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 الدورة العاشرة 
 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 
 من جدول األعمال المؤقت*  2البند 

 الجريمة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 نية والبروتوكوالت الملحقة بها المنظمة عبر الوط

    
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   

الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها: مشروع المبادئ التوجيهية  عبر
النموذجيين لقوائم االستعراضات القطرية والمخططين   إلجراء

 والملخصات المالحظات
  

 مذكرة من األمانة  

تعـــــــــرث قــــــــــ ا الودئ ـــــــــ  جــــــــــا مشـــــــــرو  الم ــــــــــا   التوجي ئـــــــــ   جــــــــــرا  ا  تعرا ـــــــــا  ال  ريــــــــــ   
ــوم   ــ  الخبـــــــــرا  الح ـــــــ ــا  التـــــــــ  و ـــــــــع ا فريـــــــ ــواوم المفريـــــــــا  والميخ ـــــــ ــين النمـــــــــوظجيين ل ـــــــ والمخَ  ـــــــ

تشــــــــرين  11إلــــــــ   9اعــــــــد المع ــــــــو  فــــــــ  فيينــــــــا مــــــــن فــــــــ  اجتم 9/1 الــــــــدول  المنشــــــــؤ وف ــــــــا ل ــــــــرا  المــــــــؤتمر
مـــــــن  6مـــــــن جـــــــدول أعمـــــــال ظلـــــــ  ا جتمـــــــا ، وعمـــــــف  ـــــــال  رة  2 . وفـــــــ  إنـــــــا  البنـــــــد2019األول/أكتـــــــوبر 

، و ـــــــــــر فريـــــــــــ  الخبـــــــــــرا  ال ـــــــــــئط  الن اوئـــــــــــ  لمشـــــــــــا ير الم ـــــــــــا   التوجي ئـــــــــــ  والمخ  ـــــــــــين 9/1 ال ـــــــــــرا 
ــ ويا،CTOC/COP/WG.10/2019/2 النمـــــــــــــوظجيين الـــــــــــــوا  ة فـــــــــــــ  الودئ ـــــــــــــ  ــئطت ا المعدلـــــــــــــ   ـــــــــــ  ( 1) ،   ـــــــــــ

  ينير في ا مؤتمر األنراف ف   و تد العا رة. لك 

 

 * CTOC/COP/2020/1 . 
 يتطير النا. ، ُأ  جت كيم  "التوجي ئ "  عد كيم  "الم ا  ". وفئما عدا ظل ، لم 13ف  ال  رة  ( 1)  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.10/2019/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/1
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 المبادئ التوجيهية إلجراء االستعراضات القطرية  
األنـــــــراف فـــــــ  تستر ــــــد الـــــــدول األنـــــــراف،  مـــــــا فـــــــ  ظلـــــــ   برا قـــــــا الح وميـــــــو ، وأماجـــــــ  مـــــــؤتمر  -1

ات اقئـــــــــ  األمـــــــــم المتحـــــــــدة لم افحـــــــــ  الرريمـــــــــ  المنيمـــــــــ  عبـــــــــر الوننئـــــــــ ،  ـــــــــفل ا  تعرا ـــــــــا  ال  ريـــــــــ  
 األر ـــــــــــا  ظا  ال ـــــــــــي  مـــــــــــن ات اقئـــــــــــ  األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لم افحـــــــــــ  الرريمـــــــــــ  المنيمـــــــــــ  عبـــــــــــر الوننئـــــــــــ  

ــ  ات اقئـــــــ  األمـــــــم ــا، وآجـــــــرا ا  وقواعـــــــد تشـــــــطي   لئـــــــ  ا ـــــــتعراث تن يـــــ المتحـــــــدة  والبروتوكـــــــو   الميح ـــــــ  و ـــــ
، المرفـــــــ (. 9/1المـــــــؤتمر  لم افحـــــــ  الرريمـــــــ  المنيمـــــــ  عبـــــــر الوننئـــــــ  والبروتوكـــــــو   الميح ـــــــ  و ـــــــا )قـــــــرا 

ــا  ا قيئمئــــــــ   ــد ين ليمنيمــــــ ــا  المحــــــ ــا  ا  ت ــــــ ــا ر وج ــــــ ــد ال ــــــ ــ   أ  ترســــــ ــا  المنا ــــــ ــ  ليترتي ــــــ وين طــــــ
 األنراف ف  ا ت اقئ  والبروتوكو   الميح   و ا.

