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   املشاركةاالجتماع احلكومي الدويل املفتوح  عنتقرير الرئيس     

  املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعَّالة
  الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة

  املعقود يف فيينا  هبا، عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
  ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠ إىل ٢٨ من
  

  مقدِّمة  - أوالً  
 
شدَّد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة، يف     -١

تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة " املعنــون ٧/١ قــراره
 أنَّ اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا      ، علـى  "والربوتوكوالت امللحقة هبـا 

ه يلزم استكشاف مجيع اخليارات املتعلقـة بوضـع آليـة مناسـبة     هو عملية مستمرة وتدرجيية، وأن
  وفعَّالة ملساعدة املؤمتر يف إجراء ذلك االستعراض.

رات واجلرميـة  ويف القرار نفسه، طلـب املـؤمتر إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ         -٢
(املكتب) أن يعقد على األقل مرة واحـدة، يف حـدود املـوارد املتاحـة يف امليزانيـة العاديـة ودون       

، املشـاركة املساس باألنشطة األخرى املندرجة يف إطار واليته، اجتماعاً حكوميا دوليا مفتـوح  
ة عمليـة فيمـا يتعلـق    ُتوفَّر له خدمات الترمجة الشفوية، ويضـمُّ مسـؤولني حكـوميني ذوي خـرب    

بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، بغية حتليل اخليارات اآلنفة الذكر واملعلومـات الـيت   
تقدِّمها الـدول األطـراف، وتزويـد املـؤمتر يف دورتـه الثامنـة بتقريـر يتضـمَّن توصـيات ملموسـة           

خـالل إنشـاء آليـة أو آليـات      بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، مـن    
ممكنة، وتوصـيات بشـأن التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة           
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  مـــن االتفاقيـــة وباالسترشـــاد باملبـــادئ واخلصـــائص الـــواردة يف ٣٢ املعنيـــة، متشِّـــياً مـــع املـــادة
  .٥/٥ قراره
ــة بتعليقاهتــا   أيضــاً إىل الــدول األطــراف  ٧/١ وطلــب املــؤمتر يف قــراره   -٣ ــزوِّد األمان أن ت

وآرائها ألغراض املداوالت اليت سـُتجرى يف إطـار االجتماعـات املـذكورة أعـاله، ودعـا سـائر        
  الدول األعضاء املهتمة إىل القيام بذلك على أساس طوعي.

، علـى  ٢٠١٥ فربايـر /شـباط  ٦ واتَّفق املكتب املوسَّع للمـؤمتر، يف اجتماعـه املعقـود يف     -٤
املعـين باستكشـاف مجيـع اخليـارات املتعلقـة       املشـاركة ماع احلكومي الدويل املفتوح عقد االجت

 بوضع آلية مناسبة وفعَّالة الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا يف الفتـرة مـن    
  .٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠ إىل ٢٨
 /آذار ٢٧ ملعقــود يفورحَّــب رئــيس املــؤمتر، أثنــاء اجتمــاع املكتــب املوسَّــع للمــؤمتر ا     -٥

ــارس ــيس    ٢٠١٥ مـ ــفته رئـ ــيين (األردن) بصـ ــية احلسـ ــن غضـ ــد اهللا حسـ ــام عبـ ــيد حسـ ، بالسـ
  .املشاركةاالجتماع احلكومي الدويل املفتوح 

  
  النقاط البارزة املقدَّمة من الرئيس  - ثانياً  

 
ائص ينبغي أن تأخذ آلية استعراض االتفاقية وبروتوكوالهتا يف االعتبار املبـادئ واخلصـ    -٦

حكوميـة دوليـة وشـفافة وفّعالـة      آليـة  أن تكـون  ، اليت تشمل ما يلي:٥/٥ املبينة يف قرار املؤمتر
شــكل مــن أشــكال التصــنيف؛ وأن تتــيح أيِّ تفضــي إىل أالَّ وغــري تدخليــة وشــاملة وحمايــدة؛ و

والتحـديات القائمـة؛ وأن تتجنـب األسـلوب      يِّـدة فرصا لتبادل املعلومات بشأن املمارسـات اجل 
خلصــامي والعقــايب؛ وأن تشــجع علــى انضــمام مجيــع الــدول إىل االتفاقيــة والربوتوكــوالت        ا

  امللحقة هبا؛ وأن حتترم مبدأْي املساواة وسيادة الدول األطراف.
وســوف تكــون آليــة االســتعراض عمليــة تدرجييــة؛ ولــذلك، ســوف ُينظــر يف جمموعــة     -٧

ة هبـا خـالل مرحلـة أوىل مـن العمليـة، يف      متفق عليها من مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحق
الفتــرة الــيت تســبق النظــر يف املــواد املتبقيــة، وذلــك حســبما تقتضــيه االتفاقيــة والربوتوكــوالت    

  امللحقة هبا.
وميكــن أن يكــون اســتعراض النظــراء أداة آلليــة االســتعراض، شــريطة أن ُيعــدَّل وفقــا      -٨

ة هبـا الـيت توافـق عليهـا الـدول األعضـاء وأن       جملموعات مـواد االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـ    
  يدار داخل املؤمتر ومن خالل أفرقته العاملة.
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حمور التركيز الرئيسـي جلمـع املعلومـات سـوف يتمثـل يف       نَّوألغراض االستعراض، فإ  -٩
ــق،      ــز وغــري مره ــق ومركَّ ــديلويف اســتبيان قصــري ودقي ســهلة االســتعمال،  أخــرى  أدوات تع

ــة التقيــ   ــذايت الشــامل ( وخصوصــا براجمي ــوس االستقصــائية  "يم ال ــة أومنيب ــة إدارة "براجمي ) وبواب
 "شـريلوك "املعارف املعروفة باسـم بوابـة املـوارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة باجلرميـة (بوابـة         

)SHERLOC( (أخــرى،  وســائلاحتياجــات عمليــة االســتعراض. وميكــن النظــر يف   حــىت تلبِّــَي
  التمويل الطوعي. ما ُوفِّرذا الزيارات القُطرية، إ منها
ملـؤمتر   ٤/٦ ، فيما يتعلق بدور اجملتمـع املـدين (انظـر القـرار    "توافق آراء مراكش" وُيَعدُّ  -١٠

عليهـا للنظـر يف دور اجملتمـع     اًالدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد)، نقطة انطـالق متَّفقـ  
  املدين يف آلية استعراض اتفاقية اجلرمية املنظمة.

