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    احلكومي الدويل املفتوح العضويةالفريق العامل
  املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

  ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية 
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

  ٢٠١١مايو / أيار١٩- ١٧فيينا، 
   من جدول األعمال٤البند 

   اإلطار املرجعي آللية أو آليات االستعراض،
  ادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني، واملب

   :واملخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطري
        اقتراحات الدول األطراف واملوقِّعة ومبادراهتا

   حة للخرباء احلكوميني واألمانةمشروع املبادئ التوجيهية املنقَّ    
      بشأن إجراء االستعراضات القُطرية

    توجيهات عامة  -أوال  
اخلرباُء احلكوميون واألمانة، طيلة عملية االسـتعراض، باألحكـام ذات الـصلة            يسترشد    -١

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية واإلطار املرجعـي آلليـة اسـتعراض              
  .تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 ٤ مـن املـادة      ١يضع اخلرباء احلكوميـون يف اعتبـارهم، علـى وجـه اخلـصوص، الفقـرة                  -٢
من االتفاقية، اليت تنّص على أن تـؤدِّي الـدول األطـراف التزاماهتـا مبقتـضى االتفاقيـة علـى حنـو                      
يّتسق مع مبدأي املـساواة يف الـسيادة والـسالمة اإلقليميـة للـدول، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب                      

  . من كل من الربوتوكوالت امللحقة هبا١ من املادة ٢ من االتفاقية والفقرة ٣٧للمادة 
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 عن ذلـك، جيـري اخلـرباء احلكوميـون هـذه االستعراضـات وهـم يـدركون متامـا                    فضالً  -٣
  . من اإلطار املرجعي١١الغرض من عملية االستعراض كما هو حمّدد يف الفقرة 

.  كـل تفـاعالهتم أثنـاء عمليـة االسـتعراض          حيترم اخلرباء احلكوميون النـهج اجلمـاعي يف         -٤
ويتعــّين علــيهم أن . زاهـة  وُيتوقّـع منــهم أن يتـصرَّفوا بكياســة ولباقـة، ويلتزمــون املوضـوعية والــن    

  .يلتزموا املرونة يف هنجهم وُيبدوا االستعداد للتكّيف مع التغيريات يف اجلداول الزمنية
  .اءيعمل اخلرباء احلكوميون على أساس توافق اآلر  -٥
حيافظ اخلرباء احلكوميـون وأعـضاء األمانـة علـى سـّرية مجيـع املعلومـات الـيت حيـصلون               -٦

عليها أو يستخدموهنا أثناء عملية االستعراض القُطري، وكذلك على سّرية تقريـر االسـتعراض              
 فـإذا كانـت هنـاك أسـس جّديـة لالعتقـاد بـأنَّ             . القُطري، على النحو احملّدد يف اإلطار املرجعـي       

ــدول       خــبري ــسّرية، جيــوز لل ــة قــد أخــلَّ بواجــب احلفــاظ علــى ال ــاً أو عــضواً يف األمان اً حكومي
األطــراف املعنيــة أو األمانــة إبــالغ فريــق اإلشــراف علــى التنفيــذ بــذلك للنظــر يف األمــر واختــاذ 

  .إجراءات بشأنه، مبا يف ذلك إحالة املسألة إىل املؤمتر
ــضا أالّ خيــضع اخلــرباء احلكوميــ     -٧ ــع أي ــة  ُيتوقّ ــذ االتفاقي ــيمهم لتنفي ــأثري يف تقي . ون أليِّ ت

وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املعلومات املستمدَّة من املنظمات اإلقليمية والدولية املختصة الـيت              
دة إليهـا   تكون الدولة الطـرف اخلاضـعة لالسـتعراض عـضوا فيهـا والـيت تـشمل الواليـات املـسنَ                   

ــة    ــذ االتفاقي ــة هبــا، غــري أنَّ  مــسائل ذات صــلة باســتعراض تنفي  اخلــرباء والربوتوكــوالت امللحق
مها الدولة الطـرف اخلاضـعة      احلكوميني جيرون يف الوقت نفسه حتليلهم اخلاص للوقائع اليت تقدّ         

