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  احلكومي الدويل املفتوح العضوية الفريق العامل 
  اتفاقية األمم املتحدة  باستعراض تنفيذاملعين 

   عرب الوطنية املنظّمةملكافحة اجلرمية 
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

  ٢٠١١مايو / أيار١٩- ١٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

   ،اإلطار املرجعي آللية أو آليات االستعراض
   ،توجيهية للخرباء احلكومينيالبادئ املو
  : لتقارير االستعراض القُطريالنموذجيخطط املو

     عة ومبادراهتاقِّاقتراحات الدول األطراف واملو
  املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة مشروع     

      **بشأن إجراء االستعراضات القُطرية
    توجيهات عامة  -أوالً  

رباُء احلكوميون واألمانة، طيلة عملية االسـتعراض، باألحكـام ذات الـصلة            يسترشد اخل   -١
 عرب الوطنية واإلطار املرجعـي آلليـة اسـتعراض        نظّمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل      من

  . عرب الوطنيةنظّمةتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
 ١، على وجه اخلصوص، أن يضعوا يف اعتبـارهم الفقـرة            يتعّين على اخلرباء احلكوميني     -٢

 على أن تؤدِّي الدول األطراف التزاماهتا مبقتـضى االتفاقيـة            من االتفاقية، اليت تنصّ    ٤من املادة   
                                                         

  * CTOC/COP/WG.5/2011/1.  
 .، املرفق األّول، التذييل األّول٥/٥ؤمتر قرار امل  **  
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علــى حنــو يّتــسق مــع مبــدأي املــساواة يف الــسيادة والــسالمة اإلقليميــة للــدول، ومــع مبــدأ عــدم 
  .األخرىالتدّخل يف الشؤون الداخلية للدول 

 عـن ذلـك، أن ُيجـروا هـذه االستعراضـات وهـم              فـضال  علـى اخلـرباء احلكـوميني،        يتعيَّن  -٣
  . من اإلطار املرجعي١١د يف الفقرة يدركون متاما الغرض من عملية االستعراض كما هو حمّد

 علــى اخلــرباء احلكــوميني أن حيترمــوا النــهج اجلمــاعي يف كــل تفــاعالهتم أثنــاء عمليــة  يتعــيَّن  -٤
ن ويتعـيّ . زاهة  وُيتوقّع منهم أن يتصرَّفوا بكياسة ودبلوماسية، وأن يلتزموا املوضوعية والن         . ستعراضاال

  .عليهم أن يلتزموا املرونة يف هنجهم وُيبدوا االستعداد للتكّيف مع التغيريات يف اجلداول الزمنية
ة مجيـع املعلومـات    على اخلرباء احلكوميني وأعضاء األمانة أن حيـافظوا علـى سـّري        يتعيَّن  -٥

ية الــيت حيــصلون عليهــا أو يــستخدموهنا أثنــاء عمليــة االســتعراض القُطــري، وكــذلك علــى ســرّ 
فـإذا كانـت هنـاك أسـس     . د يف اإلطـار املرجعـي  تقرير االسـتعراض القُطـري، علـى النحـو احملـدّ         

 الـسّرية،    بواجـب احلفـاظ علـى      جّدية لالعتقاد بأن خبرياً حكومياً أو عضواً يف األمانة قد أخلَّ          
يتعّين على األمانة إبالغ فريـق اإلشـراف علـى التنفيـذ بـذلك للنظـر يف األمـر واختـاذ إجـراءات             

  .بشأنه، مبا يف ذلك إحالة املسألة إىل املؤمتر
ــون أليِّ     -٦ ــضا أالّ خيــضع اخلــرباء احلكومي ــع أي ــة  ُيتوقّ ــذ االتفاقي ــيمهم لتنفي ــأثري يف تقي .  ت

لومات املستمدَّة من املنظمات اإلقليمية والدولية املختصة الـيت         وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املع     
تكون الدولة الطرف املستعَرضة عضوا فيها واليت تـشمل الواليـات املـسندة إليهـا مـسائل ذات          
صلة باستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، ويتعّين على اخلـرباء احلكـوميني يف               

