
      5/5القرار 
عرب الوطنية    نّظمةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  

ا   والربوتوكوالت امللحقة 
   

 عرب الوطنية،  نظّمة إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

عرب  نظّمــةأن الغرض من اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة امل د جمــّدداإذ يؤكّــ   
ــا عرب الوطنيــة  نظّمــةهو تعزيز التعــاون على منع اجلرميــة امل )1(الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة 

ــَّ ال، وإذ يؤكّـ ومكـافحتهـا على حنو فعّـ  قـة بغيـة د احلـاجـة إىل اختـاذ املزيـد من اإلجراءات املنســــــــــــ
العمل على تنفيذ االتفاقية وحتديد االحتياجات املطلوبة من املســـــــــــــاعدة التقنية يف هذا تعزيز 

  الشأن،

ــتذكر    ـــ ــاها مؤمتر األطراف يف  32املادة وإذ يســـ من االتفاقية، اليت أنشــــــــئ مبقتضــــــ
ـــــني قـدرة الـدول   عرب الوطنيـة  نظّمـة اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة امل من أجـل حتســــــــــ

 عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضها، نظّمة افحة اجلرمية املاألطراف على مك

مرجعية حاســــــوبية للتقييم  احلاجة املاســــــة إىل وضــــــع الصــــــيغة النهائية لقائمة  وإذ يؤّكد   
لشــــمول ويســــر االســــتخدام ("أدا حتهاة أومنيبوس")، مبا يتضــــمّ الذايت تتســــم  للغات  ن إ

ــري مجع املعلومــات عن تنفيــذ االتفــاقيــة الرمسيــة الســــــــــــــــت لألمم املت حــدة، لتكون أداة لتيســــــــــــ
ا،  والربوتوكوالت امللحقة 

ا يف اجتماع اخلرباء احلكومي  حييط علماً مع التقدير  -1   ألعمال املضـــــــطلع 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   تنفيذ  احملتملة الستعراض آلليات الدويل املفتوح املشاركة املعين

ــا الــذي عقــد يف فيينــا يومي  نظّمــةة املاجلرميــ   26و  25عرب الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة 
 )2(وبتوصيات اخلرباء الواردة يف تقرير ذلك االجتماع؛ 2010كانون الثاين/يناير 

ــــــــــــــــــــــــــيب الطوعي   حييط علمــــــاً   -2   مج التجريــــ لرب لتقرير املرحلي اخلــــــاص 
االستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوال   )3(؛ ت امللحقة 

  إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية للقيام مبا يلي: يقرّر  -3  

 
لدات املرجع نفسه )1(     .39574، الرقم 2326و 2241و 2237و 2225، ا
  )2( CTOC/COP/EG.1/2010/3.  
لدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(     .39574، الرقم 2326و 2241و 2237و 2225 ات، ا



النظر يف اخليارات املمكنة لوضـــع آلية أو آليات ملســـاعدة مؤمتر األطراف    (أ)  
ـــــتكشـــــــــــاف تلك اخليارات   ـــ ا واســـ ـــــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  على اســــــ

  ؛ لك اآللية أو اآللياتات إلنشاء توتقدمي مقرتح

ومبادئ  تلك إعداد اإلطار املرجعي آللية أو آليات االســــــتعراض املقرتحة   (ب)  
ـــــــــي لتقارير االســــــــــــتعراض الُقطري للنظر فيها  توجيهية للخرباء احلكوميني وخمطط أســــــــــــاســـ

 واعتمادها احملتمل من جانب املؤمتر يف دورته السادسة؛ 

ــوية أن ينظر،  على أن للفريق العامل احلكوميتفق   -4   ــ ي الدويل املفتوح العضـــ
عة من مقرتحات ومبادرات يف ذلك  مه الدول األطراف واملوقّ كأســــاس لعمله، فيما قد تقدّ 

  ذا القرار؛ هل ني األول والثاينرفقاملالشأن قبل اجتماعاته، مبا يشمل املقرتح الوارد يف 

ة املؤمتر يف أن أي آلية أو آليات تستمد من هذه املقرتحات ملساعد يقرّر   -5  
ا يلزم أن تتسم مبا يلي:    استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

  ؛واحليادالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول   (أ)  

  ؛أالّ تفضي إىل أّي شكل من أشكال الرتتيب التصنيفي  (ب)  

ت  (ج)     ؛أن تتيح فرصاً لتقاسم املمارسات اجليدة ومواجهة التحد
أن تساعد الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية، وعند االقتضاء، الربوتوكوالت    (د)   

ا تنفيذاً فّعاًال؛    امللحقة 

ج جغرايف متوازن؛   (ه)   خذ يف احلسبان اتّباع    أن 
أن تتجّنب موقف اخلصــــــومة واملعاقبة وتشــــــّجع على انضــــــمام مجيع دول    (و)  

ا؛ العامل إىل االتفاقية والربوتوكوالت املل   حقة 
أن تســــتند يف عملها إىل مبادئ توجيهية راســــخة وواضــــحة بشــــأن جتميع    (ز)  

ــــــأليت احلفاظ على الســـــــــرية وعرض   املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مســـ
ختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛    النتائج على املؤمتر، وهو اجلهة املختّصة 

ت أن حتّدد، يف أبكر مرحلة ممك   (ح)    ــــــعو ـــ نة، ما تواجهه الدول األطراف من صـــ
ــاء، وما تّتبعه   ــب االقتضـــ ا، حســـ ــى االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ا مبقتضـــ لتزاما يف الوفاء 
ـا، عنـد   من ممـارســـــــــــــــات جيـدة يف جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة 

  االنطباق؛ 
ــــــــّجع   (ط)   ـــ ــــــــم بطابع تقين وتشـــ ـــ على التعاون البّناء يف مجلة أمور منها أن تّتســـ

لتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحا ومحايتهم؛    املسائل املتعلقة 



ــلة،    (ي)   ــتعراض الدولية واإلقليمية ذات الصـــــــــ ـــ أن تكون مكّملة آلليات االســــــ
ــــــــــىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقتضـــــــــــــاء، وجيتنب اال زدواج يف لكي يتســـ

  اجلهود؛ 

  أن تكون عملية حكومية دولية؛  (ك)  
أداًة للتدّخل يف الشــؤون الداخلية  من االتفاقية،    4أالّ تُتخذ، وفقا للمادة   (ل)  

ا، وُجترى عملية   ــياد ـــ ـــ ــاواة بني الدول األطراف وســـ للدول األطراف بل حترتم مبدأي املســـــــــ
  ؛تقائية عة االنز لناالستعراض مبنأى عن األهواء السياسية وا

ــذ االتفــاقيــة والربوتوكوالت  أن   (م)   ــام الــدول األطراف بتنفي تشـــــــــــــــّجع على قي
ا، حسب مقتضى احلال، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف   ؛امللحقة 

فرصـــــاً لتبادل اآلراء واألفكار واملمارســـــات اجليدة، ممّا يســـــهم يف أن تتيح   (ن)  
  ؛عرب الوطنية ومكافحتها نظّمة اجلرمية امل تعزيز التعاون بني الدول األطراف على منع

ت التنمية لدى الدول األطراف، وكذلك تنوّع   (س)   أن تضع يف احلسبان مستو
نظمها القضـــــائية والقانونية والســـــياســـــية واالقتصـــــادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد 

  القانونية فيها؛
عتب  (ع)   ــــــــامل  ج متدرج وشـــ ـــــعى إىل اتباع  ار أن اســـــــــــتعراض تنفيذ أن تســــــ

 ؛االتفاقية عملية مستمرة وتدرجيية 

ــــــــــــري مجع املعلومــات عن تنفيــذ   يقرّر   -6   أن ُتســـــــــــــــتخــدم أداة أومنيبوس لتيســـ
ــي قُ  ــــــ ا ويطلب إىل األمانة أن متضـــ ــينها، مبا  دماً االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  يف حتســـــــــ

للغات الرمسية الســـــــــت لألمم املتحدة وأن ت حتها  واصـــــــــل التشـــــــــاور مع الدول  يشـــــــــمل إ
األطراف واملوقعة لكي توضـع األداة يف شـكلها النهائي يف أقرب وقت ممكن وتعرض على  

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية للنظر فيها؛ 
، مرتمجة إىل مجيع لغات  إىل األمانة أن توزع أداة أومنيبوس ◌ً أيضا يطلب   -7  

ــة،  لبــدء يف على الــ  األمم املتحــدة الرمسي ـــــــــمــاح لتلــك الــدول  دول األطراف واملوقعــة للســــــ
 التمرس على األداة ولتيسري عملية مجع املعلومات؛ 

يقوم الفريق العــامــل احلكومي الــدويل املفتوح العضـــــــــــــــويــة، عنــد   أنيقرّر   -8  
ا  ــــــيجري  لنظر يف الســـــــــبل اليت ســـ إعداد اإلطار املرجعي آللية أو آليات االســـــــــتعراض، 

  أن يشمل ذلك مجلة أمور من بينها ما يلي:  االستعراض، على
ا؛   (أ)      مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 



حتديد أســلوب أو أســاليب لفحص التقييمات الذاتية الُقطرية، مبا يشــمل    (ب)   
  أسلوب استعراض األقران؛ 

    وضع تقارير االستعراض الُقطري كمحصلة لعملية االستعراض؛   (ج)   
ــلة يف االتفاقية    (د)    ـــ ــيعية للمواد ذات الصـــ ــية مواضــــــ ــتعراضــــــ حتديد دورات اســــــ

