
 المرفق األول
 المبادئ التوجيهية إلجراء االستعراضات القطرية  

تستر ددددددد الددددددددكج األطدددددددراف،  مدددددددا فدددددددي ذلددددددد  خبرا هدددددددا الحكوميدددددددون، كأماندددددددة مدددددددؤتمر األطدددددددراف فدددددددي  -1
اتفاقيدددددددددة األمدددددددددم المتحددددددددددة لمكافحدددددددددة الجريمدددددددددة المنظمدددددددددة عبدددددددددر الوطنيدددددددددة، خدددددددددالج اقستلراضددددددددداة ال قريدددددددددة 
 األحكددددددددددداا ذاة الصددددددددددد ة مدددددددددددن اتفاقيدددددددددددة األمدددددددددددم المتحددددددددددددة لمكافحدددددددددددة الجريمدددددددددددة المنظمدددددددددددة عبدددددددددددر الوطنيدددددددددددة 
كالبركتوكدددددددوقة الم ح دددددددة بهدددددددا، ك بدددددددراءاة كقواعدددددددد تشدددددددغيل ةليدددددددة اسدددددددتلراض تنفيدددددددذ اتفاقيدددددددة األمدددددددم المتحددددددددة 

، المرفددددددد (. 9/1المدددددددؤتمر  لمكافحدددددددة الجريمدددددددة المنظمدددددددة عبدددددددر الوطنيدددددددة كالبركتوكدددددددوقة الم ح دددددددة بهدددددددا )قدددددددراا
ق يميددددددددة كينبغددددددددي ل ترتيبدددددددداة المناسددددددددبة أن تجسددددددددد القددددددددا و كنقددددددددال اقختصدددددددداص المحددددددددد ين ل منظمدددددددداة اإل

 األطراف في اقتفاقية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

كمدددددن أبدددددل تيسدددددير تح يددددد  كفددددداءة ةليدددددة اسدددددتلراض التنفيدددددذ، يتلدددددين ع دددددى الددددددكج األطدددددراف كاألماندددددة  -2
 بذج قصااى الجهد من أبل الت يد  اإلطاا الزمني اقستر ا ي الواا  في الف راة كالشكل أ ناه.

  
 اضبداية عملية االستعر  -أوال 

تل دددددددد األفرقدددددددة اللام دددددددة فدددددددي بدايدددددددة عم يدددددددة اقسدددددددتلراض، كفدددددددي موعدددددددد أقصددددددداه سدددددددتة أسدددددددابيو مدددددددن  -3
، ك لدددددددد الددددددددكاة اللا دددددددرة لمدددددددؤتمر األطدددددددراف، ابتماعدددددددا 2020تشدددددددرين األكج/أ تدددددددو ر  16تدددددددااي  بددددددددئها فدددددددي 

مشددددددددتركا فددددددددي فتددددددددرة مددددددددا بددددددددين الدددددددددكااة بدددددددددكن تربمددددددددة  ددددددددفوية  غددددددددرض سددددددددحآ ال رعددددددددة قختيدددددددداا الدددددددددكج 
 من إبراءاة كقواعد تشغيل اآللية. 28ك 17 كالدكج المستلِرضة، كف ا ل ف رتين المستلَرضة

مدددددن اإلبدددددراءاة كال واعدددددد، ت سدددددم بميدددددو الددددددكج إلدددددى ثدددددالث مجموعددددداة ل بددددددء فدددددي  17ككف دددددا ل ف دددددرة  -4
عم يدددددة اسدددددتلراض التنفيدددددذ فيهدددددا. كتنفدددددذ اقستلراضددددداة فدددددي مرح دددددة اقسدددددتلراض األكلدددددى ع دددددى نحدددددو متلاقدددددآ 

 2020 كدددددانون األكج/ يسدددددمبر 1ثدددددالث سدددددنواة متتاليدددددة، كتادددددون تدددددوااي  البددددددء ع دددددى النحدددددو التدددددالي  خدددددالج 
تشدددددددددددددرين الثددددددددددددداني/  1ل مجموعدددددددددددددة الثانيدددددددددددددة، ك 2021تشدددددددددددددرين الثددددددددددددداني/نوفمبر  1ل مجموعدددددددددددددة األكلدددددددددددددى، ك