ليلهم اخلاص هبم للوقائع اليت توفّرهـا الدولـة الطـرف املـستعَرضة مـن        الوقت نفسه أن ُيجروا حت    
ــع املقتــضيات احملــدّ       ــسقة مــع مجي ــدمي اســتنتاجات مّت ــام االتفاقيــة   أجــل تق دة الــواردة يف أحك

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا اخلاضعة لالستعراض
ألمانـة لطلـب أي   ُيشجَّع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االستعراض، على االتصال با       -٧

  .مساعدة حيتاجون إليها
    

    توجيهات حمّددة إلجراء االستعراض  -ثانياً  
اليتـها،  ضـمان كفـاءة عمليـة االسـتعراض وفع         لإلطار املرجعي واتـساقا مـع أمهيـة          وفقاً  -٨

  . عمليات االستعراض بروح من التعاون واحلوار البّناء والثقة املتبادلةُتجرى
األمانــة علــى التقّيــد باجلــداول الزمنيــة اإلرشــادية املبّينــة يف   حتــرص الــدول األطــراف و  -٩

  .الفقرات أدناه



 

V.11-81948 3 
 

CTOC/COP/WG.5/2011/3 

  :يتعيَّن على اخلرباء احلكوميني أن ُيِعّدوا أنفسهم لعملية االستعراض بالقيام مبا يلي  -١٠
دراسة االتفاقية واإلطار املرجعي لآللية، مبا يف ذلك هـذه املبـادئ التوجيهيـة،                )أ(  

  دراسة دقيقة؛
 نظّمـة  بالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل             اإلملام  )ب(  

للمفاوضات من أجل إعداد اتفاقية األمـم املتحـدة     األعمال التحضرييةوكذلك )١(عرب الوطنية،
 تعلقـة  وخصوصا األجـزاء امل    )٢(، عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     نظّمةملكافحة اجلرمية امل  

   ذات الصلة؛ستعراضاالباملواد اليت تكون موضوع دورة 
استعراض الردود املقّدمة من الدولة الطرف املستعَرضة يف قائمـة التقيـيم الـذايت                )ج(  

  الدولة الطرف املستعَرضة؛اإلملام باملسائل اليت تعاجلها املرجعية الشاملة والوثائق املكّملة هلا و
إىل معلومات ومواد إضـافية؛ وتـسليط الـضوء علـى           إبالغ األمانة عند احلاجة       )د(  

  .املسائل اليت تستلزم املزيد من التوضيح
تــنظّم األمانــة دورات تــدريب دورّيــة للخــرباء احلكــوميني الــذين يــشاركون يف عمليــة    -١١

االسـتعراض، مـن أجـل تعــريفهم باملبـادئ التوجيهيـة وتعزيـز قــدرهتم علـى املـشاركة يف عمليــة         
  .االستعراض

 الدولـةَ  غ رمسيـاً  على األمانة، يف غضون شهر واحـد مـن سـحب القرعـة، أن ُتبلّـ                يتعيَّن -١٢
الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني املستعرِضتني ببدء إجراء االستعراض القُطـري وباملـسائل             
اإلجرائيــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك اجلــدول الــزمين لتــدريب اخلــرباء واجلــدول الــزمين املؤقــت  

  .ض القُطريلالستعرا
تقوم الدولةُ الطـرف املـستعَرضة، يف غـضون ثالثـة أسـابيع مـن إبالغهـا رمسيـا، بتعـيني                    -١٣

غ  مـن اإلطـار املرجعـي، وتبلّـ        ١٧جهة اتصال لتنسيق مشاركتها يف االسـتعراض، وفقـا للفقـرة            
  .وتنتدب األمانة أحد موظفيها لكل عملية استعراض. األمانة باسم جهة االتصال تلك

ــ  -١٤ ــرفني       ُتجـ ــدولتني الطـ ــستعَرضة والـ ــرف املـ ــة الطـ ــع الدولـ ــشاورات مـ ــة مـ ري األمانـ
املـستعرِضتني بــشأن وضــع اجلــدول الــزمين لالسـتعراض القُطــري والــشروط املتعلقــة بــه، مبــا يف   