ا؛    والربوتوكوالت امللحقة 
ـــــــاعدة التقنية وتطوير   (ه)    ـــــــائل والعمليات املناســـــــــــــبة لتعزيز املســــــ حتديد الوســــــ

 شبكات اخلرباء وتبادل املمارسات الفضلى مع الرتكيز على النهج اإلقليمية؛ 

ــــا   -9     الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــــوية ما أن يعقد يقرّر أيضـــ
من أجل   دورة املؤمتر الســـــــادســـــــة ال يقل عن اجتماعني يف فرتة ما بني الدورتني قبل انعقاد 

ا؛    دية املهام املكّلف 
الفريق العــامــل احلكومي الــدويل املفتوح إىل األمــانــة أن تســــــــــــــــاعــد  يطلــب   -10  

دية مهامه؛   العضوية يف 
إىل األمانة أن تســتخدم أي موارد متاحة خارج امليزانية أو  ◌ً لب أيضــايط  -11  

الفريق العامل احلكومي الدويل أن تلتمس موارد إضـافية من خارج امليزانية لدعم اجتماعات 
هو العام الثاين يف  2011لنظر إىل أن عام  2011يف عام املفتوح العضوية اليت ستعقد 

جمية لفرتة ا   ؛ 2011-2010لسنتني احلالية امليزانية الرب
ــائر املاحنني إىل توفري موارد  يدعو  -12   خارج امليزانية من الدول األعضـــــــاء وســـــ

  بعة يف األمم املتحدة. هلذه األغراض وفقا للقواعد واإلجراءات املتّ 
      املرفق األول     
اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية    

ا   نّظمةملا       عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
ت       احملتو
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    ديباجة  
لفقرة   -1 عرب  نظّمـةجلرميـة املمن اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة ا 4من املـادة  1عمًال 

ــى هـذه االتفـاقـية على  )4(الوطنـية، ـا مبقتضــــــــــــ اليت تنص على أن تؤدي اـلدول األطراف التزامـا
حنو يتفق مع مبدأي املســـــاواة يف الســـــيادة والســـــالمة اإلقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدّخل 

األمم املتحدة  يف الشـــــــؤون الداخلية للدول األخرى، ينشـــــــئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
ــتعراض تنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت  نّظمـةملكـافحـة اجلرميـة امل ــ عرب الوطنيـة اآلليـة التـاليـة الســــــــــ

ا   )5(.امللحقة 
    

    مقدِّمة  -أوالً   
ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  -2 ــ ـــ ــتمل آلية اســـ ـــــ عرب  نظّمة تشـــ

ــمَّى فيما يلي "اآللية")  ملبادئ الواردة يف الوطنية (ُتســـــ ــد  على عملية اســـــــتعراض تســـــــرتشـــــ
لثـاً، وُجترى وفقـا لألحكـام الواردة يف البـاب رابعـاً.  نيـاً و وتتلّقى اآلليـة الـدعم من  البـابني 

ن خامسًا وسادساً، وُمتوَّل وفقاً    للباب سابعاً.  أمانٍة حسبما يبّينه البا
    

    املبادئ اإلرشادية لآللية وخصائصها   -نياً   
 يتعنيَّ يف اآللية ما يلي:   -3

لشفافية والكفاءة وعدم التدخّ  (أ)    ؛ واحليادل والشمول أن تتسم 

 أال تفضي إىل أّي شكل من أشكال الرتتيب التصنيفي؛  (ب)  

ت؛  (ج)    أن تتيح فرصا لتقاسم املمارسات اجليدة ومواجهة التحد

ـــــــــاء،  أن تســـــــــــــــاعـد الـدول األطراف على تنفيـذ االتفـاقيـة، و  (د)   عنـد االقتضــــــ
ا تنفيذاً فّعاًال؛   الربوتوكوالت امللحقة 

خذ يف احل (ه)   ج جغرايف متوازن؛ أن   سبان اتّباع 

أن تتجّنب موقف اخلصــــــومة واملعاقبة وتشــــــّجع على انضــــــمام مجيع دول   (و)  
ا؛   العامل إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

 
 .39574، الرقم 2225لد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )4(  

لدات جمموعة املعاهداتاملتحدة،  األمم  )5(    .39574، الرقم 2326و 2241و 2237، ا



هية راســــخة وواضــــحة بشــــأن جتميع  أن تســــتند يف عملها إىل مبادئ توجي (ز)  
ــــــأليت احلفاظ على الســـــــــرية وعرض   املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مســـ

ختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛   النتائج على املؤمتر، وهو اهليئة املختّصة 

ت  (ح)   ــــــعو ـــ أن حتّدد، يف أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول األطراف من صـــ
ــاء، وما تّتبعه  يف الوف  ــب االقتضـــ ا، حســـ ــى االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ا مبقتضـــ لتزاما اء 

ـا، عنـد   من ممـارســـــــــــــــات جيـدة يف جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة 
  االنطباق؛ 
ــــّجع على التعاون البّناء يف مجلة أمور منها   (ط)   ــــم بطابع تقين وتشــــــــــ أن تّتســــــــــ
لتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحا ومحايتهم؛  املسائل  املتعلقة 

ــلة،   (ي)   ــتعراض الدولية واإلقليمية ذات الصـــــــــ ـــ أن تكون مكّملة آلليات االســــــ
ــــــــــىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقت ـــــــاء، وجيتنب االزدواج يف لكي يتســـ ـــ ضـــ

 اجلهود. 

  دوليًة. كوميةً تكون اآللية عمليًة ح  -4

من االتفـاقـية، ال تـُّتخـذ اآللـية أداًة للتـدخـّل يف الشـــــــــــــــؤون اـلداخليـة   4وفقـاً للمـادة   -5
ا، وُجترى عملية   ــياد ـــ ـــ ــاواة بني الدول األطراف وســـ للدول األطراف بل حترتم مبدأي املســـــــــ

 عة االنتقائية. ز لناالستعراض مبنأى عن األهواء السياسية وا

ــــــــــــّجع اآلليـة على قيـام الـد  -6 ول األطراف بتنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة  تشـــ
 ا، حسب مقتضى احلال، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف. 

ــهم يف تعزيز    -7 ــات اجليدة، ممّا يســـ ــًا لتبادل اآلراء واألفكار واملمارســـ تتيح اآللية فرصـــ
 كافحتها. عرب الوطنية وم نظّمة التعاون بني الدول األطراف على منع اجلرمية امل

ت التنمية لدى الدول األطراف، وكذلك تنوّع   -8 ــتو ــبان مســــــــ ـــــ ــع اآللية يف احلســـ تضــــــــ
نظمها القضـــــائية والقانونية والســـــياســـــية واالقتصـــــادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد 

 القانونية فيها.

إىل   وتبعاً لذلك، تســـعى اآللية  اســـتعراض تنفيذ االتفاقية عملية مســـتمرة وتدرجيية.   -9
ج متدرّج وشامل.    اتباع 

    
   عالقة اآللية مبؤمتر األطراف  -لثاً   

 32خيضـع اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وآلية االسـتعراض لسـلطة املؤمتر، وفقا للمادة   -10
 من االتفاقية. 



    
      عملية االستعراض  -رابعاً   
    األهداف  -ألف    

منها، فإن الغرض من عملية   32اّتســـــاقًا مع أحكام االتفاقية، وخصـــــوصـــــا املادة   -11
ــب   ا، حســـــــــ ــاعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية وبروتوكوال ـــ ـــ ــتعراض هو مســـ ـــ االســــــ

 ويف هذا الصدد، تتوّخى عملية االستعراض حتقيق مجلة أمور منها:  االقتضاء. 

 منها؛  1تعزيز أغراض االتفاقية املبّينة يف املادة   (أ)   

ــا يف املــادة تعزيز أغراض الربوتوكوالت ا  (ب)   التفــاقيــة، واليت ورد بيــا مللحقــة 
 من كل واحد من الربوتوكوالت؛  2

تزويد املؤمتر مبعلومات عن التدابري اليت تتخذها الدول األطراف يف تنفيذ   (ج)   
ت اليت تواجهها يف  ا، حســـب مقتضـــى احلال، والصـــعو االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

 القيام بذلك؛ 

الدول األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصــة من املســاعدة  مســاعدة   (د)   
 التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية؛ 

ــــري التعاون الدويل على منع اجلرمية امل  (ه)    ـــــــــــجيع وتيســــــــــ عرب الوطنية   نظّمة تشـــ
 ومكافحتها؛ 

ــدول األطراف يف تنف  (و)    ــاح الــ ــب جنــ ــات عن جوانــ ــد املؤمتر مبعلومــ ــذ تزويــ يــ
ـــــــــــــات اجليــدة اليت تّتبعهــا   ــا وعن املمــارســـ ــــــــــــتخــدام االتفــاقيــة والربوتوكوالت امللحقــة  واســـ

ت اليت تواجهها يف ذلك؛   والتحّد

ملعلومات عن اجتاهات  (ز)    ــائل تزويد املؤمتر  ـــــ ــئة  التنفيذ واملســـ ــ هذا   يف الناشــــــ
ــاعـدة التق ــــــــــ ت واالحتيـاجـات من املســـ ـال، مبـا يف ذلـك أوجـه النجـاح والتحـد نيـة على  ا

ه)؛  - (انظر الباب رابعاً الصعيد اإلقليمي   جيم أد

تشجيع وتيسري تبادل املعلومات واملمارسات واخلربات املكتسبة يف تنفيذ   (ح)   
ا.    االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

    
    االستعراض الُقطري  -ء    

ـــــمــل تــدرجييــًا ت ُتطبَّق اآلليــة على مجيع الــدول األطراف.   -12 نفيــذ االتفــاقيــة  وهي تشــــــــــ
ا بكاملها    . والربوتوكوالت امللحقة 



ـــــتعراض مجيع الـدول اليت تكون أطرافـًا يف االتفـاقيـة يف بـدايـة دورة    -13 ينبغي إمتـام اســــــــــ
غري أنه جيوز يف ظروف اســــــتثنائية أن يقّرر  االســــــتعراض قبل بدء دورة اســــــتعراض جديدة. 

