
 CTOC/COP/2016/12 األمـم املتحـدة

 
 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

 
Distr.: General 
2 August 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

060916    V.16-04878 (A)

*1604878*
 

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١- ١٧فيينا، 
  *ت(أ) من جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: اتفاقية 

       األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
تنظر فيها األفرقة لكي دة لضمان الكفاءة وتوفري التكاليف ابري حمدَّتد  

      العاملة ومؤمتر األطراف
 تقرير األمانة   

   
   مقدِّمة  - أوالً 

ــالقرار  عمــالًأُعــدَّت هــذه املــذكِّرة    -١ ــة األمــم  ٧/١ب املتحــدة  ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة   تفاقية تنفيذ ا عزيزاملعنون "ت مة عرب الوطنية،ملكافحة اجلرمية املنظ
، ن ُتعـد والربوتوكوالت امللحقة هبـا"، الـذي طلـب فيـه املـؤمتر إىل األمانـة أ      املنظمة عرب الوطنية 

تـدابري حمـدَّدة بشـأن النجاعـة     ضمن األفرقة العاملة، يت من أجل يف حدود املوارد املتاحة، تقريراً
  ملؤمتر يف إمكانية اعتمادها.وتوفري التكاليف لكي ينظر ا

مسـتمرة: الفريـق   بواليـات مسـندة   ، اليت أنشأها املؤمتر، التالية وتضطلع األفرقة العاملة  -٢
والفريـق   ،والفريـق العامـل املعـين مبسـألة هتريـب املهـاجرين       ،العامل املعـين باالجتـار باألشـخاص   

ت املفتوح العضـوية املعـين   العامل املؤقَّوفريق اخلرباء احلكوميني  ،العامل املعين باألسلحة النارية
                                                         

  *  CTOC/COP/2016/1. 
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، التاليـة  والفريق العامل املعين بالتعـاون الـدويل. كمـا اجتمعـت اهليئـة الفرعيـة       باملساعدة التقنية
ــوح        ــدويل املفت ــالتقرير: االجتمــاع احلكــومي ال ــرة املشــمولة ب ــؤمتر، خــالل الفت ــيت أنشــأها امل ال

تعلقة بوضع آلية مناسبة وفعَّالـة السـتعراض تنفيـذ    العضوية املعين باستكشاف مجيع اخليارات امل
 والربوتوكوالت امللحقة هبا. نظمةاتفاقية مكافحة اجلرمية امل

امليزانية العادية ملؤمتر األطراف واألفرقة العاملة التابعـة  املوارد من استحقاقات وتتكون   -٣
ــرة الســنتني   ــه لفت ــزم مــن أجــل   ٢٠١٧-٢٠١٦ل ــا يل ــاً ٢٦ مم ــ ٥٢( يوم ــع  )اًاجتماع كامــل م

وثيقـة   ٦٤خدمات املؤمترات، مبا يف ذلك الترمجة الفورية إىل اللغات السـت لألمـم املتحـدة، و   
ملــــؤمتر بشــــأن ختصــــيص هــــذه ويقــــرر ا ).A/70/6 (Sect.16) الوثيقــــة نظــــر(اهيئــــة تداوليــــة 
  الجتماعات أفرقته العاملة وفق ما يراه مناسبا وبالتشاور مع األمانة.  من املوارد االستحقاقات 

، أن يكون كل من الفريق العامل املعـين باالجتـار   ٧/١ر مؤمتر األطراف، يف قراره وقرَّ  -٤
العامـل املعـين باألسـلحة     باألشخاص والفريـق العامـل املعـين مبسـألة هتريـب املهـاجرين والفريـق       

ع شـجَّ هـا وتوصـياهتا إىل املـؤمتر، و   تقاريَرم تة من عناصر مؤمتر األطـراف، تقـدِّ  النارية عناصر ثاب
هذه األفرقـة العاملـة والفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل وفريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل            

نوية، حسب االقتضـاء، وعلـى عقـدها    املعين باملساعدة التقنية على النظر يف عقد اجتماعات س
ا ضمانا لفعالية استخدام املوارد.  تعاقبي  

    
    تدابري توفري التكاليف  - ثانياً  

اجتماعــات يف عقــد اجتماعــات متعاقبــة لألفرقــة العاملــة ويــود أن يســتمر املــؤمتر لعــل   -٥
وهنـاك سـوابق    أخرى بالتوازي مع الدورات العاديـة للمـؤمتر يف إطـار تـدابري تـوفري التكـاليف.      

