
 CTOC/COP/WG.8/2016/2 األمـم املتحـدة

 
  

 ألطراف يف اتفاقيةمؤمتر ا
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

  املنظمة عرب الوطنية

 Distr.: General 
10 June 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
010716    V.16-03445 (A) 

*1603445*
 

  االجتماع املعين باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة
  بوضع آلية مناسبة وفعَّالة الستعراض تنفيذ اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  والربوتوكوالت امللحقة هبا
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧-٦فيينا، 

 تعلقة بوضع آليةالجتماع املعين باستكشاف مجيع اخليارات املاتقرير     
 مناسبة وفعَّالة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

، الذي انعقد يف فيينا املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦يومي 

  
  مقدِّمة  - أوالً  

 
جلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة، يف   شدَّد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا  -١

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

يـع اخليـارات املتعلقـة بوضـع آليـة مناسـبة       مجتطالع هو عملية مستمرة وتدرجيية، وأنه يلـزم اسـ  
  .هذه االستعراضية لمعوفعَّالة ملساعدة املؤمتر يف 

ويف القرار نفسه، طلب املؤمتر إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن         - ٢
ندرجـة يف  يعقد، يف حدود املوارد املتاحة يف امليزانيـة العاديـة ودون املسـاس باألنشـطة األخـرى امل     

إطار واليته، اجتماعاً واحداً على األقـل لفريـق عامـل حكـومي دويل مفتـوح العضـوية، ُتـوفَّر لـه         
خــدمات الترمجــة الشــفوية، ويضــمُّ مســؤولني حكــوميني ذوي خــربة عمليــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ     

الـيت تقـدِّمها   االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، بغية حتليل اخليارات اآلنفـة الـذكر واملعلومـات    
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ــر يتضــمَّن توصــيات ملموســة بشــأن         ــة بتقري ــه الثامن ــؤمتر يف دورت ــد امل ــدول األطــراف، وتزوي ال
استعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، مـن خـالل إنشـاء آليـة أو آليـات ممكنـة،            

املعنيــة، وتوصــيات بشــأن التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    
  .٥/٥  املؤمترمن االتفاقية وباالسترشاد باملبادئ واخلصائص الواردة يف قرار  ٣٢للمادة   وفقاً
علـى أسـاس   إىل الـدول األطـراف أن تـزوِّد األمانـة      ٧/١ يف قـراره أيضاً وطلب املؤمتر   -٣

ة يف إطـار االجتماعـات املـذكور   ى طوعي، بتعليقاهتا وآرائهـا ألغـراض املـداوالت الـيت سـتجر     
  .الدول األعضاء األخرى املهتمة إىل القيام بذلك على أساس طوعيودعا أعاله، 

ــود يف      -٤ ــع للمــؤمتر، املعق ــارس  ٢٧ويف اجتمــاع املكتــب املوسَّ ، رحَّــب ٢٠١٥آذار/م
رئيس املؤمتر بالسيد حسام عبـد اهللا حسـن غضـية احلسـيين (األردن) بصـفته رئـيس االجتمـاع        

  اركة.احلكومي الدويل املفتوح املش
وُعقــد االجتمــاع احلكــومي الــدويل األول املفتــوح املشــاركة املعــين باستكشــاف مجيــع      -٥

اخليــارات املتعلقــة بوضــع آليــة مناســبة وفعَّالــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    
  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠إىل  ٢٨اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، من 

، الضـمنية املوافقة  عن طريق، اتَّفق املكتب املوسَّع للمؤمتر، ٢٠١٦آذار/مارس  ١ويف   -٦
علــى أن يعقــد االجتمــاع احلكــومي الــدويل الثــاين املفتــوح املشــاركة املعــين باستكشــاف مجيــع 

ة اخليارات املتعلقة بوضـع آليـة مناسـبة وفعَّالـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـ          
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٧و ٦اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا يومي 

  
    توصياتال  - ثانياً  

ــادة     -٧ ــة عــرب       ٣٢عمــالً بأحكــام امل ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــن اتفاقي م
، ٧/١و ٥/٥يــه ، واسترشــادا باملبــادئ واخلصــائص الــيت بينــها مــؤمتر األطــراف يف قرارالوطنيــة

