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    ديباجة  
 عــرب نظّمــةكافحــة اجلرميــة امل مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة مل٤ مــن املــادة ١عمــالً بــالفقرة   -١

ي الدول األطراف التزاماهتـا مبقتـضى االتفاقيـة علـى حنـو يتفـق             دِّ اليت تنص على أن تؤ     )١(الوطنية،
مع مبدأي املـساواة يف الـسيادة والـسالمة اإلقليميـة للـدول ومـع مبـدأ عـدم التـدّخل يف الـشؤون                      

 مـن  ٢ مـن االتفاقيـة والفقـرة     ٣٧ة   ومع إيـالء االعتبـار الواجـب للمـاد         الداخلية للدول األخرى،  
 ينـشئ مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة          )٢( من كل بروتوكول من الربوتوكوالت امللحقة هبـا،        ١املادة  

ــة    نظّمــةاألمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل  ــذ االتفاقي ــة الســتعراض تنفي ــة التالي ــة اآللي  عــرب الوطني
  )٣(.والربوتوكوالت امللحقة هبا

    
    مقدِّمة  -أوالً 

 عـرب الوطنيـة     نظّمـة تشتمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل           -٢
الثـاين  علـى عمليـة اسـتعراض تـسترشد باملبـادئ الـواردة يف البـابني              ") اآلليـة "ُتسمَّى فيما يلـي     (
 مـن أمانـٍة     وتتلقّى اآلليـة الـدعم    . عرابال، وُتجرى وفقا لألحكام الواردة يف الباب         أدناه ثالثالو

  .سابعال للباب سادس، وُتموَّل وفقاًالامس واخلحسبما يبّينه البابان 
    

    املبادئ اإلرشادية لآللية وخصائصها  -ثانياً 
 :يتعيَّن يف اآللية ما يلي  -٣

 ؛واحليادل والشمول سم بالشفافية والكفاءة وعدم التدّخأن تّت )أ( 

 تيب التصنيفي؛ شكل من أشكال التر تفضي إىل أيِّأالّ )ب( 

 املمارسات اجليدة ومواجهة التحديات؛للتشارك يف أن تتيح فرصا  )ج( 

أن تــــساعد الــــدول األطــــراف علــــى تنفيــــذ االتفاقيــــة، وعنــــد االقتــــضاء،    )د( 
 الربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذاً فّعاالً؛

 سبان اّتباع هنج جغرايف متوازن؛أن تأخذ يف احل )ه( 

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧، اجمللدات املرجع نفسه )2(  
  .ا تعين الربوتوكوالت اليت تكون الدولة طرفا فيهايف مجيع أجزاء النص، ُتفهم هذه العبارة على أهن )3(  
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صومة واملعاقبـة وتـشّجع علـى انـضمام مجيـع دول العـامل               موقف اخل  جتتنبأن   )و( 
 إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

ــادئ توجيهيــة راســخة وواضــحة بــشأن جتميــع        )ز(  ــستند يف عملــها إىل مب أن ت
املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مسأليت احلفاظ على السرية وعرض النتـائج              

  اهليئة املختّصة باختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛على املؤمتر، وهو

أن حتّدد، يف أبكر مرحلة ممكنـة، مـا تواجهـه الـدول األطـراف مـن صـعوبات يف                     )ح( 
الوفاء بالتزاماهتـا مبقتـضى االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، حـسب االقتـضاء، ومـا تّتبعـه مـن                       

  التفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛ممارسات جيدة يف جهودها الرامية إىل تنفيذ ا

أن تّتسم بطابع تقين وتشّجع على التعـاون البّنـاء يف مجلـة أمـور منـها املـسائل             )ط( 
 املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛

 ذات الـصلة،     القائمـة  يـة أن تكون مكّملة آلليات االستعراض الدوليـة واإلقليم        )ي( 
 .ضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهودلكي يتسىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقت

 .كوميةً دوليةًتكون اآللية عمليةً ح  -٤

 من االتفاقية، ال ُتّتخذ اآللية أداةً للتـدّخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول                ٤وفقاً للمادة     -٥
املساواة بني الدول األطراف وسيادهتا، وُتجـرى عمليـة االسـتعراض           األطراف بل حتترم مبدأي     

 .عة االنتقائيةز لنمبنأى عن األهواء السياسية وا

تشّجع اآللية على قيام الدول األطـراف بتنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،           -٦
 .سب مقتضى احلال، وكذلك على التعاون بني الدول األطرافحب

ليــة فرصــاً لتبــادل اآلراء واألفكــار واملمارســات اجليــدة، ّممــا يــسهم يف تعزيــز   تتــيح اآل  -٧
 . عرب الوطنية ومكافحتهانظّمةالتعاون بني الدول األطراف على منع اجلرمية امل

تضع اآللية يف احلسبان مستويات التنمية لدى الدول األطـراف، وكـذلك تنـّوع نظمهـا                -٨
 .قتصادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد القانونية فيهاالقضائية والقانونية والسياسية واال

وتبعــاً لــذلك، تــسعى اآلليــة إىل  .اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة عمليــة مــستمرة وتدرجييــة   -٩
  .باع هنج متدّرج وشاملاّت
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 عالقة اآللية مبؤمتر األطراف  -ثالثاً 
  

   ٣٢سلطة املــؤمتر، وفقــا للمــادة خيــضع اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة وآليــة االســتعراض لــ  -١٠
 .من االتفاقية

    
      عملية االستعراض  -رابعاً 

    األهداف  - ألف  
ــادة      -١١ ــة، وخــصوصا امل ــساقاً مــع أحكــام االتفاقي ــإنَّ ٣٢اّت ــها، ف ــة   من  الغــرض مــن عملي

االســتعراض هــو مــساعدة الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا، حــسب          
 :الصدد، تتوّخى عملية االستعراض حتقيق مجلة أمور منهاويف هذا . االقتضاء

  منها؛١تعزيز أغراض االتفاقية املبّينة يف املادة   )أ(  

 ٢تعزيز أغراض الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقيـة، والـيت ورد بياهنـا يف املـادة                 )ب( 
 من كل واحد من الربوتوكوالت؛

 تتخـذها الـدول األطـراف يف تنفيـذ          تزويد املـؤمتر مبعلومـات عـن التـدابري الـيت            )ج(  
االتفاقيـة والربوتوكــوالت امللحقـة هبــا، حــسب مقتـضى احلــال، والـصعوبات الــيت تواجههــا يف     

 القيام بذلك؛

مــساعدة الــدول األطــراف علــى حتديــد االحتياجــات اخلاصــة مــن املــساعدة      )د(  
 التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية؛

 عـــرب الوطنيـــة نظّمـــةشجيع وتيـــسري التعـــاون الـــدويل علـــى منـــع اجلرميـــة املتـــ  )ه(  
 ومكافحتها؛

الــدول األطــراف يف تنفيــذ واســتخدام اجتاهــات تزويــد املــؤمتر مبعلومــات عــن   )و(  
 وعــن املمارســات اجليــدة الــيت تّتبعهــا هــاجوانــب جناحواالتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا 

 ؛ واحتياجاهتا من املساعدة التقنية ذلكوالتحّديات اليت تواجهها يف

تــشجيع وتيــسري تبــادل املعلومــات واملمارســات واخلــربات املكتــسبة يف تنفيــذ   )ز(  
  .االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
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    االستعراض القُطري  - باء  
ا  وهي تـشمل تـدرجيياً تنفيـذ االتفاقيـة بكاملـه     .ُتطبَّق اآللية على مجيع الدول األطراف       -١٢

