوجيزة من 
  االعتبار عندما تقترح على املؤمتر توصيات عامة االنطباق.

حتياجات اليت اســتبانتها ينظر فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســاعدة التقنية يف اال  -٤٠
اعدهتا يف جهودها ملساهتا الُقطرية، ويقدم توصيات الدول األطراف املستعَرضة من خالل استعراض

بذلك. و ية وبروتوكوالهتا، ويبلغ مؤمتر األطراف  فاق يذ االت ية إىل تنف لدول األطراف الرام تقوم ا
ياق تقارير أيضـــــًا، حســـــب االقتضـــــاء، بتقدمي معلومات عما إذا جرى تلبية ما اســـــتبانته يف ســـــ

  ات من املساعدة التقنية.استعراضاهتا الُقطرية الوجيزة من احتياج
ىل الفريق العامل إمتابعًة لعملية استعراضها الُقطري، تشجَّع كل دولة طرف على أن تقدم   -٤١

باملالحظات الواردة  املعين، يف غضـــــون فترة زمنية معقولة، معلومات عن التقدم املحرز فيما يتعلق
  ابري بشأهنا.م اختاذه، من تديف تقرير االستعراض الُقطري الوجيز وعما اتُّخذ، أو ُيعتز

ــــــتعراضــــــها الُقطري، تدعى كل دولة طرف إىل أن تقدم، ب  -٤٢ التعاون مع متابعًة لعملية اس
حلقة نقاش ُتعقد  لعملية اســتعراضــها، ضــمن إطار ًالمفصــ ًاالدولتني الطرفني املســتعِرضــتني، عرضــ

قاش تلك فســــوف يتفق حلقات الن أثناء اجتماعات األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر. أما طرائق عمل
  عليها أعضاء مكتب األفرقة العاملة.

متر األطراف جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات الصـــلة اليت تتمتع بصـــفة مراقب لدى مؤ  -٤٣
. ٧ار إليه يف الفقرة أن تشـــارك يف اجتماعات األفرقة العاملة اليت تتناول بند جدول األعمال املشـــ

هذه املشـــــــارك ملادة وتنطبق على  لداخلي ملؤمتر األطر ١٧ة أحكام ا ظام ا عاة من الن اف، مع مرا
  يقتضيه اختالف احلال. ما
ولة الطرف، رهنًا بتوافر متابعًة لتقرير اســـتعراضـــها الُقطري الوجيز، يتعني أن ُتقدَّم إىل الد  -٤٤

االســتعراض، بغية عملية  املوارد الالزمة، مســاعدة تقنية تســتند إىل احتياجاهتا اخلاصــة املســتبانة يف
  اًال.عَّل، تنفيذًا فحتسني قدرة تلك الدولة على تنفيذ االتفاقية، والربوتوكوالت إن انطبق احلا

  