  الية التكلفة أحد العوامل الرئيسية يف النظر يف آلية االستعراض.ومتثِّل فع  -١١
وسوف تتواصـل املشـاورات بشـأن وضـع آليـة السـتعراض االتفاقيـة والربوتوكـوالت           -١٢

امللحقة هبا، اليت سيقودها رئـيس االجتمـاع، بغيـة تقـدمي توصـيات ملموسـة بشـأن اإلجـراءات         
ه الثامنـة. وميكـن أن ُيعقـد اجتمـاع حكـومي دويل ثـان مفتـوح        اليت سـيتخذها املـؤمتر يف دورتـ   

ــة         ــة اســتعراض مناســبة وفّعال ــة بوضــع آلي ــارات املتعلق ــع اخلي ــاب العضــوية الستكشــاف مجي ب
  .٧/١ لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا يف أعقاب هذه املشاورات، وفقا للقرار

  
  ملخَّص املداوالت املقدَّم من الرئيس  - ثالثاً  

 
الذي ُعقـد يف فيينـا    املشاركةناقش املشاركون يف االجتماع احلكومي الدويل املفتوح   -١٣
مـداوالت بشـأن   " من جدول األعمال، املعنـون  ٢ البند ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠ إىل ٢٨ من

مجيــع اخليــارات املتعلقــة بوضــع آليــة مناســبة وفعالــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة     
  ."مية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هباملكافحة اجلر

وكرَّرت عـدة وفـود تأكيـد التزامهـا بإنشـاء آليـة اسـتعراض وأبـرزت الـدور الرئيسـي             -١٤
الذي تؤديه االتفاقية وبروتوكوالهتـا يف التصـدي بفعاليـة للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وتعزيـز         

وإىل إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة   ٧/١ التعــاون الــدويل. وأشــري إىل قــرار املــؤمتر
ــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات          ــم املتحــدة األوســع م ــال األم ــة يف جــدول أعم ــة اجلنائي والعدال
االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة    

ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، املعقـود     اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر
، والذي أفادت فيه الـدول األعضـاء   ٢٠١٥ أبريل/نيسان ١٩ إىل ١٢ يف الدوحة يف الفترة من
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الـة  بأهنا تسعى إىل مواصلة استكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية أو آليات مناسـبة وفعَّ 
اليـة  قة هبا بطريقـة تتسـم بالفع  ربوتوكوالت امللحملساعدة املؤمتر يف استعراض تنفيذ االتفاقية وال

والكفاءة. وأشار بعض املتكلمني إىل أنَّ االلتزام القـوي مـن جانـب الـدول األطـراف واإلرادة      
  السياسية أساس هام إلنشاء آلية االستعراض.

وأشــار املتكلمــون إىل أنَّ أيَّ آليــة توضــع مســتقبال الســتعراض اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة   -١٥
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا ال بـدَّ أن تأخـذ يف االعتبـار املبـادئ واخلصـائص املبينـة       

الـة وغـري تدخليـة    آليـة االسـتعراض ينبغـي أن تكـون شـفافة وفعَّ     أنَّ ، ومنها ٥/٥ يف قرار املؤمتر
وجامعة وحكومية دوليـة وحمايـدة، وأن تراعـي مسـتويات التنميـة للـدول األطـراف، وكـذلك         
تنـــوُّع نظمهـــا القضـــائية والقانونيـــة والسياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة، واالختالفـــات يف 

شـكل مـن أشـكال التصـنيف، وأن تتـيح فرصـا لتبـادل        أيِّ تفضـي إىل  أالَّ تقاليدها القانونيـة، و 
املعلومــات بشــأن املمارســات اجليِّــدة والتحــديات القائمــة، وأن تتجنَّــب األســلوب اخلصــامي    

وتشجَع على انضمام مجيع الدول إىل االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا واحتـرام       والعقايب
مبــدأْي املســاواة وســيادة الــدول األطــراف. وأشــار كــثري مــن املــتكلمني أيضــا إىل أنَّ آليــة           

تنفيـذ الـدول األطـراف     تشـوب والثغرات الـيت   يِّدةاملمارسات اجل تستبنياالستعراض ينبغي أن 
ربوتوكوالت امللحقة هبا، وأن تساعد الـدول األطـراف علـى اسـتبانة االحتياجـات      لالتفاقية وال

من املساعدة التقنية، وأن تـدعم تقـدمي املسـاعدة التقنيـة. وشـدَّد بعـض املـتكلمني علـى الطـابع          
احلكومي الـدويل للعمليـة، يف حـني شـدد آخـرون علـى ضـرورة أن يؤخـذ دور اجملتمـع املـدين           

  االعتبار.  يف
ينت اآلراء بشأن منوذج متويل آلية أو آليـات اسـتعراض االتفاقيـة والربوتوكـوالت     وتبا  -١٦

امللحقة هبا يف املستقبل. فقد شـدَّد عـدد مـن املـتكلمني علـى أن متـوَّل العناصـر األساسـية آلليـة          
االستعراض من خالل موارد امليزانية العادية. كما أيَّد عدد من املـتكلمني منـوذج متويـل خمـتلط     

يف إطــاره بعــض املهــام األساســية مــن مــوارد امليزانيــة العاديــة، مــع إمكانيــة متويــل مهــام    لُُيمــوَّ
م اآلليـة عـن   ُتـدعَ أخرى عن طريق التربعات. وأعرب عدة مـتكلمني أيضـا عـن تفضـيلهم ألن     