لدورة  املؤمتر استهالل دورة استعراض جديدة قبل إمتام مجي ع عمليات االستعراض اخلاصة 
ــابقة.  ــع أي دولة طرف لالســـــــتعراض مرتني خالل دورة اســـــــتعراض واحدة،   الســـــ وال ختضـــــ

ــدة.  ــديـ ــات جـ ــدمي معلومـ ــة الطرف يف تقـ ــدولـ ــاس حبق الـ ــ ـــ وخالل دورة   وذلـــك دون املســــــــــ
االســــــــــــتعراض، ينبغي أن يشــــــــــــمل اســــــــــــتعراض التنفيذ يف الدولة الطرف تنفيذ تلك الدولة  

ــًا فيهـــا.  لالتفـــاقيـــة  ـــــــــبحـــت طرفـ ومن أجـــل تنظيم عمليـــات   وجلميع الربوتوكوالت اليت أصــــــ
ــوص   ــيعية املنطبقة املنصـ االت املواضـ االســـتعراض، ينبغي أن تشـــمل دورات االســـتعراض ا

ا.    عليها يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

 جيــب أن يكون عــدد الــدول األطراف اليت تشــــــــــــــــارك من كــل جمموعــة إقليميــة يف  -14
موعة اإلقليمية وعدد أعضـائها   عملية االسـتعراض يف سـنة معّينة متناسـبا مع حجم تلك ا

ـــــــاركـــة يف عمليـــة   من الـــدول األطراف يف االتفـــاقيـــة.  وجيري اختيـــار الـــدول األطراف املشــــــــــ
ــتعراض عن طريق القرعة يف بداية كل دورة   ـــــ ـــ ـــــــنة معّينة من دورة االســـ ـــتعراض يف ســــــ االســــــــــ

لطرف اليت يقع عليها االختيار للمشـاركة يف االسـتعراض يف سـنة  وجيوز للدولة ا اسـتعراض. 
ــــاركتها إىل الســــــــــنة التالية من دورة االســــــــــتعراض، إذا كان لديها مربِّر   معّينة أن ترجئ مشــــــ

  معقول لذلك. 
ملعلومــات اليت يطلبهــا املؤمتر عن امتثــاهلــا وتنفيــذهــا   -15 تزوِّد كــل دولــة طرف األمــانــة 

ا والربوتوكوال لالتفاقية  ــتخدام قائمة التقييم الذايت  ت امللحقة  ســــــــ ــاء،  ، حســــــــــب االقتضــــــــ
ــاملة كخطوة أولية لتحقيق هذا الغرض.  وتقّدم الدول األطراف ردوداً كاملة  املرجعية الشــــــــــــ

  وحمّدثة ودقيقة ويف حينها. 
ــاعـدة اليت تطلبهـا من أجـل إعـداد الردود   -16 ــــــــــ تقـّدم األمـانـة إىل الـدول األطراف املســـ

  قائمة املرجعية. على أسئلة ال
ــــــتعراض.  -17 ــــــيق مشـــــــــاركتها يف عملية االســـ ــــــال لتنســـ   تعّني كل دولة طرف جهة اتصـــ

لديهم   تتوافر وتســـــعى كل دولة طرف إىل تعيني شـــــخص أو أشـــــخاص ملهّمة االتصـــــال ّممن 
ا اليت أصـبحت تلك الدولة طرفًا  حكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  اخلربة الفنية الالزمة 

  . فيها 
    

    إجراء االستعراض الُقطري  -1    
ن من الدول األطراف    -18 ســـــــــــتعراض كل دولة طرف يف االتفاقية دولتان ُأخر يقوم 

  وتشارك الدولة الطرف املستعَرضة مشاركة نِشطة يف عملية االستعراض.  يف االتفاقية. 



التفاقية،  -مكرراً   18 ــتعراض الربوتوكوالت امللحقة  يتعّني أن   فيما يتعلق بعمليات اســـــ
ــتـان طرفني يف الربوتوكوالت اليت تكون الـدوـلة الطرف   ــتعِرضــــــــــــ تكون اـلدولـتان الطرفـان املســــــــــــ

غري أنه جيوز أن تكون بروتوكوالت االتفاقية اليت أصـــــبحت الدولتان   طرفاً فيها. املســـــتعرضـــــة
  طرفاً فيها أكثر من اليت تكون الدولة املستعَرضة طرفاً فيها. املستعرضتانالطرفان 

تكون إحدى الدولتني الطرفني املســتعِرِ◌ضــتني منتمية إىل املنطقة اجلغرافية نفســها    -19
ــتعَرضــــــــة، ويكون لديها، إن أمكن، نظام قانوين مماثل   اليت تنتمي إليها الدولة الطرف املســــــ

وجيرى اختيار الدول األطراف املســــــــتعرِضــــــــة عن طريق   لنظام الدولة الطرف املســــــــتعَرضــــــــة. 
رعة يف بداية ك ــُ ستعراضات متبادلة.القــــ   ل سنة من الدورة، على أالَّ تقوَم الدول األطراف 

وجيوز   وجيوز للدولة الطرف املسـتعَرضـة أن تطلب تكرار سـحب القرعة مرتني على األكثر. 
  يف ظروف استثنائية تكرار سحب القرعة أكثر من مرتني. 

ــطالعهــا بــدور الــدولــ   -20 ــة أن تؤجــل اضــــــــــــ ــتعَرضـــــــــــــ ــــــ ـــ ة الطرف  جيوز للــدولــة الطرف املســـ
ويُطّبق املبدأ ذاته على الدول األطراف املسـتعرِضـة مع مراعاة ما   املسـتعِرِ◌ضـة يف العام نفسـه.

ــــــيه اختالف احلال. ــــــتعراض جيب أن تكون كل دولة طرف قد  يقتضـــ اية دورة االســـ وحبلول 
ــاً واحداً على األقل وثالثة  ــتعراضــــــــــــ ــ ـــــــ ا وأجرت لغريها اســـ ــتعراض خاص  ــــــ ـــ ــعت الســـ ــ خضــــــــــ

  األكثر.استعراضات على 

ـــــل عـددهم إىل   -21 خبرياً لغرض القيـام  20تُعّني كـلُّ دولـة طرف خرباَء حكوميني يصــــــــــ
االت  بعملية االســـــــــــتعراض. ــــــــلة يف ا ويكون هؤالء اخلرباء ممّن لديهم اخلربة الفنية ذات الصـــ

املشــــمولة يف دورة االســــتعراض، مبا يف ذلك يف املســــائل املقابلة للربوتوكوالت اليت تكون تلك 
ــحـب القرعـة الختـيار اـلدول األطراف   ـلدول طرفـاً فيهـا.ا ــــــ ـــ وتعـّد األمـاـنة وتعّمم، قـبل موعـد ســـ

م املهنية  مساء أولئك اخلرباء احلكوميني، تتضــــــــّمن معلومات عن خربا ــة، قائمة  ـــ ــتعرِضـــ املســــــ
ومناصـبهم احلالية، واملناصـب ذات الصـلة اليت شـغلوها أو األنشـطة ذات الصـلة اليت اضـطلعوا 

ــــــــتعراض املعنية.ا وجما م الالزمة لدورة االســـ ـــــعى الدول األطراف إىل تزويد  الت خربا وتســــــ
ستمرار. ملعلومات الالزمة لتنظيم تلك القائمة وحتديثها    األمانة 

ـــــتعِرِ◌ضـــــــــــــــتــان، وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة للخرباء    -22 ُجتري الــدولتــان الطرفــان املســــــــــ
ــات  ـــ ـــ ــأن إجراء االســـــــــــتعراضـــ الُقطرية (تســـــــــــمى فيما يلي "املبادئ  احلكوميني واألمانة بشـــــــــ

التوجيهية")، اســـتعراضـــًا مكتبّياً للرد الوارد من الدولة الطرف املســـتعَرضـــة على أســـئلة قائمة  
ويتضــــــّمن هذا االســــــتعراض املكتيب حتليال للرد، يركِّز على   التقييم الذايت املرجعية الشــــــاملة. 

ت اليت  التـــدابري املتَّخـــذة لتنفيـــذ االتفـــاقيـــة وعلى جوانـــب ال نجـــاح يف تنفيـــذهـــا والتحـــد
  اعرتضت سبيله. 