 ل مجموعة الثالثة. 2022 نوفمبر

اض كتتددددددي  هددددددذه كتلدددددديِ ن كددددددل  كلددددددة طددددددرف بهددددددة كسددددددل لتنسددددددي  مشددددددااكتها فددددددي عم يددددددة اقسددددددتلر  -5
المل ومددددداة ع دددددى بوا دددددة المدددددواا  اإللاتركنيدددددة كال دددددوانين المتل  دددددة  الجريمدددددة )بوا دددددة " ددددديرلوا"(  لدددددد أسددددددبوعين 

و  أك مدددددددن بدايدددددددة مشدددددددااكتها فدددددددي عم يدددددددة اقسدددددددتلراض كدكلدددددددة مستلِرضدددددددة  كلدددددددة طدددددددرف مستلَرضدددددددة. كُتشدددددددج 
فدددددي ذلددددد  عندددددوان البريدددددد  الددددددكج األطدددددراف ع دددددى تدددددوفير مل ومددددداة اقتصددددداج ال اسدددددة  جهددددداة الوسدددددل،  مدددددا

 اإللاتركني، كاقم هاتف المكتآ كموقل ، كساعاة اللمل.
كينبغددددددددددي ل دددددددددددكج األطددددددددددراف أن تلدددددددددديِ ن خبددددددددددراء حكددددددددددوميين إلبددددددددددراء اقسددددددددددتلراض ال قددددددددددري  لددددددددددد  -6

  كلة طرف مستلَرضة. أك أسابيو من بدء مشااكتها في عم ية اقستلراض كدكلة مستلِرضة أا لة
بهدددددددداة الوسددددددددل إنشدددددددداء ى الدددددددددكج األطددددددددراف تل يمدددددددداة  شدددددددد ن كيفيددددددددة كسددددددددوف ت دددددددددا األمانددددددددة إلدددددددد  -7

 في النميقة اآلمنة في بوا ة " يرلوا". اةكال براء الحكوميين كالبلثاة الدائمة حسا  
 

 ن ي الخبراء الحكومي المطلوبة من التحضيرات  - ثانيا 
و ال براء الحكوميون ع ى أن ُيلدكا أنفسهم  ال ياا  ما ي ي  -8   ُيشج 



 

 

 ااسدددددددة اقتفاقيدددددددة كالبركتوكدددددددوقة ذاة الصددددددد ة  ااسدددددددة  قي دددددددة، ككدددددددذل  إبدددددددراءاة كقواعدددددددد  )أ( 
تشدددددددددغيل ةليدددددددددة اسدددددددددتلراض تنفيدددددددددذ اتفاقيدددددددددة األمدددددددددم المتحددددددددددة لمكافحدددددددددة الجريمدددددددددة المنظمدددددددددة عبدددددددددر الوطنيدددددددددة 

 كالبركتوكوقة الم ح ة بها، كهذه المبا   التوبيهية المتل  ة  يبراء اقستلراضاة ال قرية؛

ع ددددددددى الوثددددددددائ  الرسددددددددمية للم يددددددددة التفدددددددداكض  شدددددددد ن اقتفاقيددددددددة كالبركتوكددددددددوقة  اقطددددددددال  )ب( 
ذاة الصددددددد ة، كخصوسدددددددا األبدددددددزاء المتل  دددددددة  دددددددالموا  التدددددددي سدددددددتاون موضدددددددو  المرح دددددددة اقستلراضدددددددية ذاة 
الصددددد ة. كسدددددوف تتدددددي  األماندددددة ع دددددى الموقدددددو الشدددددبكي آلليدددددة اسدددددتلراض التنفيدددددذ كالنميقدددددة اآلمندددددة فدددددي بوا دددددة 

 لدعم ال براء الحكوميين في عم ية اقستلراض؛ ( 2) لمنشوااة كاأل كاة المفيدة" يرلوا" قائمة  ا

