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*1806469*  

   الدورة التاسعة
 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  ملكافحة  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة
  والربوتوكوالت  ة عرب الوطنيةماجلرمية املنظَّ
       امللحقة هبا

      كوستاريكا: مشروع قرارإيطاليا وفرنسا و    
إنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة     

    الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا عرب
  عرب الوطنية، إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة  
إىل أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت  إذ يشري  
متثِّل أهم الصكوك القانونية العاملية النطاق ملكافحة آفة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  )١(امللحقة هبا

باألفراد واملجتمعات يف مجيع  هذه اليت تلحق الضــــــرر  جمدَّدًا على أمهية  لدان، وإذ يؤكِّد  الب
  الصكوك باعتبارها األدوات الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل من أجل هذا الغرض،

جمدَّدًا أنَّ من بني أغراض االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تعزيز التعاون  وإذ يؤكِّد  
لى حنو أكثر فعَّالية، وإذ يشـــدِّد على ضـــرورة على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها ع

أن تتَّخذ الدول األطراف تدابري إضافية منسَّقة لتدعيم العمل على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت 
  امللحقة هبا والستبانة االحتياجات املطلوبة من املساعدة التقنية يف هذا الشأن،

مؤمتر األطراف يف اتفاقية  من االتفاقية، اليت أنشــــــئ مبقتضــــــاها ٣٢إىل املادة  وإذ يشــــــري  
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل حتســــني قدرة الدول األطراف على مكافحة  األمم

  اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيذها،
__________ 

  *  CTOC/COP/2018/1. 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، املجلدات املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،   )١(  
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الذي قرر فيه تنفيَذ الوظائف  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٧املؤرَّخ  ١/٢جمدَّدًا مقرَّره  يؤكِّد وإذ  
  من االتفاقية،  ٣٢املسندة إليه يف املادة 

من االتفاقية تنص على أن يتفق مؤمتر األطراف على وضــع آليات  ٣٢إىل أنَّ املادة  وإذ يشــري  
  ىل إجراء استعراض دوري لتنفيذ االتفاقية،لالضطالع جبملة أمور منها حتقيق اهلدف الرامي إ

، ٢٠١٠تشــرين األول/أكتوبر  ٢٢ املؤرَّخ ٥/١يف هذا الصــدد، إىل قراراته  وإذ يشــري أيضــًا،  
، ٢٠١٢تشــــرين األول/أكتوبر  ١٩ املؤرَّخ ٦/١، و٢٠١٠تشــــرين األول/أكتوبر  ٢٢ املؤرَّخ ٥/٥و
  ،٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠ املؤرَّخ ٧/١و

ـــــري كذلك    ـــــرين األول/أكتوبر  ٢١ املؤرَّخ ٨/٢إىل قراره وإذ يش ، الذي قرر فيه ٢٠١٦تش
مواصــــلة عملية إنشــــاء آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

ـــتعراض لكي ينظر فيها  والربوتوكوالت امللحقة هبا ووضـــع إجراءات وقواعد حمددة لتشـــغيل آلية االس
  ويعتمدها يف دورته التاسعة، 

لة، مب علمًا وإذ حييط    املؤرَّخ ٧٢/١٩٦ا فيها القرار بقرارات اجلمعية العامة ذات الصــــــ
لة  ٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب  ١٩ عدا مية وال حدة ملنع اجلر نامج األمم املت واملعنون "تعزيز بر

اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين"، الذي رحبت اجلمعية فيه مع التقدير بقرار مؤمتر 
ذ االتفاقية األطراف يف االتفاقية، يف دورته الثامنة، مواصـــــلة عملية إنشـــــاء آلية الســـــتعراض تنفي

  والربوتوكوالت امللحقة هبا، 
من االتفاقية اللتني تتناوالن على التوايل املصــــــطلحاِت  ٣٧و ٢إىل املادتني وإذ يشــــــري   

املشــتركة بني  ١املســتخدمَة والعالقَة بني االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عالوة على املادة 
  تلك الربوتوكوالت،

من االتفاقية، وإذ يؤكِّد على الصالت القائمة بني  ٣٠و ٢٩ادتني إىل امل وإذ يشري أيضًا  
اســـتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وبرامج املســـاعدة التقنية املقدَّمة إىل الدول 

  األطراف بناء على طلبها والتعاون الدويل، من أجل مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،
االجتماع احلكومي الدويل األول املفتوح املشــــــاركة أعمال ب ع التقديرم حييط علمًا  -١  

بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشغيل آلية استعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة   املعين
نا يف الفترات من  لذي عقد يف فيي هبا، ا ية والربوتوكوالت امللحقة   نيســـــــان/ ٢٦إىل  ٢٤عرب الوطن

 ٢٣إىل  ٢١، ومن ٢٠١٧تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١تشـــرين األول/أكتوبر إىل  ٣٠، ومن ٢٠١٧  بريلأ
  ؛٢٠١٨آذار/مارس 

، رهنًا بأحكام هذا القرار، إجراءات وقواعد تشــــــغيل آلية اســــــتعراض يعتمد  -٢  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، املدرجة يف 

  )٢(مرفق هذا القرار؛

__________ 
  نظرًا للطبيعة اخلاصة للكرسي الرسويل، ال ختضع هذه الدولة الطرف لآللية املنشأة مبوجب هذا القرار،   )٢(  

 .٣٢االلتزامات املنصوص عليها يف املادة  وخصوصًااالتفاقية،  بالتزاماهتا مبوجبدون املساس 
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 للمجموعات املواضـــــيعية إطالق املرحلة التحضـــــريية لعملية االســـــتعراض وفقًا يقرر  -٣  
  من التذييل املرفق باإلجراءات والقواعد؛ ٢و ١وخطة العمل املتعددة السنوات، املتضمنة يف اجلدولني 

م الذي أحرزته األفرقة العاملة يف حتديد اســــــتبيانات بالتقدُّ مع التقدير حييط علمًا  -٤  
و املنصــوص عليه على النح )١(،التقييم الذايت الســتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  ؛٨/٢يف القرار 
صيغة النهائية الستبيان التقييم الذايت، اليت أعدها الفريق العامل املعين بتهريب  يعتمد  -٥   ال