نيا وطبقاً للمبادئ التوجيهية، أن   -23 جيوز، وفقاً للمبادئ اإلرشـادية املبيَّنة يف الباب 
تطلب الدولتان الطرفان املســتعِرِ◌ضــتان، بدعم من األمانة، إىل الدولة الطرف املســتعَرضــة  

ــافية أو أن  ــاحات أو معلومات إضــــــــــ تعاجل مســــــــــــائل تكميلية ذات صــــــــــــلة  أن تقّدم إيضــــــــــ
هلاتف   الســـتعراض.  وميكن إجراء احلوار البّناء املرتتب على ذلك بوســـائل منها التواصـــل 

لفيديو أو تبادل الرسائل اإللكرتونية، حسبما يكون مناسباً.    أو 
تتوىل األمــانــة إعــداد اجلــدول الزمين لكــل اســـــــــــــــتعراض ُقطري وشـــــــــــــــروطـَـه، وذلــك    -24

لدولتني الطرفني املســتعرِضــتني والدولة الطرف املســتعَرضــة، كما تتوّىل معاجلة  لتشــاور مع ا
ــتعراض.  السـ ــلة  ــائل ذات الصـ ــات حبيث ال  مجيع املسـ ــتعراضـ ــمَّم هذه االسـ وينبغي أن ُتصـ

  تستغرق، يف احلالة املثلى، أكثر من ستة أشهر. 

طري يســــــت  -25 ند إىل  يتمّخض االســــــتعراض الُقطري عن إعداد تقرير اســــــتعراض قـــــــــــــــــــــُ
  املخّطط النموذجي الوارد يف التذييل الثاين هلذا اإلطار املرجعي. 

  ُجترى عملية االستعراض الُقطري على النحو التايل:   -26

ــئلة قائمة التقييم الذايت    (أ)    ـــ ــتعراض املكتيب إىل الردود على أســـ ـــ ــتند االســـ يســــــ
  عَرضة؛ املرجعية الشاملة وأي معلومات تكميلية تقّدمها الدولة الطرف املست

اء بني اخلرباء احلكوميني، تقوم الدولة الطرف    (ب)    ــّ ــــ ـــ يف ســــــــــــياق احلوار البنــــــــــــــــــ
ا  املســتعَرضــة بتيســري تبادل املعلومات ذات الصــلة بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

  اليت تكون الدولة الطرف املستعَرضة طرفًا فيها؛ 
ـــوا يف   (ج)    ـــة عضـــ دولية أو إقليمية   منظّمة إذا كانت الدولة الطرف املســــــتعَرضـــ

السـتعراض، جيوز للدولتني الطرفني املسـتعرِضـتني   خمتصـة تشـمل واليتها مسـائل ذات صـلة 
  من املعلومات ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية.  نظّمة أن تنظرا فيما أصدرته تلك امل

ــئلة قائمة التقييم الذ  -27 ــة إىل إعداد ردودها على أسـ ــتعَرضـ ايت تســـعى الدولة الطرف املسـ
ــاورات واســــــعة النطاق على الصــــــعيد الوطين ومع كل  املرجعية الشــــــاملة من خالل إجراء مشــــ

القطاع اخلاص واألفراد واجلماعات خارج القطاع  مبا يف ذلكاملعنيني من أصـحاب املصـلحة، 
وحتدد الدولة الطرف املســــــــــتعَرضــــــــــة يف ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية، عند العام.  
ملوضــــوع، آخذة يف االنطبا ــلتهم  ق، أصــــحاب املصــــلحة الذين انضــــموا إىل املشــــاورات وصــ

صحاب املصلحة هؤالء. لدور املنوط    اعتبارها أحكام الربوتوكوالت اليت تتعلق حتديدا 
ــتعراض املكت  -28 ــ ــتكمـل االســــــــــ ، إذا وافقـت على ذلـك الـدولـة الطرف  يبينبغي أن ُيســــــــــــ

ــائل أخرى من وســــ  ّي وســ ــة،  ــتعَرضــ رة ُقطرية أو عقد املســ ــر، مثل القيام بز ائل احلوار املباشــ
  اجتماع مشرتك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، وفقاً للمبادئ التوجيهية.



تشــــــجَّع الدول األطراف على تيســــــري التعامل مع كل أصــــــحاب املصــــــلحة الوطنيني    -29
رات الُقطرية. رة ُقطرية، تقرتح الدولة  أثناء الز الطرف املستعَرضة على الدولتني   وقبل تنظيم ز

رة وحتّدد صــــلة  الطرفني املســــتعِرِ◌ضــــتني أمساء أصــــحاب املصــــلحة الذين ســــينضــــمون إىل الز
ــتعراض، آخذة يف اعتبارها أحكام الربوتوكوالت اليت  ــوع االسـ ــلحة هؤالء مبوضـ ــحاب املصـ أصـ

صحاب املصلحة هؤالء. لدور املنوط    تتعلق حتديدا 
طراف املســـــتعِرِ◌ضـــــة وكذلك األمانة على ســـــّرية مجيع املعلومات  حتافظ الدول األ  -30
  احلصول عليها أثناء عملية االستعراض الُقطري أو ُتستخدم فيها.  جيرياليت 
تنّظم األمانة دورات تدريب دوريّة للخرباء الذين يشــاركون يف عملية االســتعراض،    -31

م عل ملبادئ التوجيهية وتعزيز قدر   ى املشاركة يف عملية االستعراض. من أجل تعريفهم 
    

    نتائج عملية االستعراض الُقطري  -2    
تعّد الدولتان الطرفان املستعرِضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية واملخّطط النموذجي،    -32

لتعاون والتنسيق الوثيقني مع  ً، يشتمل على خالصة وافية للتقرير،  طر تقريَر استعراض قـــــــُ
ــة ومبســـاعدة من األمانة. الدولة الطرف املســـتع وحيّدد التقرير أوجه النجاح واملمارســـات   َرضـ

ت املطروحة ويقّدم مالحظات بشأن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة   اجليدة والتحد
كما يتضـــــــّمن، حســـــــب االقتضـــــــاء، حتديد االحتياجات من املســـــــاعدة التقنية الالزمة    ا. 

  لتحسني تنفيذ االتفاقية. 
ائية لدى االتفاق ُيوضــــ   -33 ع تقرير االســــتعراض الُقطري وُخالصــــته الوافية يف صــــيغة 

  عليه بني الدولتني الطرفني املستعِرضتني والدولة الطرف املستعَرضة. 

جتمع األمانة أعم وأنسـب ما يرد يف تقارير االسـتعراض الُقطري من معلومات عن   -34
ت املطر  وحة ومن املالحظات واالحتياجات من أوجه النجاح واملمارســـات اجليدة والتحد

املســاعدة التقنية، وتدرجها مصــّنفة حبســب املواضــيع احملورية يف تقرير مواضــيعي عن التنفيذ 
ـــــافات تكميلية إقليمية، من أجل إحالتها كلها إىل فريق اخلرباء املفتوح العضـــــــــــوية   ويف إضــــــ

  وفريق اإلشراف على التنفيذ. 
ــــــتعراض الُقطري اليت وضــــــــــــعت يف ُترتجم اُخلالصــــــــــــات الوافية جل  -35 ميع تقارير االســــــ

ئق فريق   عتبارها من و ــت وتتاح  ــيغتها النهائية إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الســـــــــ ــــــ صـــ
ا فقط.    اإلشراف على التنفيذ، وذلك لغرض العلم 

تظل تقارير االســـــتعراض الُقطري ســـــرّية، غري أّن الدولة الطرف املســـــتعَرضـــــة تشـــــجَّع    -36
  رسة حقها السيادي يف نشر تقرير استعراضها الُقطري أو نشر جزء منه.على مما



ا وتوطيد ُعرَاه واإلفادة من جتارب    -37 تســعى الدول األطراف، من أجل حتســني تعاو
حة فرصة االطالع على تقارير االستعراض الُقطري أمام أي دولة أخرى بناء  غريها، إىل إ

ـــــــاء على طلب تلك الدولة.  ، يتعّني على الدولة الطرف الطالبة أن حترتم كل  وعند االقتضــــــ
  االحرتام سرية تلك التقارير. 

    
    رباءاخلحتليل    -جيم    

ــتعراض الُقطري بتحليل خرباء مواٍز جيريه فريق خرباء     -مكرراً  37 ــ ُتســـــــتكمل عملية االســـ
ا  مفتوح العضـوية يسـعى جاهدا إىل اسـتبانة االجتاهات العامة يف جمال التنفيذ وما يتصـل

ت واالحتياجات من املســـــــاعدة   من املســـــــائل الناشـــــــئة، مبا يف ذلك أوجه النجاح والتحد
  التقنية على الصعيد اإلقليمي. 

نيـاً  37 ـــــــــويـة من اخلرباء الـذين تعينهم الـدول    -مكررًا  يتـألف فريق اخلرباء املفتوح العضــــــ
ــــــــــار إليها يف الفقرة    ن هذا اإلطار املرجعي.م 21األطراف وُتدرج أمساؤهم يف القوائم املشـــ

  وجيتمع فريق اخلرباء يف فيينا مرة واحدة يف السنة. 

لثـــاً  37 ــذي تتنـــاولـــه دورة    -مكررًا  ــــــــــــيعي ذاتـــه الـ ــاول حتليـــل اخلرباء النطـــاق املواضـــ يتنـ
ــــات الوافية لتقارير   االســــــــــــــتعراض املناظرة له.  ــــتند فريق اخلرباء يف عمله إىل اخلالصــــــــــ ويســــــــــ

م وأنســـــــــــب املعلومات اليت جتمعها األمانة عن أوجه النجاح  االســـــــــــتعراض الُقطري وإىل أع
ــــــاعدة التقنية، على   ت واملالحظات واالحتياجات من املســــــ واملمارســــــــــــات اجليدة والتحد

وتتاح اخلالصـات الوافية لغرض العلم  من اإلطار املرجعي.  34النحو املشـار إليه يف الفقرة 
  ا فقط. 