ا ة  لئـــــ  ا ـــــتعراث التن يـــــ ، يتعـــــين عيـــــ  الـــــدول األنـــــراف واألماجـــــ  ومـــــن أجـــــ  تئســـــير تح يـــــ  كـ ــــ  -2
 و ل ق ا ى الر د من أج  الت يد  ا نا  الزمن  ا  تر ا ي الوا   ف  ال  را  والش   أ جاا.

  
 بداية عملية االستعراض -أوال 

تع ـــــــد األفرقـــــــ  العاميـــــــ  فـــــــ  وداأـــــــ  عميئـــــــ  ا  ـــــــتعراث، وفـــــــ  موعـــــــد أق ـــــــاا  ـــــــت  أ ـــــــاوئر مـــــــن  -3
، وبعـــــــد الـــــــدو ة العا ـــــــرة لمـــــــؤتمر األنـــــــراف، اجتماعـــــــا 2020تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  16تـــــــا ي  وـــــــدو ا فـــــــ  

ــا  الــــــــدول  ــ وي   طــــــــرث  ــــــــح  ال رعــــــــ    تئــــــ ــا وــــــــين الــــــــدو ا  وــــــــدو  ترجمــــــــ   ــــــ مشــــــــتركا فــــــــ  فتــــــــرة مــــــ
 من إجرا ا  وقواعد تشطي  اآللئ . 28و 17 ل المستعِر  ، وف ا لي  رتينالمستعَر   والدو 

مـــــن ا جـــــرا ا  وال واعـــــد، ت ســـــم جمئـــــر الـــــدول إلـــــ  دـــــف  مرموعـــــا  ليبـــــد  فـــــ   17ووف ـــــا لي  ـــــرة  -4
عميئـــــ  ا ـــــتعراث التن يـــــ  في ـــــا. وتن ـــــ  ا  تعرا ـــــا  فـــــ  مرريـــــ  ا  ـــــتعراث األولـــــ  عيـــــ  جحـــــو متعاقـــــ  

ــو التـــــال    ـــــفل دـــــف   ـــــنوا  مت  ــد  عيـــــ  النحـــ ــوا ي  البـــ ــ ، وتكـــــو  تـــ ــاجو  األول/ أســـــمبر 1تالئـــ  2020 كـــ
ــاج /جوفمبر  1ليمرموعـــــــــــــ  األولـــــــــــــ ، و ــرين ال ـــــــــــ ــ ، و 2021تشـــــــــــ ــاج /  1ليمرموعـــــــــــــ  ال اجئـــــــــــ تشـــــــــــــرين ال ـــــــــــ

 ليمرموع  ال ال  . 2022 جوفمبر

ــا كت ا فــــــ  عميئــــــ  ا  ــــــتعراث وتتــــــئ   -5 قــــــ ا وتعــــــيِ ن كــــــ   ولــــــ  نــــــرف ج ــــــ  وســــــ  لتنســــــي  مشــــ
المعيومـــــا  عيـــــ  ووا ـــــ  المـــــوا   ا لكتروجئـــــ  وال ـــــواجين المتعي ـــــ   الرريمـــــ  )ووا ـــــ  " ـــــيرلو "(  عـــــد أ ــــــبوعين 