التعـاون الـدويل   املعـين ب باملسـاعدة التقنيـة و  درج الفريقان العـامالن املعـين   . فقد القيام بذلك يف
إضـافة إىل  و )١(مع الدورات االعتيادية للمـؤمتر.  عقد اجتماعات على حنو متعاقب ومتوازعلى 

مبسـألة هتريـب املهـاجرين    ذلك، عقد الفريق العامل املعين باالجتار بالبشر والفريق العامل املعـين  
ــب   ــدو يف مناســبتنياجتماعــات بالتعاق ــة يف  أنَّ . ويب ــة   املمارســة املتبع ــات متعاقب ــد اجتماع عق

                                                         
فريق اخلرباء احلكوميني  بالتعاون الدويل بالتعاقب مع اجتماع فة إىل ذلك، اجتمع الفريق العامل املعينباإلضا  )١(  

الذي انعقد ، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادبغية تعزيز التعاون الدويل  العامل املفتوح العضوية
االتفاقية. وللمزيد من املعلومات، يرجى االطالع  األطراف يف تلكالدول مؤمتر الصادر عن  ٤/٢للقرار  وفقاً

فريق الكان بإمكان  ا املسؤوالن عن تقرير مسألة ما إذا. واملؤمتران مهCTOC/COP/WG.3/2016/2على الوثيقة 
املفتوح باب املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية  نيالدولي نياجتماع اخلرباء احلكوميمل واالع

 أو بالتعاقب. باملشاركة معاًعقد اجتماعات  تحدة ملكافحة الفسادامل األمم
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يف األفرقـة العاملـة ويف   املعنيني مشاركة اخلرباء  تاجتماعات بالتوازي مع املؤمتر قد سهل أو/و
خيفـض التكـاليف علـى     تماعـات متعاقبـة أن  مـن شـأن عقـد اج    فإنَّعالوة على ذلك، واملؤمتر. 

 خيص سفر املشاركني.   فيمالدول األعضاء ا

يف االجتماعــات  يشــاركون دائمــاً أنفســهم ولكــن، يف املاضــي، مل يكــن املنــدوبون      -٦
لبنـود جـدول أعمـال األفرقـة     غالبـا  رمبا يعود ذلك إىل الطبيعة التقنية واملتعاقبة لألفرقة العاملة، 

الالزمـة مـن أجـل املشـاركة     االختصاصـية  طين الواحـد بـاخلربة   وقد ال يتمتع اخلـبري الـو   ،العاملة
 ، حىت وإن اجتمعا بالتعاقب.العاملني الفعالة يف كال الفريقني

، قـد ال يتمتـع خـبري، حـىت يف إطـار فريـق عامـل واحـد، بـاخلربة          العمليـة  ويف املمارسة  -٧
حتســني أجــل  ولــذلك فإنــه ميكــن مــنبنــود جــدول األعمــال. جبميــع ذات الصــلة االختصاصــية 

بســفر اخلــرباء املشــاركني يف االجتماعــات املتعاقبــة لألفرقــة يتعلــق  فيمــاتــدابري تــوفري التكــاليف 
ــون خبــربة          ــذين يتمتع ــا يســهل حضــور املشــاركني ال ــداد جــداول عمــل مركــزة، مم ــة، إع العامل

 مماثلة. وعلـى سـبيل املثـال، قـد تتنـاول املواضـيع عمـل سـلطة خمتصـة مـا، ممـا يسـهل            اختصاصية 
ذلـك، ميكـن لألفرقـة العاملـة أن     وعالوة على املواضيع. كل مشاركة خبري واحد بإمكانه تناول 

تعقد مداوالت مشـتركة خبصـوص بنـود خمتـارة مـن جـدول األعمـال. فعلـى سـبيل املثـال، عقـد            
تشــرين  ١٨الفريـق العامــل املعــين باملسـاعدة التقنيــة والفريــق العامـل املعــين بالتعــاون الـدويل يــوم     

بـالتوازي مـع    )CTOC/COP/WG.2/2012/4 نظر الوثيقةا(مناقشة مشتركة  ٢٠١٢أكتوبر /لاألو
 الدورة السادسة للمؤمتر.  

االجتماعـات  تضـعها  اللوجسـتية الـيت   والضـغوط  للمؤمتر مراعاة املطالـب   وينبغي أيضاً  -٨
ينبغـي أن   لكولـذ األمانـة.  الصغرية وكذلك علـى  البعثات الدائمة عاتق املتعاقبة واملتوازية على 

تتم إجراءات التخطـيط والتنظـيم الجتماعـات هـذه األفرقـة يف وقـت مبكـر وبالتشـاور الوثيـق          
 الدول األعضاء واألمانة.  كل بني 

املهام املسـندة بشـأن تقـارير    دمج خمتلف  تشمل تدابري توفري التكاليف أيضاًوميكن أن   -٩
ليزيـة  باللغة اإلنكأوراق غرفة االجتماعات صيغة وتقدمي الوثائق يف  دة،يف تقارير موحَّاإلبالغ 