طريق املوارد واهلياكل القائمة للمؤمتر وهيئاته الفرعية. وأكد كثري من املتكلمني أنَّ متويل آليـة  
لتنبؤ بـه. وأشـار بعـض املـتكلمني     ل وقابالًالستعراض ينبغي يف كل األحوال أن يكون مستقرا ا

إىل أنَّ متويــل أنشــطة تــوفري املســاعدة التقنيــة ينبغــي أن ُيؤخــذ يف احلســبان باعتبــاره جــزءاً مــن   
م ة االسـتعراض ينبغـي أن تتسـ   منوذج متويل آلية االستعراض. وأشار معظم املتكلمني إىل أنَّ آلي

الية من حيث التكلفة وأن تسـتخدم بكفـاءة املـوارد املتاحـة لـدى الـدول واملـؤمتر. وأشـار         بالفع
مسألة التمويل ينبغي أن تناقَش بعـد حتديـد املبـادئ التوجيهيـة الرئيسـية      أنَّ بعض املتكلمني إىل 



 

V.15-07178 5 
 

 CTOC/COP/WG.8/2015/3 

خـرون  وخصائص اآللية، هبدف تسهيل عمل األمانة يف حتديد اآلثار املالية. وشدَّد متكلمـون آ 
على مراعاة الكفاءة من حيث التكلفـة خـالل املـداوالت بشـأن إمكانيـة وضـع آليـة أو آليـات         

  استعراض.
ونوقشت عدة مناذج وهياكل آللية أو آليـات االسـتعراض. وأشـار عـدة مـتكلمني إىل        -١٧

ضرورة أن تأخذ آلية االستعراض املقبلة يف االعتبار أفضل املمارسات والدروس املسـتفادة مـن   
ســـتعراض الصـــكوك اإلقليميـــة والدوليـــة األخـــرى، مـــن قبيـــل تلـــك املتعلقـــة مبنظمـــة الـــدول ا

األمريكية، وجملس أوروبا، وكـذلك االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـدرات، مبـا يف ذلـك اهليئـة         
الدولية ملراقبة املخدرات، واألجهزة والصـكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك        

الوفـود   اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان. واقتـرح بعـض   جملس حقوق
رت وفـود أخـرى مـن هـذا النمـوذج بسـبب       ني، بينما حـذَّ خاصِّأن ُينظر يف االستعانة مبقرِّرين 

  خطر االستقطاب الذي ُيخشى أن يشوب عملية استعراض التنفيذ.
ن االتفاقيــة مبعناهــا الضــيق قــد اســتحدثت  مــ ٣٢ وبــيَّن عــدد مــن املــتكلمني أنَّ املــادة   -١٨

متـنح مـؤمتر    ٣٢ بالفعل آلية لالستعراض الدوري لتنفيذ االتفاقية، بينما أكـد آخـرون أنَّ املـادة   
األطــراف يف االتفاقيــة الصــالحية التقديريــة لالتفــاق علــى آليــات اســتعراض تكميليــة ميكــن أن 

  تساعده يف أداء عمله.
ألة ما إذا كان ينبغي اسـتخدام آليـة أو آليـات االسـتعراض     وناقش املتكلمون أيضا مس  -١٩

إلجراء استعراض جملمـل االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، أو مـا إذا كـان ينبغـي التركيـز          
على أحكام خمتارة. ومشلت النماذج املقترحة أيضا إجياد آلية رئيسية إىل جانب آليـات موازيـة   

وعة خمتارة من املواد، أو على االتفاقية وبروتوكوالهتـا كـل   أو إضافية، ميكن أن تركز على جمم
منها على حدة، علـى أن تأخـذ يف االعتبـار خمتلـف الفئـات املسـتهدفة لكـل صـك. وأشـري إىل          
عمليات أو هنوج استعراض تدرجيي يشمل عدداً مقدورا عليه مـن الـدول األطـراف يف منطقـة     

ــة املطــا    ــؤدي يف هناي ــة، وي ــة معين ــة فرعي ــذ    أو منطق ــة تنفي ف إىل إعطــاء نظــرة شــاملة عــن حال
  اليـــة لألمانـــة،أشـــري أيضـــا إىل إســـناد دور أكثـــر فعاالتفاقيـــة والربوتوكـــوالت امللحقـــة هبـــا. و

  وال سيما فيما يتعلق جبمع املعلومات.
وأشــري إىل آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد؛ ونــاقش            -٢٠

مثل تكاليفهـا واألعبـاء    - وكذلك عيوهبا - طابعها الشامل واجلامع مثل - املتكلمون مزاياها
اليت ميكن أن تلقيها على كاهل اخلرباء احلكوميني عند الرد على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة.   
وأشار عدة متكلمني إىل أنَّ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد لقيـت      

ــز   ــة مكافحــة الفســاد ووضــع التشــريعات ذات     جناحــا يف تعزي ــدول األطــراف التفاقي ــذ ال تنفي



 

6 V.15-07178 

 

CTOC/COP/WG.8/2015/3 

الصــلة. وأيَّــد بعــض املــتكلمني تطبيــق املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املعمــول هبــا يف إطــار آليــة     
استعراض التنفيذ على اآللية املقبلة الستعراض اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة، يف حني أعربـت  

مـن مثـل ذلـك التطبيـق نظـراً الخـتالف نطـاق الصـكني. وفيمـا يتعلـق           وفود أخرى عن احلذر 
باألحكــام املواضــيعية اخلاضــعة الســتعراض حمتمــل، نظــر بعــض املــتكلمني يف نطــاق اســتعراض  
اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة مقارنة باألحكام املقابلة يف اتفاقية مكافحة الفسـاد، الـيت جـرى    

راضها يف إطار آلية استعراض التنفيذ اخلاصـة هبـا. وسـلط عـدة     استعراضها بالفعل أو يلزم استع
  متكلمني الضوء على اختالف الصكني من حيث العضوية واملضمون والنطاق.