ــضيات احملــّددة اخلاضــعة        ــع املقت ــسقة مــع مجي لالســتعراض مــن أجــل اخلــروج باســتنتاجات مّت
  .ت امللحقة هبالالستعراض الواردة يف أحكام االتفاقية والربوتوكوال

 ُيشجَّع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االستعراض، على االتصال باألمانـة لطلـب أيِّ         -٨
  .مساعدة حيتاجون إليها

    
    توجيهات حمّددة إلجراء االستعراض  -ثانيا  

وفقــاً لإلطــار املرجعــي واعتبــارا ألمهيــة ضــمان كفــاءة عمليــة االســتعراض وفعاليتــها،      -٩
  .ستعراض بروح من التعاون البّناء واحلوار والثقة املتبادلةُتجرى عمليات اال

حتــرص الــدول األطــراف واألمانــة علــى التقّيــد باجلــداول الزمنيــة اإلرشــادية املبّينــة يف      -١٠
  .الفقرات أدناه

  : اخلرباء احلكوميون أنفسهم لعملية االستعراض بالقيام مبا يليعدُُّي  -١١
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والت امللحقـة هبـا واإلطـار املرجعـي لآلليـة، مبـا يف              دراسة االتفاقية والربوتوكـ     )أ(  
  ذلك هذه املبادئ التوجيهية، دراسة دقيقة؛

باألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظّمـة               اإلملام    )ب(  
 وكــذلك األعمــال التحــضريية للمفاوضــات مــن  )١(عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، 

إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة               أجل  
   وخصوصا األجزاء املتعلقة باملواد موضوع دورة االستعراض ذات الصلة؛)٢(،هبا

استعراض الردود املقّدمـة مـن الدولـة الطـرف اخلاضـعة لالسـتعراض يف قائمـة               )ج(  
لشاملة والوثائق املكّملة هلا واإلملام باملسائل اليت تعاجلها الدولة الطـرف           التقييم الذايت املرجعية ا   
  اخلاضعة لالستعراض؛

إبالغ األمانة عند احلاجة إىل معلومات ومواد إضـافية، وتـسليط الـضوء علـى                 )د(  
  .املسائل اليت تستلزم املزيد من التوضيح

ني الــذين يــشاركون يف عمليــة تــنظّم األمانــة دورات تــدريب دورّيــة للخــرباء احلكــومي  -١٢
االسـتعراض، مـن أجـل تعــريفهم باملبـادئ التوجيهيـة وتعزيـز قــدرهتم علـى املـشاركة يف عمليــة         

  .االستعراض
تبلّغ األمانة رمسيـاً الدولـةَ الطـرف اخلاضـعة لالسـتعراض والـدولتني الطـرفني القـائمتني                -١٣

ــدء إجــراء        ــاريخ ب ــه، يف غــضون شــهر واحــد مــن ســحب القرعــة، بت االســتعراض القُطــري  ب
وباملسائل اإلجرائية ذات الصلة، مبا يف ذلك اجلـدول الـزمين لتـدريب اخلـرباء واجلـدول الـزمين                   

  .املؤقت لالستعراض القُطري
تقوم الدولةُ الطرف اخلاضعة لالستعراض، يف غضون شهر من إبالغهـا رمسيـا، بتعـيني                 -١٤

ذلــك االتــصاالت احلكوميــة الدوليــة، جهــة اتــصال لتنــسيق مــشاركتها يف االســتعراض، مبــا يف 
وتنتـدب األمانـة   .  من اإلطار املرجعي، وتبلّغ األمانة باسم جهة االتصال تلـك  ١٧وفقاً للفقرة   

  .أحد موظفيها لكل عملية استعراض
ُتجري األمانة مشاورات مع الدولة الطرف اخلاضـعة لالسـتعراض والـدولتني الطـرفني                -١٥