 مـن اإلطــار  الــسادسذلـك اختيـار لغــة أو لغـات العمــل يف االسـتعراض القُطـري، وفقــا للبـاب       
  .ة من تلك اللغات وإليها طيلة عملية االستعراضر األمانة الترمجوتوفِّ. املرجعي

                                                         
 .A.05.V.2األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات  )1(  
 .A.06.V.5، رقم املبيع املرجع نفسه )2(  
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تعمد الدولـة الطـرف املـستعَرضة، يف غـضون شـهرين مـن إبالغهـا رمسيـا ببـدء إجـراء                        -١٥
االستعراض القُطري، إىل تزويد األمانة باملعلومـات الالزمـة بـشأن امتثاهلـا وتنفيـذها لالتفاقيـة،                 

وتـزّود  . املة كخطـوة أوىل لتحقيـق هـذا الغـرض         باالستعانة بقائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الـش        
وتقوم األمانـة، يف غـضون   .  الطرف باملساعدة اليت تطلبها من أجل إعداد الردود         الدولةَ األمانةُ

 للترمجــة وتعميمــه علــى شــهر واحــد مــن تلقــي الــرد علــى القائمــة املرجعيــة، بتقــدمي ذلــك الــرّد
  .اخلرباء احلكوميني

ــن إبــ      -١٦ ــضون شــهر واحــد م ــراء     يف غ ــدء إج ــا بب ــستعَرضة رمسي ــة الطــرف امل الغ الدول
االســتعراض القُطــري، يــشارك اخلــرباء احلكوميــون يف املــداوالت باهلــاتف أو بالفيــديو الــيت         
ــة الطــرف      تنظّمهــا األمانــة بغــرض التعريــف بكــل مــن الــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني والدول

عراض القُطـري، وبغـرض التوجيـه العـام،         املستعَرضة وموظفي األمانة املنتدبني للعمـل يف االسـت        
  .مبا يف ذلك استعراض اجلدول الزمين لالستعراض وشروطه

 علــى اخلــرباء احلكــوميني مــن الــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني أن يقــرِّروا كيفيــة  يتعــيَّن  -١٧
  .توزيع املهام واملسائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميادين اختصاصهم املختلفة

ن يم اخلرباء احلكوميون خطوط اتصاالت مفتوحة بالدولة الطرف املـستعَرضة ويتعـيَّ           ُيق  -١٨
  .عليهم أثناء ذلك إطالع األمانة باستمرار على كل ما جيرونه من اتصاالت

ــيَّن  -١٩ ــى النحــو       يتع ــروا عل ــتعراض، أن ينظ ــة االس ــة عملي ــى اخلــرباء احلكــوميني، طيل  عل
مها الدولة الطرف املستعَرضة مبختلف وسـائل االتـصال،   املناسب يف املعلومات واملواد اليت تقدّ  
  .على النحو املبّين يف اإلطار املرجعي

اخلـرباء احلكـوميني    عند االستيضاح والتماس معلومات إضافية، ينبغي أالّ يغيب عن بال             - ٢٠
 اهلـدف العـام   ما يّتسم بـه االسـتعراض مـن طـابع غـري خـصامي وغـري تـدّخلي وغـري عقـايب، وأنَّ                    
  .املنشود إمنا هو مساعدة الدولة الطرف املستعَرضة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال

 ة وأيّ يف غضون شهر واحد من تلقّي الرد على قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشامل                   -٢١
معلومــات تكميليــة تقــّدمها الدولــة الطــرف املــستعَرضة، يقــّدم اخلــرباء احلكوميــون إىل األمانــة   
ــات التوضــيح أو املعلومــات اإلضــافية أو األســئلة        ــشمل طلب ــا ي ــائج االســتعراض املكــتيب، مب نت

  .ضةالتكميلية، لكي ُتترَجم إىل لغات االستعراض احملّددة وتقدَّم إىل الدولة الطرف املستعَر
 اخلــرباء احلكوميــون، أثنــاء االســتعراض املكــتيب، تكــرار النــصوص الــيت ســبق    يتفــادى  -٢٢

