
    9/1القرار 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة  إنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم     

ا   عرب     الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،   
ـــــــــري   ــة    إذ يشــــــ ــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عرب الوطنيـ إىل أنَّ اتفـ

ــا ــــــــــــكوك القــانونيــة العــامليــة النطــاق ملكــافحــة آفــة    )1(والربوتوكوالت امللحقــة  متثــِّل أهم الصـــ
تمعـات يف مجيع البلـدان، وإذ   ألفراد وا ـــــــــرر  اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة، اليت تلحق الضــــــ

ــية املتاحة للمجتمع الدويل  يؤكِّد جمدَّ  عتبارها األدوات الرئيســ داً على أمهية هذه الصــــكوك 
  من أجل هذا الغرض، 

د   ـــا تعزيز    وإذ يؤكـــِّ امللحقـــة  داً أنَّ من بني أغراض االتفـــاقيـــة والربوتوكوالت  ــدَّ جمـ
شـــدِّد  يُ   التعاون على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها على حنو أكثر فعَّالية، وإذ

قة لتدعيم العمل على تنفيذ  على ضـــــــــرورة أن تتَّخذ الدول األطراف تدابري إضـــــــــافية منســـــــــَّ
ا والسـتبانة االحتياجات املطلوبة من املسـاعدة التقنية يف   االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

  هذا الشأن، 
ــري    ــاها   32إىل املادة   وإذ يشـــ ــئ مبقتضـــ اف يف اتفاقية مؤمتر األطر  من االتفاقية، اليت أنشـــ

املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنـية من أجـل حتســـــــــــــني قـدرة اـلدول األطراف على   األمم 
ـــــــتعراض   ـــ ـــــــجيع على تنفيــذ االتفــاقيــة واســـ ـــ مكــافحــة اجلرميـة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والتشـــ

  تنفيذها، 

د   الــذي قرر فيــه تنفيــَذ   ، 2004متوز/يوليــه    7املؤرَّخ    ، 2/ 1جمــدَّداً مقرَّره    وإذ يؤكــِّ
  من االتفاقية،   32الوظائف املسندة إليه يف املادة  

ــــع آليات امل من االتفاقية تنص على أن يتفق   32إىل أنَّ املادة   وإذ يشـــــــري    ؤمتر على وضـــ
  تفاقية، منها حتقيق اهلدف الرامي إىل إجراء استعراض دوري لتنفيذ اال   ، لالضطالع جبملة أمور 

ــاً وإذ يشــــــــري     تشــــــــرين األول/أكتوبر    ٢٢  املؤرَّخ   ١/ ٥يف هذا الصــــــــدد، إىل قراراته   ، أيضــــــ
و ٢٠١٠ األول/أكــتــوبــر    ٢٢  املــؤرَّخ   ٥/ ٥،  ــريــن  ــ و ٢٠١٠تشــــــــــ ــريــن   ١٩  املــؤرَّخ   1/ ٦،  تشــــــــــــ

  ، ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر    ١٠ املؤرَّخ   ١/ ٧، و ٢٠١٢األول/أكتوبر  

 
لدات  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،    )1(    .39574، الرقم  2326و  2241و  2237و  2225، ا



، الذي قرر فيه  ٢٠١٦تشـرين األول/أكتوبر    ٢١ املؤرَّخ   ٢/ ٨إىل قراره وإذ يشـري كذلك   
ــتعراض تنفيذ   ــاء آلية اســـ ــلة عملية إنشـــ ــع إجراءات  اال مواصـــ ا ووضـــ تفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

  وقواعد حمددة لتشغيل آلية االستعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسعة،  
املؤرَّخ   ٧٢/١٩٦بقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا فيها القرار   وإذ حييط علماً   

ـــــمرب  ١٩ مج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة  ٢٠١٧كانون األول/ديســـ واملعنون "تعزيز بر
ت اجلمعية فيه مع التقدير بقرار رحَّباجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين"، الذي 

ــتعراض تنفيذ االتفاقية والرب مبؤمتر، يف دورته الثامنة،  امل ــاء آلية السـ ــلة عملية إنشـ وتوكوالت واصـ
ا،    امللحقة 

ــادتني  وإذ يشـــــــــــــــري       ،على التوايل   ، اللتني تتنـــاوالن  ، من االتفـــاقيـــة   37و  2إىل املـ
ا، عالوة على   ــــــتخدمَة والعالقَة بني االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ـــ املصــــــــــــطلحاِت املســـ

  ، االتفاقية   بروتوكوالت كل بروتوكول من املشرتكة بني    1املادة  
من االتفاقية، وإذ يؤكِّد على الصــــــــالت   30و 29ىل املادتني  إ أيضــــــــاً وإذ يشــــــــري   

ا ـــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ــاعدة التقنية    ، القائمة بني اســـ وبرامج املســــ
مة إىل الدول األطراف بناء على طلبها مكافحة اجلرمية املنظَّمـة    على والتعاون الدويل  ، املقدَّ

  عرب الوطنية، 
ــاركـة  عمـال     مع التقـدير   حييط علمـاً   - 1   ــ االجتمـاع احلكومي اـلدويل املفتوح املشــــــــــ

بوضــع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشــغيل آلية اســتعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   املعين 
ــا،  إىل    24الــذي عقــد يف فيينــا يف الفرتات من    ) 1( املنظَّمــة عرب الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة 

ـــرين األول/أكتوبر إىل   30، ومن 2017 أبرـيل  نيســــــــــــــان/   26 تشـــــــــــــرين الـثاين/نوفمرب    1تشــــــــــ
  ؛ 2018آذار/مارس    23إىل    21، ومن  2017

حكام هذا القرار، إجراءات وقواعد تشـغيل آلية اسـتعراض يعتمد  -2     ، رهناً 
ـا،   تنفـيذ اتفـاقـية األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنيـة والربوتوكوالت امللحقـة 

  )2(مرفق هذا القرار؛   املدرجة يف
للمجموعات املواضـيعية   إطالق املرحلة التحضـريية لعملية االسـتعراض وفقاً  يقرر   - 3  

ــمنـة يف اجلـدولني   ـــــ ــنوات املتضــــــ ـــــ إلجراءات  من التـذ   ٢و  ١وخطـة العمـل املتعـددة الســــــ ييــل املرفق 
  والقواعد؛ 

 
اللتزامات النابعة من يقرر مؤمتر األطراف أنه جيوز    )2(   للكرسي الرسويل، بصفة استثنائية ودون املساس 

، أال يشارك كدولة مستعرِضة أو  32مبا يشمل االلتزامات املنصوص عليها يف املادة   االتفاقية،
 . مستعَرضة يف اآللية املنشأة مبوجب هذا القرار



م الـــذي أحرزتـــه األفرقـــة العـــاملـــة يف حتـــديـــد لتقـــدُّ   مع التقـــدير  حييط علمـــاً   -4  
ا ت التقييم الذايت الســــــــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ــتبيا على النحو   ،اســــــ

  ؛2016تشرين األول/أكتوبر  21 ؤرَّخامل ٨/٢ القرار املنصوص عليه يف

  اســـــــــــــتبيــان التقييم الـذايت   الفريق العــامـل املعين بتهريـب املهــاجرين متـام  ب  رحــِّ ي   - 5  
ــأن اســـــــــــــتعراض   ريــب املهــاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو بشـــــــــــــ ، الــذي بروتوكول مكــافحــة 

ت التقييم الذايت األخرى واعتماد املؤمتر له،   ســــيشــــكل، مبجرد  ــتبيا عملية   أســــاس مواءمته مع اســ
ريب املهاجرين؛ تنفيذ استعراض     بروتوكول مكافحة 
ملخــدِّ   يطلــب  -6   رات واجلرميــة أن يعقــد، يف إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 

مي دويل مفتوح العضـــــوية لفريق خرباء حكو حدود املوارد املتاحة، اجتماعاً واحداً على األقل  
ت التقييم الذايت   وضــعمن أجل  واملواءمة بينها، حســب االقتضــاء،  الصــيغة النهائية الســتبيا

