القرار 2/8

آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة
عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها
َّ
إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،
إذ يش ري إىل َّ
أن اتفاقيريرية األمريريم املتحريريدة ملكافحريرية اجلرميريرية املنظَّمريرية عريريرب الوطنيريرية الرب تو ريريو
امللحقريرية ريريا( )1متثِّريريأ أ ريريم ال ريريكون القااوايريرية النامليريرية الن ريريا ملكافحريرية َّفريرية اجلرميريرية املنظَّمريرية عريريرب الوطنيريرية،
الريريت تلحريريض البريريرر دريرياألفراا ا تمنريريا يف نيريريإ الؤلريريدان ،إذ يؤِّ ريريد هريريدَّااك عل ري أ يريرية ري ال ريريكون
داعتؤار ا األا ا الرئيسية املتاحة للمجتمإ الد يل من أجأ ا الغرض،
إذ يؤِّ ريريد هريريدَّااك َّ
أن مريرين دريرير أ ريراض ا تفاقيريرية الرب تو ريريو امللحقريرية ريريا تنىيريريى التنريريا ن عل ري
منريإ اجلرميريرية املنظَّمرية عريريرب الوطنيرية مكافحتحنريريا علري َّريريو أ ثرير فنَّاليريرية ،إذ يشريدِّا علري رير رة أن تتَّ ري
منسريريقة لتريريدعيم النمريريأ علري تنفيري ا تفاقيريرية الرب تو ريريو امللحقريرية ريريا
الريريد ا األطريراف تريريداد إ ريريافية َّ
ستؤااة ا حتياجا امل لودة من املساعدة التقنية يف ا الشأن،
إذ يش إىل املااة  32مرين ا تفاقيرية ،الريت أاشريت اقتبريا ا مريؤمتر األطريراف يف اتفاقيرية األمريم
املتحريريدة ملكافحريرية اجلرميريرية املنظمريرية عريريرب الوطنيريرية مريرين أجريريأ ألسريرير قريريدرة الريريد ا األط ريراف عل ري مكافحريرية
اجلرمية املنظمة النادرة للحد ا الوطنية التشجيإ عل تنفي ا تفاقية استنراض تنفي ا،
ؤر  7متوز/يولي ري  2004ال ري ر قريريرر في ري تنفي ري الو ريريائ
إذ يؤِّ ريريد هريريدَّااك مقري َّريرر  2/1امل ري َّ
املسندة إلي يف املااة  32من ا تفاقية،
إذ يش إىل َّ
أن املااة  32من ا تفاقية تنص عل أن يتفريض مريؤمتر األطريراف علري
لال الع جبملة أمور منحنا ألقيض اهلدف الرامي إىل إجراء استنراض ا رر لتنفي ا تفاقية،

ريإ َّليريا

إذ يالحري ا لتريىاا املسريريتمر ،الري ر متليري املريريااة  32مريرين ا تفاقيريرية علري ريريأ ا لريرية طريريرف،
حن ريريا سارس ريريابا ت ريريداد ا التشري ريرينية ا ااري ريرية املتنلق ريرية
دتى ي ريريد املري ريؤمتر انلوم ريريا ع ريرين دراهحن ريريا
دتنفي ا تفاقية،