وناقش املتكلمون مزايا وعيوب آلية االستعراض من جانب النظراء وآليـة االسـتعراض     -٢١
اسـتعراض النظـراء تسـمح مبشـاركة      على يد خرباء معيَّنني. وأشار بعض املـتكلمني إىل أنَّ آليـة  

عدد أكرب من أصحاب املصـلحة، ألسـباب منـها إتاحـة فرصـة القيـام بزيـارات قُطريـة. وأشـار          
ي اخلاص بآلية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة   ـبعض املتكلمني إىل اخلربة املكتسبة من الربنامج التجريب

الفرصــة لتنفيــذ عمليــة شــاملة  مكافحــة اجلرميــة املنظمــة، والحظــوا أنَّ اســتعراض النظــراء أتــاح
لكشف الثغرات يف التنفيذ مع ضم أصحاب املصـلحة الـوطنيني والـتعلم مـن الـدول األخـرى.       

استعراض النظراء سبيل ممكن للمضي قـدما، علـى الـرغم مـن أنـه      أنَّ وأشار أحد املتكلمني إىل 
تملـة. وكـان مـن    مفهوم واسع ومرن يتطلب املزيـد مـن املناقشـة لتحديـد طرائقـه وتكاليفـه احمل      

رأي متكلمني آخرين أنَّ التمييز الصارم بني منوذجي استعراض النظراء واسـتعراض اخلـرباء قـد    
ال يكون مفيدا نظـرا لوجـود عناصـر متداخلـة يف كـل منـهما. ولـذلك فقـد اقترحـوا النظـر يف           

ة ميكـن  ددَّ. وأشار متكلمون إىل أنَّ االستعراض املركز على بلدان حم"خمتلط" منوذج استعراض
أن يتمخض عن توصيات ذات طابع عملي أكثـر ميكـن أن تسـاعد الـدول األطـراف يف تعزيـز       

مـن حيـث    تنفيذ الصكوك. وذكر بعض املتكلمني أنَّ التـداول بالفيـديو ميكـن أن يكـون فعَّـاالً     
  التكلفة، ويظل مع ذلك بديالً مفيداً عن الزيارات القُطرية.

مـن شـأن التفاعـل بـني الـدول األطـراف علـى مسـتوى          وأشار بعض املـتكلمني إىل أنَّ   -٢٢
ــة والربوتوكــوالت       ــذ االتفاقي ــداً يف اســتعراض تنفي ــة أن يكــون مفي ــر عملي اخلــرباء بطريقــة أكث
امللحقة هبـا، وذُكـر الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل مثـاالً علـى ذلـك. وأشـري إىل الـدور             

ة للمؤمتر والذي تؤديه حاليا بالفعـل يف هـذا الصـدد،    الذي ميكن أن تؤديه األفرقة العاملة التابع
وذلــك علــى ســبيل املثــال مــن خــالل اجلمــع بــني اخلــرباء ملناقشــة املســائل ذات األمهيــة اخلاصــة 
للدول، ومن خالل وضـع توصـيات لكـي ينظـر فيهـا املـؤمتر. ومـن شـأن إشـراك تلـك األفرقـة            

  ث التكلفة.الة من حييف إجياد آلية فعَّ العاملة أن يسهم أيضاً
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يف إطـار هيكـل األفرقـة العاملـة     " جتـري " عمليـة اسـتعراض النظـراء ميكـن أن    أنَّ ورئي   -٢٣
التابعة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة وأنـه قـد يلـزم حبـث السـبل املمكنـة            

مناقشـات   لتنفيذ هذا اخليار تنفيـذاً عمليـا، مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال، مـن خـالل تنظـيم          
رفيعة املستوى تركز على مواضيع حمدَّدة. غري أنَّ متكلمني آخـرين أعربـوا عـن احلـذر يف هـذا      
الصدد، نظراً الختالف طبيعة املناقشات اليت تدور يف األفرقة العاملة احلالية، واملسـائل املتعلقـة   

ة الـيت تســتغرقها  بالسـرية الـيت قـد تنشـأ عـن ذلـك والقيــود املترسـخة النامجـة عـن املـدة احملـدود           
تعراض النظـراء  دورات األفرقة العاملة. واقترح أحد املتكلمني بدالً من ذلك إنشاء عمليـة السـ  

اليـة مـن حيـث التكلفـة، أن تعـزز اهليكـل القـائم لألفرقـة العاملـة مـن خـالل            ميكن، توخيـاً للفع 
 املستعرِضـني  توفري منتدى إلجراء املزيد من املناقشات علـى هـامش املـداوالت الـيت جتـرى بـني      

  النظراء والبلد قيد االستعراض.
وشدَّد بعض املتكلمني على أن تنصب أهداف آلية استعراض االتفاقية وبروتوكوالهتـا    -٢٤

علــى دعــم عمــل املمارســني، مــع التركيــز علــى تعزيــز التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك املســاعدة  
لتقنية، ودعم املؤمتر والـدول األطـراف يف   القانونية املتبادلة، وحتديد االحتياجات من املساعدة ا

ــذايت         ــيم ال ــدهم الســتخدام أدوات أخــفَّ للتقي ــون عــن تأيي ــات. وأعــرب متكلم مجــع املعلوم
حــة إنشــاء والتقــارير القُطريــة الــيت ميكــن أن تتــاح للجمهــور. ومشلــت النمــاذج األخــرى املقتر  

السـتعراض أو وضـع خطـط    ممارسني من السـلطات املركزيـة يف آليـة ا   جمموعة من اخلرباء تضم 
  عمل لألفرقة العاملة التابعة للمؤمتر.

