
  9/1القرار   
إنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   

  الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا املنظَّمة عرب
إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاااة اااا  األمد املكاااا ا ملمياااةناااا  ا ر ااا  امل  َّ ااا      
 الوط ا ،
إىل أنَّ اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا  ا ر   امل  َّ      الوط ا   إذ يشاااااااااااااار 

متث ِّل أهد الصاااااااااميوي القةاواا  الطةملا  ال ةةآ ملميةنا   ن   (1)وال وتوكوالت امللاق  هبة
ا ر   امل  َّ      الوط ا ، اليت تلاق الضاااااااااااااارع تألنراي والك طةت يف  ا  ال ل ان، 

اً  لى أمها  هذه الصميوي ت ك ةعهة األيوات الرئاسا  املكةح  لل جك   وإذ يؤك ِّ  جم َّي
 ال ويل من أجل هذا الغرض،

جم َّيًا أنَّ من بني أغراض االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة تطزيز  وإذ يؤك ِّ  
الكطاةون  لى م   ا ر ا  امل  َّ ا     الوط اا  وممياةناكىااة  لى  و أكثر نطاَّةلاا ، وإذ 

ش  ِّي  لى ضروعا أن تكَّخذ ال ول األطراف ت ابر إضةنا  م سَّق  لك  اد الط ل  لى ي  
ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة والسك ةا  االحكاةجةت املةلوب  من املسة  ا 

 الكق ا  يف هذا الشأن،
مؤمتر األطراف يف  من االتفة ا ، اليت أاشااااااااا  قكضااااااااةهة 32إىل املةيا  وإذ يشاااااااار 

املكااا ا ملميااةنااا  ا ر اا  امل   اا     الوط ااا  من أجاال  ساااااااااااااني  اا عا الاا ول  اتفااة ااا  األمد
األطراف  لى مميةنا  ا ر   امل     الطةبرا للا وي الوط ا  والكشااجا   لى ت فاذ االتفة ا  

 واسكطراض ت فاذهة،
الاااذر  رع ناااا   ،2004ولاااا  متوز/ي 7املؤعَّخ  ،1/2جمااا َّيًا مقرَّعه  وإذ يؤكااا ِّ  

 من االتفة ا ،  32ت فاَذ الوظةئف املس  ا إلا  يف املةيا 
ؤمتر  لى وضااااااااااا  املمن االتفة ا  ت ص  لى أن يكفق  32إىل أنَّ املةيا  وإذ يشااااااااااار 

م ىة  قاق اهل ف الرامي إىل إجراء اساااكطراض يوعر لك فاذ  ، لاةت لالضاااةالم ة ل  أموع
 االتفة ا ،
تشاارين األول/أككوبر  ٢٢ املؤعَّخ ٥/١يف هذا الصاا ي، إىل  راعات   ،أيضااةً وإذ يشاار  
تشااااااااااااارين  ١٩ املؤعَّخ ٦/1، و٢٠١٠تشااااااااااااارين األول/أككوبر  ٢٢ املؤعَّخ ٥/٥، و٢٠١٠

 ،٢٠١٤تشرين األول/أككوبر  ١٠ املؤعَّخ ٧/١، و٢٠١٢األول/أككوبر 

                                                           
، الر د 2326و 2241و 2237و 2225، اللااااا ات جم و ااااا  املطاااااةهااااا اتاألمد املكاااااا ا،  (1) 

39574. 



، الذر ٢٠١٦تشاااااااارين األول/أككوبر  ٢١ املؤعَّخ ٨/٢إىل  راعه وإذ يشاااااااار كذل   
تفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة ووضاا  اال رع نا  مواصاال    لا  إاشااةء  لا  اسااكطراض ت فاذ 

 إجراءات و وا   حم يا لكشغال  لا  االسكطراض لميي ي  ر ناىة ويطك  هة يف يوعت  الكةسط ، 
 ٧٢/١٩٦ ة ناىة القراع بقراعات ا  طا  الطةم  ذات الصاااااااال ،  وإذ حياط  ل ةً  

واملط ون "تطزيز برانمج األمد املكاااا ا مل    ٢٠١٧كاااةاون األول/ييساااااااااااااا    ١٩املؤعَّخ 
ا ر   والط ال  ا  ةئا ، وال ساااااا ة   عات  يف جمةل الكطةون الكقل"، الذر عحَّ ع ا  طا  

واصل    لا  إاشةء  لا  السكطراض ت فاذ  ؤمتر، يف يوعت  الثةم  ، املنا  م  الكق ير بقراع 
 االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة، 

 ، لى الكوايل ،اللكني تك ةوالن ،من االتفة ا  37و 2إىل املةيتني وإذ يشاااااااااااااار  
لى املصاةلاةتِّ املساكخ مَ  والطال َ  بني االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة،  الوا  

 ،االتفة ا  بروتوكوالتكل بروتوكول من املشرتك  بني   1املةيا 
من االتفة ا ، وإذ يؤك ِّ   لى الصالت  30و 29إىل املةيتني  أيضةً وإذ يشر  

وبرامج املسااااااااااااة  ا  ،القةئ   بني اسااااااااااااكطراض ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة
مميااةنااا    لى والكطااةون الاا ويل ،ى طل ىااةالكق ااا  املقاا َّماا  إىل الاا ول األطراف ب ااةء  ل

 ا ر   امل  َّ      الوط ا ،
االجك ةم احلميومي ال ويل املفكوح املشةعك    ةل أب م  الكق ير حياط  ل ةً  -1 

بوضااااا  إجراءات و وا   حم َّيا لكشاااااغال  لا  اساااااكطراض اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا   املطل
الذر  ق  يف ناا ة يف الفرتات من  (1)ا ر   امل  َّ      الوط ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة،

تشااااااااااااارين  1تشااااااااااااارين األول/أككوبر إىل  30، ومن 2017 أبريل ااساااااااااااااةن/ 26إىل  24
 ؛2018 ذاع/مةعس  23إىل  21ومن  ،2017الثةين/اون   

، عه ااًة أبحميااةا هااذا القراع، إجراءات و وا اا  تشااااااااااااااغااال  لااا  يطك اا  -2 
اتفااااة ااااا  األمد املكااااا ا ملميااااةنااااا  ا ر اااا  امل   اااا     الوط ااااا   ت فاااااذ اسااااااااااااااكطراض

 (2)مرنق هذا القراع؛ وال وتوكوالت امللاق  هبة، امل عج  يف
لل ج و ةت  إطالآ املرحل  الكاضاااااااااااااري  لط لا  االساااااااااااااكطراض ونقةً  يقرع -3 

من الكذيال املرنق  ٢و ١املواضاااااااااطا  ولة  الط ل املكط يا الساااااااا وات املكضاااااااا    يف ا  ولني 
 تإلجراءات والقوا  ؛

ا الذر أحرزت  األنر   الطةمل  يف   ي  تلكق    م  الكق ير حياط  ل ةً  -4 
 لى  ،الذايت السااااااااااااكطراض ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبةاسااااااااااااك اةانت الكقااد 

 ؛2016تشرين األول/أككوبر  21املؤعَّخ  ٨/٢ القراع ال او امل صوص  لا  يف

                                                           
مؤمتر األطراف أا  جيوز للميرسي الرسويل، بصف  اسكث ةئا  ويون املسةس تاللكزامةت ال ةبط  من يقرع  (2) 

، أال يشةعي ك ول  مسكطرِّض  أو 32 ة يش ل االلكزامةت امل صوص  لاىة يف املةيا  االتفة ا ،
 .مسكطَرض  يف اآللا  امل شأا  وجب هذا القراع
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ب ي -5   اساااك اةن الكقااد الذايت الفريق الطةمل املطل بكىريب املىةجرينإبمتةا رح ِّ
، الذر  ن طريق ال  وال ار وا و بروتوكول مميةنا  هتريب املىةجرينبشاااااااااااأن اساااااااااااكطراض 

 أسااااااةسمواءمك  م  اسااااااك اةانت الكقااد الذايت األلرم وا ك ةي املؤمتر ل ،  ساااااااشااااااميل،  جري
 بروتوكول مميةنا  هتريب املىةجرين؛ت فاذ   لا  اسكطراض 