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا

ــة دورة         -١٣ ــة يف بداي ــاً يف االتفاقي ــيت تكــون أطراف ــدول ال ــع ال ــام اســتعراض مجي ــي إمت ينبغ
ه جيــوز يف ظــروف اســتثنائية أن يقــّرر  غــري أنَّــ. االســتعراض قبــل بــدء دورة اســتعراض جديــدة 

اخلاصـة بالـدورة    املؤمتر استهالل دورة استعراض جديدة قبل إمتـام مجيـع عمليـات االسـتعراض               
وال ختضع أي دولة طرف لالستعراض مرتني خالل دورة اسـتعراض واحـدة، وذلـك               . السابقة

وخالل دورة االستعراض، ينبغـي     . دون املساس حبق الدولة الطرف يف تقدمي معلومات جديدة        
ــع         ــة وجلميـ ــة لالتفاقيـ ــك الدولـ ــذ تلـ ــة الطـــرف تنفيـ ــذ يف الدولـ ــتعراض التنفيـ ــشمل اسـ أن يـ

تـشمل  سـوف   ومن أجل تنظيم عمليات االستعراض،      . ت اليت أصبحت طرفاً فيها    الربوتوكوال
  .االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبامسائل ُمختارة تتناوهلا استعراض ة دوركل 

جيب أن يكون عـدد الـدول األطـراف الـيت تـشارك مـن كـل جمموعـة إقليميـة يف عمليـة                      -١٤
تلك اجملموعـة اإلقليميـة وعـدد أعـضائها مـن الـدول             االستعراض يف سنة معّينة متناسبا مع حجم        

وجيري اختيـار الـدول األطـراف املـشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف سـنة               . األطراف يف االتفاقية  
وجيــوز للدولــة . معّينــة مــن دورة االســتعراض عــن طريــق القرعــة يف بدايــة كــل دورة اســتعراض  

راض يف سنة معّينة أن ترجئ مشاركتها إىل        الطرف اليت يقع عليها االختيار للمشاركة يف االستع       
 وجيـوز للـدول األطـراف      .السنة التالية من دورة االستعراض، إذا كان لديها مربِّر معقـول لـذلك            

  .اليت مل حين بعد موعد خضوعها لالستعراض يف سنة معّينة أن تتطّوع للخضوع لالستعراض

ها املــؤمتر عــن امتثاهلــا وتنفيــذها تــزوِّد كــل دولــة طــرف األمانــة باملعلومــات الــيت يطلبــ   -١٥
، حسب االقتضاء، باستخدام قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة    والربوتوكوالت امللحقة هبا لالتفاقية  
وتقّدم الدول األطـراف ردوداً     .  كخطوة أولية لتحقيق هذا الغرض      اليت اعتمدها املؤمتر   الشاملة

  .كاملة وحمّدثة ودقيقة ويف حينها

نة إىل الدول األطراف املـساعدة الـيت تطلبـها مـن أجـل إعـداد الـردود علـى                    تقّدم األما   -١٦
  .أسئلة القائمة املرجعية

ــسيق        -١٧ ــصال لتن ــة ات ــة طــرف جه ــّين كــل دول ــب  تع ــع جوان ــة  مجي ــشاركتها يف عملي م
 وتــسعى كــل دولــة طــرف إىل تعــيني شــخص أو أشــخاص ملهّمــة االتــصال ّممــن    .االســتعراض

 الالزمــة بأحكــام االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا الــيت أصــبحت  لــديهم اخلــربة الفنيــةتتــوافر
  .طرفاً فيهااملُسَتعرضة الدولة 
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    إجراء االستعراض القُطري  - ١  
يقوم باستعراض كل دولة طـرف يف االتفاقيـة دولتـان أُخريـان مـن الـدول األطـراف يف                      -١٨

 دولتـان أُخريـان مـن الـدول      تأحد الربوتوكـوال  يقوم باستعراض كل دولة طرف يف        و .االتفاقية
وتـشارك الدولـة الطـرف املـستعَرضة مـشاركة نـِشطة يف عمليـة               . الربوتوكول نفسه األطراف يف   
  .االستعراض