ــات القطرية وخمطط منوذجي لقوائم املالحظات   ــتعراضـــ وإعداد املبادئ التوجيهية إلجراء االســـ
ـــــار إليهـا يف مرفق هـذا القرار، على أن تقـدم نتـائج أعمـال ف ـــــات املشــــــــــ ريق اخلرباء وامللخصــــــــــ

ب العضوية إىل املؤمتر    لكي ينظر فيها يف دورته العاشرة؛احلكومي الدويل املفتوح 
ــر، بدعم من املكتب، أعمال فريق اخلرباء احلكومي  يدعو   - 7   ــ رئيســـــــه إىل أن ييســـ

أعاله من خالل املشـاورات غري الرمسية، ويطلب إىل    6الدويل املفتوح العضـوية املذكورة يف الفقرة 
األمانة أن تدعم هذه العملية، مبا يشـمل إعداد مـشاريع املبادئ التوجيهية واملخططات النموذجية  

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية؛   حىت ينظر فيها 
إىل األمانة أن تعمل على تطوير بوابة إدارة املعارف املســماة بوابة املوارد  يطلب   - 8  

والقواعــــد الواردة يف مرفق هــــذا القرار،  جلرميــــة، وفقــــا لإلجراءات  اإللكرتونيــــة والقوانني املتعلقــــة 
لتشــــاور عن كثب مع الدول األطراف وع  لى حنو جيســــد مدخالت تلك الدول، وذلك بســــبل  و

خمتلفـة، منهـا تنظيم مرحلـة اختبـار، وأن تقـدم إليـه إحـاطـة عن البوابـة املطورة لكي ينظر فيهـا أثنـاء 
  دورته العاشرة؛ 

ــمان كفاءة عمل   يؤكد  -9   على أمهية احلرص يف دورات امليزانية املقبلة على ضــــــ
ــتمراريتــه وحيــاده وفقــا ألحكــام   ــ اإلجراءات والقواعــد الواردة يف مرفق هــذا القرار، اآلليــة واســــــــــ

ــــــــــمل، عند االقتضـــــــــــــاء، الطلب من األمني العام أن  ويقرر النظر يف اختاذ تدابري مالئمة، تشـــ
   يتخذ إجراءات مناسبة يف هذا الشأن؛

ــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج  يدعو  -10   ــــ ـــ الدول األعضــــــــــــاء وســـ
املبينــــ  ــــاامليزانيــــة لألغراض  لقواعــــد األمم املتحــــدة وإجراءا ــاً  القرار، وفقــ ــد   ة يف هــــذا  وقواعــ

  .منه 54وإجراءات تشغيل اآللية الواردة يف مرفق هذا القرار، مبا يشمل الفقرة 
    



     املرفق
إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     

ا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        والربوتوكوالت امللحقة 
    الديباجة    

 يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  يُنشــــــــــئ مؤمتر األطراف  -1
ــتعراض تنفيــذ   ــ ـــــــ  اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــةاآلليــة التــاليــة الســـ

ــار إليها فيما ي ـــ ا (يشـــ ــم "اآللية")والربوتوكوالت امللحقة  ســــــ   )3( 1الفقرة حكام   عمالً   لي 
 هـامن  ٣٧و  ٢اـملادتني  وكـذـلك    هـامن ٣٢من اـملادة    4و ٣ تنيوالفقر من االتفـاقـية  ٤من اـملادة  

  .٨/٢ هقرار  ا واستنادا إىلتوكوالت امللحقة و املشرتكة بني مجيع الرب  ١واملادة 
    

    مة مقدِّ   - أوالً   
ــتمل آلية اســــــــــتعراض تنفيذ   -2 ـــــ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب تشـــ

ـا على عمليـة اســـــــــــــــتعراض ل التفـاقيـة والربوتوكوالت  تنفيـذ ا الوطنيـة والربوتوكوالت امللحقـة 
ملبادئا امللحقة   ـــــــد  ــــرتشـــ ـــــــائص الواردة يف    تســــــ ه، وجتُ   القســــــــــمواخلصـــ   رى وفقاً الثاين أد

على النحو املبني يف  تتوىل أمانة تيســـري أعمال اآللية  اخلامس. و   القســـم  لألحكام الواردة يف
  . السادس  القسم

ــا لتعاجل اجلوانب الفريدة ال وقد    - 3 ــيصــ ممت اإلجراءات والقواعد خصــ ــُ تفاقية األمم صــ
ــا  ـ ــة  ــة عرب الوطنيـــة والربوتوكوالت امللحقـ ــة اجلرميـــة املنظمـ ــافحـ دون املســـــــــــــــــاس    املتحـــدة ملكـ

ي صك آخر من صكوك األمم املتحدة. إلجراءات والقواعد املت   علقة 
    

    املبادئ التوجيهية لآللية وخصائصها  - نياً   
  يتعنيَّ يف اآللية ما يلي:   - 4

لشفافية والكفاءة وعدم التدخل  (أ)     زاهة؛  والن شمول  الو   أن تتسم 

  شكل من أشكال الرتتيب التصنيفي؛    تُفضي إىل أيِّ  أالَّ   (ب)  

ت املاثلة؛    لتبادلأن تتيح فرصاً    (ج)     املمارسات اجليِّدة والتحد
 

ا مبقتضى اتفاقية   )3(   األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  تنص هذه الفقرة على أن تؤدي الدول األطراف التزاما
على حنو يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ  املنظمة عرب الوطنية 

 . الشؤون الداخلية للدول األخرى عدم التدخل يف



أن تســــــــــــــــاعــد الــدول األطراف على تنفيــذ االتفــاقيــة، وعنــد االقتضــــــــــــــــاء    (د)  
ا، تنفيذاً فعاًال؛     الربوتوكوالت امللحقة 

ج جغرايف متوازن؛    ) (ه  خذ يف احلسبان اتِّباع    أن 

ع على انضــمام مجيع دول العامل إىل    (و)   أن تتجنَّب اخلصــومة واملعاقبة وتشــجِّ
ا؛    االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

أن تســـتند يف عملها إىل مبادئ توجيهية راســـخة وواضـــحة بشـــأن جتميع    (ز)  
  نتائج ية وعرض الر لسـ املسـائل املتعلقة املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة  

ختاذ  على املؤمتر، وهو اهليئة املختصَّ    إجراءات بشأن تلك النتائج؛  أيِّ  ة 
ت   (ح)   ـــــــــعو أن حتدِّد، يف أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول األطراف من صـــ

ا، عند االنطباق، وما تتَّبعه من  ــى االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ا مبقتضــــــــ لتزاما يف الوفاء 
ـــا، عنـــد  دة يف جهودهـــا الراميـــة إىل تنفيـــذ االتفـــاقيـــة والربوتوكوالت امللحقـــة  ــــــات جيـــِّ ـــــــ ممـــارســـ

  االنطباق؛ 

ع على التعاون البنَّاء يف مجلة أمور   (ط)   ــــــــجِّ ـــــم بطابع تقين وتشـــ منها   ، أن تتَّســــــ
لتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحا ومحايتهم؛     املسائل املتعلقة 

ــــــــلة    (ي)   ـــ ـــــــــــتعراض الدولية واإلقليمية ذات الصـــ لة آلليات االســـ أن تكون مكمِّ
ــــــاء، وجيتنب  حســـــــــب  تعاون مع تلك اآلليات،  القائمة، لكي يتســـــــــىن للمؤمتر أن ي  االقتضـــ

  االزدواج يف اجلهود؛  
  أن تكون عملية حكومية دولية؛    (ك)  

ـــــريَّ   أن   (ل)    ال تتخذ أداًة للتدخُّل يف الشــــــــؤون أ من االتفاقية، و   4وفقاً للمادة   ُتســـ
حترتم  وأن  االنتقائية،    ت ا ع ا ز ن وال مبنأى عن األهواء السياسية    ، وأن تدار الداخلية للدول األطراف 

ا؛     مبدأي املساواة بني الدول األطراف وسياد

ع على تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية و   (م)   ـــــجِّ اأن تشـــ ـــــب  بروتوكوال ، حســـ
  ، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف؛  االقتضاء
يف   أن تتيح فرصــــاً لتبادل اآلراء واألفكار واملمارســـــات اجليِّدة، ممَّا يســـــهم  (ن)  

  تعزيز التعاون بني الدول األطراف على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها؛  
ت التنمية لدى الدول األطراف، وكذلك تنوُّع    (س)   ــبان مســـتو أن تضـــع يف احلسـ

ـــــادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد   ــياســــــــية واالقتصـــ نظمها القضــــــــائية والقانونية والســــــ
  ؛  القانونية فيها 



عتبار    (ع)    ج متدرج وشـــــــــــامل  ـــــعى إىل اتباع  ـــ اســـــــــــتعراض تنفيذ أنَّ أن تســـ
  االتفاقية عملية مستمرة وتدرجيية. 