عات وا ر اا  أن يطقاا ، إىل مميكااب األمد املكااا ا املطل تملخاا  ِّ  يةلااب -6 
لفريق ل اء حميومي يويل مفكوح يف ح وي املواعي املكةح ، اجك ة ًة واح اً  لى األ ل 

واملواءم  با ىة، الصااااااااااغ  ال ىةئا  الساااااااااك اةانت الكقااد الذايت  وضااااااااا من أجل الطضاااااااااوي  
حساااااااب اال كضاااااااةء، وإ  اي امل ةير الكوجاىا  إلجراء االساااااااكطراضاااااااةت القةري  و ةط 

جي لقوائد املالح ةت وامللخصاااةت املشاااةع إلاىة يف مرنق هذا القراع،  لى أن تق ا منوذ
لميي ي  ر اكةئج أ  ةل نريق اخل اء احلميومي ال ويل املفكوح تب الطضااااااااااااااوي  إىل املؤمتر 

 ناىة يف يوعت  الطةشرا؛
عئاساااااااااااااا  إىل أن ياسااااااااااااار، باا  د من املميكااب، أ  ااةل نريق اخل اء  ياا  و -7 

أ اله من لالل املشاااااااااااااةوعات غر  6املفكوح الطضاااااااااااااوي  املذكوعا يف الفقرا  احلميومي ال ويل
الرمسا ، ويةلب إىل األمةا  أن ت  د هذه الط لا ،  ة يشااااااااااااا ل إ  اي مشااااااااااااااةعي  امل ةير 
الكوجاىااااا  واملخةةااااةت ال  وذجااااا  حف ي  ر ناىااااة نريق اخل اء احلميومي الاااا ويل املفكوح 

 الطضوي ؛
تط ل  لى تةوير بواب  إياعا املطةعف املساااااااا ةا بواب   إىل األمةا  أن يةلب -8 

املواعي اإللميرتواااا  والقوااني املكطلقاا  ت ر اا ، ونقااة لوجراءات والقوا اا  الواعيا يف مرنق هااذا 
القراع، وتلكشااااااااةوع  ن كثب م  ال ول األطراف و لى  و جيساااااااا  م لالت تل  ال ول، 

ةع، وأن تق ا إلا  إحةط   ن ال واب  املةوعا لميي وذل  بس ل  كلف ، م ىة ت  اد مرحل  الك 
 ي  ر ناىة أث ةء يوعت  الطةشرا؛

 لى أمها  احلرص يف يوعات املازااا  املق ل   لى ضاااااااااااااا ةن كفةءا  يؤك  -9 
  ل اآللا  واسااااااااااك راعيك  وحاةيه ونقة ألحميةا اإلجراءات والقوا   الواعيا يف مرنق هذا 

 ابر مالئ  ، تشااااا ل،     اال كضاااااةء، الةلب من األمني القراع، ويقرع ال  ر يف اختةذ ت
  الطةا أن يكخذ إجراءات م ةس   يف هذا الشأن؛

ال ول األ ضااةء وسااةئر ا ىةت املة   إىل تونر مواعي من لةع   ي  و -10 
و وا اا   املازااااا  لرغراض امل ا اا  يف هااذا القراع، ونقااًة لقوا اا  األمد املكااا ا وإجراءاهتااة

 .م   54وإجراءات تشغال اآللا  الواعيا يف مرنق هذا القراع،  ة يش ل الفقرا 
  



   املرفق
إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم   

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 
   امللحقة هبا

  الديباجة  
يف اتفاة اا  األمد املكاا ا ملمياةناا  ا ر ا  امل   ا      ي  شااااااااااااااا مؤمتر األطراف -1

اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا  ا ر   امل        اآللا  الكةلا  الساااااااااكطراض ت فاذ  الوط ا 
حميةا أب   الً  وال وتوكوالت امللاق  هبة )يشاااااااةع إلاىة نا ة يلي تساااااااد "اآللا "( الوط ا 
وكاااذلااا   ىاااةم  ٣٢من املاااةيا  4و ٣ تنيوالفقر من االتفاااة اااا   ٤من املاااةيا  (3)1الفقرا 

 ة واسااك ةيا إىلتوكوالت امللاق  هبو املشاارتك  بني  ا  ال   ١واملةيا  ىةم  ٣٧و ٢املةيتني 
 .٨/٢ ه راع 
  

  مةمقد    -أوالا  
تشاااااااااك ل  لا  اسااااااااااكطراض ت فاذ اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا  ا ر   امل      -2

التفااااة ااااا  ك فاااااذ اوال وتوكوالت امللاقاااا  هبااااة  لى   لااااا  اسااااااااااااااكطراض ل   الوط ااااا  
الثةين أيانه،  القسدواخلصةئص الواعيا يف  تسرتشا  تمل ةيرهبة وال وتوكوالت امللاق  

 لى تكوىل أمةا  تاسر أ  ةل اآللا  اخلةمس. و  القسد لرحميةا الواعيا يف رم ونقةً وت  
 .السةيس القسدال او امل ني يف 

تفة ا  صاااااا   ع اإلجراءات والقوا   لصاااااااصااااااة لكطة  ا وااب الفري ا الو    -3
يون  األمد املكاااا ا ملمياااةناااا  ا ر ااا  امل   ااا     الوط اااا  وال وتوكوالت امللاقااا  هباااة
 املسةس تإلجراءات والقوا   املكطلق  أبر ص   لر من صميوي األمد املكا ا.

  
  خصائصهااملبادئ التوجيهية لآللية و  -اثنياا  

 يكطنيَّ يف اآللا  مة يلي: -4
 زاه ؛ وال والش ول  أن تكسد تلشفةنا  والميفةءا و  ا الك لل )أ( 
 شميل من أشميةل الرتتاب الكص افي؛  ت فضي إىل أر ِّ  أالَّ  )ب( 
 امل ةعسةت ا ا ِّ ا والكا ايت املةثل ؛ لك ةيل أن تكاح نرصةً  ) ( 

                                                           
األمد املكا ا ملميةنا  ت ص هذه الفقرا  لى أن تؤير ال ول األطراف الكزامةهتة  قكضى اتفة ا   (3) 

 لى  و يكفق م  م  أر املسةواا يف الساةيا والسالم  اإل لا ا  لل ول، ا ر   امل        الوط ا  
 .الشؤون ال اللا  لل ول األلرم وم  م  أ   ا الك لل يف



أن تسااااااااااة   ال ول األطراف  لى ت فاذ االتفة ا ، و    اال كضاااااااااااةء  )ي( 
 ال وتوكوالت امللاق  هبة، ت فاذًا نطةاًل؛ 

 أن أتلذ يف احلس ةن ات ِّ ةم هنج جغرايف مكوازن؛  ()ه 
أن تكج َّب اخلصوم  واملطة    وتشج ِّ   لى ااض ةا  ا  يول الطةمل  )و( 

 ق  هبة؛ إىل االتفة ا  وال وتوكوالت امللا
أن تسااااااك   يف   لىة إىل م ةير توجاىا  عاسااااااخ  وواضااااااا  بشااااااأن  )ز( 

ي  ر لساااااااااااملسااااااااااةئل املكطلق  تت ا  املطلومةت وإ  ايهة وتط ا ىة،  ة يف ذل  مطة   
إجراءات بشااااااااااااااأن تل  أر ِّ   تختةذ  لى املؤمتر، وهو اهلائ  املخكصااااااااااااااَّ  و رض ال كةئج

 ال كةئج؛ 
أن  اااا  ِّي، يف أبمير مرحلاااا   مي اااا ، مااااة تواجىاااا  الاااا ول األطراف من  )ح( 

صاااطوتت يف الونةء تلكزامةهتة  قكضاااى االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة،     االاة ةآ، 
ومة تكَّ ط  من  ةعساااةت جا ِّ ا يف جىويهة الراما  إىل ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  

 هبة،     االاة ةآ؛ 
م ىة  ،أن تكَّسد بةةب  تقل وتشج ِّ   لى الكطةون ال  َّةء يف  ل  أموع )ط( 

 املسةئل املكطلق  تلكطةون ال ويل، وامل  ، ومحةي  الشىوي، ومسة  ا الضاةاي ومحةيكىد؛ 
أن تميون ممي  ِّل  آللاةت االساااكطراض ال ولا  واإل لا ا  ذات الصااال   )ر( 