ال جيوز أن ينظر فريق اخلرباء املفتوح العضــــــــــــوية يف  وعالوة على ذلك،    -مكرراً رابعاً  37
ــلة أو يف آراء أصــــــــــحاب مصــــــــــلحة آخرين، إال إذا كانت تلك  ــ معلومات أخرى ذات صــــــ
ــــــــــــئـة املتعلقـة   ــائـل النـاشـــ ـــــــ ـــ املعلومـات واآلراء وثيقـة الصـــــــــــــــلـة بتقييم االجتـاهـات العـامـة واملســـ

التفـاقيـة.  د فريق اخلرباء حبـ  لربوتوكوالت امللحقـة  ال من األحوال إىل تقييم تنفيـذ  وال يعمـَ
ا.    بلدان معينة لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

يُعّد فريق اخلرباء املفتوح العضـوية تقرير فريق خرباء تقين عن املسـائل     -مكرراً خامسـاً  37
وميكن أن يتضــــــّمن هذا   ذات الصــــــلة بواليته يف كل ســــــنة من ســــــنوات دورة االســــــتعراض. 

ـــــيات من ت املطروحة يف جمال  التقرير توصـــ ــئة والتحد ـــ ـــــأن تناول املســــــــائل الناشـــ ــبة بشـــ ـــ اســـ
التنفيذ، مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات من املساعدة التقنية واملساعدة على الصعيد  

  اإلقليمي. 



ــاً  37 ــادسـ ــراف على التنفيذ لكي     -مكرراً سـ يقّدم تقرير فريق اخلرباء التقين إىل فريق اإلشـ
  ينظر فيه. 

    
    ق اإلشراف على التنفيذفري  -دال    

َيكون فريق اإلشراف على التنفيذ فريقاً حكوميًا دوليًا مفتوح العضوية يعمل حتت    -38
وينطبق النظام الداخلي للمؤمتر على فريق اإلشــراف على   ســلطة املؤمتر ويقّدم إليه التقارير. 

حســبما ينص  ويســمح مبشــاركة مراقبني يف اجتماعات فريق اإلشــراف على التنفيذ التنفيذ. 
  عليه النظام الداخلي، ما مل يقرِّر فريق اإلشراف على التنفيذ خالَف ذلك. 

  جيتمع فريق اإلشراف على التنفيذ يف فيينا مرًة واحدًة على األقل يف السنة.   -39
مهاّم فريق اإلشـراف على التنفيذ هي تكويُن صـورة إمجالية عن عملية االسـتعراض    -40

ت و  املمارســـات اجليدة والنظر يف االحتياجات من املســـاعدة التقنية،  للوقوف على التحّد
ا تنفيذاً فّعاًال.  ويـُّتخذ التقرير املواضــيعي عن   وذلك بغية ضــمان تنفيذ االتفاقية وبروتوكوال

التنفيذ وتقرير اخلرباء التقين أســـاســـاً للعمل التحليلي الذي يضـــطلع به فريق اإلشـــراف على  
شـــــــــراف على التنفيذ، بناًء على ما جيريه من مداوالت، توصـــــــــيات  ويقّدم فريق اإل التنفيذ. 

  واستنتاجات إىل املؤمتر للنظر فيها واملوافقة عليها. 
    

    إجراءات املتابعة  -هاء    
ــتعراض التالية، يف إطار ردودها على قائمة    -41 تقّدم كل دولة طرف، خالل فرتة االسـ

التقّدم احملرز بشــــــــأن املالحظات الواردة يف التقييم الذايت املرجعية الشــــــــاملة، معلومات عن 
ا.  وعند االقتضــــــاء، تقّدم الدول األطراف   تقارير االســــــتعراض الُقطري الســــــابقة اخلاصــــــة 

ــاً عن مدى تلبية االحتياجات من املســــــاعدة التقنية اليت طلبتها فيما يتعلق  معلومات أيضــــ
ا.    بتقارير االستعراض الُقطري اخلاصة 

ــاء،  يتوىل املؤمت  -42 ــراف على التنفيذ، تقييم، وعند االقتضــــــــــــ ــ ر، من خالل فريق اإلشــــــــــ
تكييف اإلجراءات واملتطلبات فيما يتعلق مبتابعة االســــــتنتاجات واملالحظات الناشــــــئة عن  

ملسـاعدة التقنية.  ولتحقيق هذه   عملية االسـتعراض، مبا يف ذلك متابعة التوصـيات املتعلقة 
يدعو، يف كل دورة من دوراته العادية، إىل انعقاد األفرقة   األغراض، جيوز أن يقّرر املؤمتر أن

ا.  التفاقية والربوتوكوالت امللحقة    العاملة املعنية 
    



    مؤمتر األطراف  -واو    
ــلة    -43 ت ذات الصــــ ــياســــــات العامة وحتديد األولو ــع الســــ يتوىل املؤمتر مســــــؤولية وضــــ

  بعملية االستعراض. 

  الستنتاجات املقّدمة من فريق اإلشراف على التنفيذ. ينظر املؤمتر يف التوصيات وا  -44
ـا، وكـذلـك نطـاق االســـــــــــــــتعراض    -45 ـــــتعراض ودورا حيـّدد املؤمتر مراحـل عمليـة االســــــــــ

وُختتتم مرحلة االســتعراض لدى إمتام اســتعراض حالة تنفيذ  وتســلســله املواضــيعي وتفاصــيله. 
حــل االســـــــــــــــتعراض ودوراتــه  وتنطبق نفس مرا مجيع مواد االتفــاقيــة يف كــل الــدول األطراف. 

املقرَّرة الســـــتعراض تنفيذ االتفاقية، مع مراعاة ما يقتضـــــيه اختالف احلال، على اســـــتعراض  
التفاقية.  ــتعراض إىل   حالة تنفيذ مجيع مواد الربوتوكوالت امللحقة  ـــ م كل مرحلة اســـ ــَّ ـــ وتُقســـ

ض، ويقّرر عدد  وُحيّدد املؤمتر مّدة كل دورة من دورات االســـتعرا دورات زمنية اســـتعراضـــية. 
ــــــتعراض، مع مراعاة عدد الدول   الدول األطراف اليت تشـــــــــارك يف كل ســـــــــنة من دورة االســـ

  األطراف املقرَّر استعراضها ونطاق دورة االستعراض. 

ويتوىل   يُقّر املؤمتر أّي تعـديالت ُجترى يف املســـــــــــــــتقبـل على اإلطـار املرجعي لآلليـة.   -46
  تقييم أداء اآللية وإطارها املرجعي. املؤمتر، عقب اكتمال كل دورة استعراض، 

    
    األمانة -خامساً     

ــمان كفاءة    -47 ــطلع أمانة املؤمتر مبهام أمانة اآللية، وتؤدِّي كل املهام الالزمة لضــــــ تضــــــ
أداء اآلليـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم التقين والفين إىل الـدول األطراف، بنـاًء على طلبهـا،  

  يف سياق أداِء مهام اآلليِة. 
    

    اللغات -سادساً     
لغات عمل اآللية هي اإلســبانية واإلنكليزية والروســية والصــينية والعربية والفرنســية،    -48

حكام هذا الباب.    رهنًا 

ّي لغـة من لغـات عمـل اآلليـة.   -49 وتتوىل   جيوز إجراء عمليـة االســـــــــــــــتعراض الُقطري 
ــفوية إىل  ــ ــؤولية توفري ما يلزم من ترمجة حتريرية وشــــــــــ ــ أيٍّ من لغات عمل اآللية  األمانة مســــــــــ

  حسبما تقتضيه الضرورة ألداء مهامها بكفاءة. 

تســــــــــــعى األمانة إىل التماس تربعات لتوفري الرتمجة التحريرية والشــــــــــــفوية إىل لغات    -50
  أخرى غري لغات عمل اآللية الست، إذا ما طلبت منها الدولة الطرف املستعَرضة ذلك. 



االسـتعراض الُقطري والتقرير املواضـيعي عن التنفيذ  تُعترب اخلالصـات الوافية لتقارير  -51
ا تُنشر بلغات عمل اآللية الست.  ئق املؤمتر، ومن َمثَّ فإ   وتقرير فريق اخلرباء التقين من و

    
    التمويل -سابعاً     

  ُمتوَّل احتياجات اآللية وأمانتها من امليزانية العادية لألمم املتحدة.   -52
ــة يف الفقرتني ُمتوَّل من خالل الت  -53 ــات املبيّنـ ــاجـ واليت تتعلق   31و 28ربعـــات االحتيـ

رات الُقطرية املطلوبة واالجتماعات املشــــــرتكة اليت تعقد يف مكتب األمم  جبملة أمور منها الز
ثري.   املتحدة يف فيينا وتدريب اخلرباء، على أن تكون هذه التربعات بال شروط أو 

  زانية مقرتحة لكل فرتة سنتني ألنشطة اآللية. تتوىل األمانة مسؤولية إعداد مي  -54
ــنتني.   -55 ــمن امليزانية أداء اآللية عملها على  ينظر املؤمتر يف ميزانية اآللية كل ســـــ وتضـــــ

لكفاءة واالستمرارية وا   اهة. ز لنحنو يتسم 
ــنَ   -56 ــرية الوافية لتمكينها من أداء املهام املســـــ ــ ملوارد املالية والبشـــ ليها دة إتُزوَّد األمانة 

  يف هذا اإلطار املرجعي. 
    

    مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية يف اآللية -مناً     
عتبارها دولة مسـتعَرضـة    -57 جيوز ألي دولة موقِّعة على االتفاقية أن تشـارك يف اآللية 

على أســـــاس طوعي على أن يقتصـــــر ذلك على املســـــائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية. وُتســـــّدد  
ذه املشاركة من التربعات املتاحة. التكالي   ف املرتبطة 

      التذييل األول     
  املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء    

      االستعراضات الُقطرية
    توجيهات عامة  -أوالً     

ألحكام ذات   -1 يســـــــرتشـــــــد اخلرباُء احلكوميون واألمانة، طيلة عملية االســـــــتعراض، 
عرب الوطنية واإلطار املرجعي آللية   نظّمة قية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املاتفا منالصــــلة 

  عرب الوطنية.  نظّمة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
يتعّني على اخلرباء احلكوميني، على وجه اخلصــوص، أن يضــعوا يف اعتبارهم الفقرة   -2
ا مبقتضــــــــى  من االتفاقية،  4من املادة  1 اليت تنص على أن تؤدِّي الدول األطراف التزاما



االتفاقية على حنو يّتســــق مع مبدأي املســــاواة يف الســــيادة والســــالمة اإلقليمية للدول، ومع 
  مبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى. 

ضـــــات وهم عن ذلك، أن ُجيروا هذه االســـــتعرا فضـــــاليتعّني على اخلرباء احلكوميني،   -3
  من اإلطار املرجعي.  11يدركون متاما الغرض من عملية االستعراض كما هو حمدد يف الفقرة 

م أثنـــاء   -4 يتعّني على اخلرباء احلكوميني أن حيرتموا النهج اجلمـــاعي يف كـــل تفـــاعال
ــتعراض.  ــوعية   عملية االسـ ــية، وأن يلتزموا املوضـ ــة ودبلوماسـ ــرَّفوا بكياسـ ويُتوّقع منهم أن يتصـ

جهم ويُبدوا االستعداد للتكّيف مع التغيريات   اهة. ز لنوا ويتعني عليهم أن يلتزموا املرونة يف 
  يف اجلداول الزمنية. 

ــاء األمــانــة أن حيــافظوا على ســـــــــــــــرّيــة مجيع    -5 ــــــــ ـــ يتعّني على اخلرباء احلكوميني وأعضـــ
ــتعراض الُقطرية،  ا أثناء عملية االســـ ــتخدمو ــلون عليها أو يســـ وكذلك  املعلومات اليت حيصـــ

فإذا كانت   على ســــــــرية تقرير االســــــــتعراض الُقطري، على النحو احملدد يف اإلطار املرجعي. 
ــــــــــــواً يف األمانة قد أخّل بواجـب   ن خبرياً حكوميًا أو عضـــ ــــــــــــس جّدية لالعتقاد  هناك أســـ
احلفاظ على السـّرية، يتعّني على األمانة إبالغ فريق اإلشـراف على التنفيذ بذلك للنظر يف 

  اذ إجراءات بشأنه، مبا يف ذلك إحالة املسألة إىل املؤمتر. األمر واخت
ثري يف تقييمهم لتنفيذ االتفاقية.  -6 ــا أّال خيضــــــع اخلرباء احلكوميون ألّي    يُتوّقع أيضــــ

وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املعلومات املسـتمدَّة من املنظمات اإلقليمية والدولية املختصـة  
ــــت ت املســـــــندة إليها  اليت تكون الدولة الطرف املســـ ــــمل الوال ــة عضـــــــوا فيها واليت تشـــ عَرضـــــ

ا، ويتعّني على   ــــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ـــ ســـ ــــلة  ـــ ـــــــائل ذات صـــ مســـ
م للوقائع اليت توّفرها الدولة   ـــــه أن ُجيروا حتليلهم اخلاص  ـــ اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفســـ

مّتســقة مع مجيع املقتضــيات احملددة الواردة  الطرف املســتعَرضــة من أجل تقدمي اســتنتاجات 
ا اخلاضعة لالستعراض.    يف أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

ألمانة    -7 ــال  ــتعراض، على االتصـــــــــ ـــ ــجَّع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االســــــ ُيشـــــــــ
  لطلب أي مساعدة حيتاجون إليها. 

    
    توجيهات حمّددة إلجراء االستعراض  -نياً     

اليتها،  ضـمان كفاءة عملية االسـتعراض وفعلإلطار املرجعي واتسـاقا مع أمهية  وفقاً   -8
  عمليات االستعراض بروح من التعاون واحلوار البّناء والثقة املتبادلة.  ُجترى

ـــــــــادية املبّينة يف   -9 جلداول الزمنية اإلرشـــ حترص الدول األطراف واألمانة على التقّيد 
ه.    الفقرات أد



لقيام مبا يتعنيَّ   -10 ــــــــــتعراض  ــــــــــهم لعملية االســـ  على اخلرباء احلكوميني أن يُِعّدوا أنفســـ
  يلي: 

دراســـــــــــــــــة االتفــاقيــة واإلطــار املرجعي لآلليــة، مبــا يف ذلــك هــذه املبــادئ    (أ)   
  التوجيهية، دراسة دقيقة؛ 

لـدليـل التشـــــــــــــــريعي لتنفيـذ اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة    (ب)    اإلملـام 
ــات من أجل إعداد اتفاقية   وكذلك األعمال التحضــــــريية  )6(الوطنية،  عرب نظّمة امل للمفاوضــــ

ا نظّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل وخصــوصــا   )7(، عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
ملواد اليت تكون موضوع دورة األجزاء امل   ذات الصلة؛  ستعراضاالتعلقة 
ــتعراض الردود املقّدمة من ا  (ج)   ـــ ــة يف قائمة التقييم اســـ ــتعَرضــــــ لدولة الطرف املســــــ

ئق املكّملـة هلـا و ملســــــــــــــاـئل اليت تعـاجلهـا الـذايت املرجعيـة الشـــــــــــــــاملـة والو الـدولـة الطرف اإلملـام 
  املستعَرضة؛

ــافية؛ وتســــليط الضــــوء    (د)    إبالغ األمانة عند احلاجة إىل معلومات ومواد إضــ
  على املسائل اليت تستلزم املزيد من التوضيح. 

ــــــــاركون يف عملية    -11 ـــ تنّظم األمانة دورات تدريب دوريّة للخرباء احلكوميني الذين يشـــ
م على املشـــــــاركة يف عملية   ملبادئ التوجيهية وتعزيز قدر االســـــــتعراض، من أجل تعريفهم 

  االستعراض. 
ـــون شـــــــــهر واحد من ســـــــــحب القرعة، أن تُبلّ  -12  غ رمسياً يتعّني على األمانة، يف غضــــــ

ملســتعَرضــة والدولتني الطرفني املســتعرِضــتني ببدء إجراء االســتعراض الُقطري  الدولَة الطرف ا
ملسـائل اإلجرائية ذات الصـلة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين لتدريب اخلرباء واجلدول الزمين   و

  املؤقت لالستعراض الُقطري. 
بتعيني تقوم الدولُة الطرف املستعَرضة، يف غضون ثالثة أسابيع من إبالغها رمسيا،  -13

غ من اإلطار املرجعي، وتبلّ   17جهة اتصال لتنسيق مشاركتها يف االستعراض، وفقا للفقرة 
سم جهة االتصال تلك.    وتنتدب األمانة أحد موظفيها لكل عملية استعراض.  األمانة 

ــــــــــــتعَرضــــــــــــــــة والـدولتني الطرفني    -14 ــــــــــاورات مع الـدولـة الطرف املســـ ُجتري األمـانـة مشــــــ
اجلدول الزمين لالســتعراض الُقطري والشــروط املتعلقة به، مبا يف  املســتعرِضــتني بشــأن وضــع

ــاً  ــادسـ ــتعراض الُقطري، وفقا للباب سـ من اإلطار   ذلك اختيار لغة أو لغات العمل يف االسـ
  ر األمانة الرتمجة من تلك اللغات وإليها طيلة عملية االستعراض. وتوفِّ  املرجعي. 

 
 .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )6(  

 .A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )7(  



ن شــهرين من إبالغها رمسيا ببدء إجراء  تعمد الدولة الطرف املســتعَرضــة، يف غضــو   -15
ــــــأن امتثــاهلــا وتنفيــذهــا  ملعلومــات الالزمــة بشــــــــــ االســـــــــــــــتعراض الُقطري، إىل تزويــد األمــانــة 
ــاملة كخطوة أوىل لتحقيق هذا   ــتعانة بقائمة التقييم الذايت املرجعية الشـــــــــــ الســـــــــــ لالتفاقية، 

ملســـــاعدة اليت تطلبها م الغرض.  وتقوم   ن أجل إعداد الردود. وتزّود األمانة الدولة الطرف 
ــــهر واحد من تلقي الرد على القائمة املرجعية، بتقدمي ذلك الرد  ــــــــون شــــــــــ األمانة، يف غضــــــ

  للرتمجة وتعميمه على اخلرباء احلكوميني. 