ــن الربوتوكــوالت         -١٩ ــدٍد م ــا طــرفني يف ع ــستعرَِضتني أن تكون ــدولتني الطــرفني امل جيــوز لل
  .املستعَرضة طرفاً فيهااليت تكون الدولة امللحقة باالتفاقية يفوق عدد الربوتوكوالت 

تكون إحدى الدولتني الطرفني املـستعرِِضتني منتميـة إىل املنطقـة اجلغرافيـة نفـسها الـيت                   -٢٠
تنتمـي إليهــا الدولـة الطــرف املـستعَرضة، ويكــون لــديها، إن أمكـن، نظــام قـانوين مماثــل لنظــام      

 يف القُرعـة  طريـق  وجيـرى اختيـار الـدول األطـراف املـستعرِضة عـن           . الدولة الطرف املـستعَرضة   
وجيوز للدولـة   . بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ تقوَم الدول األطراف باستعراضات متبادلة           

 يف ظــروف وجيــوز. رعــة مــرتني علــى األكثــرقُاملــستعَرضة أن تطلــب تكــرار ســحب الالطــرف 
  .رعة أكثر من مرتنيقُاستثنائية تكرار سحب ال

ن ترفض االضطالع بدور الدولـة الطـرف املـستعرِضة يف           جيوز للدولة الطرف املستعَرضة أ      -٢١
وجيوز للدولة الطرف اليت ُتختار للقيام بدور الدولة املستعرِضة أن  تـرفض االضـطالع               . السنة ذاهتا 

وحبلول هنايـة دورة   . ويكرر سحب القرعة يف كلتا احلالتني     . بذلك الدور مرة أخرى يف تلك السنة      
 هبا وأن تكون، كدولـة      اصٍّخ طرف قد خضعت الستعراض      االستعراض جيب أن تكون كل دولة     

طــرف مــستعرِضة، قــد أجــرت استعراضــا واحــدا علــى األقــل وحبــد أقــصى كقاعــدة عامــة ثالثــة      
 .وينبغي العمل على توسيع نطاق الدول املستعرِضة إىل أقصى حد ممكن. استعراضات

ــة طــرف خــرباَء حكــوميني يــصل عــددهم إىل      -٢٢ ــام  خــبري١٥ُتعــّين كــلُّ دول   اً لغــرض القي
ــة ذات الــصلة يف اجملــاالت    . بعمليــة االســتعراض ويكــون هــؤالء اخلــرباء ّممــن لــديهم اخلــربة الفني

لربوتوكوالت الـيت تكـون تلـك       املتـصلة بـا   املشمولة يف دورة االستعراض، مبا يف ذلك يف املسائل          
  . طرفاً فيهاةالدول

يـار الـدول األطـراف املـستعرِضة،        تعّد األمانـة وتعّمـم، قبـل موعـد سـحب القرعـة الخت               -٢٣
قائمة بأمساء أولئك اخلرباء احلكوميني، تتضّمن معلومات عن خرباهتم املهنيـة ومناصـبهم احلاليـة،               
واملناصب ذات الصلة اليت شغلوها أو األنشطة ذات الصلة الـيت اضـطلعوا هبـا وجمـاالت خـرباهتم                   

ف إىل تزويد األمانة باملعلومـات الالزمـة   وتسعى الدول األطرا . الالزمة لدورة االستعراض املعنية   
  .لتنظيم تلك القائمة وحتديثها باستمرار
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ُتجــري الــدولتان الطرفــان املــستعرِِضتان، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني     -٢٤
 استعراضـاً   ،")املبـادئ التوجيهيـة   "ى فيمـا يلـي      سمَُّت (القُطريةواألمانة بشأن إجراء االستعراضات     