 الزمين لالستعراض القُطري والشروط املتعلقة به، مبا يف ذلـك           القائمتني به بشأن وضع اجلدول    
.  للباب السادس مـن اإلطـار املرجعـي    اختيار لغة أو لغات العمل يف االستعراض القُطري، وفقاً        

  .وتوفِّر األمانة الترمجة من تلك اللغات وإليها طيلة عملية االستعراض
───────────────── 

  .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )1(  
  .A.06.V.5، رقم املبيع املرجع نفسه )2(  
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ون شـهرين مـن إبالغهـا رمسيـا ببـدء           تعمد الدولـة الطـرف اخلاضـعة لالسـتعراض، يف غـض             -١٦
إجراء االستعراض القُطري، إىل تزويد األمانة باملعلومات الالزمة بشأن امتثاهلـا وتنفيـذها لالتفاقيـة،         

وتـزّود األمانـةُ    . باالستعانة بقائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة كخطوة أوىل لتحقيق هذا الغـرض           
وتقوم األمانة، يف غضون شـهر واحـد   . ا من أجل إعداد الردودالدولةَ الطرف باملساعدة اليت تطلبه  

  . على القائمة املرجعية، بتقدمي ذلك الرّد للترمجة وتعميمه على اخلرباء احلكومينيي الرّدمن تلقّ
 رمسيــا ببــدء لالســتعراضيف غــضون شــهر واحــد مــن إبــالغ الدولــة الطــرف اخلاضــعة    -١٧

ء احلكوميـون جلـسة تـداول باهلـاتف أو الفيـديو تتـوىل              إجراء االستعراض القُطري، يعقد اخلربا    
األمانـة تنظيمهــا بغــرض التعريـف بكــل مــن الــدولتني الطـرفني القــائمتني باالســتعراض والدولــة    
الطرف اخلاضعة له وموظف األمانة املنتدب للعمل يف االسـتعراض القُطـري، وكـذلك بغـرض                

  .لالستعراض وشروطهالتوجيه العام، مبا يف ذلك استعراض اجلدول الزمين 
ر اخلــرباء احلكوميــون مــن الــدولتني الطــرفني القــائمتني باالســتعراض كيفيــة توزيــع يقــّر  -١٨

  .املهام والقضايا يف ما بينهم، كل يف ميدان اختصاصه
ــة الطــرف اخلاضــعة لالســتعراض،          -١٩ ــتح اخلــرباء احلكوميــون خطــوط اتــصال بالدول يف

  . بأول ما جيرونه من اتصاالت أوالًويطلعون األمانة يف الوقت نفسه على كل
ينظر اخلرباء احلكوميون على النحو املناسب، طيلـة عمليـة االسـتعراض، يف املعلومـات               -٢٠

واملواد اليت تقّدمها الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض مبختلف وسائل االتـصال، علـى النحـو            
  .املبّين يف اإلطار املرجعي

 عند االستيضاح والتماس معلومات إضـافية، ال يغيـب عـن بـال اخلـرباء احلكـوميني أنَّ           -٢١
اهلدف العام املنشود من االسـتعراض لـيس املواجهـة مـع الدولـة الطـرف اخلاضـعة لالسـتعراض                    

  .ل يف شؤوهنا الداخلية ومعاقبتها، وإمنا هو مساعدهتا على تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامالوالتدّخ
 علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة وأّي ون شــهر واحــد مــن تلقّــي الــرّديف غــض  -٢٢

معلومات تكميلية تقّدمها الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض، يقّدم اخلرباء احلكوميون إىل األمانة            
 نتائج االستعراض النظري، مبا يشمل طلبات التوضيح أو املعلومات اإلضافية أو األسـئلة التكميليـة،     

  .لكي ُتترَجم إىل لغات االستعراض احملّددة وتقدَّم إىل الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض
يتفــادى اخلــرباء احلكوميــون، أثنــاء االســتعراض النظــري، تكــرار النــصوص الــيت ســبق     -٢٣