مجيع اخليارات املتعلقـة  وكذلك بالتطورات اليت حصلت يف إطار املؤمتر فيما خيص استكشاف 
 ربوتوكـوالت التنفيـذ االتفاقيـة و  تعزيز واسـتعراض   بوضع آلية مناسبة وفعَّالة ملساعدة املؤمتر يف

  لية للمؤمتر.التوصيات التا االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشاركةامللحقة هبا، وضع 
امللحقـة   ربوتوكوالتالتفاقية واالآلية استعراض ولعل املؤمتر يود أن يقرر أن تسترشد   -٨

  :٥/٥ية املبينة يف قرار املؤمتر هبا باملبادئ واخلصائص التال
  أن تّتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدّخل والشمول واحلياد؛  (أ)  
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  لترتيب التصنيفي؛أالّ تفضي إىل أيِّ شكل من أشكال ا  (ب)  
  أن تتيح فرصا للتشارك يف املمارسات اجليدة ومواجهة التحديات؛  (ج)  
ــاء،      (د)   ــة، وعنــــد االقتضــ ــاعد الــــدول األطــــراف علــــى تنفيــــذ االتفاقيــ أن تســ

  تنفيذاً فّعاالً؛ ،الربوتوكوالت امللحقة هبا
  أن تأخذ يف احلسبان اّتباع هنج جغرايف متوازن؛  )ه(  
ف اخلصومة واملعاقبة وتشّجع علـى انضـمام مجيـع دول العـامل     أن تتجّنب موق  (و)  

  إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛
أن تســتند يف عملــها إىل مبــادئ توجيهيــة راســخة وواضــحة بشــأن جتميــع          (ز)  

املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مسأليت احلفاظ على السرية وعرض النتـائج  
  ، وهو اجلهة املختّصة باختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛على املؤمتر

ن حتّدد، يف أبكر مرحلـة ممكنـة، مـا تواجهـه الـدول األطـراف مـن صـعوبات يف         أ  (ح)  
الوفاء بالتزاماهتـا مبقتضـى االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، حسـب االقتضـاء، ومـا تّتبعـه مـن            

  يذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛ممارسات جيدة يف جهودها الرامية إىل تنف
أن تّتسم بطابع تقين وتشّجع على التعـاون البّنـاء يف مجلـة أمـور منـها املسـائل         (ط)  

  املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛
قليميــة ذات الصــلة، لكــي أن تكــون مكّملــة آلليــات االســتعراض الدوليــة واإل  (ي)  

  يتسىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقتضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهود؛
  أن تكون عملية حكومية دولية؛  (ك)  
مــن االتفاقيــة، أداةً للتــدّخل يف الشــؤون الداخليــة   ٤أالّ ُتتخــذ، وفقــا للمــادة   (ل)  

ة الــدول األطــراف وســيادهتا، وُتجــرى عمليــي املســاواة بــني للــدول األطــراف بــل حتتــرم مبــدأ
  زعة االنتقائية؛ـاالستعراض مبنأى عن األهواء السياسية والن

أن تشـــّجع علـــى قيـــام الـــدول األطـــراف بتنفيـــذ االتفاقيـــة والربوتوكـــوالت     (م)  
  هبا، حسب مقتضى احلال، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف؛  امللحقة

آلراء واألفكار واملمارسات اجليدة، ّمما يسهم يف تعزيـز  أن تتيح فرصاً لتبادل ا  (ن)  
  التعاون بني الدول األطراف على منع اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية ومكافحتها؛
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أن تضع يف احلسبان مستويات التنمية لدى الدول األطـراف، وكـذلك تنـّوع      (س)  
ــة    ــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــد  نظمهــا القضــائية والقانوني ــات يف التقالي ، واالختالف

  القانونية فيها؛
أن تسعى إىل اتباع هنج متدرج وشامل باعتبـار أن اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة       (ع)  

  .عملية مستمرة وتدرجيية
ولعل الفريق العامـل يـود النظـر يف أنـه يـتعني أن تكـون آليـة االسـتعراض أيضـا ناجعـة             -٩

هلا أن تستخدم املعلومات واألدوات والتكنولوجيـا   التكلفة وكاملة وسهلة االستعمال. وينبغي
مقبـول للـدول األطـراف     عـبء إداري القائمة بفعالية علـى النحـو األمثـل حبيـث تنطـوي علـى       

دة والسلطات املركزية واخلرباء املشاركني يف عملية االستعراض. وينبغي هلا أيضـاً أن تـوفر فائـ   
  واضحة لتلك السلطات واخلرباء.