  املهاجرين كأساس لعملية استعراض بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛
باملخدِّ يطلب  -٦   حدود إىل مكتب األمم املتحدة املعين  رات واجلرمية أن يعقد، يف 

املوارد املتاحة يف امليزانية العادية ودون املساس باألنشطة املقررة األخرى، اجتماعًا مشتركًا واحدًا 
صيغة النهائية الستبيانات  ضاء، ال على األقل لألفرقة العاملة من أجل أن تضع وتوائم، حسب االقت

  لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته العادية العاشرة؛ التقييم الذايت خالل املرحلة التحضريية
إىل األمانة أن تتخذ التدابري الالزمة من أجل حتديد املســـــــائل التنظيمية  يطلب  -٧  

املتوخاة يف املرحلة التحضــريية لعملية االســتعراض، مبا يف ذلك اســتحداث منيطة آمنة ضــمن بوابة 
رونية والقوانني املتعلقة باجلرمية، وإعداد املبادئ التوجيهية إدارة املعارف املســماة بوابة املوارد اإللكت

إلجراء االستعراضات القطرية وخمطط منوذجي لتقرير االستعراض املكتيب، لكي ينظر فيها املؤمتر يف 
  دورته العادية العاشرة؛

إىل األمانة أن تعد مقترحات مليزانيات أنشــطة اآللية لفترة الســنتني،  أيضــًا يطلب  -٨  
  ؛فيها املؤمتر يف دوراته العادية ي ينظرلك

إىل األمني العام أن ينظر، يف إطار دورات امليزانية املقبلة، يف سبل إعادة ترتيب  يطلب  -٩  
 أولويات املوارد املتاحة لألمم املتحدة من أجل ضمان عمل اآللية على حنو ناجع ومستمر وحمايد؛

الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  يدعو  -١٠  
  لألغراض املبينة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
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     املرفق
إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     

      والربوتوكوالت امللحقة هباملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
    الديباجة    

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٣٢من املادة  ٣والفقرة  ٤من املادة  )٣(١بالفقرة  عمًال  -١
املشـــــتركة بني  ١من االتفاقية واملادة  ٣٧و ٢اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وأيضـــــًا عمًال باملادتني 

اقية، وباإلشــارة إىل قرار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة توكوالت امللحقة باالتفومجيع الرب
، ُينشــــــئ مؤمتر األطراف اآللية التالية الســــــتعراض تنفيذ ٨/٢ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

  .االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا (يشار إليها فيما يلي باسم "اآللية")
    

    مةمقدِّ  -أوًال  
تســــترشــــد هبا تشــــتمل اآللية على عملية اســــتعراض لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة   -٢

ــــمواخلصــــائص الواردة يف  باملبادئ ــــملألحكام الواردة يف  الثاين أدناه، وجترى وفقًا القس  القس
  .السادس القسمعلى النحو املبني يف  اآللية أمانٌة اخلامس. وتيسر أعماَل

    
    ة لآللية وخصائصهااملبادئ التوجيهي  -ثانيًا  

  يتعيَّن يف اآللية ما يلي:  -٣
  أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول والنـزاهة؛   (أ) 
  شكل من أشكال الترتيب التصنيفي؛  ُتفضي إىل أيِّ أالَّ  (ب) 
  أن تتيح فرصًا لتقاسم املمارسات اجليِّدة والتحديات املاثلة؛   (ج) 
أن تســاعد الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية، وعند االقتضــاء الربوتوكوالت   (د) 

  امللحقة هبا، تنفيذًا فعاًال؛ 
  أن تأخذ يف احلسبان اتِّباع هنج جغرايف متوازن؛   )(ه 
أن تتجنَّب موقف اخلصومة واملعاقبة وتشجِّع على انضمام مجيع دول العامل إىل   (و) 

  امللحقة هبا؛ االتفاقية والربوتوكوالت 
ـــــخة وواضـــــحة بشـــــأن جتميع   (ز)  ـــــتند يف عملها إىل مبادئ توجيهية راس أن تس

 ية وعرض النتائجراملعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مســـأليت احلفاظ على الســـ
  إجراءات بشأن تلك النتائج؛ أيِّ ة باختاذ على املؤمتر، وهو اهليئة املختصَّ

__________ 
هذه الفقرة على أن تؤدي الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع مبدأي املساواة تنص   )٣(  

 .يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى
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أن حتدِّد، يف أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول األطراف من صعوبات يف الوفاء   (ح) 
بالتزاماهتا مبقتضــى االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق، وما تتَّبعه من ممارســات جيِّدة 

  يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛ 
أن تتَّســــم بطابع تقين وتشــــجِّع على التعاون البنَّاء يف مجلة أمور منها املســــائل   (ط) 

  املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛ 
أن تكون مكمِّلة آلليات االســـــتعراض الدولية واإلقليمية ذات الصـــــلة القائمة،   (ي) 

  عاون مع تلك اآلليات، عند االقتضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهود؛ لكي يتسىن للمؤمتر أن يت
  أن تكون عملية حكومية دولية؛   (ك) 
زعة االنتقائية، من االتفاقية، مبنأى عن األهواء السياسية والن ٤أن جترى وفقًا للمادة   (ل)  

ي املســــــاواة بني الدول وال تتخذ أداًة للتدخُّل يف الشــــــؤون الداخلية للدول األطراف بل حتترم مبدأ
  األطراف وسيادهتا؛ 

أن تشــــــجِّع على تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،   (م) 
  ، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف؛ االقتضاءحسب 
أن تتيح فرصــًا لتبادل اآلراء واألفكار واملمارســات اجليِّدة، ممَّا يســهم يف تعزيز   (ن) 

  ون بني الدول األطراف على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها؛ التعا
أن تضع يف احلسبان مستويات التنمية لدى الدول األطراف، وكذلك تنوُّع نظمها   (س) 

  القضائية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد القانونية فيها؛ 
اســـتعراض تنفيذ االتفاقية أنَّ أن تســـعى إىل اتباع هنج متدرج وشـــامل باعتبار   (ع)  

  عملية مستمرة وتدرجيية.
    