 مـن الدولـة الطـرف املـستعَرضة علـى أسـئلة قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة                   ة الوارد ودمكتبّياً للرد 
 ، يركِّز على التدابري املتَّخـذة لتنفيـذ االتفاقيـة         ودويتضّمن االستعراض املكتيب حتليال للرد    . الشاملة

  .يات اليت اعترضت سبيلهلتحّد وعلى جوانب النجاح يف تنفيذها واوالربوتوكوالت امللحقة هبا

 وطبقـاً للمبـادئ التوجيهيـة، أن        الثـاين جيوز، وفقاً للمبادئ اإلرشـادية املبيَّنـة يف البـاب             -٢٥
تطلب الـدولتان الطرفـان املـستعرِِضتان، بـدعم مـن األمانـة، إىل الدولـة الطـرف املـستعَرضة أن                     

. ليــة ذات صــلة باالســتعراضتقــّدم إيــضاحات أو معلومــات إضــافية أو أن تعــاجل مــسائل تكمي
ــاء املترتـّـ   ــها التواصــل باهلــاتف أو   وميكــن إجــراء احلــوار البّن التــداول ب علــى ذلــك بوســائل من

  .أو تبادل الرسائل اإللكترونية، حسبما يكون مناسباًباالتصاالت املرئية 

ه، وذلـك بالتـشاور      الزمين لكل استعراض قُطري وشـروط       األمانة إعداد اجلدول   لّىتتو  -٢٦
ــولّى معاجلــة مجيــع     مــ ــة الطــرف املــستعَرضة، كمــا تت ــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني والدول ع ال

وينبغي أن ُتصمَّم هذه االستعراضات حبيـث ال تـستغرق، يف           . املسائل ذات الصلة باالستعراض   
  .احلالة املثلى، أكثر من ستة أشهر

ـــُطري     -٢٧ يــستند إىل املخطّــط يــتمّخض االســتعراض القُطــري عــن إعــداد تقريــر اســتعراض ق
  .النموذجي

  :ُتجرى عملية االستعراض القُطري على النحو التايل  -٢٨

يستند االستعراض املكتيب إىل الردود على أسئلة قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة               )أ(  
   معلومات تكميلية تقّدمها الدولة الطرف املستعَرضة؛الشاملة وأّي

رباء احلكوميني، تقوم الدولة الطـرف املـستعَرضة         بني اخل  البّناءيف سياق احلوار      )ب(  
بتيسري تبـادل املعلومـات ذات الـصلة بتنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا الـيت تكـون                      

  الدولة الطرف املستعَرضة طرفاً فيها؛

 دولية أو إقليمية خمتـصة      منظّمةإذا كانت الدولة الطرف املستعَرضة عضوا يف          )ج(  
 مسائل ذات صلة باالستعراض، جيـوز للـدولتني الطـرفني املـستعرِضتني أن تنظـرا       تشمل واليتها 

  .معلومات ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية  مننظّمةفيما أصدرته تلك امل

ــذايت        -٢٩ ــيم ال ــة الطــرف املــستعَرضة إىل إعــداد ردودهــا علــى أســئلة قائمــة التقي تــسعى الدول
اسعة النطـاق علـى الـصعيد الـوطين مـع كـل املعنـيني               املرجعية الشاملة من خالل إجراء مشاورات و      

  . القطاع اخلاص واألفراد واجلماعات خارج القطاع العاممبا يف ذلكمن أصحاب املصلحة، 



 

V.12-51027 9 
 

CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.2 

ـــ   -٣٠ ــتعراض املكت ــستكمل االسـ ــة الطـــرف   ي بينبغـــي أن ُيـ ــى ذلـــك الدولـ ، إذا وافقـــت علـ
قيـام بزيـارة قُطريـة أو عقـد         املستعَرضة، بـأّي وسـائل أخـرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر، مثـل ال                 

  .اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، وفقاً للمبادئ التوجيهية

تشجَّع الدول األطراف على تيـسري التعامـل مـع كـل أصـحاب املـصلحة الـوطنيني أثنـاء                      -٣١
  .الزيارات القُطرية