اإلبـالغ  إصدار تقارير كتابية. ولـدى تقـدمي تقـارير    من  فقط وتقدمي األمانة تقارير شفهية بدالً
د اللغـات مـن خـالل تقـدمي خـدمات الترمجـة       احترام مبدأ تعـدُّ ص مع ذلك على ُيحَرالشفهية، 

  اللغات الرمسية لألمم املتحدة.كل الفورية يف 
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    ةالكفاء  - ثالثاً  
أفرقة عاملة يف وضع خطط عمـل متعـددة السـنوات.    عدة فيما خيص الفعالية، نظرت   -١٠

، أثناء اجتماعـه الثـامن، بوضـع    املعين باملساعدة التقنية وعلى سبيل املثال، أوصى الفريق العامل
املــؤمتر  خطـة عمـل متعـدِّدة السـنوات تركِّـز علـى النظـر يف حالـة الـردود الـواردة علـى طلبـات            

ــة واملمارســات  مــن املتعلقــة باحلصــول علــى املعلومــات واســتبانة االحتياجــات    املســاعدة التقني
  اجليدة بشأن املواد التالية:

  املتعلقة بتجرمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة؛ ٥املادة   (أ)  
  املتعلقة بتجرمي غسل عائدات اجلرائم؛ ٦املادة   )ب(  
  املتعلقة بتدابري مكافحة غسل األموال؛ ٧املادة   )ج(  
  املتعلقة مبسؤولية اهليئات االعتبارية؛ ١٠املادة   )د(  
  املتعلقة بتجرمي عرقلة سري العدالة. ٢٣املادة   (ه)  
كمــا أوصــى الفريــق العامــل املعــين باألســلحة    .٧/٣املــؤمتر هــذه التوصــية يف قــراره   وقــد أقــرَّ

ع املــؤمتر الفريــق العامــل علــى وضــع خطــة عمــل شــاملة  بــع، أن يشــجِّالناريــة، يف اجتماعــه الرا
اخلــرباء والســلطات املختصــة  جانــب دة الســنوات مــن أجــل تيســري مشــاركة أوســع مــن   متعــدِّ

)CTOC/COP/WG.6/2016/3.(  
اجتنــاب ، علــى ضــرورة أفرقــة عاملــةاجتماعــات عــدة دت الــدول، خــالل كمــا شــدَّ  -١١

ومتابعـة وتقيـيم تنفيـذ     ،تضـادة خـالل خمتلـف االجتماعـات    رة أو حـىت م إصدار توصيات مكـرَّ 
. وعلـــى ســـبيل املثـــال، اعتمـــد الفريـــق العامـــل املعـــين باألســـلحة الناريـــة، املقدَّمـــةالتوصـــيات 

الفريق العامـل،  يناقش املؤمتر قد يود أن يوصي بأن أنَّ اجتماعه الرابع أيضا، توصية مفادها  يف
يف احلســبان لــدى تقــدمي   وأن يضــعها  ملعتمــدة ســابقاً يف اجتمــاع قــادم، متابعــة التوصــيات ا   

ــدة   ــيات جديـ ــة  ا(توصـ ــر الوثيقـ ــة  )CTOC/COP/WG.6/2016/3نظـ ــة العاملـ ــطلع األفرقـ . وتضـ
األفرقـة العاملــة مبوجــب  تقــدمها بعمليــات متابعـة وتقيــيم تنفيــذ التوصـيات الــيت   ذاتــه املـؤمتر   أو

ز الــروابط بــني عمــل أن يعــزِّ جــدول األعمــال. ومــن شــأن ذلــك أيضــاًمــن البنــود ذات الصــلة 
  األفرقة العاملة واملؤمتر.  

ــإنَّ إضــافة   -١٢ ــك، ف ــه       إىل ذل ــة ميكن ــة العامل ــددة الســنوات لألفرق ــد خطــة عمــل متع حتدي
يسهل اجلهود الرامية إىل جتميـع املعلومـات لكـي يـتمكن كـل مـن املـؤمتر والـدول واألمانـة           أن
ز قاعـدة  ُتعـزَّ وبنـاء علـى ذلـك    عينـة وخمتـارة.   التخطيط هلذه اجلهود وتركيزهـا علـى بنـود م    من
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األساسـية  املعلومـات  تلك البنود، وتصبح األمانة قادرة أكثر على إعـداد وثـائق   بشأن املعارف 
ع مشـاركة  ول األعمـال أن تسـرِّ  ايف وضـع جـد  التنبـؤ  لألفرقة العاملة. ومن شـأن القـدرة علـى    

  ومندوبني لدى األفرقة العاملة.  ورين وتسميتهم بصفة حماجماالت معينة مواضيع اخلرباء يف 
تكـاليف السـفر    فـإنَّ خيـص سـفر املشـاركني إىل اجتماعـات األفرقـة العاملـة،        فيمـا ا أمَّ  -١٣

مـا تكـون    كـثرياً أولئك القادمني من البلـدان الناميـة،    وخصوصاًلعديد من اخلرباء، بالنسبة إىل ا
امهات الطوعيـة قــد يــدعم مشــاركة  نشــاء صــندوق قـائم علــى املســ إ لــذلك فـإنَّ وعقبـة كــبرية.  