ر  مـــــــن وداأـــــــ  مشـــــــا كت ا فـــــــ  عميئـــــــ  ا  ـــــــتعراث كدولـــــــ  مستعِر ـــــــ  أو  ولـــــــ  نـــــــرف مستعَر ـــــــ . وُتشـــــــر 
نـــــوا  البريـــــد الـــــدول األنـــــراف عيـــــ  تـــــوفير معيومـــــا  ا ت ـــــال الخاســـــ   ر ـــــا  الوســـــ ،  مـــــا فـــــ  ظلـــــ  ع

 ا لكتروج ، و قم قاتف الم ت  وموقعد، و اعا  العم .
وين طــــــــــ  ليــــــــــدول األنــــــــــراف أ  تعــــــــــيِ ن  بــــــــــرا  ر ــــــــــوميين  جــــــــــرا  ا  ــــــــــتعراث ال  ــــــــــري  عــــــــــد  -6

  ول  نرف مستعَر  . أ اوئر من ود  مشا كت ا ف  عميئ  ا  تعراث كدول  مستعِر   أو أ بع 
ــدول ا -7 ــ  الــــــ ــ  إلــــــ ــد  األماجــــــ ــ  و ــــــــوف ت ــــــ ــا  الوســــــ ــا  ج ــــــ ــ  قئــــــ ــؤ  كئ ئــــــ ــا   شــــــ ــراف تعيئمــــــ ألنــــــ

 والخبرا  الح وميين وال ع ا  الداوم   إجشا  رساب ف  النمئ   اآلمن  ف  ووا   " يرلو ".
 

  التحضيرات التي يقوم بها الخبراء الحكوميون  - ثانيا  

ر الخبرا  الح وميو  عي  أ  ُأعدوا أج س م  القئا   ما يي   -8   ُأشر 
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  ا ـــــــ  ا ت اقئـــــــ  والبروتوكـــــــو   ظا  ال ـــــــي    ا ـــــــ   قئ ـــــــ ، وكـــــــ ل  إجـــــــرا ا  وقواعـــــــد  )أ( 
ــدة لم افحـــــــــ  الرريمـــــــــ  المنيمـــــــــ  عبـــــــــر الوننئـــــــــ   ــم المتحـــــــ ــ  ات اقئـــــــــ  األمـــــــ تشـــــــــطي   لئـــــــــ  ا ـــــــــتعراث تن يـــــــ

 والبروتوكو   الميح   و ا، وق ا الم ا   التوجي ئ  المتعي    إجرا  ا  تعرا ا  ال  ري ؛

ــو    ا نــــــــف  )ب(  ــ  والبروتوكــــــ ــؤ  ا ت اقئــــــ ــاوث  شــــــ ــ  الت ــــــ ــمئ  لعميئــــــ ــاو  الر ــــــ ــ  الودــــــ عيــــــ
ــئ  ظا   ــو  المرريـــــــ  ا  تعرا ـــــ ــ   ـــــــتكو  مو ـــــ ــالموا  التـــــ ــ   ـــــ ــا األجـــــــزا  المتعي ـــــ ــي ، و  وســـــ ظا  ال ـــــ
ــ   ــ  فـــــ  ووا ـــ ــ  والنمئ ـــــ  اآلمنـــ ــ  الموقـــــر الشـــــ    آللئـــــ  ا ـــــتعراث التن يـــ ــي . و ـــــوف تتـــــئ  األماجـــــ  عيـــ ال ـــ

 لدعم الخبرا  الح وميين ف  عميئ  ا  تعراث؛ ( 2) لمنشو ا  واأل وا  الم يدة" يرلو " قاوم   ا

ــا فــــــ  ظلــــــ ، رســــــ   )ج(  ــاجوج  ليدولــــــ  ال ــــــرف المستعَر ــــــ ،  مــــ ــا  ال ــــ ا نــــــف  عيــــــ  النيــــ
ا قتضـــــا ، األر ـــــا  ال ضـــــاوئ  ظا  ال ـــــي  ال ـــــا  ة عـــــن المحـــــاكم الوننئـــــ  العيئـــــا فـــــ  تيـــــ  الدولـــــ . ول ـــــ ا 