    
    اآللية كفاءة   - لثاً   

ــتخدم املعلومات    -5 ــتعمال؛ وتســــــ ــهلة االســــــ جعة التكلفة وموجزة وســــــ تكون اآللية 
وعلى النحو األمثـل حبيـث ال تفرض أعبـاء    كفـاءةواألدوات واملوارد والتكنولوجيـا القـائمـة ب 

ا املركزية  ــــــلطا ا املعنية ال ضـــــــــرورة هلا على الدول األطراف وســـ وخربائها  وغريها من أجهز
  املشاركني يف عملية االستعراض. 

    
    عالقة اآللية مبؤمتر األطراف   - رابعاً   

ا وآلية    -6 ــــــــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ـــــتعراض  خيضـــــــــــع اســـ االســــــ
  من االتفاقية.  32لسلطة املؤمتر، وفقاً للمادة  

ــتعراض و   -7 ــيريها وجيوز للمؤمتر أن جيري تقييماً لطريقة تنظيم عملية االســــــــ ــ كيفية تســــــ
ـــــني اآلليــة القــائمــة يف أ ، على أال ميس هــذا  وقــت   يِّ ومتويلهــا وأدائهــا، بغيــة تعــديــل وحتســــــــــ

  .  القسم الثاينملبادئ التوجيهية لآللية وخصائصها الواردة يف
    

    عملية االستعراض   - خامساً   
    األهداف   - ألف  

منها، تسـاعد عملية االسـتعراض املؤمتر   32متاشـياً مع االتفاقية، وخصـوصـاً املادة    -8
  منها:   ، على حتقيق مجلة أمور 

ــا، على النحو املبني يف    (أ)    تعزيز أغراض االتفــاقيــة والربوتوكوالت امللحقــة 
ا؛  2من االتفاقية واملادة    1  املادة   من كل بروتوكول ملحق 

مكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب  منع و حتســـــــــــــــني قــدرة الــدول األطراف على    (ب)   
ا واستعراضها؛     الوطنية وتعزيز تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

ــة من املســـــاعدة    (ج)    ا اخلاصـــ ــاعدة الدول األطراف على حتديد احتياجا مســـ
  وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية، بناء على طلبها؛   ، لتقنية وتسويغهاا 

مجع املعلومات عن التشـريعات الوطنية وجوانب جناح الدول األطراف يف    (د)   
ا ــتعانة  ــ ا واالســــــــــ ــات اجليدة اليت    ، تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ــــــ وعن املمارســــــ

ت اليت تواجهه   ا يف ذلك، وتشجيع وتيسري تبادل هذه املعلومات؛ تتبعها والتحد



االتفـــــــاقيـــــــة    ) (ه   يف  عليـــــــه  ـــــــــوص  ـــ املنصـــ النحو  على  الـــــــدويل  التعـــــــاون  تعزيز 
ا؛    والربوتوكوالت امللحقة 

لـتدابري اليت تتخـذهـا الـدول األطراف لتنفيـذ    (و)    احلصــــــــــــــول على املعرفـة الالزمـة 
ت اليت تواجهها أثناء القيام  ــعو بذلك، من خالل املعلومات اليت تقدمها تلك  االتفاقية، والصــ

أثناء عملية مجع املعلومات املوصـوفة يف القسـم الفرعي جيم من القسـم اخلامس من هذه   الدول 
  . اإلجراءات والقواعد 

    
    عملية االستعراض   -ء  

من   -9 بروتوكول  ـــل  ـــة ويف كـــ ـــاقيـــ االتفـــ يف  األطراف  الــــــدول  مجيع  على  ــة  اآلليــــ تطبق 
ا مجيع مواد االتفــاقيــة والربوتوكوالت الربوتوكوالت اليت تكون طرفــاً فيــه. وتتنــاول اآلليــة تــدرجييــ 

ـا. ويقوم ــنفـة حبســـــــــــــــب   امللحقـة  ــــــ ـــ ــيعيـة من املواد مصـــ ــ هيكـل اآلليـة على جمموعـات مواضــــــــــ
املتضــــمن يف التذييل. وينفذ االســــتعراض كعملية  1موضــــوعها، على النحو املبني يف اجلدول 

 األول والثاين) وأربع مراحل اســــــتعراضــــــية الحقة نيمكونة من مرحلة حتضــــــريية (العام َتدرُّجية
  ).من العام الثالث إىل الثاين عشر(

ــال أي  و   -10 من  انتقــ ــة  ــات  جمموعــ ــدول األطرافجمموعــ ــة    ، الــ كَّلــ ـــــــــَ شــــــ
ُ
النحو امل على 

متام    االسـتعراض، من مرحلة إىل أخرى من مراحل  ١7الفقرة    املنصـوص عليه يف مشـروط 
يف بداية املرحلة السـابقة، ما مل يقرر املؤمتر خالف  توخاة  املاالسـتعراضـات    يف املائة من ٧٠

  ذلك. 
لنسـبة لكل جمموعة من الدول األطراف    -١1 على النحو املنصـوص عليه يف ُمشـَكَّلة  و

ـا يف إطـار  ١7  الفقرة موعـة  ، جيـب اســـــــــــــــتعراض تنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة  ا
  .املواضيعية نفسها ويف الوقت نفسه 

لع به يف اجللســــــة العامة ملؤمتر ة االســــــتعراض من اســــــتعراض عام يضــــــطوتتألف عملي  -١2
ُتدرج هذه املسألة كبند األطراف، واستعراضات قطرية تنفذ من خالل استعراضات مكتبية. و 

م الفنية ت  املؤمتر وأفرقته العاملة، مبا يتوافق مع جمااليف جداول أعمال   ــاس خربا ــ ـــ ودون املســـ
. ونظراً للطابع التدرجيي لالســــتعراضــــات املنصــــوص عليه يف الفقرة ملكل منه القائمةلوالية  

ــع يف    ، يقرر املؤمتر أو9 ــــــ ـــ ــــــب حمتوى  املكتــب املوســـ جــداول أعمــال ومواعيــد وقــت منــاســــــــــ
ــهم يف أنَّ اجتمـاعـات األفرقـة العـامـلة. وبغـية الـتأكـد من  لـية  اآلمبقـدور األفرقـة العـاملـة أن تســــــــــــ

ا القائمة فريق عامل أن خيصــــص أكثر يِّ ، ال ينبغي ألأيضــــاً   وأن تنفذ يف نفس الوقت وال
  يف كل دورة للمسائل املتصلة بسري عملية االستعراض.من بنود جدول أعماله من بند واحد 



ــلى  -١3 ــات القطرية املمارســــات الفضــ ــتعراضــ ت    وســــوف حتدد االســ والثغرات والتحد
ــــــــــــاء،   ـــــتعراض، وتورد اقرتاحـات، وتبني، عنـد االقتضـــ القـائمـة يف تنفيـذ األحكـام قيـد االســــــــــ