( )1املرجإ افس  ،ا لدا  ،2326 2241 2237 2225الرقم .39574

ريؤر  22تشري ريرين األ ا/أ ت ريريودر  ،2010الري ري ر اس ريريتحنأ عملي ريرية
إذ يشري ري إىل قري ريرار  1/5امل ري َّ
اراسري ريرية استكشري ريرياف لل يري ريريارا املمكنري ريرية اشري ريرياء َّليري ريرية ملسري ريرياعدت عل ري ري اسري ريريتنراض تنفي ري ري ا تفاقي ري ريرية
ريؤر  19تشريرين األ ا/أ تريودر  2012قريرار اجلمنيرية
الرب تو و امللحقة ا ،لك قرار  1/6امل َّ
املؤر  18ااون األ ا/ايسمرب  ،2013املننون "تنىيريى درارياما األمريم املتحريدة ملنريإ
النامة َّ 193/68
اجلرميريرية الندالريرية اجلنائيريرية ،سريرييما قدراتري يف هريرياا التنريريا ن التقريريي" ،الري ر أ َّ ريريد فيري اجلمنيريرية هريدَّااك
عل احلاجة إىل إاشاء َّلية ستنراض تنفي ا تفاقية الرب تو و امللحقة ا،
ريؤر  17تشري ريرين األ ا/أ ت ريريودر  ،2008قري ريرار 5/5
إذ يشري ري أيبري رياك إىل مق ري َّريرر  1/4امل ري َّ
ريؤر  22تشريرين األ ا/أ تريريودر  ،2010املننريريون "اسريريتنراض تنفيري اتفاقيريرية األمريريم املتحريريدة ملكافحريرية
امل َّ
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الرب تو و امللحقة ا"،
ريؤر  10تشريرين األ ا/أ تريريودر  ،2014املننريريون "تنىيريريى
إذ يشري ري لك إىل قريرار  1/7املري َّ
تنفي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميرية املنظَّمرية عريرب الوطنيرية الرب تو ريو امللحقرية ريا" ،الري ر
أ ريريد فيري  ،ريريمن نلريرية أمريور ،فائريريدة األفرقريرية الناملريرية القائمريرية يف تى يريريد داملشريريورة املسريرياعدة يف تنفيري
يت ،
يرح ريب دالنريريداء ال ريوارا يف إعريريالن الد حريرية دشريريأن إامريريا منريريإ اجلرميريرية الندالريرية اجلنائيريرية يف جريريد ا
إذ ِّ
أعماا األمم املتحدة األ سإ مرين أجريأ الت ريدر للتحريديا ا جتماعيرية ا قت ريااية تنىيريى سرييااة القريااون
عل ال نيدين الوطي الريد يل مشريار ة اجلمحنريور )2(،الري ر اعتمريد مريؤمتر األمريم املتحريدة الثالريمل عشرير ملنريإ
اجلرميريرية الندالريرية اجلنائيريرية ،دغيريرية موامجريريلة استكشريرياف نيريريإ اخليريريارا املتنلقريرية دآاشريرياء َّليريرية أ َّليريريا مالئمريرية
َّفنال ريرية ملس ريرياعدة م ري ريؤمتر األط ري ريراف يف اتفاقي ريرية األم ريريم املتح ريريدة ملكافح ريرية اجلرمي ريرية املنظَّم ريرية ع ريريرب الوطني ريرية عل ري ري
استنراض تنفي تلك ا تفاقية الرب تو و امللحقة ا عل َّو َّفناا ااجإ،
إذ يش إىل املااة  28من ا تفاقية الت تقبي دريأن تقريوا الريد ا األطريراف ،دالتشريا ر مريإ
األ س ريريال النلمي ريرية األ ااميي ريرية ،جبم ريريإ تؤ ريريااا ألليري ريأ املنلوم ريريا املتنلق ريرية دا اا ريريا الس ريريائدة يف
اجلرمية املنظمة اا أ إقليمحنا ،عال ة عل رمجد سياسابا تريداد ا الفنليرية ملكافحرية اجلرميرية املنظمرية
عرب الوطنية إجراء تقييما لفنالية تلك السياسا التداد فاءبا،
إذ يش أيباك إىل املااتر  37 2من ا تفاقية اللتر تتنا ن علري التريوايل امل ري لحا
املست دمة النالقة در ا تفاقية الرب تو و امللحقة ا ،عال ة عل املااة  1املشرت ة در تلريك
الرب تو و ،
( )2مرفض قرار اجلمنية النامة .174/70