    اآلليةكفاءة   -ثالثًا  
تكون اآللية ناجعة التكلفة وموجزة وسهلة االستعمال؛ وتستخدم املعلومات واألدوات   -٤

حبيث ال تفرض أعباء ال ضــــــرورة هلا واملوارد والتكنولوجيا القائمة بفعالية وعلى النحو األمثل 
  على الدول األطراف وسلطاهتا املركزية وخربائها املشاركني يف عملية االستعراض.

    
    عالقة اآللية مبؤمتر األطراف  -رابعًا  

خيضــع اســتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وآلية االســتعراض لســلطة   -٥
  التفاقية.من ا ٣٢املؤمتر، وفقًا للمادة 

وجيوز للمؤمتر أن جيري تقييمــًا لطريقــة تنظيم عمليــة االســــــتعراض وعملهــا ومتويلهــا   -٦
  وقت. يِّوأدائها، بغية تعديل وحتسني اآللية القائمة يف أ
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      عملية االستعراض  -خامسًا  
    األهداف  -ألف  

االســتعراض املؤمتر على منها، تســاعد عملية  ٣٢متاشــيًا مع االتفاقية، وخصــوصــًا املادة   -٧
  حتقيق مجلة أمور منها:

ملادة   (أ)   ية والربوتوكوالت امللحقة هبا، على النحو املبني يف ا فاق تعزيز أغراض االت
  من كل بروتوكول ملحق هبا؛  ٢من االتفاقية واملادة  ١

حتســــني قدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وتعزيز   (ب)  
  تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واستعراضها؛ 

مســـاعدة الدول األطراف على حتديد احتياجاهتا اخلاصـــة من املســـاعدة التقنية   (ج)  
  اء على طلبها؛وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية، بن ،وتسويغها
مجع املعلومات عن التشريعات الوطنية وجوانب جناح الدول األطراف يف تنفيذ   (د)  

هبا نة  عا هبا واالســــــت ية والربوتوكوالت امللحقة  فاق وعن املمارســـــــات اجليدة اليت تتبعها  ،االت
  والتحديات اليت تواجهها يف ذلك، وتشجيع وتيسري تبادل هذه املعلومات؛

اون الدويل على النحو املنصــــــوص عليه يف االتفاقية والربوتوكوالت تعزيز التع  )(ه  
  امللحقة هبا؛

احلصــول على املعرفة الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية،   (و)  
  والصعوبات اليت تواجهها أثناء القيام بذلك، من خالل املعلومات اليت تقدمها تلك الدول.

    
    االستعراض عملية  -باء  

تطبق اآللية على مجيع الدول األطراف يف االتفاقية ويف كل بروتوكول من الربوتوكوالت   -٨
ا مجيع مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. ويقوم اليت تكون طرفًا فيه. وتتناول اآللية تدرجييًّ

على النحو املبني يف  هيكل اآللية على جمموعات مواضـــيعية من املواد مصـــنفة حبســـب موضـــوعها،
ــــتعراض كعملية َتدرُّجية مكونة من مرحلة حتضــــريية  ١اجلدول  املتضــــمن يف التذييل. وينفذ االس

  ).١٢إىل  ٣(العامان األول والثاين) وأربع مراحل استعراضية الحقة (األعوام 
ول ويشـــترط لالنتقال إىل املرحلة التالية من االســـتعراض، بالنســـبة لكل جمموعة من الد  -٩

يه يف الفقرة  هاء من ١٦األطراف على النحو املنصــــــوص عل ئة من عناصــــــر  ٧٠، االنت ملا يف ا
  االستعراض املحددة يف بداية املرحلة السابقة، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.

، ١٦وبالنســـبة لكل جمموعة من الدول األطراف على النحو املنصـــوص عليه يف الفقرة   -١٠
جيب اســتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا يف إطار املجموعة املواضــيعية نفســها 

  .ويف الوقت نفسه
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ألطراف، وتتألف عملية االســتعراض من اســتعراض عام يضــطَّلع به يف اجللســة العامة ملؤمتر ا  -١١
واستعراضات قطرية تنفذ من خالل استعراضات مكتبية. ويدرج املؤمتر وأفرقته العاملة االستعراضات 

لكل منها.  القائمةكبند يف جداول أعماهلا، مبا يتوافق مع جماالت اختصاصها ودون املساس بالوالية 
املؤمتر أو املكتب املوسع يف ، يقرر ٨ونظرًا للطابع التدرجيي لالستعراضات املنصوص عليه يف الفقرة 

مبقدور األفرقة أنَّ حينه مضمون جداول أعمال ومواعيد اجتماعات األفرقة العاملة. وبغية التأكد من 
فريق يِّ العاملة أن تســـهم يف آلية االســـتعراض وأن تنفذ يف نفس الوقت والياهتا القائمة، ال ينبغي أل

  للمسائل املتصلة بسري عملية االستعراض.عامل أن خيصص أكثر من بند واحد يف كل دورة 
ويتمثل الغرض من االســـــتعراض العام يف تيســـــري تبادل اخلربات والدروس املســـــتفادة   -١٢

واملمارســــات اجليدة والتحديات املواجهة يف تنفيذ أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، 
  وذلك بغية حتسني تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت.

يتمثل الغرض من االســــتعراضــــات املكتبية يف حتديد الثغرات يف التنفيذ وتقدمي توصــــيات و  -١٣
بشــأن التدابري اليت يتعني اختاذها، مبا يف ذلك حتديد االحتياجات من املســاعدة التقنية، عند االقتضــاء. 