ـــــاعدة التقنية. ووفقا للفقرة   ، ســــــــوف ُجترى املناقشــــــــات  43االحتياجات املطلوبة من املســـ
الستعراضات القطرية يف إطار األفرقة العاملة ذات الصلة.     املتعلقة 

  ، الذي سيجريه مؤمتر األطراف يف جلساته العامة،الستعراض العاما سوف ييسر  و   -14
ت املواجهة يف  التعريف و الفضـــلى  تبادل اخلربات والدروس املســـتفادة واملمارســـات   لتحد
ا   وحتديد االحتياجات من املســاعدة التقنية تنفيذ أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

ذلك  وتشـــــجيع التعاون الدويل. وســـــوف تيســـــر   لربوتوكوالت بغية حتســـــني تنفيذ االتفاقية وا 
  . من هذه اإلجراءات والقواعد 19املشار إليها يف الفقرة    ةُ العام  التقاريرُ 

) لتحديد املسـائل التنظيمية، مبا يف األول والثاين  وتكرس املرحلة التحضـريية (العامان  -١5
ـــــات القطرية مبادئ   ذلك إعداد ــــــــتعراضــــــ ووضـــــــــــع املخطط النموذجي   ،توجيهية إلجراء االســـ

ــاتل ــتبيان التقييم الذايت لكل صـــك و ،  قائمة املالحظات وامللخصـ ــيغة النهائية السـ ــع الصـ وضـ
من هذه اإلجراءات والقواعد. وُتســـــــــــتغل هذه املرحلة    ١9من هذه الصـــــــــــكوك، وفقا للفقرة  

ـديـة من املعلومـات واألدوات وامل ــتفـادة املثلى وا ــــــ ـــ ـــــــــاً يف كفـالـة االســـ ـــ ــرييـة أيضـــ ــــــ ـــ وارد التحضـــ
جرى من فتُ   ،املراحل االســـتعراضـــية األربع اعملية االســـتعراض. أمضـــمن والتكنولوجيا القائمة 

لنســبة لكل جمموعة من الدول األطراف، الثالث إىل الثاين عشــر  العام . وتســتمر كل مرحلة 
ــكَّلـة   ــ ، ملـدة عـامني. ويتعني إجراء املراحـل ١7على النحو املنصــــــــــــــوص عليـه يف الفقرة  املشــــــــــ

ــت ـــية األربع وإجنازها وفقاً خلطة العمل املتعددة الســـــــــنوات، املدرجة يف اجلدول االســـــــ   2عراضــــــ
  املتضمن يف التذييل.

ــنوات، إذا   -١6 وجيوز للمؤمتر أن يقرر إدخال تعديالت على خطة العمل املتعددة الســـ
ــــــلة أن  ذلك مناســـــــــب لضـــــــــمان كفاءة عمل  أنَّ  ئي رُ  اآللية. وميكن لألفرقة العاملة ذات الصـــ

دخال تعديالت على خطة العمل املتعددة السنوات. توص    ي املؤمتر 
بســـــحب القرعة   القطرية  وجيرى اختيار الدول األطراف املشـــــارِكة يف االســـــتعراضـــــات  -17
ــــنوات متتالية. ففي كل  يف بداية كل مرحلة اســـــــتعراضـــــــية، على حنو متعاقب خالل ثالث ســـ

الستعراض تنفيذها جلميع الصكوك اليت   جيري اختيار ثلث الدول األطراف يف االتفاقية  ،عام
فيهــــا، وفقــــا للفقرتني   تكون تلــــك يف هــــذه اإلجراءات والقواعــــد.   ٢٩و  ٢٨الــــدول أطرافــــاً 

جمموعــة إقليميــة يقع االختيــار    يكون عــدد الــدول األطراف من كــل  وينبغي، إن أمكن، أن
موعة اإلقليمية.    عليها لالستعراض يف عام معني متناسبا مع حجم تلك ا

ــتعراض، وتتيح  وصـــل   كل دولة طرف جهة  عنيِّ وتُ   -18 لتنســـيق مشـــاركتها يف عملية االسـ
ــم بوابــة املوارد اإللكرتونيــة والقوان  ــــــ ســــــ ني  هــذه املعلومــات على بوابــة إدارة املعــارف املعروفــة 



جلرمية (بوابة "شــريلوك"). وإذا مل تكن الدولة الطرف قد عينت جهة   حبلول  الوصــل  املتعلقة 
، توجَّه مجيع املراســــــــالت إىل ممثلها الدائم،  28وقت ســــــــحب القرعة املشــــــــار إليه يف الفقرة  

  .الوصلجهة  قوم مؤقتا بدور  الذي سي
    

    مجع املعلومات  -جيم   
ا،   - 19   بغية اـستعراض كل جمموعة مواـضيعية معيَّنة من مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

ــــــــع  ـــــريية توضـــ ـــــيغة النهائية ال خالل املرحلة التحضــــــ ـــ موجٍز ودقيٍق ومركٍَّز  تقييم ذاّيتٍ  ن ســـــــــــتبيا الصـــ
ــتعراض تنفيذ كل صـــك من تلك الصـــكوك. وال تســـتعرض أحكام االتفاقية اليت تنطبق على   السـ

ـــــــيه اختالف احلال، إال يف إطار اســــــــــتعراض االتفاقية. والدول    توكوالت، مع الربو  مراعاة ما يقتضـــ
ت معلومات كاملة وحمدثة ودقيقة ويف  تقدم يف ردودها   إىل أن  األطراف مدعوة  على االســـــــــــــتبيا

حدى  ـــــــم لـغات عـمل اآللـية، وفـقا لل   الوقت املـناســـــــــــــب  ـــ ـــــــابع. و   قســـ ـــ الردود على  عـندما ترد الســـ
ــار إليها يف الفقرة  ت وقوائم املالحظات املشـــ ــتبيا ــتند إليها األمانة يف إعداد    ، ٣8االســـ تقرير تســـ

ـــات الفضــــــلى  أو يف حتديث تقرير عام يف هذا الشــــــأن،   -  عام عن االجتاهات واألمناط واملمارســـ
ت  لكي ينظر فيه املؤمتر يف دوراته العادية. وُيســتند إىل الردود على االســت   -  حســب االقتضــاء  بيا

اإليضــــــــــــــاحـات اليت تطلبهـا اـلدولـتان    ، دون إغفـال املعلوـمات أو القطري يف إعـداد االســـــــــــــتعراض  
  الطرفان املستعرِضتان وتقدمها الدولة الطرف املستعَرضة. 

وتقدم كل دولة طرف مســــــتعَرضــــــة ردودها على اســــــتبيان التقييم الذايت إىل الدولتني   -20
ســــتخدام النميط ــتعرِضــــتني  ة اآلمنة داخل بوابة "شــــريلوك"، املنشــــأة وفقا للفقرة الطرفني املســ

، مبا يشـــــمل األمانة للدول األطراف، بناء على طلبها، عملية حتميل املعلومات . وتيســـــر21
ملســـــــــــــاعدة   ــــــــــورة و يف جمال التدريب اإللكرتوين و تزويدها  مثبتات اهلوية إلرشـــــــــــــادات واملشـــ

  .الالزمة
ــتبيان التقييم    - 21 ــتحَدث منيطة آمنة جديدة،  ويتاح اســـــــ ــريلوك". وُتســـــــ ــــ الذايت يف بوابة "شـــ

ت والردود عليها، مما يكفل   ــــريلوك"، ُحتفظ فيها االســـــــتبيا  الســـــــريةكمكوِّن إضـــــــايف لبوابة "شـــ
ــالت  الكاملة جل  ـــ ة للمراســـ ــمن النميطة منصــــــــَّ ـــ ت اليت تقدمها الدول األطراف. وتتضـــ ميع البيا

لدولة الطرف املسـتعَرضـة والدولتني الطرفني املسـتعرِضـتني،  الكتابية من أجل احلوار الالحق بني ا 
  وتشتمل على قدرات أرشفة. 