ـــــتعَرضــــــــة رمسيا ببدء إجراء    -16 ـــــهر واحد من إبالغ الدولة الطرف املســـ يف غضــــــــون شـــ
ــــــارك اخلرباء احلكوميون  ـــــــــتعراض الُقطري، يشــــــ لفيديو اليت  االســـ هلاتف أو  يف املداوالت 

ــتني والدولة الطرف   ــ ــتعِرضــــــ تنّظمها األمانة بغرض التعريف بكل من الدولتني الطرفني املســــــــ
ــــتعراض الُقطري، وبغرض التوجيه   ــــة وموظفي األمانة املنتدبني للعمل يف االســــــ ــــتعَرضــــــ املســــــ

  العام، مبا يف ذلك استعراض اجلدول الزمين لالستعراض وشروطه. 
يتعّني على اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املســـــــتعرِضـــــــتني أن يقرِّروا كيفية   -17

  توزيع املهام واملسائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميادين اختصاصهم املختلفة. 
ــتعَرضـــــــــة    -18 لدولة الطرف املســـــــ ــــــاالت مفتوحة  يُقيم اخلرباء احلكوميون خطوط اتصـــ

ستمرار على كل ما جيرونه من اتصاالت.  ويتعّني عليهم أثناء ذلك   إطالع األمانة 

يتعّني على اخلرباء احلكوميني، طيلــة عمليــة االســـــــــــــــتعراض، أن ينظروا على النحو   -19
ــــــائل   ــــــة مبختلف وســـ املناســـــــــب يف املعلومات واملواد اليت تقدمها الدولة الطرف املســـــــــتعَرضـــ

  االتصال، على النحو املبّني يف اإلطار املرجعي. 

ل اخلرباء    -20 ــافية، ينبغي أالّ يغيب عن  ــتيضـــــــــــاح والتماس معلومات إضـــــــــ عند االســـــــــ
احلكوميني ما يّتســـــم به االســـــتعراض من طابع غري خصـــــامي وغري تدّخلي وغري عقايب، وأّن 
ــة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا   ــتعَرضـ ــاعدة الدولة الطرف املسـ ــود إمنا هو مسـ اهلدف العام املنشـ

  كامال.
ر واحد من تلّقي الرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشــــــاملة  يف غضــــــون شــــــه  -21

ــــــــة، يقّدم اخلرباء احلكوميون إىل   ـــــتعَرضـــ وأي معلومات تكميلية تقّدمها الدولة الطرف املســــــ
ــافية أو  ــيح أو املعلومات اإلضــ األمانة نتائج االســــتعراض املكتيب، مبا يشــــمل طلبات التوضــ

ــئلة التكميلية، لكي ُترتَجم  إىل لغات االســـــــــــتعراض احملّددة وتقدَّم إىل الدولة الطرف  األســـــــــ
  املستعَرضة. 

يتجّنب اخلرباء احلكوميون، أثناء االســــتعراض املكتيب، تكرار النصــــوص اليت ســــبق    -22
ويكون االســــتعراض املكتيب موجزا وقائما   ورودها يف قائمة التقييم الذايت املرجعية الشــــاملة. 

وية تعّلل االســـــتنتاجات املســـــتخلصـــــة يف االســـــتعراض  على وقائع ويشـــــتمل على أســـــباب ق



ـــوعية وجمّردة.  املكتيب.  ـــدد اســــــتخداُم لغٍة موضـــ ـــاعد على الفهم يف هذا الصـــ وعند   وممّا يســـ
  استخدام املختصرات ألول مرة جيب بيان ما ترمز إليه هذه املختصرات بعبارات كاملة. 

ــة لن  -23 ــتعَرضـــ ــتعراض املكتيب،  تقوم األمانة، عقب تلقي الدولة الطرف املســـ تائج االســـ
لفيـديو جتمع اخلرباء احلكوميني من الـدولتني الطرفني   هلـاتف أو  بتنظيم جلســـــــــــــــة تـداول 

ــة.  ــتني والدولة الطرف املســـــتعَرضـــ ويقوم اخلرباء احلكوميون من الدولتني الطرفني   املســـــتعرِضـــ
املكتيب وشــرح   املســتعِرضــتني أثناء هذه اجللســة بعرض األجزاء اليت أعّدوها من االســتعراض

ويتعّني أن يســــــتغرق احلوار الذي يلي ذلك شــــــهرين، يف احلالة املثلى، وأن   االســــــتنتاجات. 
ـــــــــــئلة حمّددة من اخلرباء احلكوميني   ــــول على معلومات أو أســـ يتمحور حول طلبات احلصــــــــــ
ــــــائل احلوار، مبا يف ذلك   ســـــــــتخدام خمتلف وســـ جتيب عليها الدولة الطرف املســـــــــتعَرضـــــــــة 

هلات ــــائل أخرى من وســــــــــائل  التداول  ـــ لفيديو وتبادل الرســــــــــائل اإللكرتونية أو وســـ ف أو 
ه.  24احلوار املباشر، على النحو املشار إليه يف الفقرة    من اإلطار املرجعي واملبّني أد

ــــــــتعراض املكت  -24 ــتكمل االســـ ، إذا وافقت على ذلك الدولة الطرف  يبينبغي أن ُيســـــــــ
ّي وســائل أخرى من وســائ رة قطرية أو عقد  املســتعَرضــة،  ل احلوار املباشــر، مثل القيام بز

وتتوىل الدولة الطرف املسـتعَرضـة ختطيط   اجتماع مشـرتك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا. 
رة الُقطرـية أو االجتمـاع املشـــــــــــــــرتك يف مكـتب األمم املتحـدة يف فييـنا.  ويف حني   وتنظيم الز

ة، فإن على اخلرباء احلكوميني أن يّتخذوا مجيع  تتوىل األمانة تيســــــــــــري مجيع الرتتيبات العملي
رة الُقطرية أو االجتماع املشـــــــــرتك يف مكتب   التدابري الالزمة من جانبهم للمشـــــــــاركة يف الز

  من اإلطار املرجعي.  29األمم املتحدة يف فيينا، آخذين يف االعتبار الفقرة 
رة الُقطرية   -25 أو االجتماع املشرتك يف مكتب   يتعّني على اخلرباء احلكوميني، أثناء الز

ملبادئ واملعايري املبّينة يف التوجيهات العامة الواردة أعاله.    األمم املتحدة يف فيينا، التقّيد 
يُتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا على حنو فّعال وبّناء يف كل االجتماعات،    -26

اية ك رة الُقطرية  مبا يف ذلك اجللسات اإلعالمية الداخلية يف  اية الز ل يوم عمل، أو يف 
  أو االجتماع املشرتك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا. 

ــــــة يف االجتمــاعــات، وذلــك    -27 يُتوقَّع من اخلرباء احلكوميني التزام االحرتام والكيــاســــــــــ
ـــــاء للمشـــــــــــــــاركـة. حـة الوقـت جلميع األعضــــــــــ مج وإ ألطر الزمنـية احملـّددة يف الرب   بتقيـُّدهم 

مج قـد يتغّري  وي ملرونـة، ألّن الرب توقع من اخلرباء احلكوميني يف الوقـت نفســـــــــــــــه أن يتحلوا 
رة الُقطرية أو االجتماع املشرتك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا.    أثناء الز

ــة    -28 ــئلة اســـتكمال املعلومات اليت قّدمتها الدولة املســـتعَرضـ ينبغي أن تســـتهدف األسـ
ــــر على عملية  ــتعراض. وأن تقتصــــــ ــ ـــ ومن ّمث، ينبغي أن يلتزم اخلرباء احلكوميون جانب   االســـ

  احلياد وأن ميتنعوا عن إبداء آراء شخصية أثناء االجتماعات. 



م أثنــاء االجتمــاعــات كلهــا ممــّا   -29 يُتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يــدوِّنوا مالحظــا
وعليهم أن   ي النهــائي. يتيح إمكــانيــة الرجوع إليهــا عنــد إعــداد تقرير االســـــــــــــــتعراض الُقطر 

ُيطلعوا بعضــهم بعضــا وُيطلعوا األمانة كتابيا على ما لديهم من آراء واســتنتاجات أّولية، يف 
رة الُقطرية أو االجتماع املشــــرتك يف مكتب األمم املتحدة   غضــــون أســــبوعني من انتهاء الز

  يف فيينا. 
ن عملية االســتعراض وعلى يتعّني على اخلرباء احلكوميني، خالل املرحلة النهائية م  -30

األفضـــل يف غضـــون مخســـة أشـــهر من بدء االســـتعراض، أن يعّدوا مشـــروع تقرير اســـتعراض  
ــلوه إىل الدولة   ــتناد إىل املخّطط النموذجي، وأن يُرســــــ الســــــ ــاعدة من األمانة و قطري مبســــــ

ت  واملمارســــــاأوجه النجاح وحيّدد التقرير  الطرف املســــــتعَرضــــــة يف لغة االســــــتعراض احملّددة. 
ت املطروحة ويقّدم مالحظات بشأن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة   اجليدة والتحد

ــــب االقتضـــــــاء، حتديد االحتياجات من املســـــــاعدة التقنية ا.   كما يتضـــــــّمن التقرير، حســـ
ا.  ــني تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  وُتدرج تعليقات الدولة الطرف   الالزمة لتحســ

  ضة يف مشروع تقرير االستعراض الُقطري. املستعرَ 
ــــــتعَرضـــــــــة من االتفاقية    -31 ــــــأن تنفيذ املواد املســـ يورد اخلرباء احلكوميون مالحظات بشـــ

دراجها يف القانون الوطين، وكذلك تطبيقها على صعيد املمارسة العملية.  ا    وبروتوكوال
ـــــــــال عن ذـلك،   -32 ـــــــــات اجلـيدة  واملمـ أوجـه النجـاح حيـّدد اخلرباء احلكوميون، فضــــــ ارســــــ

ـــــة من االتفاقية   ت املطروحة، ويقّدمون مالحظات بشــــــــأن تنفيذ املواد املســــــــتعَرضـــ والتحد
االت اليت قد تستدعي تقدمي املساعدة التقنية.  ا، وا   وبروتوكوال

بناًء على طلب الدولة املســـتعَرضـــة وحســـب االقتضـــاء، جيوز أن ُيطلب إىل اخلرباء    -33
ــا تزويُد ا ــتعَرضــــــــة بتوضــــــــيحات عن كيفية التغلب على  احلكوميني أيضــــــ لدولة الطرف املســــــ

ت املسـتبانة لتمكني الدولة الطرف املعنية من تنفيذ املواد ذات الصـلة من االتفاقية   التحد
ماً وفّعاًال.  ا تنفيذاً    وبروتوكوال

ــة    -34 ــتعَرضـــ ــتعراض الُقطري إىل الدولة الطرف املســـ ــروع تقرير االســـ ــل األمانة مشـــ تُرســـ
ويف حال عدم املوافقة، ُجيَرى حوار بني الدولة الطرف املســــــتعَرضــــــة واخلرباء   افقة عليه. للمو 

ائي.  وجيري فيما بعد إعداد خالصــة   احلكوميني من أجل التوصـل بتوافق اآلراء إىل تقرير 
  وافية هلذا التقرير واالتفاق عليها. 

