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

  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
  والربوتوكوالت امللحقة هبا

  ٢٠١١مايو / أيار١٩- ١٧فيينا، 
   من جدول األعمال٤البند 

  اإلطار املرجعي آللية أو آليات االستعراض، 
  دئ التوجيهية للخرباء احلكوميني، واملبا

  : طريواملخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُ
        عة ومبادراهتااقتراحات الدول األطراف واملوقِّ

ح لتقارير االستعراض القُطري مشروع املخطط النموذجي املنقَّ    
      واخلالصات الوافية

  خبصوص ] االستعراضامسا الدولتني القائمتني ب [االستعراض الذي قامت به    
  )] أرقامها(رقمها  [)املواد(املادة ] اسم الدولة اخلاضعة لالستعراض [تنفيذ

أرقام [واملواد  [من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية
      ]اإلطار الزمين [ لدورة االستعراض]من الربوتوكوالت امللحقة هبا] املواد

    مقدِّمة  -أوال  
أُنشئ مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة                       -١

 مـن االتفاقيـة لكـي يـضطلع جبملـة أمـور منـها التـشجيع علـى تنفيـذ االتفاقيـة            ٣٢عمال باملـادة   
  .واستعراض تنفيذها
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وفقـاً للمـادة    ، و ٤ و ٣ مـن االتفاقيـة، وحتديـداً لفقرتيهـا          ٣٢وُتنشأ اآللية وفقـا للمـادة         -٢
  مـن كـل واحـد مـن الربوتوكـوالت، وعمـالً           ١ مـن املـادة      ٢ من االتفاقيـة، ووفقـاً للفقـرة         ٣٧

 علــى أن تــؤدِّي الــدول األطــراف التزاماهتــا   مــن االتفاقيــة، الــيت تــنصّ ٤ مــن املــادة ١بــالفقرة 
 اإلقليميـة   مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع مبادئ املساواة يف السيادة واحتـرام الـسالمة              

  .للدول وعدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى
وآلية االستعراض هذه عملية حكومية دوليـة هـدفها العـام تقـدمي املـساعدة إىل الـدول                    -٣

  .األطراف يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا، حسب االقتضاء
  .اضوتستند عملية االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعر  -٤
    

    العملية  -ثانيا  
ــذ     -٥ ــايل لتنفيـ ــتعراض التـ ــستند االسـ ــتعراض  [يـ ــعة لالسـ ــة اخلاضـ ــم الدولـ ــة ] اسـ لالتفاقيـ

اســم الدولــة [وبروتوكوالهتــا إىل الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة الــواردة مــن   
إلطـار املرجعـي     مـن ا   ٢٨ معلومات تكميلية مقّدمة وفقـا للفقـرة         وإىل أيِّ ] اخلاضعة لالستعراض 

امسـا الـدولتني القـائمتني باالسـتعراض والدولـة      [ونتائج احلـوار البّنـاء بـني اخلـرباء احلكـوميني مـن        
 وسـائل   التداول باهلاتف أو بالفيديو أو تبـادل الرسـائل اإللكترونيـة أو أيِّ            [بواسطة  ] اخلاضعة له 

  ].أمساء اخلرباء املشاركني[، ومبشاركة ]أخرى من وسائل احلوار املباشر وفقا لإلطار املرجعي
مـن  ] اسم الدولة اخلاضـعة لالسـتعراض     [أُجريت زيارة قُطرية مبوافقة       -٦ :نص اختياري[
  ].]التاريخ[إىل ] التاريخ[

  أو
امســا الــدولتني القــائمتني [و] اســم الدولــة اخلاضــعة لالســتعراض [ُعقــد اجتمــاع مــشترك بــني  [

  ].]التاريخ[إىل ] التاريخ[ من يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا] باالستعراض
    