اال كضااةء، وجيك ب حسااب كطةون م  تل  اآللاةت، القةئ  ، لميي يكساال لل ؤمتر أن ي
 االزيوا  يف ا ىوي؛ 

 أن تميون   لا  حميوما  يولا ؛  )ي( 
ل يف أمن االتفااة ااا ، و  4ونقااًة لل ااةيا  ت سااااااااااااارَّ  أن )ل(  ال تكخااذ أياًا للكاا لاا 

 تة از  وال  أم  ن األهواء السااااااااااااةساااااااااااا   ، وأن ت اعالشاااااااااااؤون ال اللا  لل ول األطراف
  رتا م  أر املسةواا بني ال ول األطراف وساةيهتة؛ وأن ا ، االاكقةئ

، بروتوكوالهتاااةأن تشااااااااااااااج ِّ   لى ت فااااذ الااا ول األطراف لالتفاااة اااا  و  )ا( 
 ، وكذل   لى الكطةون بني ال ول األطراف؛ اال كضةءحسب 
أن تكاح نرصااةً لك ةيل اآلعاء واألنميةع وامل ةعسااةت ا ا ِّ ا،  َّة يساااىد  )ن( 

يف تطزيز الكطاااااااةون بني الااااااا ول األطراف  لى م   ا ر ااااااا  امل  َّ ااااااا     الوط اااااااا  
 ومميةناكىة؛ 

أن تضاااا  يف احلساااا ةن مسااااكوايت الك  ا  ل م ال ول األطراف، وكذل   )س( 
ةساااااا  واال كصاااااةيي  واالجك ة ا ، وااللكالنةت يف ت و م ا  ىة القضاااااةئا  والقةاواا  والساااااا

 الكقةلا  القةاواا  ناىة؛ 



اسااااكطراض ت فاذ أنَّ أن تسااااطى إىل ات ةم هنج مك ع  وشااااةمل ت ك ةع  )م( 
 االتفة ا    لا  مسك را وت عجيا .

  
  اآلليةكفاءة  -اثلثاا  

املطلومةت تميون اآللا  انجط  الكميلف  وموجزا وسىل  االسكط ةل؛ وتسكخ ا  -5
و لى ال او األمثاال ثااات ال تفرض  ميفااةءاواأليوات واملواعي والكمي ولوجاااة القااةئ اا  ب

وغرهة من أجىزهتة املط ا  أ  ةء ال ضاااااروعا هلة  لى ال ول األطراف وسااااالةةهتة املركزي  
 ول ائىة املشةعكني يف   لا  االسكطراض.

  
  عالقة اآللية مبؤمتر األطراف -رابعاا  

اساااكطراض ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة و لا  االساااكطراض خيضااا   -6
 من االتفة ا . 32لسلة  املؤمتر، ونقًة لل ةيا 

كافا  تسارهة وجيوز لل ؤمتر أن جيرر تقاا ًة لةريق  ت  اد   لا  االسكطراض و  -7
أال  س هذا ،  لى و ع ر ِّ ومتويلىة وأيائىة، بغا  تط يل و ساااااااااااني اآللا  القةئ   يف أ

 .تمل ةير الكوجاىا  لآللا  ولصةئصىة الواعيا يف القسد الثةين
  

  عملية االستعراض -خامساا  
  األهداف -ألف 

م ىة، تساااة     لا  االساااكطراض  32متةشااااًة م  االتفة ا ، ولصاااوصاااًة املةيا  -8
 م ىة: ،املؤمتر  لى  قاق  ل  أموع

وال وتوكوالت امللاقا  هباة،  لى ال او امل ني تطزيز أغراض االتفاة اا   )أ( 
 من كل بروتوكول ملاق هبة؛  2من االتفة ا  واملةيا  1 يف املةيا
مميةنا  ا ر   امل  َّ      م   و  سااااني   عا ال ول األطراف  لى  )ب( 

 الوط ا  وتطزيز ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة واسكطراضىة؛ 
ال ول األطراف  لى   ي  احكاةجةهتة اخلةصااااااااااااااا  من مساااااااااااااااة  ا  ) ( 

و لى تطزيز وتاساااااار تق ع املسااااااة  ا الكق ا ، ب ةء  لى  ،املسااااااة  ا الكق ا  وتسااااااويغىة
 طل ىة؛

   املطلوماااةت  ن الكشااااااااااااااريطاااةت الوط اااا  وجواااااب  اااةح الااا ول  )ي( 
و ن امل ةعسةت  ،األطراف يف ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة واالسكطةا  هبة

ا ا ا اليت تك طىة والكا ايت اليت تواجىىة يف ذل ، وتشاااااااااجا  وتاسااااااااار ت ةيل هذه 
 املطلومةت؛



تطزيز الكطااااةون الاااا ويل  لى ال او امل صااااااااااااااوص  لااااا  يف االتفااااة ااااا   ()ه 
 وال وتوكوالت امللاق  هبة؛

ف احلصاااااااااااااول  لى املطرناا  الالزماا  تلكاا ابر اليت تكخااذهااة الاا ول األطرا )و( 
لك فاذ االتفة ا ، والصاااااااااااااطوتت اليت تواجىىة أث ةء القاةا بذل ، من لالل املطلومةت اليت 

أث ةء   لا     املطلومةت املوصون  يف القسد الفر ي جاد من القسد  تق مىة تل  ال ول
 .اخلةمس من هذه اإلجراءات والقوا  

  
  عملية االستعراض -ابء 

األطراف يف االتفااااة ااااا  ويف كاااال بروتوكول من تة ق اآللااااا   لى  ا  الاااا ول  -9
ة  ا  مواي االتفاااااة اااااا  ال وتوكوالت اليت تميون طرناااااًة ناااااا . وتك اااااةول اآللاااااا  تااااا عجياااااا  

هامياال اآللااا   لى جم و ااةت مواضاااااااااااااااطااا  من املواي  وال وتوكوالت امللاقاا  هبااة. ويقوا
لكذيال. وي فذ املكضااا ن يف ا 1مصااا ف  ثساااب موضاااو ىة،  لى ال او امل ني يف ا  ول 

 األول والثةين( وأعب  نياالساااااااااااكطراض كط لا  َت ع جا  مميوا  من مرحل   ضاااااااااااري  )الطةم
 (.من الطةا الثةلت إىل الثةين  شرمراحل اسكطراضا  الحق  )

لاا   ،الا ول األطرافجم و اةت جم و ا  من ااكقااةل أر و  -10 ميَّ شااااااااااااااَ
 
 لى ال او امل

مشاااروط  االساااكطراض، من مرحل  إىل ألرم من مراحل ١7الفقرا  امل صاااوص  لا  يف
يف ب اي  املرحل  الساااااااةبق ، مة مل يقرع كولةا املاالساااااااكطراضاااااااةت  يف املةئ  من ٧٠إبمتةا 

 املؤمتر لالف ذل .
ميَّل  وتل سااااااا   لميل جم و   من ال ول األطراف  -١1  لى ال او امل صاااااااوص م شاااااااَ

ة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة يف إطةع ، جيب اسكطراض ت فاذ االتف١7  لا  يف الفقرا
 .ال و   املواضاطا  افسىة ويف الو ع افس 

ل  ب  يف ا لس  الطةم  ملؤمتر   االسكطراض من اسكطراض  ةا يضةوتكألف   لا -١2
ت  ع  هذه املسأل  األطراف، واسكطراضةت  ةري  ت فذ من لالل اسكطراضةت مميك ا . و 

ويون ل اهتد الف ا  متر وأنر ك  الطةمل ،  ة يكوانق م  جمةالت املؤ ك    يف ج اول أ  ةل 
. وا راً للةةب  الك عجيي لالسااااااكطراضااااااةت امل صااااااوص دلميل م ى القةئ  املسااااااةس تلوالي  

ج اول أ  ةل و ع م ةسب حمكوم املميكب املوس  يف  ، يقرع املؤمتر أو9 لا  يف الفقرا 
 ق وع األنر   الطةمل  أن تسىد أنَّ وموا ا  اجك ة ةت األنر   الطةمل . وبغا  الكأك  من 