  وستجرى املناقشات املتعلقة باالستعراضات املكتبية داخل األفرقة العاملة ذات الصلة.
) لتحديد املســــائل التنظيمية، مبا يف ذلك إعداد ٢و ١وتكرس املرحلة التحضــــريية (العامان   -١٤

ووضــع املخطط النموذجي لتقارير االســتعراضــات  ،املبادئ التوجيهية إلجراء االســتعراضــات القطرية
 ١٨فقرة وضع الصيغة النهائية الستبيان التقييم الذايت لكل صك من هذه الصكوك، وفقا للواملكتبية، 

من هذه اإلجراءات والقواعد. وُتســــتغل هذه املرحلة التحضــــريية أيضــــًا يف كفالة االســــتفادة املثلى 
ية االســــــتعراض.  مة كجزء من عمل قائ واملجدية من املعلومات واألدوات واملوارد والتكنولوجيا ال

ضية األربع فتجرى من العام  اأم ستمر كل م١٢إىل العام  ٣املراحل االستعرا سبة لكل . وت رحلة بالن
، ملدة عامني. ويتعني إجراء ١٦جمموعة من الدول األطراف، على النحو املنصــــــوص عليه يف الفقرة 

 ٢املراحل االســــتعراضــــية األربع وإجنازها وفقًا خلطة العمل املتعددة الســــنوات، املدرجة يف اجلدول 
  املتضمن يف التذييل.

ــــــنوات، إذا رئي وجيوز للمؤمتر أن يقرر إدخال تعديالت ع  -١٥ لى خطة العمل املتعددة الس
اآللية. وميكن لألفرقة العاملة ذات الصــلة أن توصــي املؤمتر ذلك مناســـب لضـــمان كفاءة عمل أنَّ 

  بإدخال تعديالت على خطة العمل املتعددة السنوات.
ضات املكتبية بسحب القرعة يف بدا  -١٦ شاِركة يف االستعرا ية وجيرى اختيار الدول األطراف امل

كل مرحلة اســـتعراضـــية، على حنو متعاقب خالل ثالث ســـنوات متتالية. ففي كل عام جيري اختيار 
ــتعراض تنفيذها جلميع الصــكوك اليت تكون تلك الدول أطرافًا  ثلث الدول األطراف يف االتفاقية الس

د يف هــذه اإلجراءات والقواعــد. وينبغي، إن أمكن، أن يكون عــد ٢٩و ٢٨فيهــا، وفقــا للفقرتني 
سبا مع  الدول األطراف من كل جمموعة إقليمية يقع االختيار عليها لالستعراض يف عام معني متنا

  حجم تلك املجموعة اإلقليمية.
ن كل دولة طرف جهة اتصــال لتنســيق مشــاركتها يف عملية االســتعراض، وتتيح هذه عيِّوُت  -١٧

املعلومات على بوابة إدارة املعارف املعروفة باســـــم بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية 
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(بوابة "شـــريلوك"). وإذا مل تكن الدولة الطرف قد عينت جهة اتصـــال حبلول وقت ســـحب القرعة 
، توجَّه مجيع املراسالت إىل ممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف فيينا، ٢٨شار إليه يف الفقرة امل

أو ممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، أو ممثلها الدائم لدى األمم املتحدة يف نيويورك، 
  هبذا الترتيب، والذي سيعمل كجهة اتصال مؤقتة.

    
    اتمجع املعلوم  -جيم  

بغية اســـــتعراض كل جمموعة مواضـــــيعية معيَّنة من مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،   -١٨
تضـــع األفرقة العاملة، خالل املرحلة التحضـــريية ومبســـاعدة األمانة، اســـتبياَن تقييم ذايتٍّ موجزًا ودقيقًا 

التفاقية اليت تنطبق على ومركَّزًا الستعراض تنفيذ كل صك من تلك الصكوك. وال تستعرض أحكام ا
الربوتوكوالت، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، إال يف إطار استعراض االتفاقية. والدول األطراف 
مدعوة، يف معرض ردها على االســــــتبيانات، إىل تقدمي معلومات كاملة وحمدثة ودقيقة ويف الوقت 

ســتند إىل الردود على االســتبيانات وقوائم املناســب بإحدى لغات عمل اآللية، وفقا للباب الســابع. وُي
، عند توافرها، يف إعداد تقرير عام عن االجتاهات واألمناط ٣٧املالحظات املشــــــار إليها يف الفقرة 

واملمارسات الفضلى، تعده، أو حتدثه حسب االقتضاء، األمانة لكي ينظر فيه املؤمتر يف دوراته العادية. 
ي انات يف إعداد االســــــتعراض املكتيب، دون إغفال املعلومات أو وُيســــــتند إىل الردود على االســــــتب

  اإليضاحات اليت تطلبها الدولتان الطرفان املستعِرضتان وتقدمها الدولة الطرف املستعَرضة.
وتقدم كل دولة طرف مستعَرضة ردودها على استبيان التقييم الذايت إىل الدولتني الطرفني   -١٩

ــتخدام النميطة ــتعِرضــتني باس ــأة وفقا للفقرة  املس ــريلوك"، املنش . وتيســر ٢٠اآلمنة داخل بوابة "ش
لدول  ية حتميل املعلومات من خالل تزويد تلك ا ها، عمل ناء على طلب لدول األطراف، ب نة ل األما

  مبساعدة يف جمال التدريب اإللكتروين واإلرشادات واملشورة ووثائق التفويض.
ستبيان التقييم الذايت يف بوابة  -٢٠ ستحَدث منيطة آمنة جديدة، كمكوِّن  ويتاح ا شريلوك". وُت "

مجيع البيانات اليت  سريةإضايف لبوابة "شريلوك"، ُتحفظ فيها االستبيانات والردود عليها، مما يكفل 
ة للمراســالت الكتابية من أجل احلوار الالحق بني  تقدمها الدول األطراف. وتتضــمن النميطة منصــَّ

  دولتني الطرفني املستعِرضتني، وتشتمل على قدرات أرشفة.الدولة الطرف املستعَرضة وال
إىل  أيضـــــًاوميكن للدول األطراف، عند ردها على اســـــتبيانات التقييم الذايت، أن تشـــــري   -٢١

املعلومات اليت تكون قد قدمتها يف ســـياق آليات اســـتعراض تنفيذ صـــكوك أخرى ذات صـــلة هي 
ضرورة أن جتسِّد الردود على النحو املناسب أطراف فيها. ويتعني على الدول األطراف أن تر اعي 