ليخبـــــــرا  الح ـــــــوميين الـــــــ ين أ ومـــــــو   ا  ـــــــتعراث التمـــــــا  الـــــــدعم مـــــــن الدولـــــــ  ال ـــــــرف الطـــــــرث، أم ـــــــن 
 المستعَر    طرث تعزيز ف م م لينيا  ال اجوج  لتي  الدول ؛

ــؤ  ا ت اقئــــــــــ   ) (  ــ   شــــــــ ــرف المستعَر ــــــــ ــ  ال ــــــــ ــد الدولــــــــ ــة أودتــــــــ ــ  أي تح ــــــــ ــف  عيــــــــ ا نــــــــ
 أي إعف  قدمتد  شؤج ا. وبروتوكو ت ا أو

 
 القطري  االستعراض -ثالثا 

ــ   -9 ــ  والبروتوكــــــو   ال فدــــ ــ   ا ت اقئــــ ــي  المتعي ــــ ــتبئاجا  ظا  ال ــــ ــ  لف ــــ ــاة الــــــنا الكامــــ ــر مراعــــ مــــ
الميح ــــ  و ـــــا، ت ــــو  الدولـــــ  ال ــــرف المستعَر ـــــ   ـــــفل كــــ  مرريـــــ  مــــن مرارـــــ  ا  ــــتعراث األ بـــــر، عيـــــ  

ــتبئا  الت  ــن ا ــــ ــز  مــــ ــ  الرــــ ــدأم   و  عيــــ ــد، وت ــــ ــرا ا  وال واعــــ ــين فــــــ  ا جــــ ــو المبــــ ــ  النحــــ ــ ات  المتعيــــ ــئم الــــ  يــــ
  مرموع  الموا ئر قيد ا  تعراث ف  تي  المرري  المحد ة.

وتشــــــــم  كـــــــــ  مرريــــــــ  مـــــــــن مرارـــــــــ  ا  ــــــــتعراث ال  ـــــــــري العناســـــــــَر الــــــــوا  ة فـــــــــ  ا جـــــــــرا ا   -10
الــــــر و  عيــــــ  الرـــــز  ظي ال ــــــي  مــــــن ا ـــــتبئا  الت يــــــئم الــــــ ات ؛ )ب( تع ي ــــــا   وال واعـــــد،  مــــــا فــــــ  ظلـــــ   )أ(

ر ــئالت ا عيــــــ  أ  يترــــــاو  عــــــد  كيمات ــــــا  كتاوئــــــ  )ُتشــــــر  كيمــــــ ( تعــــــدقا  10 500الــــــدول األنــــــراف عنــــــد ســــ
مــــــن ا جــــــرا ا   35الــــــدولتا  ال رفــــــا  المستعِر ــــــتا ، ورــــــوا  ونــــــا  وــــــين الخبــــــرا  الح ــــــوميين وف ــــــا لي  ــــــرة 

ــعاج ا فـــــــــ  ســـــــــئطت ا  ــتا  وتضـــــــ ــا  المستعِر ـــــــ ــدقا الـــــــــدولتا  ال رفـــــــ ــا  تعـــــــ ــواوم مفريـــــــ ــد؛ )ج( قـــــــ وال واعـــــــ
ــاف  الن اوئــــــ  ــاعدة مــــــن األماجــــــ ، إ ــــ ،  التعــــــاو  والتنســــــي  الــــــودئ ين مــــــر الدولــــــ  ال ــــــرف المستعَر ــــــ  وبمســــ