ت التقييم الذايت، أن تشــــــري   -22   أيضــــــاً وميكن للدول األطراف، عند ردها على اســــــتبيا
ــكوك أخرى ذات  إىل ــتعراض تنفيذ صـــ ــياق آليات اســـ املعلومات اليت تكون قد قدمتها يف ســـ

د الردود على أطراف فيها. ويتع صـــلة هي ني على الدول األطراف أن تراعي ضـــرورة أن جتســـِّ
  معلومات مســـــتجدة منذ تقدمي الردود الســـــابقة. وعلى وجه اخلصـــــوص، النحو املناســـــب أيَّ 

الواقعة يف بشـأن التزامات مطابقة أو مماثلة لاللتزامات تشـريعات واحدة اسـتعراض  جيوز، عند



ــتعَرضـــة إىل  ،فســـاداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة النطاق   ــري الدولة الطرف املسـ الردود  أن تشـ
ــــــافية اليت قدمتها يف ئق اإلضـــ ــــــتعراض    والو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  تنفيذ إطار آلية اســـ

  .الفساد

وُتشــجَّع الدولة الطرف املســتعَرضــة على إعداد ردها على اســتبيان التقييم الذايت من    -23
 يد الوطين، مبا يفاب املصـــــلحة املعنيني على الصـــــعخالل مشـــــاورات واســـــعة مع مجيع أصـــــح

القطاع اخلاص واألفراد واجلماعات من خارج القطاع العام واملنظمات   االقتضـــاء، ذلك، عند
ـــــمات اخلاصــــــــة لالتفاقية والربوتوكوالت  ـــــاط األكادميية، مع مراعاة الســـ غري احلكومية واألوســـ

ا.   امللحقة 
ـــــؤولية  -24 ــريلوك"   تطوير  وتتوىل األمانة مســــــ لكي  تعهدهاو على النحو األمثل بوابة "شـــــــــ

ت يسرية االستعمال جلمع وتعميم املعلومات املتعلقة    لية.آلتؤدي دورها كقاعدة بيا
    

    القطري إجراء االستعراض   -دال  
ـــــتعراض  -25 ـــــأن تنفيذها  القطري   يتألف االســـ ـــــتعراض واحد لكل دولة طرف بشـــ من اســـ

ـــــــتعراض لالتفاقية وكل بروتوكول هي طرف على مراحل، فتبدأ كل  القطري  فيها. وينفذ االســـ
األجزاء ذات الصـلة من اسـتبيان التقييم  تعبئة مرحلة عند انتهاء الدولة الطرف املسـتعَرضـة من 

  الذايت املتعلق بتنفيذها لكل صك من الصكوك اليت هي طرف فيها.

ــتبيان الت  -26 ــتعَرضــــة على اســ قييم الذايت، وما وتتوىل اســــتعراض ردود كل دولة طرف مســ
ـــلة، دولتان  تقدمه من ــريعات ذات الصـــ ــارات إىل التشــــ ـــافية، مبا يف ذلك اإلشــــ معلومات إضـــ

ن طرفان يف ــطة من جانب الدولة الطرف  أخر ـــــ ـــ ـــاركة نشـــ ــــ ـــ ــلة، مبشـــ ـــــ ـــ ـــكوك ذات الصـــ الصــــــــــ
على أن تزود بوابة "شــريلوك" بســائر   أيضــاً  املســتعَرضــةوُتشــجَّع الدول األطراف   املســتعَرضــة.

  رجعية اليت ميكن أن تساهم يف حتسني فهم أطرها القانونية.املواد امل
ـــــــتعراض،    - 27 ـــ على   خبريا حكوميـا واحـدا على األقـل وتعني كـل دوـلة طرف، ألغراض االســـ

  لصكوك اليت هي طرف فيها، وتتيح تلك املعلومات على بوابة "شريلوك". دراية واسعة  
ــرتكاً يف فرتة ما بني  وعند بداية كل عملية اســــــتعراض، تعقد   - 28 األفرقة العاملة اجتماعاً مشــــ

موعة  الدورات بدون ترمجة شــفوية تســحب فيه قرعة الختيار دولتني مســتعرِضــتني، واحدة من ا
ـــــــة وواحدة من جمموعة إقليمية أخرى. وتنفذ  ــتعَرضـــ ــ ـــ اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة الطرف املســـ

ــة مهامها االســـتعراضـــية   ــتعرِضـ طوال عملية االســـتعراض لكل دولة من الدول األطراف  الدول املسـ
ــتعَرضـــــة أثناء مراحل االســـــتعراض األربع املتتابعة. وســـــوف تســـــتند طريقة ســـــحب القرعة إىل   املســـ

  املعايري التالية: 

  ال جيوز للدول القيام بعمليات استعراض متبادل فيما بينها؛  (أ)  



ــتعر   (ب)   ــع لالســـ اض من جانب دول ال جيوز لدولة طرف يف صـــــك ما أن ختضـــ
لقرعة  نيتمل تكن إحدى الدولتني املســـتعرِضـــ إذا و غري أطراف فيه؛    بعضطرفا يف  املختارتني 

ــة طرفا فيها،   ــتعَرضــــ ــايف للقرعة من أجل الصــــــكوك اليت تكون الدولة املســــ ُجيرى ســــــحب إضــــ
   اختيار دولة إضافية تستعرض فحسب تلك الصكوك؛

ــةال جيوز للعـدد اإلمجـايل    (ج)   ـــ ــتعرِضــــــــــ لتنفيـذ دولـة واحـدة جلميع    للـدول املســــــــــــ
  أن يتجاوز األربع دول ما مل تقرر الدولة املستعَرضة غري ذلك؛ الصكوك

جيوز لكل دولة من الدول املسـتعَرضـة واملسـتعرِضـة أن تطلب إعادة سـحب    (د)  
ــر، تيســــري اختي ال  القرعة مبا ــبيل املثال ال احلصــ ار يتجاوز أربع مرات ألســــباب منها، على ســ

لغة عمل مشــرتكة إلجراء االســتعراض القطري أو تيســري اشــرتاك دولة مســتعرِضــة واحدة على 
  نظام قانوين مماثل؛ األقل تنتمي إىل

ــتثنائية تكرار ســـــحب  بعض احلاالت اال يف  للدول األطراف أن تطلب  جيوز    ) (ه    ســـ
  ؛ القرعة 

يف اجتماع الحق فيما بني  ، إذا اقتضــــــى األمر ذلك،  ســــــحب القرعة جيوز إعادة    (و)   
  الدورات. 

ــعـت    -29 ــ ـــــــ ــتعراض، جيـب أن تكون كـل دولـة طرف قـد خضـــ ـايـة عمليـة االســــــــــــ وحبلول 
ا وأجرت استعراضاً واحداً كحد أدىن وثالثة استعراضات كحد أقصى.   لالستعراض اخلاص 

مســتعرِضــة يف أكثر من وجيوز للدول األطراف، على أســاس طوعي، أن تشــارك كدولة طرف 
  ثالثة استعراضات.

ا االسـتعراضـية   -30 وإذا وجدت الدولة الطرف املسـتعرِضـة نفسـها عاجزة عن أداء واجبا
ــاور مع   وفقا ــة التشـــــ ــتعَرضـــــ الدولة تلك  للمبادئ التوجيهية لآللية، تطلب الدولة الطرف املســـــ

دف حل تلك املشــكلة، فإن مل تســتط ع الدولتان الطرفان حلها الطرف املســتعرِضــة واألمانة 
عن طريق التشـــــاور، جاز للدولة الطرف املســـــتعَرضـــــة أن تطلب إعادة ســـــحب القرعة يف أي 

ســــــــــــحب القرعة يف أي من اجتماعات األفرقة العاملة وفقا لألحكام الواردة يف   وقت. ويُعاد
  .28الفقرة 

ا ومبســـــاعدة التابعة هل الوصـــــل وجتري الدولة الطرف املســـــتعَرضـــــة، من خالل جهات  -31
ــــــــــتني بشـــــــــــــأن حتديد جدول زمين   من األمانة، مشـــــــــــــاورات مع الدولتني الطرفني املســـــــــــــتعرِضـــ

ومتطلباته، وفقاً للمبادئ التوجيهية إلجراء االســـــتعراضـــــات القطرية، مبا   القطري  لالســـــتعراض
  السابع من هذه اإلجراءات والقواعد.قسم العمل، وفقاً لل أو لغات يف ذلك اختيار لغة



ذوي الدراية الواســــــعة  وجيوز للخرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املســــــتعرِضــــــتني    -32
ـــــائـل فيمـا بينهم، على أن يراعوا يف ذلـك جمـاالت أن يتقـامسوا امللصـــــــــــــــك املعين   هـام واملســــــــــ

  اختصاص كل منهم.