نريق  ةمل أن ر ِّ ، ال ي  غي ألأيضاااااااااةً  لا  وأن ت فذ يف افس الو ع والايهتة القةئ  اآليف 
يف كل يوعا لل سااةئل املكصاال  بساار من ب وي ج ول أ  ةل  خيصااص أكثر من ب   واح  

   لا  االسكطراض.
وساااااااااااوف   ي االساااااااااااكطراضاااااااااااةت القةري  امل ةعساااااااااااةت الفضااااااااااالى والثغرات  -١3

والكا ايت القةئ   يف ت فاذ األحميةا  ا  االساااااكطراض، وتوعي ا رتاحةت، وت ني،     



رم 43اال كضةء، االحكاةجةت املةلوب  من املسة  ا الكق ا . وونقة للفقرا  ، سوف ت 
 كطراضةت القةري  يف إطةع األنر   الطةمل  ذات الصل . امل ة شةت املكطلق  تالس

، الذر سااااجري  مؤمتر األطراف يف جلساااةت  االساااكطراض الطةاساااوف ياسااار و  -14
لكا ايت الكطريف تو الفضاالى ت ةيل اخل ات وال عوس املسااكفةيا وامل ةعسااةت  الطةم ،

و  ي  االحكاةجةت من  املواجى  يف ت فاذ أحميةا االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة
وتشااااجا  الكطةون ال ويل.  بغا   سااااني ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت املسااااة  ا الكق ا 

من هذه اإلجراءات  19وساااااااوف تاسااااااار ذل  الكقةعير  الطةم   املشاااااااةع إلاىة يف الفقرا 
 .والقوا  

ك  ا ا ، ( لكا ي  املساااااةئل الاألول والثةين وتميرس املرحل  الكاضاااااري  )الطةمةن -١5
ووضاااااااااا  املخةط  ،توجاىا  إلجراء االسااااااااااكطراضااااااااااةت القةري  م ةير  ة يف ذل  إ  اي

وضاااااا  الصاااااااغ  ال ىةئا  السااااااك اةن الكقااد و ، قةئ   املالح ةت وامللخصااااااةتال  وذجي ل
من هذه اإلجراءات والقوا  .  ١9الذايت لميل صاااااااا  من هذه الصااااااااميوي، ونقة للفقرا 

وت ساااكغل هذه املرحل  الكاضاااري  أيضاااةً يف كفةل  االساااكفةيا املثلى وال ي  من املطلومةت 
املراحاااال  ة  لااااا  االسااااااااااااااكطراض. أمااااضاااااااااااااا ن واأليوات واملواعي والكمي ولوجاااااة القااااةئ اااا  

ل  . وتسااااااااك ر كل مرحالثةلت إىل الثةين  شاااااااار جرم من الطةانك   ،االسااااااااكطراضااااااااا  األعب 
 لى ال او امل صوص  لا  يف الفقرا املشميَّل  تل س   لميل جم و   من ال ول األطراف، 

، مل ا  ةمني. ويكطني إجراء املراحل االسااااااكطراضااااااا  األعب  وإ ةزهة ونقةً خلة  الط ل ١7
 املكض ن يف الكذيال. 2املكط يا الس وات، امل عج  يف ا  ول 

ط يالت  لى لة  الط ل املكط يا الس وات، وجيوز لل ؤمتر أن يقرع إيلةل ت -١6
اآللا . و مين لرنر   الطةمل  ذات الصل  ذل  م ةساب لضا ةن كفةءا   ل أنَّ ئي إذا ع  

 أن توصي املؤمتر إبيلةل تط يالت  لى لة  الط ل املكط يا الس وات.
بسااااااااب  القةري  وجيرم الكاةع ال ول األطراف املشاااااااةعِّك  يف االساااااااكطراضاااااااةت -17
ب اي  كل مرحل  اساااكطراضاااا ،  لى  و مكطة ب لالل ثالت سااا وات مككةلا .    يفالقر 

جيرر الكاةع ثلت ال ول األطراف يف االتفة ا  السااكطراض ت فاذهة   ا   ،نفي كل  ةا
يف هااااذه  ٢٩و ٢٨الاااا ول أطرانااااًة ناىااااة، ونقااااة للفقرتني  الصااااااااااااااميوي اليت تميون تلاااا 

 يميون  ااااا ي الااااا ول األطراف من كااااال ناإلجراءات والقوا ااااا . وي  غي، إن أممين، أ
جم و   إ لا ا  يق  االلكاةع  لاىة لالساااكطراض يف  ةا مطني مك ةسااا ة م  حجد تل  

 ال و   اإل لا ا .
لك سااااااق مشاااااةعككىة يف   لا  االساااااكطراض، وصااااال  كل يول  طرف جى  طني ِّ وت   -18

بواب  املواعي اإللميرتواا  وتكاح هذه املطلومةت  لى بواب  إياعا املطةعف املطرون  تسااااااااااااااد 
والقوااني املكطلق  ت ر   )بواب  "شااااارلوي"(. وإذا مل تمين ال ول  الةرف     ا ع جى  

، توجَّ   ا  املراسالت إىل 28ثلول و ع ساب القر   املشةع إلا  يف الفقرا الوصل 
 .الوصلجى  قوا مؤ كة ب وع  ثلىة ال ائد، الذر سا



  
  تمجع املعلوما -جيم 

بغا  اسكطراض كل جم و   مواضاطا  مطاَّ   من مواي االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق   -19
موجزٍّ وي اقٍّ ومركَّزٍّ تقااد ذايت ٍّ ن سك اةالصاغ  ال ىةئا  اللالل املرحل  الكاضري  توض   هبة،

السااااكطراض ت فاذ كل صاااا  من تل  الصااااميوي. وال تسااااكطرض أحميةا االتفة ا  اليت ت ة ق 
مرا ةا مة يقكضاااااا  الكالف احلةل، إال يف إطةع اساااااكطراض االتفة ا .   لى ال وتوكوالت، م 
 لى االسااااااااااك اةانت مطلومةت كةمل  وحم ث  تق ا يف عيويهة  إىل أن وال ول األطراف م  وا

   مة تري الساااااااةب . و  قسااااااادلغةت   ل اآللا ، ونقة لل وي اق  ويف الو ع امل ةساااااااب إبح م
تساااك   إلاىة األمةا   ،٣8االساااك اةانت و وائد املالح ةت املشاااةع إلاىة يف الفقرا الريوي  لى 
أو يف   يت تقرير  ةا  - تقرير  ةا  ن االتةهةت واألمنةط وامل ةعسةت الفضلىيف إ  اي 

لميي ي  ر نا  املؤمتر يف يوعات  الطةيي . وي سااااااك   إىل  - حسااااااب اال كضااااااةءيف هذا الشااااااأن، 
، يون إغفاااااةل املطلوماااااةت القةرر ااااااةانت يف إ ااااا اي االساااااااااااااكطراض الريوي  لى االساااااااااااااك

اإليضاااااااااااااةحةت اليت تةل ىة ال ولكةن الةرنةن املساااااااااااااكطرِّضاااااااااااااكةن وتق مىة ال ول  الةرف  أو
 املسكطَرض .

وتق ا كل يول  طرف مسااااااااااااكطَرضاااااااااااا  عيويهة  لى اسااااااااااااك اةن الكقااد الذايت إىل  -20
  اآلم   يالل بواب  "شاارلوي"، امل شااأا ال ولكني الةرنني املسااكطرِّضااكني تسااكخ اا ال  اة

األمااةااا  للاا ول األطراف، ب ااةء  لى طل ىااة،   لااا    ااال  . وتاساااااااااااااار21ونقااة للفقرا 
إلعشااااااااةيات تيف جمةل الك عيب اإللميرتوين و ،  ة يشاااااااا ل تزوي هة تملسااااااااة  ا املطلومةت
 .مث كةت اهلوي  الالزم واملشوعا و 

بواب  "شاارلوي". وت سااكاَ ت مناة   م   ج ي ا،  ويكةح اسااك اةن الكقااد الذايت يف -21
فظ ناىة االسك اةانت والريوي  لاىة،  ة يميفل   السري ك ميو ِّن إضةيف ل واب  "شرلوي"،   

 ا  ال اةانت اليت تق مىة ال ول األطراف. وتكضا ن ال  اة  م صاَّ  لل راساالت الميةمل   
رف املساااااااااااااكطَرضااااااااااااااا  والاا ولكني الةرنني الميكااةبااا  من أجاال احلواع الالحق بني الاا ولاا  الة