 من ا جرا ا  وال واعد. 38إل  ميخ ا  لتي  ال واوم، وف ا لي  رة 

ــدولتين ال ـــــــــــرفين  -11 ــاو ا  مـــــــــــر الـــــــــ ــ  إجـــــــــــرا  مشـــــــــ ــ  ال ـــــــــــرف المستعَر ـــــــــ ــين عيـــــــــــ  الدولـــــــــ ويتعـــــــــ
  ـــــــتعراث، مــــــــن  ــــــــفل ج ـــــــا  الوســــــــ  التا عــــــــ  ل ــــــــا المستعِر ـــــــتين  ــــــــفل  ــــــــت  أ ـــــــاوئر مــــــــن وــــــــد  ا

ــ ا  ــا ل ــــــ ــد، وف ــــــ ــتعراث ال  ــــــــري ومت ي اتــــــ ــ  لف ــــــ ــداول  منئــــــ ــد جــــــ ــؤ  تحديــــــ ــ ،  شــــــ ــن األماجــــــ ــاعدة مــــــ وبمســــــ
الم ـــــــا   التوجي ئـــــــ  المتعي ـــــــ   ـــــــإجرا  ا  تعرا ـــــــا  ال  ريـــــــ . وين طـــــــ  أ  تختـــــــا  الـــــــدول األنـــــــراف لطـــــــ  

ــ  أو اليطتـــــــــين، أو اليطـــــــــا  الـــــــــ ف ، التـــــــــ   تســـــــــتخد  أدنـــــــــا  عميئـــــــــ   فـــــــــ  الحـــــــــا   ا  ـــــــــت ناوئ ، العمـــــــ
 ا  تعراث، وف ا لي    السا ر من ا جرا ا  وال واعد.

 

األ ل  التشريعئ  لتن ي  ات اقئ  األمم المتحدة لم افح  الرريم  المنيم  عبر الوننئ  والبروتوكو   تتضمن ال اوم   (2)  
 . الميح   و ا
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ويســـــــاعد ا ـــــــتخدا  لطـــــــ  مو ـــــــولئ  ومرـــــــر ة عنـــــــد إعـــــــدا  قـــــــواوم المفريـــــــا  وميخ ـــــــات ا عيـــــــ   -12
 ف م مضموج ا. ويتعين وئا  ما ترمز إلئد المخت را   ع ا ا  كامي  عند ا تخدام ا ألول مرة.

الـــــــوا  ة فـــــــ  ا جـــــــرا ا  وال واعـــــــد لـــــــم التوجي ئـــــــ  وآظا كاجـــــــت قنـــــــا   وا  لفعت ـــــــا   ـــــــؤ  الم ـــــــا    -13
ــرا  المم ــــن،  ــؤ  ا جــ ــاو   شــ ــ  التشــ ــ  ظلــ ــا فــ ــاو ،  مــ ــ  التشــ ر عيــ ــر  ــ  ُتشــ ــراف المعنئــ ــدول األنــ ــإ  الــ ــرا ، فــ تــ

 من ا جرا ا  وال واعد. 30 مر مراعاة الح م الوا   ف  ال  رة
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 لعملية االستعراضاإلطار الزمني   

 
ف  لضو  أ بوعين 

من وداأ  عميئ  
 )أ( ا  تعراث

أ اوئر  4ف  لضو  
من وداأ  عميئ  

 ا  تعراث 

أ اوئر  6لضو  ف  ف  
من وداأ  عميئ  

 ا  تعراث 

أ  ر   6ف  لضو  
من وداأ  عميئ  

 ا  تعراث 
أ  ر   6ف  لضو  

 من ت دأم الر و 

 6ف  لضو  
من  )ب( أ  ر

 التع ي ا  ت دأم

   
؛  2020تشرين األول/أكتوبر    16ُتسح  ال رع   النس   لرمئر الدول األنراف ف  موعد أق اا  ت  أ اوئر  عد يو      )أ( 

وُيستعرث ك  عا  ديث الدول األنراف. وتن    ا  تعرا ا  عي  جحو متعاق   فل دف   نوا  متتالئ ، وتكو  توا ي   
تشرين   1، و 2021تشرين ال اج /جوفمبر   11، و 2020 كاجو  األول/ أسمبر   1البد  ليمرموعا  عي  النحو التال    