ـــــــــال   -33 ـــ ـــــاء خطوط اتصـــ ـــــــ ــري إنشـــ بني اخلرباء فيمـا  وتقـدم األمـاـنة اـلدعم اإلداري لتيســــــــــــ
دف ضــمان متكنهم من عند الطلب، ، القطري احلكوميني املشــاركني يف االســتعراض  وذلك 

ـــــتفادة على ـــــة املراســــــــ  االســـ ـــــأة يف إطار بوابة الت الكتابية اآلمنأفضــــــــل وجه من منصـــ ة املنشـــ
كل املراسالت اليت جترى علما ب األمانةُ سوف ُحتاط  . و ٢1 " واملشار إليها يف الفقرة"شريلوك

  من خالل بوابة "شريلوك". 
ــــتبيان التقييم الذايت إىل الدولت  -34 ـــ ـــــــة ردها على اســـ ني وتقدم الدولة الطرف املســــــــــتعَرضـــ

ــتعرِضــــــــتني   ـــ ـــــون فرتة زمنية    النميطة اآلمنة يف بوابة "شــــــــريلوك"خالل من الطرفني املســـ يف غضـــ
  تتفق عليها األطراف املعنية.أشهر  أقصاها ستةمعقولة 

ــلم رد الدولة الطرف    - 35 ريخ تســـ ــهر من  ــتة أشـــ ــاها ســـ ــون فرتة زمنية معقولة أقصـــ ويف غضـــ
ــتان إىل الدولة الطرف   ــتعرِضــ ــتبيان التقييم الذايت، تقدم الدولتان الطرفان املســ ــة على اســ ــتعَرضــ املســ

ا تلك الدولة لتنفيذ االتفاقية والربوتوكو  ــتعَرضــــة تعقيباً كتابيا على التدابري اليت اختذ الت ذات املســ
ت اليت واجهتها. وميكن أن تطلبا أيضــــاً يف ذلك   الصــــلة، وعلى أوجه جناحها يف التنفيذ والتحد
ــجَّع  ــئلة ُمكمِّلة ُتشـ ــافية، أو أن تطرحا أسـ ــيحات أو معلومات إضـ ــاء، توضـ التعقيب، عند االقتضـ

الطرف املســتعَرضــة  الدولة الطرف املســتعَرضــة على الرد عليها. وينبغي إجراء حوار بنَّاء بني الدولة 
ــائص احملددة يف القســـم الثاين وكذلك  ملبادئ واخلصـ د  ــرتشـــِ والدولتني الطرفني املســـتعرِضـــتني، يسـ
ذا احلوار يف النميطة اآلمنة املخصصة لذلك  األحكام الواردة يف القسم الثالث ويـَُؤرَشف سجل 

  يف بوابة "شريلوك". 
ــاالت الر   -36 ــة االتصــ ــريلوك" منصــ ــية، على النحو املبني يف ومتثل بوابة "شــ ــمئيســ ني القســ

الدول األطراف  أنَّ من هذه اإلجراءات والقواعد، إال  من القسم اخلامس  جيم ودال  الفرعيني
عملية االســـــــتعراض ميكنها أن تســـــــتخدم األدوات التكنولوجية املتاحة األخرى،   املشـــــــاركة يف

لفيديو كجزء من احلوار البناء. مثل الشـبكات االفرتاضـية وتقنيات التداول اهلاتفي والتداول  
ــتفـادة من االجتمـاعـات املنتظمـة اليت يعقـدهـا مؤمتر  ــجَّع الـدول األطراف على االســــــــــــ ــ ـــــــ وتشـــ

ــر. و  األطراف وأفرقته العاملة يف املناســــبة عما ُجيرى علومات املحتميل ميكن تعزيز احلوار املباشــ
بني للحوار الالحق وك"  يف بوابة "شـــــريل  املخصـــــصـــــة  يف األقســـــاممن حوارات من هذا القبيل  

  .من أجل حفظ سجل هلذه العملية الدولة الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني املستعرِضتني
وخربائها احلكوميني املشاركني يف االستعراض الدول األطراف املستعرِضة  جيب على  و   -37

 القطري ســتعراض تحصــل عليها أثناء عملية االاملية مجيع املعلومات على ســر احملافظة  واألمانة  



فيها. وميكن للدول األطراف املســـتعَرضـــة أن تطلب من األمانة، على أســـاس املســـتخدمة    أو
ا إلدراجها يف األقســـام املتاحة   طوعي، أن تســـتخدم املعلومات اليت قدمتها أثناء اســـتعراضـــا

  على بوابة "شريلوك".جمهور العام لل
    

لة عملية االستعراض   -هاء       القطري حمصِّ
من كل مرحلة من مراحل استعراض كل دولة طرف، تعد الدولتان  الطور النهائي  يف  -38

لتعاون والتنســـيق الوثيقني مع الدولة الطرف املســـتعَرضـــة ومبســـاعدة األمانة،   املســـتعرِضـــتان، 
ملالحظــات ت تبني  قــائمــة  ــتعَرضــــــــــــــــةيف تنفيــذ األحكــ   القــائمــة  الثغرات والتحــد  ،ام املســــــــــــ

ــات ــلى لتحســــــــــــــني    واملمارســــــــــــ ا قيةتنفيذ االتفاالفضــــــــــــ واالقرتاحات   والربوتوكوالت امللحقة 
ـــــاعدة التقنيةاملطروحة لذلك واالحتياجات املســــــــتبانة  . وينبغي هلذه يف هذا الشــــــــأن من املســـ

ــار إليــه يف الفقرة  أن توائم  الق ـــ ــكــل املخطط النموذجي املشــــــــــ كون دقيقــة وأن ت  15تبع شــــــــــــ
قائمة  زة، وتســـــتند إىل الردود الواردة على اســـــتبيان التقييم الذايت واحلوار الالحق. وتتاح وموج

مل تقرر الدولة املســــــتعَرضــــــة، يف بعض   ، مالألفرقة العاملة يف شــــــكل ورقة اجتماعاملالحظات  
اية كل مرحلة، يُرتجم إىل لغات  بقاء على سرية بعض أجزائها. ويفاحلاالت االستثنائية، اإل

  1  500يتجاوز عدد كلماته   الســــــــــــــت ملخص لقوائم املالحظات، ال  ألمم املتحدة الرمسيةا
ــه، وســــــــــوف يتاح هذا ــ ـــ امللخص للمؤمتر وأفرقته    كلمة ويســــــــــتند إىل املخطط النموذجي نفســـ

  .العاملة
ــيغــة النهــائيــة لوينبغي    -39 ــع الصــــــــــــ ت قــائمــة املالحظــات  أن توضــــــــــــ والثغرات والتحــد

ــــاء،  ــــلى واالقرتاحات، وكذلك، عند االقتضـــ ــــات الفضـــ االحتياجات من املســـــــاعدة واملمارســـ
  التفاق بني الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعَرضة.، وللملخصات  التقنية
من ومن أجل حتســــــــني وتعزيز ســــــــبل التعاون بني الدول األطراف وإمكانيات التعلُّم   -40