معلومات مســتجدة منذ تقدمي الردود الســابقة. وعلى وجه اخلصــوص، جيوز للدول األطراف،  أيَّ
عند اســتعراض نفس التشــريعات بشــأن التزامات مطابقة أو مماثلة لاللتزامات يف إطار اتفاقية األمم 

ية املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، أن تقدم نفس ال ردود والوثائق اإلضـــــــافية اليت قدمتها يف إطار آل
  استعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

ستبيان التقييم الذايت من   -٢٢ شدة على إعداد ردها على ا ضة ب شجَّع الدولة الطرف املستعَر وُت
 ذلك يد الوطين، مبا يفخالل مشـــاورات واســـعة مع مجيع أصـــحاب املصـــلحة املعنيني على الصـــع
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القطاع اخلاص واألفراد واجلماعات من خارج القطاع العام واملنظمات غري احلكومية واألوســـــاط 
  األكادميية، مع مراعاة السمات اخلاصة لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

وعند استعراض األحكام املتعلقة باملنع وتقدمي املساعدة واحلماية لضحايا اجلرائم املشمولة   -٢٣
من بروتوكول منع وقمع ومعـــاقبـــة االجتـــار  ٩من املـــادة  ٣والفقرة  ٦من املـــادة  ٣فقرة بـــال

من بروتوكول مكافحة هتريب  ١٤من املادة  ٢باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء واألطفال، والفقرة 
ضة على تيسري االتصاالت، حسب  شجَّع الدول املستعَر املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، ُت

بني الدولتني املستعِرضتني واملنظمات غري احلكومية وسائر املنظمات ذات الصلة وغريها  االقتضاء،
  تنفيذ هذه األحكام.على من مكونات املجتمع املدين اليت تتعاون 

وتتوىل األمانة مســـــؤولية تكييف بوابة "شـــــريلوك" وصـــــوهنا لكي تؤدي دورها كقاعدة   -٢٤
  علومات املتعلقة بآلية االستعراض.بيانات يسرية االستعمال جلمع وتعميم امل

    
    إجراء االستعراض املكتيب  -دال  

يتألف االســـتعراض املكتيب من اســـتعراض واحد لكل دولة طرف بشـــأن تنفيذها لالتفاقية   -٢٥
ــــــتعراض املكتيب على مراحل، فتبدأ كل مرحلة عند  وكل بروتوكول هي طرف فيها. وينفذ االس

املســـتعَرضـــة من إعداد األجزاء ذات الصـــلة من اســـتبيان التقييم الذايت املتعلق انتهاء الدولة الطرف 
  بتنفيذها لكل صك من الصكوك اليت هي طرف فيها.

وتتوىل استعراض ردود كل دولة طرف مستعَرضة على استبيان التقييم الذايت، وما تقدمه   -٢٦
الصلة، دولتان أخريان طرفان يف من معلومات إضافية، مبا يف ذلك اإلشارات إىل التشريعات ذات 

  الصكوك ذات الصلة، مبشاركة نشطة من جانب الدولة الطرف املستعَرضة.
وتعني كل دولة طرف، ألغراض االستعراض، عضوا أو أكثر من اخلرباء احلكوميني من ذوي   -٢٧

  "شريلوك".اخلربة الفنية ذات الصلة بالصكوك اليت هي طرف فيها، وتتيح تلك املعلومات على بوابة 
وعند بداية كل عملية اســــــتعراض، تعقد األفرقة العاملة اجتماعًا مشــــــتركًا يف فترة ما بني   -٢٨

الدورات بدون ترمجة شــفوية تســحب فيه قرعة الختيار دولتني مســتعِرضــتني، واحدة من املجموعة 
أخرى، على أســاس اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة الطرف املســتعَرضــة وواحدة من جمموعة إقليمية 

أال تقوم الدول باستعراضات متبادلة، وأن تكون الدولتان املستعِرضتان طرفني يف نفس الصكوك اليت 
تكون الدولة املستعَرضة طرفًا فيها. ويراعى قدر اإلمكان أن يكون لواحدة من الدولتني املستعِرضتني 

فذ الدولتان املســتعِرضــتان مهام االســتعراض نظام قانوين مماثل للنظام القانوين للدولة املســتعَرضــة. وتن
طوال عملية االســتعراض لكل دولة من الدول األطراف املســتعَرضــة أثناء مراحل االســتعراض األربع 
ـــتعِرضـــني طرفا يف مجيع الصـــكوك اليت تكون الدولة  املتتابعة. ويف حال مل تكن إحدى الدولتني املس

ضافيٌة ضٌةمستعِر املستعَرضة طرفا فيها، ُتختار دولٌة فيما يتعلق بتلك الصكوك فقط. وجيوز للدولة  إ
الطرف املســتعَرضــة والدولتني املســتعِرضــتني أن تطلب كل واحدة منها تكرار ســحب القرعة مرتني 
كحد أقصــى. وجيوز يف ظروف اســتثنائية تكرار ســحب القرعة أكثر من مرتني. وإذا اقتضــى األمر، 

  الدورات. جيوز تكرار سحب القرعة يف اجتماع الحق فيما بني
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وحبلول هناية عملية االســتعراض، جيب أن تكون كل دولة طرف قد خضــعت لالســتعراض   -٢٩
ــتعراضــات كحد أقصــى. وجيوز للدول  ــتعراضــًا واحدًا كحد أدىن وثالثة اس اخلاص هبا وأجرت اس

  األطراف، على أساس طوعي، أن تشارك كدولة طرف مستعِرضة يف أكثر من ثالثة استعراضات.
الدولة الطرف املســــتعَرضــــة، من خالل جهات االتصــــال التابعة هلا ومبســــاعدة من  وجتري  -٣٠

األمانة، مشـاورات مع الدولتني الطرفني املسـتعِرضـتني بشـأن حتديد جدول زمين لالسـتعراض املكتيب 
ومتطلباته، وفقًا للمبادئ التوجيهية إلجراء االســــتعراضــــات القطرية، مبا يف ذلك اختيار لغة العمل، 

   للباب السابع من هذه اإلجراءات والقواعد.وفقًا
ــتعِرضــتني   -٣١ أن ذوي اخلربة بالصــك املعين وجيوز للخرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املس