إشراك منظمات اجملتمع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة يف      أيضاًوتناولت املناقشات   -٢٥
آليــة االســتعراض. وأشــار بعــض املــتكلمني إىل أهنــم حيبــذون إشــراك اجملتمــع املــدين يف عمليــة     

ــل االجتــار باألشــخاص أو هتريــب املهــاجرين.      يفاالســتعراض، خاصــة   ــق مبواضــيع مث ــا يتعل م
وأعرب متكلمون آخرون عـن تفضـيلهم لعمليـة اسـتعراض ذات طـابع حكـومي دويل حمـض.        
كما نوقشت مشاركة القطـاع اخلـاص يف آليـة االسـتعراض، إضـافة إىل طبيعـة املعلومـات الـيت         

  ميكن أن ُتستخَدم يف هذا االستعراض.
 عض املتكلمني إىل األدوات اليت ُوضـعت مـن أجـل مجـع البيانـات، مثـل بوابـة       وأشار ب  -٢٦

) إلدارة املعارف، وأدوات تقييم االحتياجات، واالستبيانات وبراجميـة  SHERLOC(" شريلوك"
أومنيبــوس االستقصــائية، وأشــاروا إىل أنَّ عــدة مــن هــذه األدوات ميكــن أن تكــون مفيــدة يف    

  وضع آلية االستعراض املقبلة.
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فكــرة اســتحداث عمليــة أو عمليــات تدرجييــة وشــاملة الســتعراض  املتكلمــونونــاقش   -٢٧
االتفاقية وبروتوكوالهتا، مبـا يف ذلـك إمكانيـة االسـتعراض التـدرجيي جملموعـات مـن املـواد مـن          

  الصكوك.
وأشار املتكلمون إىل أمهية مجع املعلومات باعتباره اخلطوة األوىل يف آليـة االسـتعراض     -٢٨
أجــل حتديــد التحــديات والثغــرات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة   مــنبلــة، وال ســيما املق

واألولويات لتعزيز تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وُسلِّط الضوء على أمهيـة إدراج  
ــواع          ــدويل بشــأن أن ــاون ال ــين بالتع ــل املع ــق العام ــداوالت الفري ــال يف م ــد يف جــدول األعم بن

  اليت حيتاجها املمارسون من أجل التنفيذ العملي لألحكام ذات الصلة من االتفاقية. املعلومات
عمليــة مجــع املعلومــات نفســها، يف شــكل الــرد علــى   أنَّ وأشــار بعــض املــتكلمني إىل    -٢٩

االستبيانات أو قوائم التقييم الذايت املرجعيـة، ممارسـة مفيـدة للحكومـات وتسـاعد علـى تعزيـز        
لى الصعيد الـوطين بـني الوكـاالت ذات الصـلة واجلهـات صـاحبة املصـلحة.        التعاون واحلوار ع

ــد ذُكــر    ــن مثَّ، فق ــى الصــعيد      أنَّ وم ــني خمتلــف أصــحاب املصــلحة واملؤسســات عل التنســيق ب
ــدُّ مــن        ــقة ذات مهــام اســتجابة حمــددة، ُيَع الــوطين، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إنشــاء أفرقــة منسَّ

  .يِّدةاملمارسات اجل
العديد مـن املـتكلمني عـدة حتـديات مهمـة يف هيكلـة آليـة فّعالـة          حدَّدقد ومع ذلك، ف  -٣٠

ــهاهــذا الصــدد، أشــري إىل عــدد مــن املشــاكل،    ويفجلمــع املعلومــات.  يف بعــض  االفتقــار: من
االسـتبيانات؛ وإثقـال كاهـل املـوظفني الـوطنيني       عـن بفعاليـة   اإلجابـة علـى   إىل القدرة احلاالت

ات اإلبـالغ مبـا قـد يـؤثِّر     امـات إبالغيـة متضـاربة؛ وطـول وتعقيـد أدو     قة والتزمبواعيد هنائية ضيِّ
تها من حيث التكلفـة فيمـا يتعلـق بـأمور، مـن بينـها الترمجـة التحريريـة؛         الية العملية برمَّعلى فع

ي اإلبالغ، الـيت صـودفت بصـفة خاصـة خـالل املراحـل األوىل مـن أعمـال مـؤمتر          ومشكلة تدنِّ
  تفاقيــــة مــــن خــــالل االســــتبيانات وضــــمن دوريت إبــــالغ  األطــــراف الســــتعراض تنفيــــذ اال

). وأشـــري إىل أمهيـــة تـــوفري املســـاعدة التقنيـــة، عنـــد الطلـــب، إىل املـــوظفني   ٢٠٠٨-٢٠٠٥(
املختصني أو السلطات املختصة على املستوى الوطين يف املرحلة املبكرة مـن مـلء االسـتبيانات    

  أو غريها من أدوات اإلبالغ.
 إىل أمهيــة محايــة اخلــرباء املتخصصــني الــوطنيني مــن الطلبــات   وأشــار بعــض املــتكلمني   -٣١

واملعلومات بشأن العمليات مما ينتقص مـن قـدرهتم علـى تنفيـذ      البياناتاملرهقة للحصول على 
آلية تفضـي إىل املزيـد    أيَّ االتفاقية من خالل التعاون الدويل. وأشار عدد من املتكلمني إىل أنَّ

ن شــأهنا حــرف املــوارد واملــوظفني عــن اســتخدام االتفاقيــة يف   مــن الدراســات االستقصــائية مــ 
  التحقيقات واملالحقات القضائية.
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براجميــة أومنيبــوس االستقصــائية، وهــي إحــدى أدوات مجــع  أنَّ إىل  املتكلمــونوأشــار   -٣٢
 من اتفاقية اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة مكافحـة    كالًّ املعلومات القائمة اليت أنشأهتا األمانة، تشمل 

االتفـاقيتني. ومـع    كلتـا الفساد، وهي مصمَّمة لتقدمي معلومات عن تنفيـذ األحكـام املماثلـة يف    
ذلك، فقد أعرب بعض املتكلمني عن شـواغل بشـأن وظائفهـا وصـعوبة اسـتخدامها، مشـريين       