إذ يش لك إىل املااتر  30 29من ا تفاقية ،إذ يؤِّ د عل ال ال القائمة در
اسريريتنراض تنفي ري ا تفاقي ريرية الرب تو ريريو امللحق ريرية ريريا د ريراما املسريرياعدة التقني ريرية َّ
املقدم ريرية إىل ال ريريد ا
األطراف دناء عل طلؤحنا التنا ن الد يل ،من أجأ مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،
 -1حيريريي ع علم رياك مريريإ التقريريدير دريريالتقرير عريرين ا جتمريرياع احلكريريومي الريريد يل املنريريي داستكشريرياف
ني ري ريريإ اخلي ري ريريارا املتنلق ري ريرية دو ري ريريإ َّلي ري ريرية مناس ري ريريؤة فنال ري ريرية س ري ريريتنراض اتفاقيري ري رية األم ري ريريم املتح ري ريريدة ملكافح ري ريرية
اجلرميريرية املنظمريرية عريريرب الوطنيريرية الرب تو ريريو امللحقريرية ريريا ،الري ر ععقريريد يف فيينريريا يريريومي  7 6حىي ريران /يواي ري
()3
2016؛
يقرر موامجلة عملية إاشاء َّلية ستنراض تنفي اتفاقية األمم املتحريدة ملكافحرية اجلرميرية
-2
ِّ
()7
املنظمة عرب الوطنية الرب تو و امللحقرية ريا ،اسريتناااك إىل التومجرييا الريواراة يف التقريرير عرين ا جتمرياع
احلكومي الد يل؛
 -3يقري ِّريرر أيب رياك ريريإ إج ريراءا قواعريريد دريريداة دشريريأن تشريريغيأ َّليريرية ا سريريتنراض لكريريي
ينظ ريرير فيحن ريريا ينتم ريريد ا يف ا رتري ري التاس ريرينة ،علري ري أن تسرت ريريد تل ريريك ا جري ريراءا القواع ريريد داملؤ ريرياا
اخل ائص التالية امل ورة يف قرار :5/5
(أ)

أن تتسم دالشفافية الكفاءة عدا التد ُّ أ الشموا احلياا؛

أر كأ من أ كاا الرتتيب الت نيفي؛
(ب) أ َّ تفبي إىل ِّ
( )

أن تتيح فرمجاك للتشارن يف املمارسا اجليِّدة مواجحنة التحديا ؛

(ا) أن تسريرياعد الريريد ا األط ريراف عل ري تنفي ري ا تفاقيريرية ،عنريريد ا قتبريرياء ،الرب تو ريريو
فنا ك؛
امللحقة ا ،تنفي اك َّ
()

أن تأ

يف احلسؤان اتِّؤاع هنا جغرايف متوازن؛

ريجإ ني ريريإ ا ا الن ريريا عل ري ري ا اب ريريماا إىل
( ) أن تتجنَّ ريريب اخل ريريومة املناقؤ ريرية تش ري ِّ
ا تفاقية الرب تو و امللحقة ا؛
(ز) أن تس ري ريريتند يف عملحن ري ريريا إىل مؤ ري ريرياا توجيحنيري ري ريرية راس ري ري ري ة ا ري ريريحة دش ري ريريأن اميري ري ريريإ
املنلومريريا إعريريداا ا تنميمحنريريا ،اريريا يف ذلريريك مناجلريرية مسريريألت احلفريرياض علري السريرية عريريرض النتريريائا
عل ري م ريؤمتر األط ريراف يف اتفاقيريرية األمريريم املتحريريدة ملكافحريرية اجلرميريرية املنظمريرية عريريرب الوطنيريرية ،ريريو اجلحنريرية
امل ت َّة داختاذ إجراءا دشأن تلك النتائا؛
(.CTOC/COP/WG.8/2016/2 )3