ويكـون االسـتعراض النظـري مـوجزا وقائمـا          . ورودها يف قائمة التقييم الذايت املرجعية الـشاملة       
وّممـا يـساعد علـى    . ويشتمل على أسـباب قويـة تعلّـل اسـتنتاجات هـذا االسـتعراض       على وقائع   

وعنـد اسـتخدام املختـصرات ألول مـرة     . الفهم يف هذا الصدد استخداُم لغٍة موضـوعية وجمـّردة      
  .جيب بيان ما ترمز إليه تلك املختصرات بعبارات كاملة
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عراض لنتــائج االســتعراض تقــوم األمانــة، عقــب تلقّــي الدولــة الطــرف اخلاضــعة لالســت   -٢٤
النظري، بتنظيم جلسة تداول باهلاتف أو الفيديو يشارك فيها اخلرباء احلكوميـون مـن الـدولتني             

ويقـوم اخلـرباء احلكوميـون مـن        . الطرفني القـائمتني باالسـتعراض والدولـة الطـرف اخلاضـعة لـه            
 االسـتعراض النظـري     الدولتني الطرفني القائمتني باالستعراض بعرض األجزاء الـيت أعـّدوها مـن           

ومــن األفــضل أن يــستغرق احلــوار الــذي يلــي ذلــك . وشــرح االســتنتاجات أثنــاء هــذه اجللــسة
شهرين، بشأن طلبات احلصول على معلومات إضافية أو أسـئلة حمـّددة مـن اخلـرباء احلكـوميني             
 جتيب عليها الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض باستخدام خمتلف وسائل احلـوار، مبـا يف ذلـك      
التداول باهلاتف أو الفيديو وتبـادل الرسـائل اإللكترونيـة أو وسـائل أخـرى مـن وسـائل احلـوار          

  . من اإلطار املرجعي واملبّين أدناه٢٥املباشر، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
ينبغـــي أن ُيـــستكمل االســـتعراض النظـــري، إذا وافقـــت علـــى ذلـــك الدولـــة الطـــرف   -٢٥

 وسائل أخرى من وسائل احلوار املباشـر، مثـل القيـام بزيـارة قُطريـة          اخلاضعة لالستعراض، بأيّ  
وتتـولّى الدولـة الطـرف اخلاضـعة     . أو عقد اجتمـاع مـشترك يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا              

لالستعراض ختطيط وتنظيم الزيارة القُطرية أو االجتماع املـشترك يف مكتـب األمـم املتحـدة يف                 
 تيـسري مجيـع الترتيبـات العمليـة، يتخـذ اخلـرباء احلكوميـون مجيـع                 ويف حني تتـوىل األمانـة     . فيينا

التــدابري الالزمــة مــن جانبــهم للمــشاركة يف الزيــارة القُطريــة أو االجتمــاع املــشترك يف مكتــب  
  .األمم املتحدة يف فيينا

د اخلرباء احلكوميون، أثناء الزيارة القُطرية أو االجتماع املـشترك يف مكتـب األمـم               يتقّي  -٢٦
  .تحدة يف فيينا، باملبادئ واملعايري املبّينة يف التوجيهات العامة الواردة أعالهامل

ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا مشاركة فّعالة وبّنـاءة يف كـل االجتماعـات،                 -٢٧
مبــا يف ذلــك اجللــسات الداخليــة الســتخالص املعلومــات يف هنايــة كــل يــوم عمــل، أو يف هنايــة   

  .طرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فييناالزيارة القُ
ُيتوقَّــع مــن اخلــرباء احلكــوميني التــزام االحتــرام والكياســة يف االجتماعــات، وذلــك           -٢٨

ويتوقّـع  . بتقيُّدهم باألطر الزمنية احملّددة يف الربنامج وإتاحة الوقـت جلميـع األعـضاء للمـشاركة     
 الربنـامج قـد يتغّيـر أثنـاء الزيـارة          وا باملرونة، ألنَّ   نفسه أن يتحلّ   من اخلرباء احلكوميني يف الوقت    