 . 2022ال اج /جوفمبر  

 .  تار  تر يز الوداو    )ب( 
المستعَر    لطتين من لطا  عم  اآللئ ، وف  ما ت ر ا الدول  ال رف   أرو  إجرا  ا  تعراث ال  ري ويط  واردة أو   )ج( 

 والدولتا  ال رفا  المستعِر تا . وف  الحا   ا  ت ناوئ ، أرو  إجرا  عميئ  ا  تعراث و ف  لطا  عم . 
  

تعيين جهات 
 الوصل

تعيين الخبراء 
 الحكوميين

التشاور بين الدولتين 
المستعِرضتين والدولة 
المستعَرضة )من خالل 

 )ج(جهات الوصل(

تقديم الدولة الطرف 
المستعَرضة ردودا 
على استبيانات 
 التقييم الذاتي

تقديم الدولتين 
الطرفين 

المستعِرضتين 
 تعقيبات كتابية

 إعداد الخبراء لقوائم 
 المالحظات والملخصات
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(3)المالحظات بشأن االستعراضات القطريةالمخطط النموذجي لقائمة   
 

ا ــتعراث قامت  د سا ــما الدولتين ال رفين المســتعِر ــتينت  خ ــو  تن ي  سا ــم الدول  ال رف المســتعَر ــ ت 
المرموعــ  األول /ال ــاجئــ /ال ــال ــ /الرا عــ ت من سات ــاقئــ  األمم المتحــدة لم ــافحــ   ليمــا ة سالموا ت س قم ــا )أ قــام ــا(؛

  عبر الوننئــ ت سالبروتوكول الم مــ   ت ــاقئــ  األمم المتحــدة لم ــافحــ  الرريمــ  المنيمــ  عبر الرريمــ  المنيمــ 
الوننئ ت ف  السـنوا  س...ت من مرري  ا  ـتعراث ساألول /ال اجئ /ال ال  /الرا ع ت من  لئ  ا ـتعراث تن ي  ات اقئ  

 الميح   و ا. األمم المتحدة لم افح  الرريم  المنيم  عبر الوننئ  والبروتوكو  

  
 مقدمة -أوال 

ــم المتحــــــدة لم افحــــــ  الرريمــــــ  المنيمــــــ  عبــــــر الوننئــــــ   -1 أجشــــــر مــــــؤتمر األنــــــراف فــــــ  ات اقئــــــ  األمــــ
مــــــــن ا ت اقئــــــــ  لكــــــــ  أضــــــــ ير  رميــــــــ  أمــــــــو  من ــــــــا التشــــــــرئر عيــــــــ  تن يــــــــ  ا ت اقئــــــــ   32 عمــــــــف  المــــــــا ة

 والبروتوكو   الميح   و ا وا تعراث تن ي قا.

ــال  رة وعمــــــف  -2 ــا ة  4 ــــ ــن المــــ ــو ة  32مــــ ــع ، المع ــــ ــد التا ــــ ــؤتمر فــــــ   و تــــ ــؤ المــــ ــ ، أجشــــ ــن ا ت اقئــــ مــــ
ــن  ــا مــــ ــرين األول/أكتــــــوبر  19إلــــــ   15فــــــ  فيينــــ ــدة 2018تشــــ ــم المتحــــ ــ  األمــــ ــ  ات اقئــــ ــتعراث تن يــــ ،  لئــــــ  ا ــــ

 لم افح  الرريم  المنيم  عبر الوننئ  والبروتوكو   الميح   و ا.

عميئــــــ  ر ومئــــــ   ولئــــــ  قــــــدف ا العــــــا  ت ــــــدأم المســــــاعدة إلــــــ  الــــــدول  و لئــــــ  ا ــــــتعراث التن يــــــ  قــــــ ا -3
 األنراف ف  تن ي  ا ت اقئ  والبروتوكو   الميح   و ا.

