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

   عرب الوطنية املنظمة اجلرمية ملكافحة
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

  ٢٠١١مايو / أيار١٩- ١٧فيينا، 
   من جدول األعمال٣البند 

  ،  املقترحةليات االستعراضآلاإلطار املرجعي 
  ادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني، واملب

        واملخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطري
ملواضيع اتفاقية اجلرمية املنظّمة املنقَّح التوزيع اإلرشادي مشروع     

    والربوتوكوالت امللحقة هبا
 للفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح  الثانيــةدورة ُنــوقش توزيــع املــواد خــالل الــ   -١
ضوية املعــين باســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  العــ

ويـرد أدنـاه    . ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٦ إىل   ٢٣ا، املعقودة من    والربوتوكوالت امللحقة هب  
  .دورات االستعراض خاللتوزيع اجملاالت املواضيعية املُراد استعراضها 

    
     اجملال املواضيعيحسبالتوزيع املقترح للمواد : ألوىلدورة االستعراض ا    

 دورة االستعراض األوىل، ُيبيَّن أدناه التوزيـع املقتـرح للمـواد حـسب اجملـال                فيما خيصّ   -٢
  .املواضيعي
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ة لاملساعدة القانونية املتباد: املتعلقة بالتجرمي والتعاون الدويلاملواضيعية موعة اجمل    
     اجملرمنيوتسليم

  جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة  )١( من االتفاقية٥ة املاد
  جترمي غسل عائدات اجلرائم  )٢( من االتفاقية٦املادة 
  تدابري مكافحة غسل األموال   من االتفاقية٧املادة 
  جترمي الفساد  )٣( من االتفاقية٨املادة 
  تدابري مكافحة الفساد  )٤( من االتفاقية٩املادة 
  مسؤولية اهليئات االعتبارية  )٥(ن االتفاقية م١٠املادة 
  املصادرة والضبط   من االتفاقية١٢املادة 
  التعاون الدويل ألغراض املصادرة   من االتفاقية١٣املادة 
ف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو التصّر   من االتفاقية١٤املادة 

  املمتلكات املصادرة
  ةالوالية القضائي   من االتفاقية١٥املادة 
  تسليم اجملرمني   من االتفاقية١٦املادة 
  املساعدة القانونية املتبادلة   من االتفاقية١٨املادة 
  جترمي عرقلة سري العدالة  )٦( من االتفاقية٢٣املادة 
  تنفيذ االتفاقية   من االتفاقية٣٤املادة 
  التجرمي  بروتوكول االجتار باألشخاص من ٥املادة 
  التجرمي  ريب املهاجرينبروتوكول هت من ٦املادة 
  التجرمي   من بروتوكول األسلحة النارية٥املادة 
  وسم األسلحة النارية  بروتوكول األسلحة النارية من ٨املادة 

  
───────────────── 

  . من االتفاقية٣ و٢بالتزامن مع املادتني  )1(  
 . من االتفاقية٣ و٢بالتزامن مع املادتني  )2(  
فيما خيص البلدان اليت ليست دوال أطرافا يف اتفاقية األمم املتحدة .  من االتفاقية٣ و٢بالتزامن مع املادتني  )3(  

 .ملكافحة الفساد
 .فيما خيص البلدان اليت ليست دوال أطرافا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )4(  
 . من االتفاقية٣ و٢بالتزامن مع املادتني  )5(  
 . من االتفاقية٣ و٢بالتزامن مع املادتني  )6(  
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  التدريب واملساعدة التقنية  )٧( من االتفاقية٢٩املادة 
التنمية  تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى  )٨( من االتفاقية٣٠املادة 

  قتصادية واملساعدة التقنيةاال
    

     اجملال املواضيعيحسبالتوزيع املقترح للمواد : الثانيةدورة االستعراض     
ُيبيَّن أدنـاه التوزيـع املقتـرح للمـواد حـسب اجملـال             ،  الثانيةفيما خيص دورة االستعراض       -٣