(ح) أن أل ريريدِّا ،يف أدك ريرير مرحل ريرية سكن ريرية ،م ريريا تواجحن ري ال ريريد ا األط ريراف م ريرين مج ريرينودا يف
الوف ريرياء دالتىاماب ريريا اقتبري ري ا تفاقي ريرية الرب تو ريريو امللحق ريرية ريريا ،حس ريريب ا قتب ريرياء ،م ريريا تتَّؤنري ري م ريرين
سارسا جيِّدة يف جحنوا ا الرامية إىل تنفي ا تفاقية الرب تو و امللحقة ا ،عند ا ا ؤا ؛
ريجإ عل ري التنريريا ن الؤنَّريرياء يف نلريرية أمريريور منحنريريا املسريريائأ
(ل) أن تتَّسريريم د ريريادإ تقريريي تشري ِّ
املتنلقة دالتنا ن الد يل ،املنإ ،محاية الشحنوا ،مساعدة البحايا محايتحنم؛
مكمل ريرية سلي ريريا ا س ريريتنراض الد لي ريرية ا قليمي ريرية ذا ال ريريلة ،لك ريريي
(ر) أن تك ريريون ِّ
يتسىن للمؤمتر أن يتنا ن مإ تلك اسليا  ،عند ا قتباء ،جيتنب ا زا ا يف اجلحنوا؛
(ن)

أن تكون عملية حكومية ا لية؛

(ا) أن َّ
تنفري فقرياك للمريريااة  4مريرين ا تفاقيريرية ،اليريريمل تعت ري أااةك للتريريد ُّ أ يف الشريريؤ ن
الدا لية للد ا األطراف أن َّ
تنف عل َّو ينأى ا عن األ واء السياسية النريىعة ا اتقائية؛
ريجإ عل ري قي ريرياا ال ريريد ا األط ريراف دتنفيري ري ا تفاقي ريرية الرب تو ريريو
(ا) أن تش ري ِّ
ا ،حسب مقتب احلاا ،لك عل التنا ن فيما در الد ا األطراف؛

امللحق ريرية

(ن) أن تتريرييح فرمج رياك لتؤريريااا اسراء األفكريريار املمارسريريا اجليِّريريدة ،سريَّريا يسريريحنم يف تنىيريريى
التنا ن فيما در الد ا األطراف عل منإ اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية مكافحتحنا؛
(س) أن تبريريإ يف احلسريريؤان مسريريتويا التنميريرية لريريدى الريريد ا األط ريراف ،ري لك تنري ُّريوع اظمحنريريا
القبائية القااواية السياسية ا قت ااية ا جتماعية ،ا تالفا يف التقاليد القااواية فيحنا؛
(ع) أن تس ريرين إىل اتؤ ريرياع هن ريريا مت ريريدر
عملية مستمرة تدرجيية؛

ريريامأ داعتؤ ريريار َّ
أن اس ريريتنراض تنفي ري ا تفاقي ريرية

 -4يؤِّ د ر رة أن تكون َّلية ا ستنراض ااجنة التكلفة موجىة سريحنلة ا سريتنماا
أن تسريت دا املنلومريريا األا ا املريوارا التكنولوجيريريا القائمريرية دفناليرية علري النحريريو األمثريريأ اليريريمل
رير رة هلريا علري الريريد ا األطريراف سريل ابا املر ىيرية ربائحنريا املشريار ر يف عمليريرية
تفريرض أعؤرياء
ا ستنراض؛
 -5يق ري ِّريرر أن تتن ريريا ا عملي ريةع ا س ريريتنراض ت ريريدرجييا ني ريريإ م ريواا ا تفاقي ريرية الرب تو ريريو
امللحقة ا فيما خيص أ مجريك مرين ال ريكون الريت اابريمه إليحنريا الريد ا األطريراف ،اليريمل ت رينَّ
تلريريك امل ريواا يف هموعريريا موا ريريينية فق رياك ملبريريمون أحكامحنريريا ،عل ري النحريريو املؤري َّرير يف اجلريريد ا  1مريرين
املرفريريض ري ا الق ريرار ،أن يكريريون ا سريريتنراض عملي ريةك متدرج ريةك عاريريرى تعنجريريى فق رياك خل ريرية عمريريأ متنريريداة
املؤر يف اجلد ا  2من املرفض؛
السنوا عل النحو َّ