ويكـون االسـتعراض املكـتيب مـوجزا وقائمـا         . ورودها يف قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الـشاملة         
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. على وقائع ويشتمل على أسباب قوية تعلّل االسـتنتاجات املستخلـصة يف االسـتعراض املكـتيب               
ــا  وعنــد اســتخدام . يــساعد علــى الفهــم يف هــذا الــصدد اســتخداُم لغــٍة موضــوعية وجمــّردة   وّمم

  . املختصرات بعبارات كاملةتلكاملختصرات ألول مرة جيب بيان ما ترمز إليه 
ي الدولــة الطــرف املــستعَرضة لنتــائج االســتعراض املكــتيب، بتنظــيم قّــتقــوم األمانــة، عقــب تل  -٢٣

يو جتمع اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة         جلسة تداول باهلاتف أو بالفيد    
ويقوم اخلرباء احلكوميون من الـدولتني الطـرفني املـستعرِضتني أثنـاء هـذه اجللـسة         . الطرف املستعَرضة 

 أن يستغرق احلـوار  ويتعيَّن. بعرض األجزاء اليت أعّدوها من االستعراض املكتيب وشرح االستنتاجات      
لي ذلك شـهرين، يف احلالـة املثلـى، وأن يتمحـور حـول طلبـات احلـصول علـى معلومـات أو                       الذي ي 

أسئلة حمّددة من اخلرباء احلكوميني جتيب عليها الدولة الطرف املـستعَرضة باسـتخدام خمتلـف وسـائل                 
احلوار، مبا يف ذلك التداول باهلاتف أو بالفيـديو وتبـادل الرسـائل اإللكترونيـة أو وسـائل أخـرى مـن                      

  . من اإلطار املرجعي واملبّين أدناه٢٤وسائل احلوار املباشر، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
، إذا وافقـــت علـــى ذلـــك الدولـــة الطـــرف  املكـــتيبينبغـــي أن ُيـــستكمل االســـتعراض   -٢٤

طريـة أو عقـد     قُاملستعَرضة، بأّي وسائل أخرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر، مثـل القيـام بزيـارة                   
 الدولـة الطـرف املـستعَرضة ختطـيط     لّىوتتـو . ترك يف مكتب األمم املتحـدة يف فيينـا    اجتماع مش 

ويف حــني . وتنظــيم الزيــارة القُطريــة أو االجتمــاع املــشترك يف مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا  
 علــى اخلــرباء احلكــوميني أن يّتخــذوا مجيــع تتــوىل األمانــة تيــسري مجيــع الترتيبــات العمليــة، فــإنَّ 

لالزمــة مــن جانبــهم للمــشاركة يف الزيــارة القُطريــة أو االجتمــاع املــشترك يف مكتــب  التــدابري ا
  . من اإلطار املرجعي٢٩األمم املتحدة يف فيينا، آخذين يف االعتبار الفقرة 

 على اخلرباء احلكوميني، أثنـاء الزيـارة القُطريـة أو االجتمـاع املـشترك يف مكتـب             يتعيَّن  -٢٥
  .لتقّيد باملبادئ واملعايري املبّينة يف التوجيهات العامة الواردة أعالهاألمم املتحدة يف فيينا، ا

ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا على حنـو فّعـال وبّنـاء يف كـل االجتماعـات،                    -٢٦
مبا يف ذلك اجللسات اإلعالمية الداخلية يف هناية كل يوم عمل، أو يف هنايـة الزيـارة القُطريـة أو      

  .شترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينااالجتماع امل
ُيتوقَّــع مــن اخلــرباء احلكــوميني التــزام االحتــرام والكياســة يف االجتماعــات، وذلــك           -٢٧

ع قّـ ويتو. بتقيُّدهم باألطر الزمنية احملّددة يف الربنامج وإتاحة الوقـت جلميـع األعـضاء للمـشاركة     
رونة، ألنّ الربنـامج قـد يتغّيـر أثنـاء الزيـارة           من اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفسه أن يتحلوا بامل        