 املسكطرِّضكني، وتشك ل  لى   عات أعشف .
و مين لل ول األطراف،     عيهة  لى اساااااااااااك اةانت الكقااد الذايت، أن تشااااااااااار  -22

املطلومةت اليت تميون      مكىة يف ساااااااةآ  لاةت اسااااااكطراض ت فاذ صااااااميوي  إىل أيضااااااةً 
ال ول األطراف أن ترا ي ضااااااااروعا أن أطراف ناىة. ويكطني  لى  ألرم ذات صاااااااال  هي

مطلومةت مساااااكج ا م ذ تق ع الريوي الساااااةبق .  تسااااا ِّ  الريوي  لى ال او امل ةساااااب أرَّ 
بشأن الكزامةت مةةبق  أو تشريطةت واح ا اسكطراض  جيوز،     و لى وج  اخلصوص،

ن تشر ال ول  أ ،اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا  الفسةيالوا ط  يف اةةآ  ةثل  لاللكزامةت 
ت فاذ إطةع  لا  اسكطراض  الريوي والواثئق اإلضةنا  اليت   مكىة يف الةرف املسكطَرض  إىل

 .اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا  الفسةي



وت شاجَّ  ال ول  الةرف املساكطَرضا   لى إ  اي عيهة  لى اساك اةن الكقااد الذايت  -23
ا  الوطل، لا  املط اني  لى الصاااطمن لالل مشاااةوعات واساااط  م   ا  أصااااةب املصااا

القةةم اخلةص واألنراي وا  ة ةت من لةع  القةةم الطةا  اال كضااااااةء، ذل ،      ة يف
وامل   ةت غر احلميوما  واألوسااااااةط األكةي ا ، م  مرا ةا الساااااا ةت اخلةصاااااا  لالتفة ا  

 وال وتوكوالت امللاق  هبة.
لميي  تطى هةو  لى ال او األمثل شرلوي" بواب  " تةوير وتكوىل األمةا  مسؤولا  -24

 لا .آلتؤير يوعهة كقة  ا باةانت يسرا االسكط ةل     وتط اد املطلومةت املكطلق  ت
  

  القطريإجراء االستعراض  -دال 
من اسكطراض واح  لميل يول  طرف بشأن ت فاذهة  القةرر يكألف االسكطراض -25

 لى مراحل، نك  أ  القةرر لالتفة ا  وكل بروتوكول هي طرف ناىة. وي فذ االسااااااااكطراض
األجزاء ذات الصاااااااااال  من تط ئ  كل مرحل      ااكىةء ال ول  الةرف املسااااااااااكطَرضاااااااااا  من 

 ي طرف ناىة.اسك اةن الكقااد الذايت املكطلق بك فاذهة لميل ص  من الصميوي اليت ه
وتكوىل اساااكطراض عيوي كل يول  طرف مساااكطَرضااا   لى اساااك اةن الكقااد الذايت،  -26

مطلومةت إضاااااةنا ،  ة يف ذل  اإلشاااااةعات إىل الكشاااااريطةت ذات الصااااال ،  ومة تق م  من
الصااااااااميوي ذات الصاااااااال ،  شااااااااةعك  اشااااااااة  من جةاب ال ول   يولكةن ألراين طرنةن يف

أيضااااااةً  لى أن تزوي بواب   املسااااااكطَرضاااااا ل ول األطراف وت شااااااجَّ  ا الةرف املسااااااكطَرضاااااا .
 "شرلوي" بسةئر املواي املرجطا  اليت  مين أن تسةهد يف  سني نىد أطرهة القةاواا .

 ل را حميوماة واح ا  لى األ الوتطني كل يول  طرف، ألغراض االساااااااااااااكطراض،  -27
مااةت  لى بواباا  تلصاااااااااااااميوي اليت هي طرف ناىااة، وتكاح تلاا  املطلو  لى يعاياا  واساااااااااااااطاا  

 "شرلوي".
و    ب اي  كل   لا  اساااااكطراض، تطق  األنر   الطةمل  اجك ة ةً مشااااارتكةً يف نرتا مة  -28

بني ال وعات ب ون تر   شاافوي  تساااب نا   ر   اللكاةع يولكني مسااكطرِّضااكني، واح ا من 
 و   إ لا ا  ال و   اإل لا ا  اليت ت ك ي إلاىة ال ول  الةرف املساااااااااااكطَرضااااااااااا  وواح ا من جم

ألرم. وت فذ ال ول املسكطرِّض  مىةمىة االسكطراضا  طوال   لا  االسكطراض لميل يول  من 
ال ول األطراف املساااكطَرضااا  أث ةء مراحل االساااكطراض األعب  املككةبط . وساااوف تساااك   طريق  

 ساب القر   إىل املطةير الكةلا :
 يل نا ة با ىة؛ال جيوز لل ول القاةا بط لاةت اسكطراض مك ة )أ( 
ال جيوز ل ول  طرف يف صاااااا  مة أن ختضاااااا  لالسااااااكطراض من جةاب  )ب( 

طرنة  املخكةعتني تلقر   نيكمل تمين إح م ال ولكني املساااكطرِّضاااإذا و يول غر أطراف نا ؛ 
رم ساااب إضااةيف للقر   الصااميوي اليت تميون ال ول  املسااكطَرضاا  طرنة ناىة،  بطضيف  جي 

  تسكطرض ناسب تل  الصميوي؛ من أجل الكاةع يول  إضةنا 



لك فاذ يول  واح ا   ا   ال جيوز للط ي اإل ةيل لل ول املسااااااااكطرِّضاااااااا  ) ( 
 أن يكجةوز األعب  يول مة مل تقرع ال ول  املسكطَرض  غر ذل ؛ الصميوي
جيوز لميل يول  من ال ول املساااااكطَرضااااا  واملساااااكطرِّضااااا  أن تةلب إ ةيا  )ي( 

مرات ألساااااا ةب م ىة،  لى ساااااا ال املثةل ال احلصاااااار، يكجةوز أعب   ال ساااااااب القر    ة
تاساااااار الكاةع لغ    ل مشاااااارتك  إلجراء االسااااااكطراض القةرر أو تاساااااار اشاااااارتاي يول  

 ا ةا  ةاوين  ةثل؛ مسكطرِّض  واح ا  لى األ ل ت ك ي إىل
ساااااااااااااكث ااةئااا  تميراع بطض احلااةالت االيف للاا ول األطراف أن تةلااب جيوز  ()ه 

 ؛ساب القر  
يف اجك ةم الحق نا ة ، إذا ا كضاااااى األمر ذل ، سااااااب القر  جيوز إ ةيا  )و( 

 بني ال وعات.
وثلول هنةي    لا  االسااااااكطراض، جيب أن تميون كل يول  طرف    لضااااااطع  -29

لالساااكطراض اخلةص هبة وأجرت اساااكطراضاااةً واح اً كا  أيس وثالث  اساااكطراضاااةت كا  
، أن تشااةعي ك ول  طرف مسااكطرِّضاا  أ صااى. وجيوز لل ول األطراف،  لى أسااةس طو ي

 يف أكثر من ثالث  اسكطراضةت.
وإذا وج ت ال ول  الةرف املسااااااااااااااكطرِّضاااااااااااااا  افسااااااااااااااىة  ةجزا  ن أياء واج ةهتة  -30

لل  ةير الكوجاىا  لآللا ، تةلب ال ول  الةرف املساااكطَرضااا  الكشاااةوع  االساااكطراضاااا  ونقة
املشاااااميل ، نتن مل تساااااكة   م  تل  ال ول  الةرف املساااااكطرِّضااااا  واألمةا  هب ف حل تل 

ال ولكةن الةرنةن حلىة  ن طريق الكشااااااةوع، جةز لل ول  الةرف املسااااااكطَرضاااااا  أن تةلب 
سااااااب القر   يف أر من اجك ة ةت األنر    إ ةيا سااااااب القر   يف أر و ع. وي طةي

 .28الطةمل  ونقة لرحميةا الواعيا يف الفقرا 
الكةبط  هلة  الوصاااااااااااااال جىةتوترر ال ول  الةرف املسااااااااااااااكطَرضاااااااااااااا ، من لالل  -31

األمةا ، مشةوعات م  ال ولكني الةرنني املسكطرِّضكني بشأن   ي  ج ول  و سة  ا من
ومكةل ةت ، ونقةً لل  ةير الكوجاىا  إلجراء االسااااااااكطراضااااااااةت  القةرر زمل لالسااااااااكطراض

الساااااااااااااااةب  من هااذه قسااااااااااااااد الط اال، ونقااًة لل أو لغااةت القةرياا ،  ااة يف ذلاا  الكاااةع لغاا 
 ات والقوا  .اإلجراء
ذور الاا عاياا  وجيوز للخ اء احلميوماني من الاا ولكني الةرنني املسااااااااااااااكطرِّضااااااااااااااكني  -32

أن يكقةمسوا املىةا واملساااااةئل نا ة با ىد،  لى أن يرا وا يف ذل  الواساااااط  تلصااااا  املطل 
 جمةالت الكصةص كل م ىد.