  إىل طول الدراسة االستقصائية وتعقيدها ومشولية نطاقها.
سـيط عمليـات اإلبـالغ، وهـو مـا ميكـن أن       ، اقترح بعض املـتكلمني تب الصددويف هذا   -٣٣

ينطــوي علــى مزيــد مــن العمــل بشــأن براجميــة أومنيبــوس االستقصــائية مــن أجــل إعــداد نســخة 
وأقصــر، اســتنادا إىل أداة " أخــف" وأكثــر مرونــة، أو إعــداد أداة حمسَّــنة تكــون أيســر اســتعماالً

 بتقـــدمي املعلومـــات عـــن براجميـــة أومنيبـــوس االستقصـــائية، لتيســـري عمـــل املمارســـني املكلَّفـــني
زيد من املناقشات بشأن جـدوى واستصـواب   مطنية والتدابري األخرى. وأُجري التشريعات الو

إعداد أداة جديدة ومبسَّطة جلمع املعلومات ميكن دجمها يف منصة شبكية وتوجـد منـها نسـخة    
كنـة بـني   ورقية لفائدة من يعانون من ضـعف االتصـال باإلنترنـت. ونوقشـت أوجـه التـآزر املم      

  األدوات القائمة جلمع املعلومات على حنو متسق.
أحد الشروط اليت ال غىن عنها من أجـل   كونيف  يكمن املشترك القاسم واُشري إىل أنَّ  -٣٤

وضع آلية جلمـع املعلومـات تتسـم بالكفـاءة والفعاليـة مـن أجـل اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة هـو            
ة نتـائج العمليـة الشـاملة (التركيـز القُطـري مقابـل       االتفاق على نطاق التزامات اإلبـالغ وطبيعـ  

  التقارير املواضيعية).
واقترح أحد املـتكلمني أن تعـد األمانـة مشـروع مـذكرة يتضـمن، لألغـراض املرجعيـة           -٣٥

وبغية تيسري املزيد من املشاورات، قائمة جبميع الوثائق ذات الصلة اليت أُعدت على مر السـنني  
 االتفاقيـة وهيئاهتـا الفرعيـة بشـأن جوانـب مجـع املعلومـات املتعلقـة         يف إطار مـؤمتر األطـراف يف  

  بتنفيذ االتفاقية.
اجملتمع املدين يف وضع آلية السـتعراض تنفيـذ    إشراكودعا الرئيس الوفود إىل النظر يف   -٣٦

االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، واستخدام منوذج آلية اسـتعراض التنفيـذ اخلاصـة باتفاقيـة     
) كنقطة انطـالق يف هـذا   "توافق آراء مراكش"اجملتمع املدين ( إشراكأجل  منافحة الفساد مك

ــد مــن املناقشــات التفصــيلية، مبــا يف ذلــك خــالل     أنَّ الصــدد، علــى أســاس   ذلــك ســيتبعه املزي
  املشاورات غري الرمسية.

إىل احلاجــة إىل حــوار مســتمر مــن أجــل مناقشــة تفاصــيل تلــك         املتكلمــونوأشــار   -٣٧
شاركة. وأشار بعض املتكلمني إىل أنه سيكون من املهـم البـت أوال يف هيكـل ومالمـح آليـة      امل
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أو آليات االسـتعراض حـىت يتسـىن عندئـذ مناقشـة دور اجملتمـع املـدين يف ذلـك السـياق، مبـا يف           
  ذلك على سبيل املثال املشاركة يف األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر.

اء مراكش ميكـن أن يكـون نقطـة البدايـة مـن أجـل استكشـاف        توافق آرأنَّ وأشري إىل   -٣٨
مـؤمتر الـدول   أنَّ اجلرميـة املنظمـة. وأشـار عـدة مـتكلمني إىل       اتفاقيـة لنمـوذج   املتاحـة  اخليارات

األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد سوف يناقش، يف دورته السادسة املقبلة، مسـألة مشـاركة   
فيذ، ومن مثَّ سيكون مـن املفيـد انتظـار النتـائج الـيت ستسـفر       اجملتمع املدين يف آلية استعراض التن

 أيضـاً عنها تلك املناقشات قبل إجراء مناقشة متعمقة يف سياق اتفاقية اجلرمية املنظمة. ولـوحظ  
هناك مناذج أخرى ملشاركة اجملتمع املدين إىل جانب منـوذج اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد ميكـن      أنَّ 

  ل منوذج اتفاقية اجلرمية املنظمة.أن تكون مبثابة أمثلة من أج
منــوذج اتفاقيــة مكافحــة الفســاد مفيــد أنَّ إىل أنــه بــالرغم مــن  أيضــاً متكلمــونوأشــار   -٣٩
هنــاك بعــض الــدروس الــيت ميكــن  أنَّ فقــت عليــه مجيــع الــدول األطــراف يف ذلــك الصــك و واتَّ

ينبغـي أن   الت امللحقـة هبـا  خصائص اتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوإالَّ أنَّ استخالصها منه، 
يف االعتبـار لـدى مناقشـة الكيفيـة الـيت سـوف يتفاعـل هبـا اجملتمـع املـدين مـع اسـتعراض              تؤخذ

تنفيــذ تلــك الصــكوك. فعلــى ســبيل املثــال، أشــري إىل بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار    
ريــب باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل لالتفاقيــة، وبروتوكــول مكافحــة هت       

املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل لالتفاقية، حيث ارتئيت بالفعـل أدوار واضـحة   
ومــن أجــل مشــاركة ني للمجتمــع املــدين يف مســاعدة الــدول األطــراف علــى تنفيــذ الربوتوكــول

جملتمـع  منـوذج ملشـاركة ا   أيَّأنَّ . وأشري إىل نيالربوتوكولين اجملتمع املدين يف األفرقة العاملة هلذ
املدين يف آلية االستعراض سوف يلزم أن يساعد على دعم الدول األطـراف يف تنفيـذ االتفاقيـة    