 -6ي لريريب إىل مكتريريب األمريريم املتحريريدة املنريريي دامل ريريدِّرا اجلرميريرية أن ينقريريد ،يف حريريد ا
املري ريوارا املتاح ريرية م ريرين امليىااي ريرية النااي ريرية ا ن املس ريرياس داألاشري ري ة األ ريريرى املندرج ريرية يف إط ريريار يت ري ري ،
اجتماعاك احداك عل األقأ لفريض حكومي ا يل مفتوح النبوية ،تعوفَّر ل دما الرتنة الشريفوية،
دغ ريريرض ريريإ ا ج ريراءا القواع ريريد اآ ريريداة لتش ريريغيأ َّلي ريرية ا س ريريتنراض ،ي ريريدعو ال ريريد ا األطري ريراف إىل أن
توامجأ مشار تحنا يف النملية ،اا يف ذلك أثناء فرتة ما در الد را ؛
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يقرر تبمر ا جراءا
ِّ

القواعد اآداة لتشغيأ َّلية ا ستنراض الننامجر التالية:

َّ
تنف ري ري َّليري ريرية ا سري ريريتنراض ،املىمري ريريإ إاشري ريرياو ا ،ري ريريمن إطري ريريار امل ري ريؤمتر أفرقت ري ري الناملري ريرية
(أ)
القائمة الت يتنر عليحنريا أن تبريي ري املسريألة ؤنريد يعريدر يف جريدا ا أعماهلريا ،حسريب هريا
ا ت امجحنا ا ن املساس دالو ية الرا نة لكأ منحنا؛
(ب) دغي ريرية اس ريريتنراض ريريأ هموع ريرية موا ريريينية منيَّن ريرية م ريرين املري ريواا ،يب ريريإ الفري ريريض النام ريريأ
املني ا الا النامر املقؤلر اساعدة األمااة استؤيان تقييم ذايتٍّ موجىاك اقيقاك مرَّ ىاك؛
( ) تتريريوىل إج ريراء ا سريريتنراض املكت ري للمنلومريريا ا منريرية فيمريريا خيريريص ري َّريأ ا لريرية طريريرف
ا لتريريان أ ريريريان طرفريريان يف ال ريريك املنريريي ،علري أن تشريريارن يف ذلريريك الد لريرية ال ريريرف املستنر ريرية مشريريار ة
اشريريي ة .تنري ِّرير الد لريةع املستنر ريرية الريريد لتان املستنر ريريتان أ امجرياك يتمتنريريون دريرياخلربا الالزمريرية لدراسريرية
ريرير سليريرية ا س ريريتنراض .حيريريدا الفري ري عريض
املسريريائأ املستنر ريرية ليكوا ريوا اثادريرية ربائحنريريا احلك ريريومير امل
النامأ املني الد لتر املستنر تر فيما خيريص َّريأ ا لرية مستنر رية عرين طريريض سريحب القرعرية تيريار
ا لريرية احريريدة مريرين ا موعريرية ا قليميريرية الريريت تنتمريريي إليحنريريا الد لريرية املستنر ريرية ا لريرية احريريدة مريرين هموعريرية
إقليميريرية أ ريريرى .يراعري قريريدر ا مكريريان أن يكريريون لواحريريدة مريرين الريريد لتر املستنر ريريتر اظريرياا قريريااو ساثريريأ
للنظاا القريااو للد لرية املستنر رية .جيريوز للد لرية ال ريرف املستنر رية الريد لتر املستنر ريتر أن ت لريب
تكريرار سريريحب القرعريرية مريرتر علري األ ثريرير .جيريريوز يف ريرير ف اسريريتثنائية تكريرار سريريحب القرعريرية أ ثريرير مريرين
مرتر؛
(ا) تنقريريد األفرقريرية الناملريرية اجتماعريريا فيمريريا دريرير الريريد را يعفريريتح دريرياب املشريريار ة فيحنريريا أمريرياا
نيريريإ الريريد ا األط ريراف ،دغريريرض سريريحب القرعريرية عل ري النحريريو املو ريريح َّاف رياك ،ا ن املسريرياس الريريض الد لريرية
ال رف يف أن ت لب تكرار سحب القرعة أثناء ا رة الفريض املني النااية الالحقة؛
()