    
      التذييل الثاين     
      الُقطري واخلالصات الوافية  املخّطط النموذجي لتقارير االستعراض    



  ] خبصوص تنفيذ  امسا الدولتني املستعِرضتني االستعراض الذي قامت به [    
  ] من اتفاقية  رقمها (أرقامها)] املادة (املواد) [اسم الدولة املستعرَضة[

ومواد [أرقام مواد]  عرب الوطنية [  نّظمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
ا الربوتوكوالت امللحق       ]اإلطار الزمين[ ] لدورة االستعراضة 

    مقّدمة  -أوالً     
ــئ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  -1 عرب الوطنية  نظّمةأُنشـــــــــ

من االتفاقية لكي يضـــــطلع جبملة أمور منها التشـــــجيع على تنفيذ االتفاقية   32ملادة   عمال
  واستعراض تنفيذها.

ـــــاء اآلليـة ينبغي إنو   -2 ـــــــ لفقرتني شـــ عمال  و  من االتفـاقيـة  32من املـادة  4و 3عمال 
ــا   4من املــادة  1  لفقرة من االتفــاقيــة، اليت تنص على أن تؤدِّي الــدول األطراف التزامــا

ــيادة والســــالمة اإلقليمية   مبقتضــــى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع مبدأي املســــاواة يف الســ
  يف الشؤون الداخلية للدول األخرى.  للدول، ومع مبدأ عدم التدّخل

ــاعدة إىل    -3 وآلية االســــــــــــتعراض هذه عملية حكومية دولية هدفها العام تقدمي املســــــــــ
ا، حسب االقتضاء.    الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوال

  تستند عملية االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعراض.   -4
    

    العملية   -نياً     
ا من جانب [ يـســــــ   -5 ــتعراض التايل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوال ــ اســـــــم الدولة  تند االســـ

ــتعرَضــــــة  اســــــم الدولة  ] إىل الرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشــــــاملة الواردة من [ املســــ
ــــــــــــة  من اإلطـار املرجعي   26] وإىل أي معلومـات تكميليـة مقـّدمـة وفقـا للفقرة املســـــــــــــــتعرَضـــ

ـــــتني  الذي ُأجري بني اخلرباء احلكوميني من [ ونتائج احلوار البّناء  أمساء الدولتني املســــــــتعِرضـــ
لفيديو أو تبادل الرسـائل اإللكرتونية أو ] بواسـطة والدولة املسـتعرَضـة  هلاتف أو  [التداول 

[أمساء اخلرباء  ، ومبشـاركة أي وسـائل أخرى من وسـائل احلوار املباشـر وفقا لإلطار املرجعي] 
  . املشاركني] 

رة ُقطرية مبوافقة [   -6 : ياختيار [  ــــــــة ُأجريت ز ـــ ــتعرَضـــ ــــــــم الدولة املســــــــــــ   ]  ريخ] من [ اســــــ
  ].] ريخإىل [ 

  أو
] يف امسا الدولتني املســـــتعِرضـــــتني] و[ اســـــم الدولة املســـــتعرَضـــــة [ُعقد اجتماع مشـــــرتك بني [ 

  ].] ريخ] إىل [ ريخمكتب األمم املتحدة يف فيينا من [ 



    
    اخلالصة الوافية  -لثاً     

  صة ما يلي: [خال  -7
  أوجه النجاح واملمارسات اجليدة؛   (أ)   
ت اليت تعرتض سبيل التنفيذ، عند االنطباق؛  (ب)     التحد
  املالحظات املتعلقة بتنفيِذ املواد قيد االستعراض؛  (ج)  
االحتياجات احملّددة من املسـاعدة التقنية الالزمة لتحسـني تنفيذ االتفاقية    (د)   

ا.]    وبروتوكوال
    

ا   -رابعاً            تنفيذ االتفاقية وبروتوكوال
ا  -ألف         ]عند االنطباق[ التصديق على االتفاقية وبروتوكوال

ــتعرَضــــــة وقّعت [   -8 ] وصــــــّدقت عليها يف ريخ] على االتفاقية يف [ اســــــم الدولة املســــ
  ].ريخ] صك التصديق لدى األمني العام يف [ اسم الدولة املستعرَضة وأودعت [  ]. ريخ[ 
  

لربوتوكوالت اليت تكون الدولة طرفا فيها] [نفس امل   علومات فيما يتعلق 
  
ــريعيـة الوطنيـةاعتمـدت [  -9 ــ ــم اهليئـة التشــــــــــ ــريع اخلـاص بتنفيـذ ريخ] يف [اســــــــــــ   ] التشــــــــــــ

  وبدأ   -]  عنوان القانون التشــــــريعي بشــــــأن التصــــــديق على االتفاقيةبعبارة أخرى [  -االتفاقية  
ـــريع يف [ ر يفريخنفاذ هذا التشـــ ـــور الرمسي الذي أُعلن فيه [ ] وُنشــــــِ ريخ املنشـــ ـــم ورقم و اســـ

ــريعي ــريع التنفيذي []. اعتماد هذا القانون التشــ ــمل هذا التشــ ــديق ويشــ ــريع التصــ   ملخَّص تشــ
  ].على االتفاقية

    
    ]اسم الدولة املستعرَضةالنظام القانوين يف [   -ء    

ــتور على [ رقم املادةتنص املادة [   -10 ت املعاهدات ذاتية يذكر ما إذا كان] من الدســــــــــــ
ــــــــــــلم القـانون، ومـا إىل   ـــــريع لتنفيـذهـا، ومرتبـة االتفـاقيـة يف ســـ ـا حتتـاج إىل تشــــــــــ التنفيـذ أم أ

  .]. ذلك
    

    تنفيذ مواد خمتارة من االتفاقية   -جيم    
  ] رقم املادة[  املادة 

  [عنوان املادة] 



  اهلامش األمين]  مع اإلزاحة عن[نص املادة، يدرج 
    

ستعراض تنفيذ املادةملّخص املعلومات ذا  (أ)         ت الصلة 
املعلومات املقّدمة من الدولة املســــتعرَضــــة من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية  [   -11

من اإلطار املرجعي، ويف ســـــــياق   27الشـــــــاملة وأي معلومات تكميلية مقّدمة وفقا للفقرة 
  ] . احلوار البنّاء

    



    املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  (ب)    
وتبعــــــًا لنطــــــاق دورة   مالحظــــــات اخلرباء احلكوميني فيمــــــا يتعّلق بتنفيــــــذ املــــــادة.[  -12

لطريقة اليت اتُّبعت يف مواءمة القانون الوطين مع االســــــــــــتعراض ، االســــــــــــتنتاجات فيما يتعّلق 
  ].هذه املادة من االتفاقية، فضال عن تنفيذ املادة يف املمارسة العملية

ــات  املالحظـات املتعلقـة حبـالـة ت[   -13 ــــــــــ نفيـذ املـادة، مبـا يف ذلـك أوجـه النجـاح واملمـارســـ
ت يف جمال تنفيذها   ] . اجليدة والتحد

    
    أوجه النجاح واملمارسات اجليدة  (ج)    

  ] . حتديد أوجه النجاح واملمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة، عند االنطباق[   -14
    

ت، عند االنطباق  (د)         التحد
ت تعرتض الت[   -15   ] . نفيذ، عند االنطباقحتديد أي حتد

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية  (ه)    

ت واإلجراءات الالزمـــة  [   -16 ـــاعــدة التقنيــة، واألولو ــــــــــ حتــديــد االحتيــاجــات من املســـ
  ] . لتحسني تنفيذ االتفاقية، عند االنطباق

    
    ]اسم الربوتوكولتنفيذ مواد خمتارة من الربوتوكول املتعلق [  -دال    

  ] . وسرد مماثل ملا ورد يف الباب السابق يُتبع نسق هيكلي[ 
    

      املرفق الثاين     
ا   نّظمةاجلرمية املالتوزيع اإلرشادي ملواضيع اتفاقية          والربوتوكوالت امللحقة 

راد استعراضها يف الدورتني األوىل والثانية على النحو   
ُ
االت املواضيعية امل   التايل:   يكون توزيع ا

تدابري  والتدابري اجلنائية األخرى، و التجرمي ســنوات):  الدورة األوىل (مخس  (أ)   
 ؛ والتعاون الدويل املنع، 

ــنوات):  (ب)   ــــهود، والتعاون   الدورة الثانية (مخس ســــــــــــ  ،محاية الضــــــــــــــحا والشــــــــــ
  التقنية. واملساعدة

 