  يتقامسوا املهام واملسائل فيما بينهم، على أن يراعوا يف ذلك جماالت اختصاص كل منهم.
ــــــاء   -٣٢ ــــــال مفتوحة وتقدم األمانة الدعم اإلداري لتيســــــري إنش بني اخلرباء فيما خطوط اتص

احلكوميني املشاركني يف االستعراض املكتيب، وذلك هبدف ضمان متكنهم من االستفادة على أفضل 
. ٢٠" واملشار إليها يف الفقرة ة املنشأة يف إطار بوابة "شريلوكوجه من منصة املراسالت الكتابية اآلمن

الت اليت جترى من خالل بوابة "شريلوك". وتتوىل األمانة أيضًا مسبقًا على كل املراس األمانُة لُعوتطَّ
مســؤولية إعداد دليل عن كيفية إجراء االســتعراضــات القطرية، ميكن أن يســتند، يف مجلة أمور، إىل 

  أدلة املكتب التشريعية والتقنية والتقييمية.
عليها األطراف املعنية، وتقدم الدولة الطرف املستعَرضة، يف غضون فترة زمنية معقولة تتفق   -٣٣

ني الطرفني املســـتعِرضـــتني على أال تتجاوز ســـتة أشـــهر، ردها على اســـتبيان التقييم الذايت إىل الدولت
  يف النميطة اآلمنة يف بوابة "شريلوك". بإدراجه

وتقدم الدولتان الطرفان املســتعِرضــتان إىل الدولة الطرف املســتعَرضــة، يف غضــون فترة زمنية   -٣٤
تلقيها لرد الدولة الطرف املستعَرضة على استبيان التقييم الذايت، تعقيبًا كتابيًّا على التدابري  معقولة من

اليت اختذهتا الدولة املســتعَرضــة لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت ذات الصــلة، وعلى أوجه جناح التنفيذ 
ضــاء، طلبات توضــيح أو والتحديات اليت واجهته. وميكن أن يتضــمن ذلك التعقيب أيضــًا، عند االقت

طلبات معلومات إضـــافية، أو أن يطرح أســـئلة مكملة ُتشـــجَّع الدولة الطرف املســـتعَرضـــة على الرد 
عليها. وينبغي إجراء حوار بنَّاء بني الدولة الطرف املســــتعَرضــــة والدولتني الطرفني املســــتعِرضــــتني، 

  ة لذلك يف بوابة "شريلوك".يسترِشد باملبادئ العامة وُيَؤرَشف يف النميطة اآلمنة املخصص
 ٥جيم و ٥ نيالقســمومتثل بوابة "شــريلوك" منصــة االتصــاالت الرئيســية، على النحو املبني يف   -٣٥

الدول األطراف املشــــاركة يف عملية االســــتعراض ميكنها أن أنَّ دال من هذه اإلجراءات والقواعد، إال 
كات االفتراضــــية وتقنيات التداول اهلاتفي تســــتخدم األدوات التكنولوجية املتاحة األخرى، مثل الشــــب

والتداول بالفيديو كجزء من احلوار البناء. وتشــــجَّع الدول األطراف على االســــتفادة من االجتماعات 
معلومات أيِّ املنتظمة اليت يعقدها مؤمتر األطراف وأفرقته العاملة يف تعزيز احلوار املباشر. وينبغي حتميل 

تصــاالت يف األقســام يف بوابة "شــريلوك" املخصــصــة إلجراء احلوار بني ذات صــلة نامجة عن تلك اال
  الدولة الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني املستعِرضتني، بغية املحافظة على سجل هذه العملية.
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وحتافظ الدول األطراف املســـتعِرضـــة واألمانة على ســـّرية مجيع املعلومات حتصـــل عليها أثناء   -٣٦
املكتيب أو ُتســتخدم فيها. وميكن للدول األطراف املســتعَرضــة أن تطلب من األمانة، عملية االســتعراض 

على أســاس طوعي، أن تســتخدم املعلومات اليت قدمتها أثناء اســتعراضــاهتا إلدراجها يف األقســام املتاحة 
  للعامة على بوابة "شريلوك".

    
    حمصِّلة عملية االستعراض املكتيب  -هاء  

تان   -٣٧ لدول ية من كل مرحلة من مراحل اســــــتعراض كل دولة طرف، تعد ا هائ يف املرحلة الن
املســـتعِرضـــتان، بالتعاون والتنســـيق الوثيقني مع الدولة الطرف املســـتعَرضـــة ومبســـاعدة األمانة، قائمة 

عند باملالحظات تشري فيها إىل الثغرات والتحديات يف تنفيذ األحكام املستعَرضة وأفضل املمارسات، و
االقتضـاء، االحتياجات املسـتبانة من املسـاعدة التقنية من أجل حتسـني تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت 
امللحقة هبا. وينبغي هلذه القائمة أن تكون قصــــــرية ودقيقة وموجزة، وتســــــتند إىل الردود الواردة على 

  العاملة يف شكل ورقة غرفة اجتماع.استبيان التقييم الذايت واحلوار الالحق. وتتاح هذه الوثيقة لألفرقة 
عملية االستعراض، ُتِعدُّ الدولتان الطرفان املستعِرضتان، مبساعدة كامل ويف املرحلة النهائية من   -٣٨

ــــيق الوثيقني مع الدول ــــتعَرضــــة، الصــــيغة النهائية  ةفنية من األمانة وبالتعاون والتنس تقرير لالطرف املس
برمتها. وبناء على طلب الدولة الطرف املســــتعَرضــــة أو الدولتني االســــتعراض املكتيب يلخص العملية 

تقرير االســــتعراض املكتيب إىل الدولتني الطرفني لالطرفني املســــتعِرضــــتني، تقدم األمانة الصــــيغة النهائية 
املســـتعِرضـــتني للنظر فيه. وينبغي للوثيقة اخلتامية أن تســـتند إىل شـــكل املخطط النموذجي وأال تتجاوز 

مة وأن تتفادى االزدواجية مع قوائم املالحظات واالحتياجات من املســاعدة التقنية املشــار كل ٤ ٠٠٠
. وميكنها أن تتضـــمن أفضـــل املمارســـات وإشـــارات إىل التدابري اليت اختذهتا الدولة ٣٧إليها يف الفقرة 

ِرضــتان خالل املســتعَرضــة من أجل مراعاة املالحظات والتوصــيات اليت قدمتها الدولتان الطرفان املســتع
  عملية االستعراض.