عنامجر أ رى؛

أر طل ريريب دش ريريأن
 -8ي ريريدعو ال ريريد ا األطري ريراف إىل إجري ريراء ا س ريريتنراض املكتري ري إىل تلؤي ريرية ِّ
التوسريإ قريدر ا مكريان يف اسريتنماا األا ا
التماس أ تقدمي منلوما إيباحا تكميليرية مرين ريالا ُّ

التكنولوجي ريرية املتاح ريرية ،مث ريريأ الش ريريؤكا ا فرتا ريريية تقني ريريا الت ريريدا ا اهل ريرياتفي الت ريريدا ا دالفي ريريديو .تت ريريوىل
األمااة ،عند ا قتباء ،تيس إاشاء ول ات اا مفتوحة فيما در املشار ر؛
ريجإ الري ريريد ا األط ري ريراف املستنر ري ريرية عل ري ري أن تسري ريرين إىل إعري ريريداا را ا ري ريريا عل ري ري
 -9يعش ري ِّ
استؤيااا التقييم ال ايت مرين ريالا إجريراء مشريا را اسرينة الن ريا علري ال رينيد الريوطي مريإ نيريإ
اجلحنريريا مجريرياحؤة امل ريريلحة ،اريريا يشريريمأ ،حسريريب ا قتبريرياء ،الق ريرياع اخلريرياد األفريراا اجلماعريريا مريرين
احلكومية الد ائر األ ااميية؛
ار اائرة الق اع الناا املنظما
 -10يؤِّ د أن تنير ا جراءا القواعد اآريداة لتشريغيأ َّليرية ا سريتنراض سري اعي َّريأ
اخليريريارا املتنلقريرية دنمريريوذ متويريريأ َّليريرية ا سريريتنراض ،اريريا يف ذلريريك اخليريريار املتمثريريأ يف متويريريأ األاش ري ة
األساسية لآللية من الا املريوارا املتاحرية يف امليىاايرية الناايرية اسريتكمال عنريد البرير رة مرين التربعريا
َّ
املقدمريرية لشاش ري ة األ ريريرى ،ذلريريك اجريريرا اسريريتؤااة اخليريريارا الوا ريريحة مريريا ي ريرتؤ ريريا مريرين تكريريالي
ألديد مدى مالءمة ا ستنااة اريوارا إ ريافية ،مريإ مراعرياة حاجرية َّليرية ا سريتنراض إىل أن تتريوافر هلريا
موارا موثوقة مستدامة قادلة للتنؤؤ ا ،عال ة عل مراعاة مؤدأ فنالية التكالي ؛
 -11يؤِّ ري ريد أيب ري رياك أن تنيري ريرير ا ج ري ريراءا القواعري ريريد اآري ريريداة لتشري ريريغيأ َّليري ريرية ا سري ريريتنراض
سري ري اعي ري َّريأ اخلي ريريارا ال ريريت تق ريرير د ريريد ر اجلحن ريريا مج ريرياحؤة امل ريريلحة ،ا ريريا فيحن ريريا املنظم ريريا الد لي ريرية
ا قليمي ريرية األ س ريريال األ ااميي ريرية املنظم ريريا ري ري احلكومي ريرية ،يف َّلي ريرية اس ريريتنراض تنفيري ري ا تفاقي ريرية
الرب تو و امللحقة ا ،مش اك إىل توافض َّراء مرا ش داعتؤار أساساك سكناك؛
 -12ي ل ريريب إىل األماا ريرية أن تق ريريوا ،يف ح ريريد ا امل ري ريوارا القائم ريرية ،د ريريدعم ري ري النملي ريرية،
امجريرية مريرين ريريالا تريريوف تقريريديرا افيريرية للتكريريالي ديريريان مريريا ميكريرين مريرين تريريداد تتريرييح متويريريأ تلريريك
التكالي من موارا ا املالية القائمة دا ستنااة اوارا ا الؤشرية القائمة حسب ا قتباء؛