اخل اء بني نا ة وتق ا األمةا  ال  د اإلياعر لكاساااااااار إاشااااااااةء لةوط اتصااااااااةل  -33
وذل  هب ف ض ةن متمي ىد     الةلب، ، القةرراحلميوماني املشةعكني يف االسكطراض 

  امل شاااااأا يف إطةع أنضااااال وج  من م صااااا  املراساااااالت الميكةبا  اآلم  من االساااااكفةيا  لى



ةط . و ٢1 " واملشةع إلاىة يف الفقرابواب  "شرلوي ميل املراسالت  ل ة ب األمةا   سوف   
 ل بواب  "شرلوي". اليت ترم من لال

ني وتق ا ال ول  الةرف املساااكطَرضااا  عيهة  لى اساااك اةن الكقااد الذايت إىل ال ولك -34
يف غضاااون نرتا زم ا   ال  اة  اآلم   يف بواب  "شااارلوي"من لالل الةرنني املساااكطرِّضاااكني 

 تكفق  لاىة األطراف املط ا .أشىر  أ صةهة سك مطقول  
ويف غضون نرتا زم ا  مطقول  أ صةهة سك  أشىر من اتعيخ تسلد عي ال ول  الةرف  -35

املساااااااكطَرضااااااا   لى اساااااااك اةن الكقااد الذايت، تق ا ال ولكةن الةرنةن املساااااااكطرِّضاااااااكةن إىل ال ول  
الةرف املساااااااااااااكطَرضاااااااااااااا  تطقا ةً ككةبا ة  لى الك ابر اليت اختذهتة تل  ال ول  لك فاذ االتفة اا  

الت ذات الصاال ، و لى أوج   ةحىة يف الك فاذ والكا ايت اليت واجىكىة. و مين وال وتوكو 
أن تةل ة أيضااااةً يف ذل  الكطقاب،     اال كضااااةء، توضااااااةت أو مطلومةت إضااااةنا ، أو أن 
تةرحة أسااائل  م مي  ِّل  ت شاااجَّ  ال ول  الةرف املساااكطَرضااا   لى الري  لاىة. وي  غي إجراء حواع 

الةرف املسااااااكطَرضاااااا  وال ولكني الةرنني املسااااااكطرِّضااااااكني، يساااااارتشااااااِّ  تمل ةير ب َّةء بني ال ول  
ف  واخلصااااااةئص ا  يا يف القسااااااد الثةين وكذل  األحميةا الواعيا يف القسااااااد الثةلت ويا َؤعشااااااَ

 سجل هبذا احلواع يف ال  اة  اآلم   املخصص  لذل  يف بواب  "شرلوي".
ني القس ئاسا ،  لى ال او امل ني يف ومتثل بواب  "شرلوي" م ص  االتصةالت الر  -36

الاا ول أنَّ من هااذه اإلجراءات والقوا اا ، إال من القسااااااااااااااد اخلااةمس جاد ويال  الفر اني
  لا  االسكطراض  مي ىة أن تسكخ ا األيوات الكمي ولوجا  املكةح   األطراف املشةعك  يف

تلفا يو كجزء األلرم، مثل الشاااااااا ميةت االنرتاضااااااااا  وتق اةت الك اول اهلةتفي والك اول 
من احلواع ال  ةء. وتشجَّ  ال ول األطراف  لى االسكفةيا من االجك ة ةت امل ك    اليت 

طلومةت امل  ال  مين تطزيز احلواع امل ةشاااااااااار. و  يطق هة مؤمتر األطراف وأنر ك  الطةمل  يف
رم من حواعات من هذا الق ال  وي" يف بواب  "شرل املخصص  يف األ سةاامل ةس     ة جي 

من أجل  بني ال ول  الةرف املساااكطَرضااا  وال ولكني الةرنني املساااكطرِّضاااكنيللاواع الالحق 
 .حفظ سجل هلذه الط لا 

ول ائىة احلميوماني املشاااااااااااةعكني يف ال ول األطراف املساااااااااااكطرِّضااااااااااا  جيب  لى و  -37
كاصاااااااال  لاىة أث ةء   لا  املي   ا  املطلومةت  لى ساااااااار ا ةن   واألمةا  االسااااااااكطراض 

ناىة. و مين لل ول األطراف املساااكطَرضااا  أن تةلب املساااكخ م   أو القةررساااكطراض اال
تساااكخ ا املطلومةت اليت   مكىة أث ةء اساااكطراضاااةهتة  من األمةا ،  لى أساااةس طو ي، أن

  لى بواب  "شرلوي".ج ىوع الطةا إليعاجىة يف األ سةا املكةح  لل
  

لة عملية االستعراض  -هاء    القطريحمص  
من كل مرحل  من مراحل اسااااااااااااااكطراض كل يول  طرف، تط   الةوع ال ىةئي يف -38

ال ولكةن املساااااااااكطرِّضاااااااااكةن، تلكطةون والك سااااااااااق الوثاقني م  ال ول  الةرف املساااااااااكطَرضااااااااا  
يف ت فاااذ  القااةئ اا  الثغرات والكااا ايت ني و ساااااااااااااااة اا ا األمااةااا ،  ااةئ اا  تملالح ااةت ت



وال وتوكوالت   ا ت فاذ االتفةساااااااني الفضااااااالى لكا وامل ةعساااااااةت ،األحميةا املساااااااكطَرضااااااا 
يف  من املساااة  ا الكق ا واال رتاحةت املةروح  لذل  واالحكاةجةت املساااك ةا   امللاق  هبة
ك   شااميل املخةط ال  وذجي املشااةع إلا  يف الفقرا أن توائد . وي  غي هلذه القهذا الشااأن

ك اةن الكقااد الذايت ميون ي اق  وموجزا، وتسااااااااااك   إىل الريوي الواعيا  لى اسااااااااااوأن ت 15
مل  ، مةلرنر   الطةمل  يف شااااااااااااااميل وع   اجك ةم ةئ   املالح ةت واحلواع الالحق. وتكةح 

تقرع ال ول  املسكطَرض ، يف بطض احلةالت االسكث ةئا ، اإلبقةء  لى سري  بطض أجزائىة. 
د هنااةياا  كاال مرحلاا ، ي رتجد إىل لغااةت األمد املكااا ا الرمسااا  الساااااااااااااااع ملخص لقوائ ويف

كل   ويسااااااااااااااك   إىل املخةط ال  وذجي   1 500يكجةوز   ي كل ةت   املالح ةت، ال
 .امللخص لل ؤمتر وأنر ك  الطةمل  افس ، وسوف يكةح هذا

والثغرات والكا ايت قةئ   املالح ةت أن توضااااااااااااا  الصااااااااااااااغ  ال ىةئا  لوي  غي  -39
االحكاةجةت من املسااة  ا وامل ةعسااةت الفضاالى واال رتاحةت، وكذل ،     اال كضااةء، 

تالتفةآ بني ال ولكني الةرنني املساااااااااااكطرِّضاااااااااااكني وال ول  الةرف ، ولل لخصاااااااااااةت الكق ا 
 املسكطَرض .