وينبغي وضع قائمة املالحظات واالحتياجات من املساعدة التقنية والتقرير اخلتامي لالستعراض   -٣٩
  النهائية باالتفاق بني الدولتني الطرفني املستعِرضتني والدولة الطرف املستعَرضة. تهصيغاملكتيب يف 

إىل اللغات الرمسية الســــــت لألمم املتحدة ويتاح  ويترجم تقرير االســــــتعراض املكتيب اخلتامي  -٤٠
  للمؤمتر وأفرقته العاملة.

ومن أجل حتســـني وتعزيز التعاون فيما بني الدول األطراف والتعلُّم من بعضـــها البعض، ينبغي   -٤١
لكل دولة طرف أن تتيح للدول األطراف األخرى، من خالل النميطة اآلمنة يف بوابة "شريلوك"، ردها 

 ٢٠يان التقييم الذايت اخلاص هبا، وميكنها أيضًا أن تتيح هلا احلوار الالحق املشار إليه يف الفقرة على استب
والوثائق اإلضــافية املتعلقة باالســتعراض اخلاص هبا. وحتافظ الدول األطراف املســتعِرضــة واألمانة على 

  مجيع املعلومات اليت حتصل عليها أثناء العملية. سرية
الحق األطراف أن تقرر نشــــــر ردودها على اســــــتبيان التقييم الذايت واحلوار الوجيوز للدول   -٤٢

  منها، بوسائل منها بوابة "شريلوك". والوثائق اإلضافية، أو جزء
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    إجراءات املتابعة  -واو  
، ٣٧ينبغي ألفرقة املؤمتر العاملة أن تســــــتفيد من قوائم املالحظات، الوارد ذكرها يف الفقرة   -٤٣

االستعراضات املكتبية اخلتامية يف إعداد دوراهتا، وأن تأخذها يف االعتبار عندما تقترح على ومن تقارير 
  املؤمتر توصيات عامة االنطباق.

وينظر فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـــاعدة التقنية يف االحتياجات من املســـــاعدة   -٤٤
صيات إىل مؤمتر األطراف بشأن كيفية مساعدة الدول التقنية املستبانة أثناء عملية االستعراض ويقدم تو

األطراف يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وتقدم الدول األطراف إىل 
ساعدة التقنية  شأن ما إذا كانت االحتياجات من امل ضاء، معلومات ب ضًا، حسب االقت الفريق العامل أي

  ستعراضاهتا قد مت الوفاء هبا.املستبانة يف تقارير ا
دولة طرف، متابعًة لعملية اســــتعراضــــها، أن تطلب مســــاعدة تقنية اســــتنادًا إىل يِّ وجيوز أل  -٤٥

احتياجاهتا اخلاصة املستبانة يف عملية االستعراض بغية حتسني قدراهتا على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت 
نة إىل التماس تربعات للوفاء بتلك األغراض، وفقًا لقواعد األمم امللحقة هبا تنفيذًا فعَّاًال. وتســــعى األما

  املتحدة وإجراءاهتا.
وُتحثُّ كل دولة طرف، متابعًة لعملية استعراضها، على أن تزود املؤمتر واألفرقة العاملة املعنية   -٤٦

االســـــتعراض املكتيب م الذي أحرزته فيما يتعلق مبعاجلة املالحظات الواردة يف تقرير مبعلومات عن التقدُّ
  وعما اختذته، أو تعتزم اختاذه، من تدابري بشأهنا.

    
    األمانة  -سادسًا  

هذه   -٤٧ ها يف  نة املهام املشـــــــار إلي ية. وتؤدي األما نة اآلل ما نة املؤمتر مبهام أ ما ــــــطلع أ تض
  اإلجراءات والقواعد.

    
    اللغات  -سابعًا  

  الروسية والصينية والعربية والفرنسية.لغات عمل اآللية هي اإلسبانية واإلنكليزية و  -٤٨
لدولة لغة من لغات عمل اآللية اليت ميكن أن تقررها اأيِّ وجيوز إجراء االســــــتعراض املكتيب ب  -٤٩

. ويف احلاالت االســتثنائية، اليت ٢٩، وفقا للفقرة اناملســتعِرضــت انالطرف انالطرف املســتعَرضــة والدولت
  العمل، جيوز إجراء االستعراض املكتيب بلغتني من لغات عمل اآللية.ُيتفق فيها على اختيار لغة   ال
وُتَغطَّى تكاليف ما يلزم من ترمجات حتريرية وشفوية إضافية إلجراء االستعراض املكتيب من   -٥٠
  ارجة عن امليزانية.اخلوارد امل
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ت أو على أيٍّ من الربوتوكوال مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية  -ثامنًا  
    اآللية يف
جيوز أليِّ دولة موقِّعة على االتفاقية أو على أيٍّ من الربوتوكوالت أن تشــارك يف اآللية   -٥١

باعتبارها دولة مســـتعَرضـــة على أســـاس طوعي. وتســـدد التكاليف املرتبطة هبذه املشـــاركة من 
  التربعات املتاحة.