 -13يقري ري ِّريرر أن يتري ريريوىل ،عنري ريريد ا قتبري ريرياء ،أثنري ريرياء ا رات ري ري الالحقري ريرية ،تقيري ريرييم تنظري ريرييم عمليري ريرية
ا ستنراض تشغيلحنا أاائحنا عند ا اتحناء من إرسائحنا دغية تنديأ اسلية القائمة ألسينحنا؛
 -14يدعو الريد ا األطريراف إىل موامجريلة ا سريتفااة الكاملرية مرين مريؤمتر األطريراف أفرقتري
النامل ريرية ،ري لك م ريرين األا ا ال ريريت اس ريريتحدثحنا مكت ريريب األم ريريم املتح ريريدة املن ريريي دامل ريريدِّرا اجلرمي ريرية
دغريريرض ألسريرير قريريدربا علري مكافحريرية اجلرميريرية املنظمريرية عريريرب الوطنيريرية تنىيريريى تؤريريااا املنلومريريا فيمريريا دريرير
الد ا األطراف سارسيحنا اا يكفأ تنىيى تنفي ا تفاقية الرب تو و امللحقة ا؛
 -15يؤِّ ري ريد ه ري ري َّريدااك ني ري ريريإ املق ري ري َّريررا ذا ال ري ريريلة ال ري ريرياارة عنري ري ري دش ري ريريأن ا س ري ريريتؤيااا
القائمريرية ،ي ل ريريب إىل نيريريإ ال ريريد ا األط ريراف أن تقريريدا را ا ريريا عل ري ا سريريتؤيااا املتنلق ريرية دتنفي ري

ا تفاقيري ري ريرية الرب تو ري ري ريريو امللحق ري ري ريرية ري ري ريريا ،أن ت ري ري ريريوفر منلوم ري ري ريريا
()4
احتياجابا من املساعدة التقنية؛

را ااك مسري ري ريريتوفاة تش ري ري ريريمأ ألدي ري ري ريريد

 -16ي ل ريريب إىل األماا ريرية أن تق ريريوا ،يف ح ريريد ا املري ريوارا القائم ريرية ،د ريريآجراء تقي ريرييم للممارس ريريا
الفبريريل الريريدر س املسريريتفااة النقؤريريا الريريت تنريريرتض تنفي ري أحكريرياا ا تفاقيريرية الرب تو ريريو امللحقريرية ريريا،
ذلك استناااك إىل املنلوما ا منة من الا ا ستؤيااا ؛

 -17ي لب إىل الد ا األطراف أن تؤلري األماارية دكريأ احتياجابريا مرين املسرياعدة التقنيرية
الريريت ينؤغريريي تلؤيتحنريريا مريرين أجريريأ اعريريم جحنوا ريريا الراميريرية إىل تريريوف املنلومريريا امل لودريرية يف ا سريريتؤيااا ،
ريريا مريرين اجلحنريريا املاَّريرية املحنتمريرية أن تريريوفر مريوارا مريرين أجريريأ املسريرياعدة
ي لريريب إىل الريريد ا األطريراف
التقنية مسألة ذا أ لوية؛

يوج ري فري ريريض اخل ريرباء احلك ريريومير النام ريريأ املن ريريي داملس ريرياعدة التقني ريرية إىل أن ينظ ريرير يف
ِّ -18
ا حتياجا الت ألدا ا الد ا األعباء إىل أن يقدا تومجيا من أجأ مساعدة تلك الد ا يف
تى يد مريؤمتر األطريراف داملنلومريا الالزمرية جريراء
جحنوا ا الرامية إىل تنفي ا تفاقية الرب تو و
استنرا ا فنَّالة؛
 -19يريريدعو الريريد ا اجلحنريريا املاَّريرية إىل تريريوف مريوارا مريرين ريريار امليىاايريرية مريرين أجريريأ تلريريك
األ راض فقاك لقواعد األمم املتحدة إجراءابا.