ومن أجل  سااااااني وتطزيز ساااااا ل الكطةون بني ال ول األطراف وإمميةااةت الكطل د  -40
  من لالل ال  اةااا  اآلم ااا  يف بواباااي  غي أن يكاااةح هلاااة  اطاااة، من بطضااااااااااااااىاااة ال طض، 

الريوي املق م   لى اسااااااااااااااك اةانت الكقااد الذايت بط  ا ك ةي  ، االطالم  لى"شاااااااااااااارلوي"
احلواع الالحق املشةع تقرع إاتح  االطالم  لى  اآللا . و مين لل ول  املسكطَرض  أيضةً أن

 والواثئق اإلضةنا  املكطلق  تالسكطراض اخلةص هبة.  21إلا  يف الفقرا 
أن تقرع اشاار عيويهة  لى اسااك اةن الكقااد الذايت واحلواع وجيوز لل ول األطراف  -41

 .مثال وغرهة بواب  "شرلوي" ن طريق ، كلاة أو جزئاة  الحق والواثئق اإلضةنا ،ال
وبط  أن تق ا ال ول  الةرف املسكطَرض  عيهة  لى االسك اةانت، جيوز هلة،  لى  -42

 الري  لى أسئل  االسك اةن.أسةس طو ي، أن تطرض  ةعسةهتة الفضلى وتةعهبة يف 
  

  إجراءات املتابعة -واو 
يف الفقرا املذكوعا  ي  غي ألنر   املؤمتر الطةمل  أن تساااااااااكفا  من  وائد املالح ةت -43
 وعاهتة، وأن أتلذهة يف اال ك ةع    مة تقرتح  لى املؤمتر توصااااااةت الكاضااااار ل ، يف٣8

  ةم  االاة ةآ.
وي  ر نريق اخل اء احلميوماني الطةمل املطل تملسااااااااااااة  ا الكق ا  يف االحكاةجةت  -44

من املسة  ا الكق ا  املسك ةا  أث ةء   لا  االسكطراض ويق ا توصاةت إىل مؤمتر األطراف 
بشااااااااااااااااأن كافاااا  مسااااااااااااااااة ااا ا الااا ول األطراف يف جىويهاااة الراماااا  إىل ت فااااذ االتفاااة اااا  

تق ا ال ول األطراف إىل الفريق الطةمل أيضاااااااااااااةً، حساااااااااااااب وال وتوكوالت امللاق  هبة. و 
 ة املسة  ا الكق ا  املسك ةا  نا اال كضةء، مطلومةت بشأن مة إذا كةاع االحكاةجةت من

 كقةعير اسكطراضةهتة    مت الونةء هبة.ب يكطلق



، يف إطةع مكةبط    لا  االساااااااكطراض اليت لضاااااااطع هلةيول  طرف، ر ِّ وجيوز أل -45
ط لا  بغا  تل  ال  ا تق ا  اساااك ةياً إىل احكاةجةهتة اخلةصااا  املساااك ةا  يف أن تةلب مساااة

 سااااااااااااااني   عاهتة  لى ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة ت فاذاً نطَّةاًل. وتسااااااااااااااطى 
 األمةا  إىل الك ةس ت  ةت للونةء بكل  األغراض، ونقةً لقوا   األمد املكا ا وإجراءاهتة.

ة، اليت لضاااطع هل ساااكطراضاال  لا  يف إطةع مكةبط  يول  طرف،  كلشاااجَّ   وت   -46
من تق ا يف االسااكجةب  أحرزت   ة تزوي املؤمتر واألنر   الطةمل  املط ا   طلومةت   أن  لى

  اااة اختاااذتااا ، أو تطكزا اختاااةذه، من تااا ابر و  38املالح اااةت املاااذكوعا يف الفقرا  لقوائد
ل يول  من ال ول األطراف توي   ال مطلومةت ك ذل ، لطلَّ  وتإلضاااااااةن  إىل بشاااااااأهنة.

يف بواب  "شاااااااارلوي"  ن جوااب الكق ا ا قق . و مين لل ؤمتر يف هنةي  االسااااااااكطراض أن 
 ا رز. ي  ر يف أسةلاب ألرم لوبالغ  ن الكق ا

  
  األمانة -سادساا  

وتؤير املىةا املشااااااااااااااةع إلاىة يف هذه  ،أمةا  اآللا ب وع تضااااااااااااااةل  أمةا  املؤمتر  -47
 اإلجراءات والقوا  .

، جيوز لرمةا  أيضااةً، 47وإىل جةاب مىةا األمةا  امل صااوص  لاىة يف الفقرا  -48
اال كضااااااااااااااةء، أن تق ا، ب ةء  لى الةلب ويف ح وي مواعي اآللا  املوجويا، ال  د     

وا   األمد املكا ا وإجراءاهتة ال ول األطراف يف تة اق اآللا  ونقة لق واملساااااااااااااة  ا إىل
يرتتب  لى املىةا املكولةا   ال األمةا  أر أ  ةء ال ضاااروعا هلة  أال ذات الصااال ،  لى

 املىةا املراي أن تقوا هبة ال ول األطراف. أو ي سكطةض هبة  ن
  

  اللغات -سابعاا  
ربا  لغةت   ل اآللا  هي اإلساااااااااااا ةاا  واإلاميلازي  والروسااااااااااااا  والصااااااااااااا ا  والط -49

 والفراسا .
 من لغةت   ل اآللا واح ا أو لغكني بلغ   القةرروجيوز إجراء االسااااااااااااااكطراض  -50

بطض يف جيوز، . و ةن الةرنةن املسكطرضكةنل ول  الةرف املسكطَرض  وال ولكاونق مة تقرعه 
، إجراء االساكطراض بلغةت   ل ثالت، وتميون األمةا  مساؤول   ن احلةالت االساكث ةئا 

اال كضااااااةء من أجل كفةءا تسااااااار اآللا . وت شااااااجَّ  ال ول  الرت   املةلوب  حساااااابتونر 
 .األطراف  لى إجراء االسكطراض بلغ  واح ا نقط من لغةت   ل اآللا 

وجيوز لل ول األطراف أن تسااااااااااااااة   غرهة من ال ول األطراف اليت  كة  إىل  -51
طريق تق ع مسااااااااااااةمهةت  تر   بلغةت ألرم غر لغةت الط ل السااااااااااااع ل م اآللا   ن

مااةلااا  و ا ااا ، م  إيالء ا ك ااةع لااةص للةل ااةت املقاا ماا  من أ اال ال لاا ان منوا وال لاا ان 
 ال ةما .

  



أو على أي ٍّ من  مشاركة الدول املوق  عة على االتفاقية -اثمناا  
  اآللية الربوتوكوالت يف

ال وتوكوالت أن تشااةعي جيوز ألر ِّ يول  مو  ِّط   لى االتفة ا  أو  لى أر ٍّ من  -52
يف اآللا  ت ك ةعهة يول  مسكطَرض   لى أسةس طو ي. وتس ي الكميةلاف املرت ة  هبذه 

 الك  ةت املكةح . املشةعك  من
  

عة والكياانت واملنظمات احلكومية ق   غري املو و  عةق   املو  الدول -اتسعاا  
  لية اآلالدولية واملنظمات غري احلكومية و 

،  ة يشااااااااااا ل امل   ةت غر املط ا  ا ىةتم  املث ر ساااااااااااطاًة وعاء الكواصااااااااااال  -53
رر األنر اا  الطااةملااا  من االتفااة ااا ،  ٣٢) ( من املااةيا  ٣للفقرا  ونقااةو  احلميومااا ، ت 

حواعا ب َّةء حول   لا  االساااااااااااكطراض م  أصااااااااااااةب املصااااااااااالا  املط اني،  ة يشااااااااااا ل 
 ونقًة ملة يلي: امل   ةت غر احلميوما ، 

ت طق  تاك ةا حواعات ب ةءا م  أصااااااااااةب املصااااااااالا  املط اني  قب  ()أ 
الككةا يوعات األنر   الطةمل  وا ك ةي الكقةعير، ويكوىل عئاس الفريق الطةمل إياعا احلواع 
 سااااااة  ا األمةا ، وجيوز  ق  حلق  اقةث م   ثلي أصاااااااةب املصاااااالا  املط اني،  ة 

مميكب األمد املكا ا املطل تملخ عات يشااااااااا ل امل   ةت غر احلميوما ، و ساااااااااة  ا 
تشجا  مشةعك  امل   ةت غر احلميوما   لى  وا ر  ، الذر  لا  أيضًة أن يسطى إىل