ــا تين  -٤ ــ  المــــ ــتنا ا إلــــ ــتعراث ال  ــــــري ا ــــ ــرا ا   34و 32ويرــــــري ا  ــــ ــ ل  إجــــ ــ ، وكــــ ــن ا ت اقئــــ مــــ
ــدة لم افحــــــ  ا لرريمــــــ  المنيمــــــ  عبــــــر الوننئــــــ  وقواعــــــد تشــــــطي   لئــــــ  ا ــــــتعراث تن يــــــ  ات اقئــــــ  األمــــــم المتحــــ

 ، المرف (.9/1والبروتوكو   الميح   و ا )قرا  مؤتمر األنراف 
 

 العملية  - ثانيا  

ــم  -٥ ــن جاجــــــ  سا ــــ ــ ت مــــ ــ  لفت اقئــــ ــول الم مــــ ــ ت سالبروتوكــــ ــ  سا ت اقئــــ ــال  لتن يــــ ــتعراث التــــ ــتند ا  ــــ أســــ
الدولـــــ  ال ـــــرف المستعَر ـــــ ت إلـــــ  الـــــر و  الم دمـــــ  عيــــــ  ا ـــــتبئا  الت يـــــئم الـــــ ات  الـــــوا   مـــــن سا ـــــم الدولــــــ  

عــــــد تشــــــطي  مــــــن إجــــــرا ا  وقوا  19ال ــــــرف المستعَر ــــــ ت وآلــــــ  أي معيومــــــا  تكمييئــــــ  م دمــــــ  وف ــــــا لي  ــــــرة 
ــر الوننئــــــ  والبروتوكــــــو    ــ  الرريمــــــ  المنيمــــــ  عبــــ ــ  األمــــــم المتحــــــدة لم افحــــ ــ  ا ــــــتعراث تن يــــــ  ات اقئــــ  لئــــ
الميح ــــــ  و ــــــا، وكــــــ ل  جتــــــاوي الحــــــوا  البنــــــا  الــــــ ي أجــــــري وــــــين الخبــــــرا  الح ــــــوميين مــــــن سالــــــدول األنــــــراف 

اعــــــــد وا جــــــــرا ا ، مــــــــن ال و  35 المشــــــــا ك  فــــــــ  عميئــــــــ  ا  ــــــــتعراثت عيــــــــ  النحــــــــو المتــــــــو   فــــــــ  ال  ــــــــرة
ــ  لـــــــ ل  فـــــــ  ووا ـــــــ  إ ا ة المـــــــوا    ــ   فـــــــ  النمئ ـــــــ  اآلمنـــــــ  المخ  ـــــ ــال المؤ  ـــــ ــاو  ا ت ـــــ ووا ـــــــ   سو ـــــ
ا لكتروجئــــــــ  وال ـــــــــواجين المتعي ــــــــ   الرريمـــــــــ  )ووا ــــــــ  " ـــــــــيرلو "(، واأل وا  التكنولوجئــــــــ  المتارـــــــــ  األ ـــــــــرى، 

ــات   والتـــــــداول ال ـيــــــ  ــئ  وت نئـــــــا  التـــــــداول ال ـــــ ــ  الشـــــــ  ا  ا فترا ـــــ ــا ك  سأ ـــــــما  الخبـــــــرا  م ـــــ ديويت، وبمشـــــ
ييـــــ   س وا ــــــ   المشـــــا كينت. وتضـــــمنت المعيومــــــا  التكمييئـــــ  التـــــ  قــــــدمت ا الدولـــــ  ال ـــــرف المستعَر ــــــ  مـــــا

 
ر من إجرا ا  وقواعد تشطي   لئ  ا تعراث تن ي  ات اقئ  األمم المتحدة لم افح  الرريم  المنيم  عب 15أُعد وف ا لي  رة  (3)  