  اخلرباء يف املؤمتر وأفرقته العاملة.  
يستفيد عمل األفرقة العاملة من اجلهـود السـابقة يف جتميـع املعلومـات      ميكن أن، أخرياً  -١٤
التابعـة   "شـريلوك"  املعارف املتاحة على بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية ومن

 مجــع املعلومــات إىل ذلــك، فــإنَّ وإضــافةً )٢(املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة. ملكتــب األمــم
 مثلمـا هـو مـذكور   أن ُيسهَّل جدا من خالل تعيني جهات الوصل الوطنيـة هلـذا الغـرض،     ميكن

، الــذي دعــا فيــه املــؤمتر كــل دولــة طــرف إىل تعــيني جهــة وصــل لغــرض مجــع    ٧/١ يف القــرار
  مانة بتفاصيل االتصال بتلك اجلهة احملورية.املعلومات وإىل تزويد األ

    
    االستنتاجات  - اًرابع  

دة السـنوات  يف ضوء ما سبق، لعل املؤمتر يـود املوافقـة علـى وضـع خطـط عمـل متعـدِّ         -١٥
  ز التخطيط والتنظيم الفعالني لدورات األفرقة العاملة.  ألفرقة العمل القائمة، مما يعزِّ

يقـرر املـؤمتر إعـداد جـداول عمـل كـل مـن األفرقـة العاملـة           ميكن أن، وعلى حنو مماثل  -١٦
ر مشـاركة األشـخاص مـن ذوي اخلـربة املماثلـة      ع وييسِّـ ق، ممـا يشـجِّ  على حنو موضوعي ومنسَّ

مـن  ل مشـاركة أكـرب   . ومن شأن ذلـك أن يسـهِّ  نفسها تندرج ضمن السلطة املختصة واليت قد
البنـود الـواردة يف جـدول    كـل  يف مناقشـة   خلرباء يف جماالت خمتلفة والسلطات املختصةجانب ا

  أعمال اجتماع األفرقة العاملة.  
تضمني بنـد مـا يف جـدول أعمالـه لفحـص ومتابعـة تنفيـذ التوصـيات          يودُّاملؤمتر  ولعل  -١٧
تضـمني هـذا    يـود  املـؤمتر  لعـل ، مـن ذلـك   وبـدالً األفرقة العاملـة.  مة املنبثقة من اجتماعات املقدَّ

  كل من األفرقة العاملة.  البند يف جدول أعمال 
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قبـل  مـة  املقدَّعلى كـل فريـق عامـل الرجـوع إىل توصـياته      أنَّ ر أن يقرِّ يود املؤمتر ولعل  -١٨
  .  صياغة واعتماد توصيات جديدة قد تكرر، وحىت تناقض، التوصيات الصادرة سابقاً

م األدوات ر ضـرورة اسـتخدا  ولعل املؤمتر يود، لتسهيل عمـل األفرقـة العاملـة، أن يقـرِّ      -١٩
، كأسـاس للتجميـع املنـهجي للمعلومـات ونشـرها وحتليلـها،       "شريلوك"القائمة، من قبيل بوابة 

لألفرقة العاملة. ويعقب هـذا التحليـل   اهليئات التداولية لوثائق  ومن شأن ذلك أن يكون أساساً
  دة السنوات لكل من األفرقة العاملة.  خطة العمل متعدِّ

دعو الــدول األطــراف مــن جديــد لتعــيني جهــة اتصــال وطنيــة   أن يــيــود  املــؤمتر ولعــل  -٢٠
من االتفاقيـة وتزويـد األمانـة ببيانـات االتصـال       ٣٢مع املادة  بغرض التواصل مع األمانة متاشياً

  اخلاصة جبهة االتصال.  
ولعل املؤمتر يود أن يوصي بإنشاء صندوق لدعم مشاركة اخلرباء من أقل البلـدان منـوا     -٢١

  يف الدورات العادية للمؤمتر.  وكذلك املة التابعة للمؤمتر، يف األفرقة الع
النظر يف تشجيع األفرقة العاملة على عقد مشاورات غري رمسيـة  يود  املؤمتر لعل، أخرياً  -٢٢

  دة لضمان الكفاءة وتوفري التكاليف، بالتشاور مع األمانة.  ملناقشة ووضع تدابري حمدَّ
 