 ؛ اةةآ واس  يف هذه احلواعات ال  ةءا وتاسر الك ثال ا غرايف املكوازن هلة ناىة
ن يف احلواعات ال  ةءا، ويسااااااااااااااكثل م حةل   ةري  بطا ىةجيوز ذكر ال  (ب) 

اثعا مسةئل تكطلق تالسكطراض ، الذر جيوز ل  أن يكةوم إباملسكطَرضذل  القا  ال ل  
 ؛وح ه اخلةص ب 
ي فكح تب املشااااااااااااااةعك  يف احلواع ال  ةء أيضااااااااااااااًة أمةا ال ول األطراف  ( ) 

 ؛املو  ِّط  والمياةانت وامل   ةت احلميوما  ال ولا  واملو  ِّط  وغر
احلميوما ، اليت توي حضااااااااااوع احلواع ال  ةء، أن تؤك   لى امل   ةت غر   (ي) 

بكق ع تطلاقةت  ة    ئذويساا ح هليومة   ل اتعيخ  ق ه،  15مو   أ صااةه  حضااوعهة يف
. وت ط د  ةئ   أبمسةء مق مي الةل ةت  لى ال ول األطراف يف مو   أ صاااةه  شااارا ككةبا 

م   اا  غر حميومااا   وجوي أر ا رتاض  لى مشااااااااااااااةعكاا  حااةل ويفأايا   اال اتعيخ  قاا ه. 
ةل األمر إىل مميكب املؤمتر  ؛ مطا  ، حي 

جيوز أيضًة للجىةت املط ا  األلرم،  ة يش ل  ثلي القةةم اخلةص   (ه) 
وال وائر األكةي ا ، أن تةلب املشااااااةعك ، بشاااااارط أن تق ا طل ة بذل  يف مو   غةيك  

يومة   ل اتعيخ  ق  احلواع ال  ةء، وي سااااااااااااا ح هلة    ئذ بكق ع تطلاقةت مميكوب .  15
 ول األطراف يف مو   أ صةه  شرا أايا وت ط د  ةئ   أبمسةء مق مي الةل ةت  لى ال



  ااال  قااا  احلواع ال  اااةء، وتكد املوانقااا   لى تلااا  الةل اااةت يف حاااةل  ااا ا وجوي أر 
 ؛ ا رتاضةت من ال ول األطراف

جيوز لرئاس الفريق الطااةماال أن يقرع  اا ا  قاا  حواع ب ااةء إذا مل يكلق  (و) 
يف الفقرتني الفر اكني )ي(   ي كةف من الةل ةت     ااقضاااااااةء املو   ا  ي لكسااااااال ىة 

 ؛ ( أ الهو)ه
برانجمة للاواع ال  ةء ووع ةت مطلومةت أسااااةساااااا  لكاسااااار تط  األمةا   (ز) 

 ؛مسةمه  املشةعكني نا 
ي ط  عئاس الفريق الطةمل ملخصااااة مميكوت لل  ة شااااةت ويطرضاااا   لى  (ح) 

 ؛الفريق الطةمل يف يوعت  الكةلا 
ةءا إحةط  املشاااااااةعكني بكةوعات واكةئج ساااااااوف تكاح هذه احلواعات ال  َّ  (ط) 

  لا  االسكطراض، وسوف تس ح ة   م لالت وا رتاحةت من املشةعكني،  ة يش ل 
  عاءهد حول كافا   سني ت فاذ االتفة ا  وال وتوكوالت امللاق  هبة؛

ي شااااااجَّ  املشااااااةعكون  لى اغك ةا نرصاااااا  احلواعات ال  َّةءا من أجل تونر  )ر( 
أاشاااااةكىد ذات الصااااال ،  ة يف ذل  األاشاااااة  املكطلق  بكل ا  االحكاةجةت  مطلومةت  ن

 .املةلوب  من املسة  ا الكق ا 
  

  التمويل -عاشراا  
 املازااا  الطةيي خصص  يف من املواعي املوأمةاكىة، برمكىة، اآللا  احكاةجةت ل وَّ مت -54

 ر   امل        الوط ا ، مؤمتر األطراف يف اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا  ا من أجل
يشاااااااااااا ل املازااا ،  ة من لةع  من مواعي الكميةلاف اإلضااااااااااااةنا   و    اال كضااااااااااااةء، متوَّل

لقوا   األمد املكا ا   ن طريق حساااااااااااااةب  صاااااااااااااص ت شااااااااااااائ  األمةا ، ونقةالك  ةت، 
 .،  لى أال تميون تل  الك  ةت مقروا  بشروط ختل ثاةي اآللا وإجراءاهتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   التذييل
استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  عمليات تنظيم  

  هبا
 1ا  ول 

  التنفيذ مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا املُعدَّة من أجل استعراض جمموعات   

 الص  القةاوين
 جم و   الكجرع 
 والوالي  القضةئا 

جم و   ت ابر امل   
 واملسة  ا الكق ا 

 واحل ةي  وت ابر ألرم
 جم و   إافةذ القةاون 

 وال  ةا القضةئي

جم و   الكطةون ال ويل 
واملسة  ا القةاواا  

 املك ةيل  واملصةيعا

 8و 6و 5و 2املواي  اتفة ا  ا ر   امل  َّ       
 15و 10و 9و
 )أ(23و

 25و 24املواي 
 31و 30و 29و

 19و 11و 7املواي 
 26و 22و 20و
 28و 27و

 14و 13و 12املواي 
 18و 17و 16و
 21و

 12و 11املواي  9و 7و 6املواي  5و 3املةياتن  بروتوكول االتةع تألشخةص
 13و

 10و 8املةياتن 

 14و 9و 8املواي  6و 5و 3املواي  بروتوكول هتريب املىةجرين
 16و 15و

 12و 11املواي 
 13و

 18و 10و 7املواي 

 10و 9و 7املواي  8و 5و 3املواي  بروتوكول األسلا  ال ةعي 
 15و 14و 11و

 13و 12و 6املواي   

 
 لى ال ول األطراف يف اتفة ا  ا ر   من االتفة ا   ةصر  9و 8املةيتني اسكطراض  )أ(

 اتفة ا  األمد املكا ا ملميةنا  الفسةي. األطراف يف امل  َّ   غر
  

 2ا  ول 
  خطة العمل املتعددة السنوات لتشغيل اآللية  

 الطةا

الفريقةن الطةمالن 
ا ر   تفة ا  املط اةن ت

 )أ(امل  َّ  

 الفريق الطةمل املطل 
 تالتةع تألشخةص

الفريق الطةمل املطل 
 بكىريب املىةجرين

الفريق الطةمل املطل 
 تألسلا  ال ةعي 

  ي  املسةئل  الثةين-األول     
 الك  ا ا  واالسك اةن

  ي  املسةئل 
 الك  ا ا  واالسك اةن

  ي  املسةئل 
 الك  ا ا  واالسك اةن

  ي  املسةئل 
 الك  ا ا  واالسك اةن

-الثةلت
 السةيس

 الكجرع الكجرع الكجرع الكجرع

 الكطةون ال ويل 
واملسة  ا القةاواا  

 املك ةيل  واملصةيعا

 الكطةون ال ويل
واملسة  ا القةاواا  

 املك ةيل  واملصةيعا

 الكطةون ال ويل
واملسة  ا القةاواا  

 املك ةيل  واملصةيعا

 الكطةون ال ويل
واملسة  ا القةاواا  

 املك ةيل  واملصةيعا
     

-السةب 
 الطةشر

وال  ةا القةاون  إافةذ
 القضةئي

ت ابر امل   واملسة  ا 
واحل ةي  وت ابر 

 ألرم

وال  ةا إافةذ القةاون 
 القضةئي

واملسة  ا ت ابر امل   
 واحل ةي  وت ابر ألرم

وال  ةا إافةذ القةاون 
 القضةئي

ت ابر امل   واملسة  ا 
واحل ةي  وت ابر 

 ألرم

وال  ةا إافةذ القةاون 
 القضةئي

ت ابر امل   واملسة  ا 
واحل ةي  وت ابر 

 ألرم
     

الطةمل املطل تلكطةون ال ويل ونريق اخل اء احلميوماني الطةمل املطل تملسة  ا  الفريق )أ(
 الكق ا .


