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 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  األمم املتحدة املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية 

   ملنظمة عرب الوطنيةا ملكافحة 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 ومبادراهتااقتراحات الدول األطراف واملوقِّ
    لتقارير االستعراض القُطريمشروع املخطط النموذجي    

      **واخلالصات الوافية
  خبصوص تنفيذ ] امسا الدولتني املستعرِضتني[االستعراض الذي قامت به     

  من اتفاقية ] )أرقامها(رقمها ) [املواد(املادة ] اسم الدولة املستعَرضة[
] أرقام مواد[ومواد [األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية 

      ]اإلطار الزمين[لدورة االستعراض ] الربوتوكوالت امللحقة هبا
    مقّدمة  -أوالً  

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة                أُنشئ مؤمتر األطـراف يف        -١
 مـن االتفاقيـة لكـي يـضطلع جبملـة أمـور منـها التـشجيع علـى تنفيـذ االتفاقيـة            ٣٢باملـادة    عمال

  .واستعراض تنفيذها
───────────────── 

  * CTOC/COP/WG.5/2011/1.  
 .التذييل الثاين، املرفق األول، ٥/٥ؤمتر املقرار   **  
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 ١ عمال بـالفقرة   و  من االتفاقية  ٣٢ من املادة    ٤ و ٣لفقرتني  سوف ُتنشأ اآللية وفقا ل    و  -٢
  االتفاقيـة، الـيت تـنص علـى أن تـؤدِّي الـدول األطـراف التزاماهتـا مبقتـضى هـذه                      من ٤من املادة   

عـدم   والسالمة اإلقليميـة للـدول  احترام  املساواة يف السيادة وادئاالتفاقية على حنو يتفق مع مب 
  .التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

قـدمي املـساعدة إىل الـدول       وآلية االستعراض هذه عملية حكومية دوليـة هـدفها العـام ت             -٣
  .األطراف يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا، حسب االقتضاء

  .تستند عملية االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعراضو  -٤
    

    العملية  -ثانياً  
ــب         -٥ ــن جان ــا م ــة وبروتوكوالهت ــذ االتفاقي ــايل لتنفي ــتعراض الت ــستند االس ــة  [ي اســم الدول

ــستعَرضة ــن       إىل ا] امل ــواردة م ــشاملة ال ــة ال ــذايت املرجعي ــيم ال ــة التقي ــى قائم ــرد عل ــة  [ل اســم الدول
 مــن اإلطــار املرجعــي ونتــائج ٢٦وإىل أي معلومــات تكميليــة مقّدمــة وفقــا للفقــرة  ] املــستعَرضة

بواسـطة  ] أمساء الدولتني املستعرِضتني والدولة املستعَرضة    [احلوار البّناء بني اخلرباء احلكوميني من       
 أو تبــادل الرســائل اإللكترونيــة أو أي وســائل  التــداول باالتــصاالت املرئيــة باهلــاتف أوالتــداول[

  .]أمساء اخلرباء املشاركني[، ومبشاركة ]أخرى من وسائل احلوار املباشر وفقا لإلطار املرجعي
ــة     -٦: اختياري[ ــة مبوافقـ ــارة قُطريـ ــستعَرضة [أُجريـــت زيـ ــة املـ ــم الدولـ ــن ] اسـ ــاريخ[مـ   ] تـ

  ]].تاريخ[إىل 
  أو

يف مكتـب   ] امسا الـدولتني املـستعرِضتني    [و] اسم الدولة املستعَرضة  [ُعقد اجتماع مشترك بني     [
  ].]تاريخ[إىل ] تاريخ[األمم املتحدة يف فيينا من 

    
    اخلالصة الوافية  -ثالثاً  

  :خالصة ما يلي[  -٧

  أوجه النجاح واملمارسات اجليدة؛  )أ(  

  ذ، عند االنطباق؛التحديات اليت تعترض سبيل التنفي  )ب(  

  املالحظات املتعلقة بتنفيِذ املواد قيد االستعراض؛  )ج(  
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ــة       )د(   ــة الالزمــة لتحــسني تنفيــذ االتفاقي االحتياجــات احملــّددة مــن املــساعدة التقني
  .]وبروتوكوالهتا