  .القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
ينبغي أن تستهدف األسئلة استكمال املعلومات اليت قّدمتـها الدولـة الطـرف اخلاضـعة                  -٢٩

 يلتــزم اخلــرباء احلكوميــون جانــب ومــن مثّ،. لالســتعراض وأن تقتــصر علــى عمليــة االســتعراض
  .احلياد وميتنعون عن إبداء آراء شخصية أثناء االجتماعات
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ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يـدوِّنوا مالحظـاهتم أثنـاء االجتماعـات كلـها ّممـا يتـيح                    -٣٠
وُيطلعـون بعـضهم بعـضا      . إمكانية الرجوع إليها عند إعداد تقرير االستعراض القُطري النـهائي         

وُيطلعون األمانة كتابيا على ما لـديهم مـن آراء واسـتنتاجات أّوليـة، يف غـضون أسـبوعني مـن                     
  .انتهاء الزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

 اخلرباء احلكوميون، خالل املرحلة النهائية من عمليـة االسـتعراض القطـري وعلـى               عدُُّي  -٣١
ــضل يف غــضون  ــر اســتعراض قُطــري       األف ــشروع تقري ــدء االســتعراض، م ــن ب  مخــسة أشــهر م

ــة الطــرف         ــلوه إىل الدول ــوذجي، وأن ُيرس ــط النم ــتناد إىل املخطّ ــة وباالس ــن األمان ــساعدة م مب
ــه   ــدة    . اخلاضــعة لالســتعراض باللغــة احملــّددة ل ــر أوجــه النجــاح واملمارســات اجلي وحيــدِّد التقري

. أن تنفيــذ االتفاقيـة والربوتوكــوالت امللحقـة هبــا  والتحـديات املطروحــة ويقـّدم مالحظــات بـش   
دة مــن املــساعدة التقنيــة الالزمــة  كمــا يتــضّمن التقريــر، حــسب االقتــضاء، االحتياجــات احملــدّ  

وُتدرج تعليقات الدولـة الطـرف اخلاضـعة        . لتحسني تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا     
  .لالستعراض يف مشروع تقرير االستعراض القُطري

يضمِّن اخلرباء احلكوميون مشروع التقريـر مالحظـات بـشأن إدراج املـواد املـستعَرضة                 -٣٢
  .من االتفاقية وبروتوكوالهتا يف القانون الوطين، وكذلك تطبيقها على صعيد املمارسة العملية

 عـــن ذلـــك، أوجـــه النجـــاح واملمارســـات اجليـــدة حيـــّدد اخلـــرباء احلكوميـــون، فـــضالً  -٣٣
روحــة ويقــّدمون مالحظــات بـــشأن تنفيــذ املــواد املــستعَرضة مــن االتفاقيـــة        والتحــديات املط 

  .وبروتوكوالهتا، واجملاالت اليت قد تستدعي تقدمي املساعدة التقنية
بنــاًء علــى طلــب الدولــة الطــرف اخلاضــعة لالســتعراض وحــسب االقتــضاء، جيــوز أن     -٣٤

ضعة لالستعراض بتوضيحات عـن     ُيطلب من اخلرباء احلكوميني أيضا تزويُد الدولة الطرف اخلا        
يات املـستبانة لـتمكني الدولـة الطـرف املعنيـة مـن تنفيـذ املـواد ذات         ب علـى التحـدّ  كيفيـة التغلّـ  

  .الصلة من االتفاقية وبروتوكوالهتا تنفيذاً تاماً وفّعاالً
ُترســـل األمانـــة مـــشروع تقريـــر االســـتعراض القُطـــري إىل الدولـــة الطـــرف اخلاضـــعة    -٣٥

ويف حال عدم املوافقة، ُيجَرى حوار بـني الدولـة الطـرف اخلاضـعة            . افقة عليه لالستعراض للمو 
 يف مـا  عـدُّ وُت. لالستعراض واخلرباء احلكوميني من أجـل التوصُّـل بتوافـق اآلراء إىل تقريـر هنـائي            

  .بعد خالصة وافية هلذا التقرير ويتفق عليها
 