    
  عة والكيانات واملنظمات احلكومية الدولية قِّالدول غري املو  -تاسعًا  

واملنظمات غري احلكومية وآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
    ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 (ج) ٣ســـعيًا وراء تعزيز احلوار البناء والتواصـــل مع مجيع األطراف املعنية وفقا للفقرة   -٥٢
ــــتعراض، مبا يف ذلك  ٣٢من املادة  من االتفاقية، تعقد اجتماعات غري رمسية بشــــأن عملية االس

صــحاب املصــلحة املهتمني، مبا يشـــمل أبشــأن االحتياجات املســتبانة من املســاعدة التقنية، مع 
و عة والكيانات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على النحقِّالدول غري املو

  من النظام الداخلي للمؤمتر، ووفقًا ملا يلي:  ١٧و ١٦و ١٥و ١٤املشار إليه يف املواد 
ُتنظَّم تلك االجتماعات على هامش اجتماعات األفرقة العاملة، وجيريها رئيس   (أ)  

  الفريق العامل، مبساعدة من األمانة، بناء على طلب رئيس املؤمتر؛ 
ل تلــك االجتمــاعــات، ولكن جيوز للبلــد ال تــذكر حــالــة قطريــة بعينهــا خال  )ب(  

  املستعَرض أن يتطوع يف إثارة مسائل تتعلق باالستعراض اخلاص به؛
تدعو األمانة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني إىل تلك االجتماعات، مبا يف ذلك   )ج(  

بق أن الدول غري املوقعة والكيانات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت س
مح هلا باملشــاركة بصــفة مراقب يف دورة املؤمتر الســابقة لالجتماع، وفقا ألحكام املواد   ١٤ســُ

  من النظام الداخلي للمؤمتر؛ ١٧و ١٦و ١٥و
إذا ُقدِّم أيُّ اعتراض على مشـــاركة منظمة غري حكومية، حيال األمر إىل الفريق   )د(  

مل املع عا بارال خذ يف االعت تأ يه، و بت ف ملادة  ٢رة الفق ين لل لداخلي ١٧من ا ظام ا مع  ،من الن
  ؛ مراعاة مع يقتضيه اختالف احلال

ينبغي ألصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، مبا يف ذلك الدول غري املوقعة والكيانات   )ه(  
ية واملنظمات غري احلكومية، الراغبني يف حضــــــور  لدول اجتماع أن أيِّ واملنظمات احلكومية ا

االجتماع، ويســـمح هلم أثناء ذلك يؤكدوا حضـــورهم يف موعد أقصـــاه عشـــرة أيام قبل موعد 
  تلك الفترة بتقدمي تعليقات كتابية؛ 

  عة؛ قِّيفتح باب املشاركة يف هذه االجتماعات أمام ممثلي الدول األطراف والدول املو  )و(  
املة على شــــكل فرقة العتعد األمانة موجزات لالجتماعات وتعرضــــها على األ  )ز(  

  ورقات غرفة اجتماع؛
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تتيح هــذه االجتمــاعــات إطالع املراقبني على تطورات عمليــة االســــــتعراض   )ح(  
ونتائجها، كما تتيح مجع املدخالت واالقتراحات من املراقبني بشـــأن الســـبل الكفيلة بتحســـني 

ــيما فيما يتعلق با ــاعدة ضــحايا اجلرمية تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، ال س ملنع ومس
من بروتوكول منع  ٩من املادة  ٣، والفقرة ٦من املادة  ٣ومحايتهم، حســـبما تنص عليه الفقرة 

من  ١٤من املادة  ٢وقمع ومعاقبة االجتار باألشـــــخاص، وخباصـــــة النســـــاء واألطفال، والفقرة 
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛

عة والكيانات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري قُِّتشــجَّع الدول غري املو  )ط(  
ا، بأنشــــطتها ا أو مجاعيًّاحلكومية على إبالغ املؤمتر و/أو األفرقة العاملة، حســــب االقتضــــاء، فرديًّ

يف ذلك   ومســـــامهاهتا يف تنفيذ توصـــــيات واســـــتنتاجات األفرقة العاملة اليت وافق عليها املؤمتر، مبا
يتعلق منها بالوفاء باالحتياجات من املساعدة التقنية وحتسني القدرة على التنفيذ الفعال لالتفاقية  ما

  والربوتوكوالت امللحقة هبا.
    

    التمويل  -عاشرًا  
عادية لألمم املتحدة، املخصــــــصـــــــة ملكتب وَّمت  -٥٣ ية ال تاحة من امليزان ية من املوارد امل ل اآلل
ات واجلرمية، على أن تســــــتكمل عند االقتضــــــاء من املوارد اخلارجة خدِّراملعين باملاملتحدة  األمم
امليزانية، مبا يف ذلك التربعات اليت ينبغي تقدميها عن طريق حســــاب خمصــــص تنشــــئه األمانة،  عن
  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وفقا
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      التذييل
      والربوتوكوالت امللحقة هباتنظيم عملية استعراض تنفيذ االتفاقية     

 ١اجلدول 
  املجموعات املواضيعية ملواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا اُملعدَّة من أجل تنفيذ     

    عملية االستعراض

 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

 ٩و ٨و ٦و ٥و ٢املواد  اتفاقية اجلرمية املنظَّمة
 (أ)٢٣و ١٥و ١٠و

 ٢٩و ٢٥و ٢٤املواد 
 ٣١و ٣٠و

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

 ١٤و ١٣و ١٢املواد 
 ٢١و ١٨و ١٧و ١٦و

 ١٠و ٨املادتان  ١٣و ١٢و ١١املواد  ٩و ٧و ٦املواد  ٥و ٣املادتان  بروتوكول االجتار باألشخاص
 ١٤و ٩و ٨املواد  ٦و ٥و ٣املواد  بروتوكول هتريب املهاجرين

 ١٦و ١٥و
 ١٨و ١٠و ٧املواد  ١٣و ١٢و ١١املواد 

 ١٠و ٩و ٧املواد  ٨و ٥و ٣املواد  بروتوكول األسلحة النارية
 ١٥و ١٤و ١١و

 ١٣و ١٢و ٦املواد   

  
األطراف  يقتصر على الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة غري ٩و ٨استعراض ماديت االتفاقية   (أ)  

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  يف
    

  ٢اجلدول 
    خطة العمل املتعددة السنوات لتشغيل اآللية    

 العام
املعنيان الفريقان العامالن 
 (أ)باجلرمية املنظَّمة

  الفريق العامل املعين 
 باالجتار باألشخاص

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين

الفريق العامل املعين 
 باألسلحة النارية

حتديد املسائل التنظيمية  الثاين-األول
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

التنظيمية حتديد املسائل 
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

 التجرمي التجرمي التجرمي التجرميالسادس-الثالث
 التعاون الدويل 

واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

 التعاون الدويل
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

 التعاون الدويل
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

 التعاون الدويل
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

      
  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية. (أ)  

  