ع املعلومـات الـيت     حتافظ الدول األطراف املـستعرِِضة وكـذلك األمانـة علـى سـّرية مجيـ                -٣٢
  . احلصول عليها أثناء عملية االستعراض القُطري أو ُتستخدم فيهاجيري

تنظّم األمانة دورات تدريب دورّية للخـرباء الـذين يـشاركون يف عمليـة االسـتعراض،                  -٣٣
  .من أجل تعريفهم باملبادئ التوجيهية وتعزيز قدرهتم على املشاركة يف عملية االستعراض

    
    لية االستعراض القُطرينتائج عم  - ٢  

تعّد الدولتان الطرفـان املـستعرِضتان، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة واملخطّـط النمـوذجي،                  -٣٤
تقريَر استعراض قـُطرياً، يـشتمل علـى خالصـة وافيـة للتقريـر، بالتعـاون والتنـسيق الـوثيقني مـع              

النجـاح واملمارسـات    وحيـّدد التقريـر أوجـه       . الدولة الطـرف املـستعَرضة ومبـساعدة مـن األمانـة          
اجليدة والتحديات املطروحة ويقّدم مالحظات بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة          

كما يتضّمن، حسب االقتضاء، حتديد االحتياجات من املـساعدة التقنيـة الالزمـة لتحـسني          . هبا
  .تنفيذ االتفاقية

صيغة هنائية لـدى االتفـاق عليـه        ُيوضع تقرير االستعراض القُطري وُخالصته الوافية يف          -٣٥
  .بني الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعَرضة

جتمع األمانة أعم وأنسب مـا يـرد يف تقـارير االسـتعراض القُطـري مـن معلومـات عـن                       -٣٦
أوجه النجاح واملمارسات اجليـدة والتحـديات املطروحـة ومـن املالحظـات واالحتياجـات مـن                

نيـة، وتـدرجها مـصّنفة حبـسب املواضـيع احملوريـة يف تقريـر مواضـيعي عـن التنفيـذ                     املساعدة التق 
بــالريمو املعــين باســتعراض  ويف إضــافات تكميليــة إقليميــة، مــن أجــل إحالتــها كلــها إىل فريــق   

  .)بالريموفريق  (التنفيذ

 م اخلُالصات الوافية جلميع تقارير االسـتعراض القُطـري الـيت وضـعت يف صـيغتها            ُتترَج  -٣٧
، وذلـك  بـالريمو تاح باعتبارها من وثائق فريق  النهائية إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست وتُ       

  .لغرض العلم هبا فقط
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  . تقارير االستعراض القُطري سّريةتظلّ  -٣٨

شجَّع الدولة الطرف املستعَرضة على ممارسة حقها السيادي يف نشر تقرير استعراضـها             ُت  -٣٩
  .هالقُطري أو نشر جزء من

ُعَراه واإلفادة من جتـارب غريهـا،       وتوثيق  تسعى الدول األطراف، من أجل حتسني تعاوهنا          -٤٠
 علـى   ًءأخـرى بنـا   طـرف    دولـة    إىل إتاحة فرصة االطالع على تقارير االستعراض القُطـري أمـام أيِّ           

شر تقرير  حقها السيادي يف ن   يف احلاالت اليت ال متارس فيها الدولة املُستعَرضة         و. طلب تلك الدولة  
يتعـّين علـى الدولـة الطـرف     ، ٣٩ على النحو املبـّين يف الفقـرة    استعراضها القُطري أو نشر جزء منه     
  . أو سّرية أجزاء منهاية تلك التقاريرالطالبة أن حتترم كل االحترام سّر

    
    التنفيذبالريمو املعين باستعراض فريق   - جيم  

فريقــاً حكوميــاً دوليــاً ) فريــق بــالريمو(نفيــذ التبــالريمو املعــين باســتعراض َيكــون فريــق [  -٤١
وينطبـق النظـام الـداخلي للمـؤمتر        . مفتوح العضوية يعمل حتت سلطة املؤمتر ويقّدم إليه التقارير        