 الوننئ  والبروتوكو   الميح   و ا.
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وتتـــــــا  قـــــــ ا  إلكتروجئـــــــ  إلـــــــ  الت ـــــــا ير وال ـــــــ حا  والعنـــــــاوين ظا  ال ـــــــي  الخاســـــــ   الم ـــــــا   األ ـــــــرىت.
 ا   " يرلو ".الوسف  والنس  ا لكتروجئ  من تي  الم ا   عي  وو 

  
 قائمة المالحظات بشأن استعراض ]اسم الدولة الطرف المستعَرضة[  -ثالثا 

ات  ــــــــت الدولــــــــ  ال ــــــــرف المستعَر ــــــــ  والــــــــدولتا  ال رفــــــــا  المستعِر ــــــــتا ، عيــــــــ  النحــــــــو المبــــــــين  -6
مــــــــن إجــــــــرا ا  وقواعــــــــد تشــــــــطي   لئــــــــ  ا ــــــــتعراث تن يــــــــ  ات اقئــــــــ  األمــــــــم المتحــــــــدة  39و 38 فــــــــ  ال  ــــــــرتين

لم افحــــــ  الرريمــــــ  المنيمــــــ  عبــــــر الوننئــــــ  والبروتوكــــــو   الميح ــــــ  و ــــــا، عيــــــ  قاومــــــ  المفريــــــا  التالئــــــ  
  شؤ  ا تعراث سا م الدول  ال رف المستعَر  ت 

  تعراث؛ال طرا  والتحدأا  ال اوم  ف  تن ي  األر ا  قيد ا  )أ( 

 المما  ا  ال ضي ؛ )ب( 

 ا قترارا ؛ )ج( 

ــ ت   ) (   ــ  سا ت اقئــــــ ــين تن يــــــ ــ  تحســــــ ــ  التــــــــ  ُرــــــــد   مــــــــن أجــــــ ــاعدة الت نئــــــ ا رتئاجــــــــا  مــــــــن المســــــ
 سالبروتوكولت. 
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المخطط النموذجي لملخص قائمة المالحظات بشأن استعراض ]الدولة الطرف   
(4)المستعَرضة[

 
 

 ]االتفاقية[ ]البروتوكول[ التصديق على  -أوال 

 أو عت سا م الدول  ال رف المستعَر  ت س  الت دي  لدى األمين العا  ف  سالتا ي ت. -1

  
 تنفيذ مواد ]االتفاقية[ ]البروتوكول[ قيد االستعراض -ثانيا 

 
 المواد ]أرقام المواد[  

 
 المالحظات  

ــرا   -ألف ــؤ  ال طــــــ ــوميين  شــــــ ــرا  الح ــــــ ــا  الخبــــــ ــوا  قيــــــــد سمفريــــــ ــ  المــــــ ــ  تن يــــــ ــ  فــــــ والتحــــــــدأا  ال اومــــــ
 ا  تعراث.ت

 سمفريا  الخبرا  الح وميين  شؤ  المما  ا  ال ضي  ف  تن ي  الموا  قيد ا  تعراث.ت - ا 

 سا قترارا  الت  رد قا الخبرا  الح وميو  لتحسين تن ي  الموا  قيد ا  تعراث.ت -جئم

ــ  ا - ال ــن المســـــاعدة الت نئـــ ــد سا رتئاجـــــا  مـــ ــوا  قيـــ ــ  المـــ ــين تن يـــ ــرا  الح وميـــــو  لتحســـ ــد قا الخبـــ لتـــــ  رـــ
 ا  تعراث، إ  وجد .ت

 

 

من إجرا ا  وقواعد تشطي   لئ  ا تعراث تن ي  ات اقئ  األمم المتحدة لم افح  الرريم  المنيم  عبر  15 أُعد وف ا لي  رة (4)  
 كيم . 1 500الوننئ  والبروتوكو   الميح   و ا. و  أر  أ  تتراو  ميخ ا  قواوم المفريا  