اقطددددددال  ع ددددددى النظدددددداا ال ددددددانوني ل دكلددددددة القددددددرف المستلَرضددددددة،  مددددددا فددددددي ذلدددددد ، حسددددددآ  )م( 
اققتضددددداء، األحكددددداا ال ضدددددائية ذاة الصددددد ة الصدددددا اة عدددددن المحدددددا م الوطنيدددددة الل يدددددا فدددددي ت ددددد  الدكلدددددة. كلهدددددذا 

اقسدددددددتلراض التمددددددداو الددددددددعم مدددددددن الدكلدددددددة القددددددددرف جدددددددركن ل  بدددددددراء الحكدددددددوميين الدددددددذين ي الغدددددددرض، يمكدددددددن 
 المستلَرضة  غرض تلزيز فهمهم ل نظاا ال انوني لت   الدكلة؛

اقطددددددددددال  ع ددددددددددى أي تحفددددددددددة أبدتدددددددددد  الدكلددددددددددة القددددددددددرف المستلَرضددددددددددة  شدددددددددد ن اقتفاقيددددددددددة  ) ( 
 أي إعالن قدمت   ش نها. أك ك ركتوكوقتها

  
 االستعراض القطري  - ثالثا  

مددددددو مراعدددددداة الددددددنص الاامددددددل لالسددددددتبياناة ذاة الصدددددد ة المتل  ددددددة  اقتفاقيددددددة كالبركتوكددددددوقة الثالثددددددة  -9
ا الدكلددددة القدددددرف المستلَرضدددددة خدددددالج كددددل مرح دددددة مدددددن مراحددددل اقسدددددتلراض األا دددددو، ع دددددى دالم ح ددددة بهدددددا، ت ددددد 

ع دددددددددى الجدددددددددزء مدددددددددن اسدددددددددتبيان الت يددددددددديم الدددددددددذاتي المتل ددددددددد   االنحدددددددددو المبدددددددددين فدددددددددي اإلبدددددددددراءاة كال واعدددددددددد، ا ك 
  مجموعة المواضيو قيد اقستلراض في ت   المرح ة المحد ة.

كتشددددددددمل كدددددددددل مرح ددددددددة مدددددددددن مراحدددددددددل اقسددددددددتلراض ال قدددددددددري اللناسدددددددددر الددددددددواا ة فدددددددددي اإلبدددددددددراءاة  -10
تل يبدددددداة  الددددددر ك  ع ددددددى الجدددددزء ذي الصدددددد ة مددددددن اسدددددتبيان الت يدددددديم الددددددذاتي؛ )ب( كال واعدددددد،  مددددددا فددددددي ذلددددد   )أ(

و الدددددددكج األطددددددراف عنددددددد سدددددديا تها ع ددددددى أق يتجدددددداكز عددددددد  ك ماتهددددددا  ك مددددددة( تلدددددددها  10 500 تابيددددددة )ُتشددددددج 
مددددددن اإلبددددددراءاة  35الدددددددكلتان القرفددددددان المستلِرضددددددتان، كحددددددواا بندددددداء بددددددين ال بددددددراء الحكددددددوميين كف ددددددا ل ف ددددددرة 
لانها فدددددددددي سددددددددديغتها كال واعدددددددددد؛ )م( قدددددددددوائم مالحظددددددددداة تلددددددددددها الددددددددددكلتان القرفدددددددددان المستلِرضدددددددددتان كتضددددددددد 

النهائيددددددة،  التلدددددداكن كالتنسددددددي  الددددددوثي ين مددددددو الدكلددددددة القددددددرف المستلَرضددددددة ك مسدددددداعدة مددددددن األمانددددددة، إضددددددافة 
 من اإلبراءاة كال واعد. 38إلى م  صاة لت   ال وائم، كف ا ل ف رة 

كيتلدددددددددددين ع دددددددددددى الدكلدددددددددددة القدددددددددددرف المستلَرضدددددددددددة إبدددددددددددراء مشددددددددددداكااة مدددددددددددو الددددددددددددكلتين القدددددددددددرفين  -11
خددددددددالج سددددددددتة أسدددددددابيو مددددددددن بدددددددددء اقسدددددددتلراض، مددددددددن خددددددددالج بهددددددداة الوسددددددددل التا لددددددددة لهددددددددا المستلِرضدددددددتين 