 عليـه   حـسبما يـنصّ   فريـق بـالريمو     سمح مبشاركة مراقبني يف اجتماعـات       وُي. بالريموعلى فريق   
  ].َف ذلكخالفريق بالريمو النظام الداخلي، ما مل يقرِّر 

فريقــاً حكوميــاً دوليــاً ) فريــق بــالريمو(التنفيــذ بــالريمو املعــين باســتعراض يكــون فريــق [  
  .]ليه التقاريرإ حتت سلطة املؤمتر ويقّدم  الفريقويعمل.  من الدول األطرافمفتوح العضوية

  . يف فيينا مرةً واحدةً على األقل يف السنةفريق بالريموجيتمع   -٤٢

بغيـة حتديـد    تكوين صـورة إمجاليـة عـن عمليـة االسـتعراض             مبهّميت   يضطلع فريق بالريمو    -٤٣
االحتياجات من املساعدة التقنيـة، وذلـك بغيـة ضـمان           التحديات واملمارسات احلسنة والنظر يف      
الـدول األطـراف يف مـداوالت    ومن احملّبذ أن تـشارك       .تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا تنفيذاً فّعاالً    

ريــق بــالريمو، مبــا يف ذلــك املــداوالت بــشأن اجتاهــات التنفيــذ واملــسائل   اخلــرباء يف اجتماعــات ف
 وُيّتخـذ التقريـر املواضـيعي عـن التنفيـذ أساسـاً       .املستجّدة فيه واالحتياجات من املـساعدة التقنيـة       

، بنـاًء علـى مـا جيريـه مـن      فريـق بـالريمو  ويقـّدم  . فريـق بـالريمو  للعمل التحليلي الـذي يـضطلع بـه     
  .، توصيات واستنتاجات إىل املؤمتر للنظر فيها واملوافقة عليهالآلراء وتبادل مداوالت

    
    إجراءات املتابعة  - دال  

أسـئلة  تقّدم كل دولة طرف، خالل فتـرة االسـتعراض التاليـة، يف إطـار ردودهـا علـى                     -٤٤
 يف قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة، معلومات عن التقّدم احملرز بـشأن املالحظـات الـواردة              
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ــا    ــسابقة اخلاصــة هب ــارير االســتعراض القُطــري ال ــدول األطــراف   . تق ــّدم ال ــضاء، تق ــد االقت وعن
معلومات أيضاً عن مدى تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية اليت طلبتها فيما يتعلـق بتقـارير                

  .االستعراض القُطري اخلاصة هبا
    

    مؤمتر األطراف  - هاء  
 السياسات العامـة وحتديـد األولويـات ذات الـصلة بعمليـة              املؤمتر مسؤولية وضع   لّىيتو  -٤٥

  .االستعراض

  .بالريموينظر املؤمتر يف التوصيات واالستنتاجات املقّدمة من فريق   -٤٦

حيـــّدد املـــؤمتر مراحـــل عمليـــة االســـتعراض ودوراهتـــا، وكـــذلك نطـــاق االســـتعراض     -٤٧
ة مـن دورات االسـتعراض، ويقـّرر    وُيحّدد املؤمتر مّدة كـل دور    . وتسلسله املواضيعي وتفاصيله  

عدد الدول األطراف اليت تشارك يف كل سنة من دورة االسـتعراض، مـع مراعـاة عـدد الـدول                    
  .األطراف املقرَّر استعراضها ونطاق دورة االستعراض

 لّىويتــو. ُيقــّر املــؤمتر أّي تعــديالت ُتجــرى يف املــستقبل علــى اإلطــار املرجعــي لآلليــة    -٤٨
  .ال كل دورة استعراض، تقييم أداء اآللية وإطارها املرجعياملؤمتر، عقب اكتم