المرفق
تنظيم عملية استعراض تنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها
اجلد ا 1
المعدَّة من أجل تنفيذ عملية
مجموعات مواد االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها ُ
االستعراض
ال ك القااو

اتفاقية اجلرمية املنظمة
در تو وا ا اار
داأل اد

هموعة تداد املنإ
املساعدة التقنية احلماية هموعة إافاذ القااون
النظاا القبائي
تداد أ رى

هموعة التجرمي الو ية
القبائية

املواا 8 6 5 2
23 15 10 9
املااتان 5 3

(أ)

هموعة التنا ن الد يل
املساعدة القااواية املتؤاالة
امل اارة

املواا  29 25 24املواا  20 19 11 7املواا 14 13 12
21 18 17 16
28 27 26 22
31 30
املواا  13 12 11املااتان 10 8
املواا 9 7 6

( )4ا ستؤيااا متاحة عل املوقإ الشؤكي ملكتب األمم املتحدة املني دامل دِّرا

اجلرمية (.)www.unodc.org

ال ك القااو

در تو وا بريب
املحناجرين
در تو وا األسلحة
النارية

هموعة التجرمي الو ية
القبائية

املواا 6 5 3
املواا 8 5 3

هموعة تداد املنإ
املساعدة التقنية احلماية هموعة إافاذ القااون
النظاا القبائي
تداد أ رى

املواا 14 9 8
16 15
املواا 10 9 7
15 14 11

املواا 13 12 11

هموعة التنا ن الد يل
املساعدة القااواية املتؤاالة
امل اارة

املواا 18 10 7
املواا 13 12 6

(أ) استنراض ماايت ا تفاقية  9 8يقت ر عل الد ا األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساا.

اجلد ا 2
خطة العمل المتعددة السنوات لتشغيل اآللية
السنة

األ ىل-الثااية
الثالثة-السااسة

السادنة-النا رة

الفريقان النامالن املننيان
(أ)
داجلرمية املنظمة

الفريض النامأ املني
دا اار داأل اد

الفريض النامأ املني
دتحنريب املحناجرين

الفريض النامأ املني
داألسلحة النارية

ألديد املسائأ التنظيمية ألديد املسائأ التنظيمية ألديد املسائأ التنظيمية ألديد املسائأ التنظيمية
ا ستؤيان
ا ستؤيان
ا ستؤيان
ا ستؤيان
التجرمي

التجرمي

التجرمي

التجرمي

التنا ن الد يل
املساعدة القااواية
املتؤاالة امل اارة

التنا ن الد يل
املساعدة القااواية
املتؤاالة امل اارة

التنا ن الد يل
املساعدة القااواية
املتؤاالة امل اارة

التنا ن الد يل املساعدة
القااواية املتؤاالة امل اارة

إافاذ القااون النظاا
القبائي

إافاذ القااون النظاا
القبائي

إافاذ القااون النظاا
القبائي

إافاذ القااون النظاا
القبائي

تداد املنإ املساعدة
احلماية تداد أ رى

تداد املنإ املساعدة
احلماية تداد أ رى

تداد املنإ املساعدة
احلماية تداد أ رى

تداد املنإ املساعدة
احلماية تداد أ رى

(أ) الفريض النامأ املني دالتنا ن الد يل فريض اخلرباء احلكومير النامأ املني داملساعدة التقنية.