ــــــــها البعض،  ـــ ــــريلوك" ينبغي أن يتاح هلا مجيعا، بعضـــ ،  من خالل النميطة اآلمنة يف بوابة "شــــــــــ
ت التقييم الذايت بعد اعتماد اآللية. وميكن للدولة  االطالع على الردود املقدمة على اســـــتبيا
ـــــة   ــتعَرضـــ ــاً املســــــ ـــ حة االطالع على  أن  أيضـــ   21احلوار الالحق املشــــــــار إليه يف الفقرة تقرر إ

ا. وال الستعراض اخلاص  ئق اإلضافية املتعلقة    و

ــتبيان التقييم الذايت واحلوار   -41 ــر ردودها على اســــــــــ ــــ ـــ وجيوز للدول األطراف أن تقرر نشـــ
ئق اإلضافية،ال   .مثال وغريها بوابة "شريلوك"عن طريق ، كليا أو جزئيا  الحق والو

ــــة ردها على   -42 ــتعَرضـــ ت، جيوز هلا، على وبعد أن تقدم الدولة الطرف املســـــ ــــتبيا االســـ
ا يف الرد على أسئلة االستبيان. ا الفضلى وجتار   أساس طوعي، أن تعرض ممارسا

    



    إجراءات املتابعة  -واو   
،  ٣8يف الفقرة املذكورة   ينبغي ألفرقة املؤمتر العاملة أن تســتفيد من قوائم املالحظات  -43
ــري لـ  يف ــــــ ـــ خـذهـا يف االعتـبار التحضـــ ـا، وأن  ــيـات عـامـة  دورا ــــــ ـــ عـندمـا تقرتح على املؤمتر توصـــ

  االنطباق.
ــاعدة التقنية يف االحتياجات من    -44 ــ ملســــــــــ وينظر فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 

املســاعدة التقنية املســتبانة أثناء عملية االســتعراض ويقدم توصــيات إىل مؤمتر األطراف بشــأن 
ــاعدة الدول األطراف يف جهودها الرامي ة إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة كيفية مسـ

ــاء، معلومات بشـــأن ما   ــب االقتضـ ا. وتقدم الدول األطراف إىل الفريق العامل أيضـــاً، حسـ
ا قد مت ب  ما يتعلقاملســــاعدة التقنية املســــتبانة في إذا كانت االحتياجات من تقارير اســــتعراضــــا

ا.   الوفاء 
ـــــــعت هلا  يف إطاردولة طرف، يِّ وجيوز أل  -45 ، أن متابعة عملية االســــــــــتعراض اليت خضـــ

ا اخلاصـــة املســـتبانة يف  عملية بغية حتســـني  تلك التطلب مســـاعدة تقنية اســـتناداً إىل احتياجا
ــعى األمــانــة إىل  ــــــ ـــ اًال. وتســـ ــا تنفيــذاً فعــَّ ــا على تنفيــذ االتفــاقيــة والربوتوكوالت امللحقــة  قــدرا

ا.التماس تربعات للوفاء بتلك األغراض، وفقاً     لقواعد األمم املتحدة وإجراءا
ـــــــعت هل  ســــــــــتعراضاالعملية  يف إطار متابعة  كل دولة طرف، شــــــــــجَّع  وتُ   -46 ا،  اليت خضـــ
ــتجـابـة أحرزتـه  مـا  تزود املؤمتر واألفرقـة العـاملـة املعنيـة مبعلومـات ع أن على من تقـدم يف االســــــــــــ

ا.عما اختذته، أو  و   38املالحظات املذكورة يف الفقرة  لقوائم ــــأ ـــ   تعتزم اختاذه، من تدابري بشـــ
ــــــافــة إىل إلضــــــــــ كــل دولــة من الــدول األطراف تود حتميــل معلومــات يف بوابــة  ذلــك، لعــلَّ   و

ــتعراض أن ينظر يف  ـايـة االســــــــــــ ــريلوك" عن جوانـب التقــدم احملققــة. وميكن للمؤمتر يف  ــــــ ـــ "شـــ
  احملرز. أساليب أخرى لإلبالغ عن التقدم

    
    األمانة   - سادساً   

وتؤدي املهام املشار إليها يف هذه اإلجراءات   ،أمانة اآلليةبدور تضطلع أمانة املؤمتر   -47
  والقواعد.

ــــــوص عليها يف الفقرة    -48 ، أيضــــــــــــاً ، جيوز لألمانة  47وإىل جانب مهام األمانة املنصــــــ
ــــاء، أن تقـــدم، بنـــاء على الطلـــب ويف حـــدود موارد اآلليـــة املوجودة، الـــدعم   عنـــد ـــ االقتضــــــــــ

ا ذات  الدول األطراف يف تطبيق اآللية وفقا لقواعد األمم املتحد  واملســـــــــاعدة إىل ة وإجراءا
ــلـة، على ـــــــــــرورة هلـا أو   أال الصــــــــــــ يرتتـب على املهـام املتوخـاة حتميـل األمـانـة أي أعبـاء ال ضـــ

ا الدول األطراف.   ا عن  ُيستعاض   املهام املراد أن تقوم 
    



    اللغات   - سابعاً   
  لية هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. لغات عمل اآل  -49
وفق ما   من لغات عمل اآلليةواحدة أو لغتني بلغة    القطري وجيوز إجراء االستعراض   -50

احلاالت بعض يف   ،جيوز. و ان الطرفان املســـــتعرضـــــتانلدولة الطرف املســـــتعَرضـــــة والدولتاتقرره 
إجراء االســـتعراض بلغات عمل ثالث، وتكون األمانة مســـؤولة عن توفري الرتمجة   ،االســـتثنائية

االقتضــاء من أجل كفاءة تســيري اآللية. وُتشــجَّع الدول األطراف على إجراء   املطلوبة حســب
  .االستعراض بلغة واحدة فقط من لغات عمل اآللية

ــاعـد غريهـا من اـلدول األطراف ال  -51 يت حتـتاج إىل ترمجـة  وجيوز لـلدول األطراف أن تســــــــــــ
بلغات أخرى غري لغات العمل الســـــت لدى اآللية عن طريق تقدمي مســـــامهات مالية وعينية، 

  مع إيالء اعتبار خاص للطلبات املقدمة من أقل البلدان منوا والبلدان النامية.
    

أو على أيٍّ من الربوتوكوالت   مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية  - مناً   
    اآللية  يف

ـــــارك يف   -52 جيوز أليِّ دولة موقِّعة على االتفاقية أو على أيٍّ من الربوتوكوالت أن تشـــ
ذه   عتبارها دولة مســـــــــتعَرضـــــــــة على أســـــــــاس طوعي. وتســـــــــدد التكاليف املرتبطة  اآللية 

  التربعات املتاحة.   املشاركة من
    

ت قِّ غري املو و  عةقِّ املو  الدول  - سعاً    واملنظمات احلكومية الدولية  عة والكيا
    لية  اآلواملنظمات غري احلكومية و 

  ، مبا يشــمل املنظمات غري احلكومية،املعنية   اجلهات مع  املثمر ســعياً وراء التواصــل    -53
اء حول  ُجتري األفرقــة العــاملــة حوارا بنــَّ من االتفــاقيــة،    ٣٢(ج) من املــادة    ٣للفقرة    وفقــاو 

حة املعنيني، مبا يشــــــمل املنظمات غري احلكومية،  عملية االســــــتعراض مع أصــــــحاب املصــــــل 
  وفقاً ملا يلي:  

نتظام حوارات بناءة مع أصـــحاب املصـــلحة املعنيني عقب اختتام    (أ)    تُعقد 
دورات األفرقة العاملة واعتماد التقارير، ويتوىل رئيس الفريق العامل إدارة احلوار مبســــــــــــاعدة  

صحاب املصلحة املعنيني، مبا يشمل املنظمات  األمانة، وجيوز عقد حلقة نقاش مع ممثلي أ
ملخـدرات واجلرميـة، الـذي عليـه   ــاعـدة مكتـب األمم املتحـدة املعين  ــــــــــ غري احلكوميـة، ومبســـ