    خالصة وافية  -ثالثا  
  :خالصة ما يلي[  -٧

  أوجه النجاح واملمارسات اجليدة؛  )أ(  

  التحديات اليت تعترض سبيل التنفيذ، إن وجدت؛  )ب(  

  مالحظات متعلقة بتنفيذ املواد قيد االستعراض؛  )ج(  
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ــة الالزمــة    )د(   ــة  االحتياجــات احملــّددة مــن املــساعدة التقني  لتحــسني تنفيــذ االتفاقي
  .]وبروتوكوالهتا

    
    تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا  -رابعا  

    ]عند االنطباق[التصديق على االتفاقية وبروتوكوالهتا   - ألف  
وصـّدقت عليهـا    ] التـاريخ [على االتفاقيـة يف     ] اسم الدولة اخلاضعة لالستعراض   [وقّعت    -٨

 التصديق لدى األمـني العـام يف        صّك] اسم الدولة اخلاضعة لالستعراض   [وأودعت  ]. التاريخ[يف  
  ].التاريخ[
  ]نفس املعلومات يف ما يتعلق بالربوتوكوالت اليت تكون الدولة طرفا فيها[
ــة [اعتمــدت   -٩ ــة التــشريعية الوطني ــاريخ[يف ] اســم اهليئ ــارة -القــانون التنفيــذي ] الت  بعب

وُنـِشر يف   ] التـاريخ [ وبدأ نفاذ هذا القـانون يف        -] يةعنوان صك التصديق على االتفاق    [أخرى  
ويشمل هـذا القـانون     ]. اسم ورقم وتاريخ املنشور الرمسي الذي أُعلن فيه اعتماد هذا القانون          [

  ].ملخَّص صك التصديق على االتفاقية[التنفيذي 
    

    ]اسم الدولة اخلاضعة لالستعراض[النظام القانوين يف   - باء  
ر مـا إذا كانـت املعاهـدات تلقائيـة          ذكَيُـ [مـن الدسـتور علـى       ] رقـم املـادة   [ املـادة    تنّص  -١٠

  .].بة االتفاقية يف ضمن القوانني، وما إىل ذلكالنفاذ أم أهنا حتتاج إىل قانون لتنفيذها، ومرَت
    

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

  ]عنوان املادة[
  ] اإلزاحة عن اهلامشج معدَرنص املادة، ُي[
  

    ص املعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ املادة ملّخ  - ١  
مـة مـن الدولـة اخلاضـعة لالسـتعراض مـن خـالل قائمـة التقيـيم الـذايت            املعلومات املقدَّ [  -١١

 مـن اإلطـار املرجعــي، ويف   ٢٨مـة وفقـا للفقـرة     معلومـات تكميليـة مقدَّ  املرجعيـة الـشاملة وأيّ  
  ].ّناءسياق احلوار الب
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    علقة بتنفيذ املادةاملالحظات املت  - ٢  
ق بتنفيــذ املــادة؛ واالســتنتاجات الــيت يــتم   لــظــات اخلــرباء احلكــوميني يف مــا يتع مالح[  -١٢
ل إليها بشأن الطريقة اليت اتُّبعت يف مواءمة القانون الوطين مع هذه املـادة مـن االتفاقيـة،                  التوّص
  ].ملية، تبعاً لنطاق دورة االستعراض عن تنفيذ املادة يف املمارسة العفضالً
املالحظات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة، مبا يف ذلـك أوجـه النجـاح واملمارسـات اجليـدة                [  -١٣

  ].والتحديات املطروحة يف تنفيذها
    

    أوجه النجاح واملمارسات اجليدة  - ٣  
  ]. وجدتحتديد أوجه النجاح واملمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة، إنْ[  -١٤
    

    التحديات، إن وجدت  - ٤  
  ]. وجدتحتديد التحديات اليت تعترض التنفيذ، إنْ[  -١٥
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٥  
حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية وأولوياهتـا وأنـشطتها الالزمـة لتحـسني تنفيـذ            [  -١٦

  ]. وجدتاالتفاقية، إنْ
    

    ]اسم الربوتوكول[ول تنفيذ مواد خمتارة من بروتوك  - دال  
  ].بع نسق هيكلي وسردي مماثل ملا ورد يف الباب السابقُيتَّ[
 