    
    األمانة  -خامساً  

الالزمـة لـضمان   ذات الـصلة  تضطلع أمانة املؤمتر مبهام أمانة اآللية، وتؤدِّي كـل املهـام       -٤٩
كفاءة أداء اآللية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقين والفين إىل الدول األطراف، بناًء على طلبـها،                 

  .سياق أداِء مهام اآلليِةيف 
    

    اللغات  -سادساً  
لغات عمل اآللية هـي اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والـصينية والعربيـة والفرنـسية،                   -٥٠

  .رهناً بأحكام هذا الباب

 األمانـة   لّىوتتو.  لغة من لغات عمل اآللية     جيوز إجراء عملية االستعراض القُطري بأيِّ       -٥١
م مــن ترمجــة حتريريــة وشــفوية إىل أيٍّ مــن لغــات عمــل اآلليــة حــسبما  مــسؤولية تــوفري مــا يلــز

  .تقتضيه الضرورة ألداء مهامها بكفاءة
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تسعى األمانة إىل التماس تربعات لتوفري الترمجة التحريرية والشفوية إىل لغـات أخـرى                -٥٢
  .غري لغات عمل اآللية الست، إذا ما طلبت منها الدولة الطرف املستعَرضة ذلك

عترب اخلالصات الوافيـة لتقـارير االسـتعراض القُطـري والتقريـر املواضـيعي عـن التنفيـذ          ُت  -٥٣
  .من وثائق املؤمتر، ومن ثَمَّ فإهنا ُتنشر بلغات عمل اآللية الست

    
    التمويل  -سابعاً  

  ].ُتموَّل احتياجات اآللية وأمانتها من امليزانية العادية لألمم املتحدة[  -٥٤

 التّربعـات املقّدمـة مـن الـدول األطـراف والـدول             اآللية وأمانتها من  احتياجات  ُتموَّل  [  
  .]املوقِّعة على أن تكون هذه التربعات بال شروط أو تأثري

 والـيت تتعلـق جبملـة       ٣٣ و ٣٠عات االحتياجات املبّينة يف الفقرتني      ُتموَّل من خالل التربّ     -٥٥
شتركة اليت تعقد يف مكتـب األمـم املتحـدة     أمور منها الزيارات القُطرية املطلوبة واالجتماعات امل      

أيِّ شـرط أو تـأثري قـد خيـلّ بنــزاهة            عـات بـال     يف فيينا وتدريب اخلرباء، على أن تكون هـذه التربّ         
  .اآللية

فتــرة  لالًمفــّصميزانيــة مــشروع  ، قبــل بدايــة دورة امليزانيــة بوقــت كــاف،األمانــةُتعــدُّ   -٥٦
سم وتضمن امليزانيـة أداء اآلليـة عملـها علـى حنـو يتّـ              .ده، كي ينظر فيه املؤمتر ولعلّه يعتم      سنتني

ة يف االضـطالع    ن امليزانية أيضاً باباً يفصِّل جهود األما      ُنضمَُّتو. اهةز  لنبالكفاءة واالستمرارية وا  
  .بتدابري لالقتصاد يف النفقات

دة إليهـا يف    م املـسنَ  ُتزوَّد األمانة باملوارد املالية والبـشرية الوافيـة لتمكينـها مـن أداء املهـا                -٥٧
  .هذا اإلطار املرجعي

    
    مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية يف اآللية  -ثامناً  

 دولة موقِّعـة علـى االتفاقيـة أن تـشارك يف اآلليـة باعتبارهـا دولـة مـستعَرضة                    جيوز أليِّ   -٥٨
 أو املقّدمـة    تاحـة عـات امل  د التكاليف املرتبطة هبذه املـشاركة مـن التربّ        وُتسدَّ. على أساس طوعي  

  .لذلك الغرض

 .يقّرر فريق بالريمو اجلوانب العملية هلذه املشاركة  -٥٩

 