  والربوتوكوالت امللحقة هبا.
اجملتمـع املـدين يشـارك بالفعـل علـى الصـعيد الـوطين يف        أنَّ إىل  أيضـاً  املتكلمونوأشار   -٤٠

فيـذ االتفاقيـة يبقـى علـى عـاتق الـدول،       االلتزام بتنأنَّ  مساعدة الدول على تنفيذ الصكوك، إالَّ
املعلومــات الرمسيــة الــيت تقــدمها احلكومــات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت  أنَّ و

اجملتمـع  " مصـطلح أنَّ امللحقة هبا تـوفر درجـة أعلـى مـن املوثوقيـة. وأشـار بعـض املـتكلمني إىل         
ــة فحســب، و  " املــدين ــة   أيضــاًإمنــا ال يشــري إىل املنظمــات غــري احلكومي إىل األوســاط األكادميي

مــن االتفاقيــة. كمــا أُبــرزت   ٢٨ والعلميــة، علــى ســبيل املثــال علــى النحــو املتــوخى يف املــادة   
مشاركة القطاع اخلاص واملنظمات اإلقليمية والدولية يف آلية االستعراض كموضـوع يسـتحق   

  املزيد من املناقشة التفصيلية.
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ظر يف مسألة مشاركة املنظمات اإلقليمية والدوليـة يف آليـة   الوفود إىل الن الرئيسودعا   -٤١
 أوجه التآزر بـني آليـة االسـتعراض واملنظمـات    أنَّ االستعراض املقبلة. وأشار عدة متكلمني إىل 

مــن أوجــه التــآزر  وتســتفيدز آليــات مجــع املعلومــات، تعــزِّ أن احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ميكــن 
الة من حيـث التكلفـة.   يف إنشاء آلية استعراض فعَّ وُتسهمت، املمكنة بني واليات تلك املنظما

 التعــاون فيمــا بــني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة قــائم بالفعــل،  أنَّ وأشــار بعــض املــتكلمني إىل 
هـذا النـوع مـن التعـاون     أنَّ على سبيل املثال يف سـياق االسـتعراض الـدوري الشـامل، و     وذلك

ة املسـتدامة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وأشـار      حيظى بالتشجيع يف سياق أهداف التنمي
بعض املـتكلمني إىل ضـرورة تـوخي احلـذر فيمـا يتعلـق مبـدى التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة            

ــة بســبب اخــتالف والياهتــا وأنشــطتها. وأشــري     املســألة ينبغــي أن ختضــع  أنَّ إىل  أيضــاًوالدولي
كعمليــة  - أحــد املــتكلمني أن ُتِعــدَّ األمانــة للمزيــد مــن البحــث يف املناقشــات املقبلــة. واقتــرح

. وهـذه  قائمة أكثر تفصيال ومشـوال باملنظمـات الـيت تـدعم آليـات االسـتعراض       - رسم خريطة
التـآزر   آفـاق واستكشـاف   ،االستلهام من اآلليات القائمة شقني: وسيكون هلا هدف ذ العملية

ــة التعــاون بشــأن املســائل الــيت قــد تكــون     ــة   احملتملــة وإمكاني ذات صــلة مــن أجــل أغــراض آلي
عمليـة رسـم اخلريطـة تلـك ينبغـي أن تتضـمن حتلـيال        أنَّ االستعراض املقبلة. ورأى متكلم آخر 

  مقارنا آلليات االستعراض اليت يتعلق إنشاؤها بصكوك األمم املتحدة على وجه احلصر.
  

  تنظيم االجتماع  - رابعاً  
 

  افتتاح االجتماع  -ألف  
 

حسـام عبـد اهللا حسـن غضـية احلسـيين (األردن)، رئـيس االجتمـاع.         افتتح االجتمـاعَ   -٤٢
االجتماع عرض فيها حملة عامـة عـن املهمـة املنوطـة باالجتمـاع وعـن أهدافـه         أماموألقى كلمةً 

  واملواضيع اليت هي قيد نظره.
االجتمــاع، ألقــى عروضــاً اســتهاللية كــل مــن فيليبــو فورميكــا (إيطاليــا)،    افتتــاحويف   -٤٣

ــيس ال ــين بالفســاد واجلــرائم االقتصــادية، املوظــف املســؤول عــن شــعبة شــؤون        ورئ قســم املع
  املعاهدات يف املكتب املعين باملخدرات واجلرمية، وممثل آخر من األمانة.

 العـروض التمهيديـة، أدىل ببيانـات ممثلـو الـدول التاليـة األطـراف يف االتفاقيـة:         وعقب  -٤٤
رومانيــا، الصــني، العــراق، فرنســا، كنــدا، كينيــا،    االحتــاد الروســي، األردن، جنــوب أفريقيــا، 

 أيضـاً املغرب، املكسيك، النمسا، نيجرييا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكيـة. وأدىل بكلمـة   
  االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرف يف االتفاقية.ممثل 
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  الكلمات  -باء  
  

مــن كريســتيان  مــن جــدول األعمــال كــلٌّ  ٢ لبنــدعروضــاً إيضــاحية يف إطــار ا  ألقــى  -٤٥
مانكي، نائب رئيس جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللـس أوروبـا، وأجنـيال كـراودي،     
مساعدة األمـني التنفيـذي للجنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة تعـاطي املخـدرات التابعـة ملنظمـة           

  الدول األمريكية.
، أدىل ببيانـــات ممثلـــو الـــدول التاليـــة أيضـــاً ألعمـــالمـــن جـــدول ا ٢ ويف إطـــار البنـــد  -٤٦

االحتـــاد األورويب، االحتـــاد الروســـي، األرجنـــتني، األردن، أســـتراليا،   األطـــراف يف االتفاقيـــة:
ــا، إندونيســيا،    ــال،    إســرائيل، أفغانســتان، إكــوادور، أملاني ــل، الربتغ ــا، باكســتان، الربازي إيطالي