  .املواضيعي
    

    ون املتعلقة بالتعاون الدويل وإنفاذ القان املواضيعيةموعةاجمل    
  تسليم اجملرمني  )٩( من االتفاقية١٦املادة 
  نقل األشخاص احملكوم عليهم   من االتفاقية١٧املادة 
  املساعدة القانونية املتبادلة  )١٠( من االتفاقية١٨املادة 
  التحقيقات املشتركة   من االتفاقية١٩املادة 
  أساليب التحري اخلاصة   من االتفاقية ٢٠املادة 
  نقل اإلجراءات اجلنائية  تفاقية من اال٢١املادة 
  إنشاء سجل جنائي   من االتفاقية٢٢املادة 
  محاية الشهود   من االتفاقية٢٤املادة 
  تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون   من االتفاقية٢٦املادة 
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون   من االتفاقية٢٧املادة 
ع وتبادل وحتليل املعلومات عن طبيعة مج   من االتفاقية٢٨املادة 

  اجلرمية املنظمة
  تبادل املعلومات وتوفري التدريب   من بروتوكول االجتار باألشخاص١٠املادة 
  التدابري احلدودية   من بروتوكول االجتار باألشخاص١١املادة 
  التعاون   من بروتوكول هتريب املهاجرين٧املادة 

───────────────── 
 .بالتزامن مع مواد أخرى سُتستعرض يف إطار هذه اجملموعة املواضيعية )7(  
 . املواضيعيةمواد أخرى سُتستعرض يف إطار هذه اجملموعةبالتزامن مع  )8(  
 .للتحديث عند االقتضاء خالل دورة االستعراض هذه )9(  
 .للتحديث عند االقتضاء خالل دورة االستعراض هذه )10( 
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  املعلومات )١١(املهاجرين من بروتوكول هتريب ١٠املادة 
  التدابري احلدودية   من بروتوكول هتريب املهاجرين١١املادة 
  االتفاقات والترتيبات   من بروتوكول هتريب املهاجرين١٧املادة 
  إعادة املهاجرين املهرَّبني )١٢( من بروتوكول هتريب املهاجرين١٨املادة 
  والضبط والتصّرفاملصادرة    من بروتوكول األسلحة النارية٦املادة 
  املعلومات   من بروتوكول األسلحة النارية١٢املادة 
        التعاون   من بروتوكول األسلحة النارية١٣املادة 

     املتعلقة بتدابري املنعاملواضيعيةموعة اجمل    
     املتعلقة باملساعدة وتدابري احلمايةاملواضيعيةموعة اجمل    

  ملساعدة التقنيةالتدريب وا  )١٣( من االتفاقية٢٩املادة 
تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية : تدابري أخرى  )١٤( من االتفاقية٣٠املادة 

  االقتصادية واملساعدة التقنية
    

     املواضيعي اجملالحسبالتوزيع املقترح للمواد : الثالثةدورة االستعراض     
 للمـواد حـسب اجملـال       ُيبيَّن أدنـاه التوزيـع املقتـرح      ،  الثالثةفيما خيص دورة االستعراض       -٤

  .املواضيعي
    

    بتدابري املنع املتعلقة  املواضيعيةموعةاجمل    
    املتعلقة باملساعدة وتدابري احلمايةاملواضيعية موعة اجمل    

  التدريب واملساعدة التقنية  )١٥( من االتفاقية٢٩املادة 
مية تنفيذ االتفاقية من خالل التن: تدابري أخرى  )١٦( من االتفاقية٣٠املادة 

  االقتصادية واملساعدة التقنية
 

───────────────── 
 . ُمدرجة أيضا يف اجملموعة املواضيعية املتعلقة بالتعاون الدويل١٠املادة  )11( 
 . املتعلقة بالتعاون الدويلاملواضيعيةموعة اجمل يف  ُمدرجة أيضا١٨املادة  )12( 
 . املواضيعيةبالتزامن مع مواد أخرى سُتستعرض يف إطار هذه اجملموعة )13( 
 . املواضيعيةبالتزامن مع مواد أخرى سُتستعرض يف إطار هذه اجملموعة )14( 
 . املواضيعيةبالتزامن مع مواد أخرى سُتستعرض يف إطار هذه اجملموعة )15( 
 . املواضيعيةبالتزامن مع مواد أخرى سُتستعرض يف إطار هذه اجملموعة )16( 