    
      تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا  -رابعاً  

    ]عند االنطباق[ التصديق على االتفاقية وبروتوكوالهتا  - ألف  
وصـــّدقت عليهـــا يف ] تـــاريخ[علـــى االتفاقيـــة يف ] اســـم الدولـــة املـــستعَرضة[وقّعـــت   -٨
  ].تاريخ[صك التصديق لدى األمني العام يف ] اسم الدولة املستعَرضة[وأودعت ]. تاريخ[
  ]نفس املعلومات فيما يتعلق بالربوتوكوالت اليت تكون الدولة طرفا فيها[
 -التـشريع اخلـاص بتنفيـذ االتفاقيـة         ] تاريخ[يف  ] يئة التشريعية الوطنية  اسم اهل [اعتمدت    -٩

وبـدأ نفـاذ هـذا التـشريع يف          -] التـصديق علـى االتفاقيـة     ب  اخلـاص  عنـوان القـانون   [بعبارة أخرى   
]. اسـم ورقـم وتـاريخ املنـشور الرمسـي الـذي أُعلـن فيـه اعتمـاد هـذا القـانون                     [وُنِشر يف   ] تاريخ[

  ].ملخَّص تشريع التصديق على االتفاقية[لتنفيذي ويشمل هذا التشريع ا
    

    ]اسم الدولة املستعَرضة[النظام القانوين يف   - باء  
يــذكر مــا إذا كانــت املعاهــدات ذاتيــة  [مــن الدســتور علــى ] رقــم املــادة[تــنص املــادة   -١٠

  .]. ذلكالتنفيذ أم أهنا حتتاج إىل تشريع لتنفيذها، ومرتبة االتفاقية يف سلم القانون، وما إىل
    

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

  ]عنوان املادة[

  ] اهلامش األمينمع اإلزاحة عننص املادة، يدرج [
    

    ملّخص املعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ املادة  )أ(  
ايت املرجعيــة املعلومــات املقّدمــة مــن الدولــة املــستعَرضة مــن خــالل قائمــة التقيــيم الــذ [  -١١

ــة مقّدمــة وفقــا للفقــرة    ــشاملة وأي معلومــات تكميلي  مــن اإلطــار املرجعــي، ويف ســياق  ٢٧ال
  .]احلوار البّناء
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    املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  )ب(  
، وتبعاً لنطـاق دورة االسـتعراض     . مالحظات اخلرباء احلكوميني فيما يتعلّق بتنفيذ املادة      [  -١٢

الطريقة اليت اتُّبعـت يف مواءمـة القـانون الـوطين مـع هـذه املـادة              يها بشأن    املتوصل إل  االستنتاجات
  ].من االتفاقية، فضال عن تنفيذ املادة يف املمارسة العملية

املالحظات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة، مبا يف ذلـك أوجـه النجـاح واملمارسـات اجليـدة                [  -١٣
  ].والتحديات يف جمال تنفيذها

    
    ح واملمارسات اجليدةأوجه النجا  )ج(  

  ].حتديد أوجه النجاح واملمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة، عند االنطباق[  -١٤
    

    التحديات، عند االنطباق  )د(  
  ].حتديد أي حتديات تعترض التنفيذ، عند االنطباق[  -١٥
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية  )ه(  
، واألولويـات واإلجـراءات الالزمـة لتحـسني         حتديد االحتياجات من املساعدة التقنيـة     [  -١٦

  ].تنفيذ االتفاقية، عند االنطباق
    

    ]اسم الربوتوكول[بروتوكول تنفيذ مواد خمتارة من   - دال  
  ]. مماثل ملا ورد يف الباب السابقيُيتبع نسق هيكلي وسرد[
 