ك مسدددددددداعدة مددددددددن األمانددددددددة،  شدددددددد ن تحديددددددددد بددددددددداكج زمنيددددددددة لالسددددددددتلراض ال قددددددددري كمتق باتدددددددد ، كف ددددددددا لهددددددددذه 
المبدددددددا   التوبيهيدددددددة المتل  دددددددة  ددددددديبراء اقستلراضددددددداة ال قريدددددددة. كينبغدددددددي أن ت تددددددداا الددددددددكج األطدددددددراف لغدددددددة 

الددددددددثالث، التدددددددي ستسدددددددت دا أثنددددددداء عم يددددددددة اللمدددددددل الحدددددددداقة اقسدددددددتثنائية، لغددددددداة  فدددددددي أك ،اللمدددددددل لغتدددددددي أك
 اقستلراض، كف ا ل فصل السا و من اإلبراءاة كال واعد.

كيسددددددداعد اسدددددددت داا لغدددددددة موضدددددددوعية كمجدددددددر ة عندددددددد إعددددددددا  قدددددددوائم المالحظددددددداة كم  صددددددداتها ع دددددددى  -12
 ة عند است دامها ألكج مرة.فهم مضمونها. كيتلين بيان ما ترمز إلي  الم تصراة  لباااة كام 

__________ 

 .الوطنية كالبركتوكوقة الم ح ة بهااأل لة التشريلية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر تتضمن ال ائمة  (2) 



ك ذا كاندددددددت هنددددددداا  كا  لالعت دددددددا   ددددددد ن المبدددددددا   التوبيهيدددددددة الدددددددواا ة فدددددددي اإلبدددددددراءاة كال واعدددددددد لدددددددم  -13
و ع ددددى التشدددداكا،  مددددا فددددي ذلدددد  التشدددداكا  شدددد ن اإلبددددراء الممكددددن،  تددددرا ، فددددين الدددددكج األطددددراف الملنيددددة ُتشددددج 

 كال واعد.من اإلبراءاة  30 مو مراعاة الحكم الواا  في الف رة
 
 

 اإلطار الزمني لعملية االستعراض  
 

في  ضون أسبوعين 
من بداية عم ية 

 )أ( اقستلراض

أسابيو  4في  ضون 
من بداية عم ية 
 اقستلراض 

أسابيو  6ف في  ضون 
من بداية عم ية 
 اقستلراض 

أ هر   6في  ضون 
من بداية عم ية 
 اقستلراض 

أ هر   6في  ضون 
 من ت ديم الر ك 

 6 ضون في 
من  )ب( أ هر
 التل يباة ت ديم

    
؛  2020تشرين األكج/أ تو ر    16ُتسحآ ال رعة  النسبة لجميو الدكج األطراف في موعد أقصاه ستة أسابيو  لد يوا     )أ( 

متلاقآ خالج ثالث سنواة متتالية، كتاون توااي     كُيستلرض كل عاا ث ث الدكج األطراف. كتنف ذ اقستلراضاة ع ى نحو 
  تشرين الثاني/  1، ك 2021تشرين الثاني/نوفمبر   1، ك 2020 كانون األكج/ يسمبر   1البدء ل مجموعاة ع ى النحو التالي   

 . 2022نوفمبر  
 تجهيز الوثائ . الوقت ل   إلتاحة   )ب( 

لغتين من لغاة عمل اآللية، كف  ما ت راه الدكلة القرف المستلَرضة   أك   يجوز إبراء اقستلراض ال قري ب غة كاحدة   )م( 
 كالدكلتان القرفان المستلِرضتان. كفي الحاقة اقستثنائية، يجوز إبراء عم ية اقستلراض بثالث لغاة عمل. 

  

تعيين جهات 
 الوصل

 إعداد الخبراء 
لقوائم المالحظات 

 والملخصات

الخبراء  تعيين 
التشاور بين الدولتين  الحكوميين 

المستعِرضتين والدولة 
المستعَرضة )من خالل 

 )ج(جهات الوصل(

تقديم الدولة الطرف  
المستعَرضة ردودا  
على استبيانات  
 التقييم الذاتي 

تقديم الدولتين  
الطرفين  

المستعِرضتين  
 تعقيبات كتابية 