نــوب أفريقيــا، دولــة فلســطني، رومانيــا، ســلوفينيا، اجلزائــر، ج ،تــونسبلجيكــا، بــريو، تركيــا، 
البوليفاريـة)،  -زويال (مجهوريـة ـالسنغال، السويد، سويسرا، الصـني، العـراق، غانـا، فرنسـا، فنـ     

اململكــة  مصــر، املكســيك، ،فنلنــدا، فييــت نــام، كنــدا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، كينيــا 
اهلنـد، هولنـدا،    ،ريشـيوس، النـرويج، النمسـا   يرلنـدا الشـمالية، مو  آاملتحدة لربيطانيـا العظمـى و  

  الواليات املتحدة.
  مجهورية كوريا واليابان. وألقى كلمةً املراقبان عن الدولتني املوقِّعتني التاليتني:  -٤٧
  والصني وجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب. ٧٧كما تكلم ممثلو جمموعة الـ  -٤٨
من جدول األعمال أمني املؤمتر وممثالن آخـران عـن    ٢ كما أدىل بكلمة يف إطار البند  -٤٩

  األمانة.
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
 

، جــدول  ٢٠١٥ ســبتمرب/أيلــول ٢٨ االجتمــاع، يف جلســته األوىل املعقــودة يف   أقــرَّ  -٥٠
  التايل: األعمال
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  عمال وتنظيم األعمال.إقرار جدول األ  (ب)    

مداوالت بشأن مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعَّالـة السـتعراض     -٢    
ــة     ــة عــــرب الوطنيــ ــة املنظَّمــ ــة اجلرميــ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ ــة األمــ ــذ اتفاقيــ تنفيــ

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا
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  مسائل أخرى.  -٣  
  اعتماد التقرير.  -٤  

  
  احلضور  -دال  

 
االحتـاد الروسـي، األرجنـتني، األردن،     الدول التالية األطراف يف االتفاقية:ممثلو  حضر  -٥١

أرمينيا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،          
إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا،     

ــة  الب ــا (دول ــا،    - وســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفي املتعــددة القوميــات)، بــريو، بــيالروس، تركي
تــونس، اجلبــل األســود، اجلزائــر، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة         
ــارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا،        ــا، ســان م ــة فلســطني، روماني ــا، دول ــوب أفريقي ــدوفا، جن مول

ــنغال،  ــلوفينيا، الس ــا،        س ــان، غان ــراق، ُعم ــيلي، الصــني، الع الســودان، الســويد، سويســرا، ش
البوليفاريـة)، فنلنـدا، فييـت نـام، قـربص،      -زويال (مجهوريةـغواتيماال، غينيا، فرنسا، الفلبني، فن

قطـــر، كرواتيـــا، كنـــدا، كوبـــا، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، الكويـــت، كينيـــا، التفيـــا، لبنـــان،   
ملغــرب، املكســيك، اململكــة العربيــة الســعودية، اململكــة      لكســمربغ، ليبيــا، مالطــة، مصــر، ا   

املتحدة، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلنـدا، اهلنـد، هنغاريـا،    
  هولندا، الواليات املتحدة.

وُمثِّل االحتاُد األورويب، وهو منظمة تكامـل اقتصـادي إقليميـة طـرف يف االتفاقيـة، يف        -٥٢
  تماع أيضاً.االج
ــة:   وحضـــر  -٥٣ ــة علـــى االتفاقيـ ــة مراقبـــون عـــن الـــدول التاليـــة املوقِّعـ  - إيـــران (مجهوريـ

  اإلسالمية) ومجهورية كوريا واليابان.
  قائمة بأمساء املشاركني.  CTOC/COP/WG.8/2015/INF/1/Rev.1يف الوثيقة وترد  -٥٤
  

  الوثائق  -هاء  
 

  تماع:كانت الوثائق التالية معروضة على االج  -٥٥
  )؛CTOC/COP/WG.8/2015/1جدول األعمال املؤقت املشروح (  (أ)  
جمموعة التعليقـات واآلراء الـواردة مـن الـدول بشـأن مجيـع اخليـارات املتعلقـة           (ب)  

بوضع آلية مناسبة وفعَّالة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب       
  )؛CTOC/COP/WG.8/2015/2لحقة هبا (الوطنية والربوتوكوالت امل
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مذكرة إعالمية من األمانة بشأن األساليب اليت تسـتخدمها آليـات اسـتعراض      (ج)  
  )؛CTOC/COP/WG.8/2015/CRP.1التنفيذ العاملية القائمة (

ــتعراض التنفيـــذ      (د)   ــة بشـــأن مجـــع املعلومـــات واسـ ــة مـــن األمانـ مـــذكرة إعالميـ
)CTOC/COP/WG.8/2015/CRP.2؛(  

استعراضـات السـنوات اخلمـس التفاقيـة     " مذكرة إعالميـة مـن األمانـة بعنـوان      (ه)  
  )؛CTOC/COP/WG.8/2015/CRP.3(" منا؟علَّماذا َت - األمم املتحدة ملكافحة الفساد

عناصـر حـافزة للـتفكري يف إنشـاء     " ورقة غري رمسية مقدَّمة مـن إيطاليـا بعنـوان     (و)  
تحــــدة ملكافحــــة اجلرميــــة املنظَّمــــة عــــرب الوطنيــــة آليــــة الســــتعراض تنفيــــذ اتفاقيــــة األمــــم امل

  .)CTOC/COP/2014/CRP.3(" والربوتوكوالت امللحقة هبا
  

  اعتماد التقرير  - خامساً  
 

 باعتبـاره هـذا التقريـر    تقـدميَ الرئيس  قراَر االجتماُع أقرَّ، ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠ يف  -٥٦
  الرئيس عن االجتماع. تقريَر

  