  .القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
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ــة      -٢٨ ــها الدولـ ــيت قّدمتـ ــات الـ ــتكمال املعلومـ ــئلة اسـ ــستهدف األسـ ــي أن تـ ــرفينبغـ   الطـ
وميـون  ومـن مثّ، ينبغـي أن يلتـزم اخلـرباء احلك          . املستعَرضة وأن تقتصر علـى عمليـة االسـتعراض        

  .جانب احلياد وأن ميتنعوا عن إبداء آراء شخصية أثناء االجتماعات
ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يـدوِّنوا مالحظـاهتم أثنـاء االجتماعـات كلـها ّممـا يتـيح                    -٢٩

وعلــيهم أن ُيطلعــوا . إمكانيــة الرجــوع إليهــا عنــد إعــداد تقريــر االســتعراض القُطــري النــهائي   
ا األمانة كتابيـا علـى مـا لـديهم مـن آراء واسـتنتاجات أّوليـة، يف غـضون                  بعضهم بعضا وُيطلعو  

  .أسبوعني من انتهاء الزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
 على اخلـرباء احلكـوميني، خـالل املرحلـة النهائيـة مـن عمليـة االسـتعراض وعلـى                    يتعيَّن  -٣٠

ر مــن بــدء االســتعراض، أن يعــّدوا مــشروع تقريــر اســتعراض  األفــضل يف غــضون مخــسة أشــه 
طري مبساعدة من األمانة وباالستناد إىل املخطّط النموذجي، وأن ُيرسلوه إىل الدولة الطـرف               قُ

ــة االســتعراض احملــّددة   ــستعَرضة يف لغ ــر  . امل ــدة  أوجــه النجــاح  وحيــّدد التقري واملمارســات اجلي
. أن تنفيــذ االتفاقيـة والربوتوكــوالت امللحقـة هبــا  والتحـديات املطروحــة ويقـّدم مالحظــات بـش   

ــة الالزمــة       ــد االحتياجــات مــن املــساعدة التقني ــر، حــسب االقتــضاء، حتدي كمــا يتــضّمن التقري
وُتـــدرج تعليقـــات الدولـــة الطـــرف . لتحـــسني تنفيـــذ االتفاقيـــة والربوتوكـــوالت امللحقـــة هبـــا 

  .املستعَرضة يف مشروع تقرير االستعراض القُطري
ــورد  -٣١ ــة        ي ــن االتفاقي ــستعَرضة م ــواد امل ــذ امل ــشأن تنفي ــون مالحظــات ب  اخلــرباء احلكومي

  .وبروتوكوالهتا بإدراجها يف القانون الوطين، وكذلك تطبيقها على صعيد املمارسة العملية
واملمارســـات اجليـــدة أوجـــه النجـــاح حيـــّدد اخلـــرباء احلكوميـــون، فـــضال عـــن ذلـــك،   -٣٢

ــّدمون مال   ــة      والتحــديات املطروحــة، ويق ــن االتفاقي ــستعَرضة م ــواد امل ــذ امل ــشأن تنفي حظــات ب
  .وبروتوكوالهتا، واجملاالت اليت قد تستدعي تقدمي املساعدة التقنية

الدولــة الطــرف املــستعَرضة وحــسب االقتــضاء، جيــوز أن ُيطلــب إىل  طلــب بنــاًء علــى   -٣٣
ة التغلـب علـى     اخلرباء احلكوميني أيضا تزويُد الدولة الطرف املستعَرضة بتوضـيحات عـن كيفيـ            

التحــديات املــستبانة لــتمكني الدولــة الطــرف املعنيــة مــن تنفيــذ املــواد ذات الــصلة مــن االتفاقيــة 
  .وبروتوكوالهتا تنفيذاً تاماً وفّعاالً

ــستعَرضة        -٣٤ ــة الطــرف امل ــر االســتعراض القُطــري إىل الدول ــة مــشروع تقري ُترســل األمان
 حـوار بـني الدولـة الطـرف املـستعَرضة واخلـرباء             ويف حال عدم املوافقة، ُيجـَرى     . للموافقة عليه 

وجيـري فيمـا بعـد إعـداد خالصـة       . ل بتوافـق اآلراء إىل تقريـر هنـائي        صُّـ احلكوميني من أجل التو   
  .وافية هلذا التقرير واالتفاق عليها

 