ــاً  تشــــجيع مشــــاركة املنظمات غري احلكومية على نطاق واســــع يف هذه    أن يســــعى إىل  أيضــ
  ؛  احلوارات البناءة وتيسري التمثيل اجلغرايف املتوازن هلا فيها



ــتثىن من ذلك    حالة قطرية بعينهاجيوز ذكر ال   ) ب (    يف احلوارات البناءة، ويســــــــــ
الســــتعراض اخلاص  ، الذي جيوز له أن يتطوع املســــتعَرضالقيد البلد  رة مســــائل تتعلق 

  ؛ وحده به 

ب املشــــــــاركة يف احلوار البناء    ) ج(    ـــــاً يُفتح  أمام الدول األطراف واملوقِّعة    أيضـــ
ت واملنظمات احلكومية الدولية املوقِّعة وال  وغري   ؛ كيا

ــــور احلوار البنـــاء، أن تؤكـــد    ) د (    على املنظمـــات غري احلكوميـــة، اليت تود حضــــــــــ
ـــــــورها يف  ــــاه    حضـــ ـــ ريخ عقده،   15موعد أقصـــ ــــمح هل يوما قبل  بتقدمي تعليقات    ا عندئذ ويســــــ

م  كتابية  ــرة أ ــاه عشـ مساء مقدمي الطلبات على الدول األطراف يف موعد أقصـ . وتُعمم قائمة 
ريخ عقـده.  ال    ـحال   ويف قـبل  وجود أي اعرتاض على مشـــــــــــــارـكة منظـمة غري حكومـية معيـنة، ـحيُ

  ؛  األمر إىل مكتب املؤمتر 
ــاً جيوز      ) ه(    ــ ــمل ممثلي القطاع اخلاص    أيضــــــ ــ ـــ للجهات املعنية األخرى، مبا يشـــ

 15وائر األكادميية، أن تطلب املشــــاركة، بشــــرط أن تقدم طلبا بذلك يف موعد غايته  والد
ريخ عقـد احلوار البنـاء، وُيســـــــــــــــمح هلـا عنـدئـذ بتقـدمي تعليقـات مكتوبـة. وتُعمم   يومـا قبـل 
م قبل عقد   مساء مقدمي الطلبات على الدول األطراف يف موعد أقصـــــاه عشـــــرة أ قائمة 

ــــــــــات من  احلوار البنــاء، وتتم امل ـــ وافقــة على تلــك الطلبــات يف حــال عــدم وجود أي اعرتاضـــ
  ؛  الدول األطراف

جيوز لرئيس الفريق العــامــل أن يقرر عــدم عقــد حوار بنــاء إذا مل يتلق عــدد   )و(  
ــلمه ــاء املوعد احملدد لتســــــــــــ )  ا يف الفقرتني الفرعيتني (د) و(ه كاف من الطلبات عند انقضــــــــــــ

  ؛ أعاله
ــــــية لتيســــــــــــري  تعد األمانة    ) ز (    ـــ جما للحوار البناء وورقات معلومات أســــــــــــاســـ بر

  ؛ مسامهة املشاركني فيه 

ـــــات ويعرضـــــــــــه على    ) ح(    ـــــا مكتو للمناقشــــــ ـــ يُعد رئيس الفريق العامل ملخصـــ
  ؛ الفريق العامل يف دورته التالية 

اءة إحاطة املشــاركني بتطورات ونتائج عملية ســوف تتيح هذه احلوارات البنَّ   )ط(  
ــمل آراءهم اال ــاركني، مبا يشــ ــتعراض، وســــوف تســــمح جبمع مدخالت واقرتاحات من املشــ ســ

ا؛   حول كيفية حتسني تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
من أجل توفري  ةاءُيشـــــــــــــجَّع املشـــــــــــــاركون على اغتنام فرصـــــــــــــة احلوارات البنَّ   (ي)  

ــــــطة املتعل ــــــطتهم ذات الصــــــــــــلة، مبا يف ذلك األنشــــــ ـــ قة بتلبية االحتياجات معلومات عن أنشـــ
  .املطلوبة من املساعدة التقنية

    



    التمويل   - عاشراً   
من  امليزانية العاديةخصـــصـــة يف من املوارد املوأمانتها، برمتها، اآللية  احتياجات  ل وَّ مت  -54
مؤمتر األطراف يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة، وعنــد   أجــل

ــاء، متوَّل عن  ،يشــــــمل التربعاتامليزانية، مبا من خارج من موارد  التكاليف اإلضــــــافية   االقتضــــ
ا  طريق حســاب خمصــص تنشــئه األمانة، وفقا ، على أال تكون لقواعد األمم املتحدة وإجراءا

  .تلك التربعات مقرونة بشروط ختل حبياد اآللية

    



      التذييل 
ا  عمليات تنظيم            استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

 1اجلدول  
ا املُعدَّة من أجل استعراض   جمموعات            التنفيذ   مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

 الصك القانوين 
  جمموعة التجرمي 
 والوالية القضائية 

جمموعة تدابري املنع  
واملساعدة التقنية 

 وتدابري أخرىواحلماية 
  جمموعة إنفاذ القانون 

 والنظام القضائي 

جمموعة التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية  

 املتبادلة واملصادرة

  8و   6و   5و   2املواد   اتفاقية اجلرمية املنظَّمة      
  15و   10و   9و 
 (أ) 23و 

  25و  24املواد  
 31و  30و  29و

  19و   11و   7املواد  
  26و   22و   20و 
 28و   27و 

  14و   13و   12املواد  
  18و   17و   16و 
 21و 

ألشخاص  ن   بروتوكول االجتار    12و  11املواد   9و  7و  6املواد   5و  3املاد
 13و

ن    10و  8املاد

ريب املهاجرين    14و  9و  8املواد   6و  5و  3املواد   بروتوكول 
 16و  15و

  12و  11املواد  
 13و

 18و  10و  7املواد  

  10و  9و  7املواد   8و  5و  3املواد   بروتوكول األسلحة النارية 
 15و  14و   11و

 13و  12و  6املواد     

  
 على الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة غريمن االتفاقية قاصر    9و   8املادتني  استعراض    (أ)

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  األطراف يف 
    

  2اجلدول  
    لتشغيل اآللية خطة العمل املتعددة السنوات     

 العام 

الفريقان العامالن 
اجلرمية  تفاقية املعنيان 
 (أ) املنظَّمة 

  الفريق العامل املعين 
ألشخاص   الجتار 

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين 

الفريق العامل املعين 
 ألسلحة النارية 

حتديد املسائل   الثاين - األول      
 واالستبيان التنظيمية  

حتديد املسائل  
 التنظيمية واالستبيان 

حتديد املسائل  
 التنظيمية واالستبيان 

حتديد املسائل  
 التنظيمية واالستبيان 

- الثالث 
 السادس 

 التجرمي  التجرمي  التجرمي  التجرمي 

  التعاون الدويل  
واملساعدة القانونية  

 املتبادلة واملصادرة 

  التعاون الدويل 
القانونية  واملساعدة  

 املتبادلة واملصادرة 

  التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية  

 املتبادلة واملصادرة 

  التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية  

 املتبادلة واملصادرة 
     

والنظام  القانون    إنفاذ  العاشر - السابع 
  القضائي 

تدابري املنع واملساعدة  
 واحلماية وتدابري أخرى 

والنظام  إنفاذ القانون  
  القضائي 

تدابري املنع واملساعدة  
 واحلماية وتدابري أخرى 

والنظام  إنفاذ القانون  
  القضائي 

تدابري املنع واملساعدة  
 واحلماية وتدابري أخرى 

والنظام  إنفاذ القانون  
  القضائي 

تدابري املنع واملساعدة  
  واحلماية وتدابري أخرى 

       



ملساعدة    الفريق  (أ) لتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين  العامل املعين 
  التقنية. 

 