ر يــود النظــر يف مجيــع اخليــارات املتعلقــة بنمــوذج متويــل آليــة االســتعراض، ولعــل املــؤمت  -١٠
ــا ــة مــن خــالل املــ     مب ــل األنشــطة األساســية لآللي ــة املتاحــة يف وارد يف ذلــك متوي ــة العادي  امليزاني

واســتكماله عنــد الضــرورة مــن التربعــات املقدمــة لألنشــطة األخــرى، وذلــك مبجــرد اســتبانة     
ط هبـا مـن تكـاليف. ولعـل املـؤمتر يـود أيضـا النظـر فيمـا إذا كـان           اخليارات الواضحة ومـا يـرتب  

  مع مراعاة مبدأ فعالية التكلفة. اللجوء للموارد اإلضافية مناسبا،
 ٣٢وينبغي أن تكون آليـة االسـتعراض عمليـة تدرجييـة علـى النحـو املتـوخى يف املـادة           -١١

، وتبـدأ  ربوتوكـوالت امللحقـة هبـا   مـواد االتفاقيـة وال  من االتفاقية، تعاجل علـى حنـو شـامل مجيـع     
ــن خــالل           ــال، م ــى ســبيل املث ــك، عل ــا يف ذل ــا، مب ــق عليه ــواد املتف ــن امل ــة م باســتعراض جمموع
جمموعات مواضيعية تنشأ وفقاً للمضمون املعياري لألحكام، ومن خالل اعتمـاد خطـط عمـل    

اجلهـود الـيت   متعددة السنوات. ويف هذا الصدد، لعل املؤمتر يود أن يراعـي، حسـب االقتضـاء،    
ــة، واســتبانة          ــن ناحي ــذ م ــات واســتعراض التنفي ــق جبمــع املعلوم ــا يتعل ــذهلا فيم ــؤمتر ب ســبق للم

  .االحتياجات من املساعدة التقنية، من ناحية أخرى
أداة آلليــة االســتعراض، شــريطة أن ُيعــدَّل وفقــا  وينبغــي أن يكــون اســتعراض النظــراء    -١٢

، وكـذلك مـن   وأن يـدار داخـل املـؤمتر   ، امللحقـة هبـا  جملموعات مواد االتفاقيـة والربوتوكـوالت   
  .فريق عامل خمصصمن خالل  وخالل أفرقته العاملة القائمة أ

، ميكـن أن تكـون األداة   والربوتوكوالت امللحقـة هبـا  االتفاقية غرض استعراض تنفيذ ول  -١٣
رى سـهلة  وغـري مرهـق، وأدوات أخـ    اومركَّـز  اودقيقـ  اقصـري الرئيسية جلمع املعلومات اسـتبيانا  

االســتعمال، وخصوصــا براجميــة التقيــيم الــذايت الشــامل ("براجميــة أومنيبــوس االستقصــائية")        
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إدارة املعــارف املعروفــة باســم بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقــوانني املتعلقــة باجلرميــة          وبوابــة
كـن النظـر   ومي. ىت تلبَِّي احتياجات عملية االستعراض، واليت ينبغي تعديلها ح"شريلوك") (بوابة

  إذا ما ُوفِّر التمويل الطوعي. عند االقتضاء، يف وسائل أخرى، منها الزيارات القُطرية،
علـى السـعي لعقـد مشـاورات      الـدول األطـراف املستعَرضـة   ولعل املـؤمتر يـود تشـجيع      -١٤

 مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص    أصـحاب املصـلحة   مع مجيع على نطاق واسع، حسب االقتضاء، 
احلكومية والدوائر األكادميية. ولعل املؤمتر يود النظر كـذلك يف دور أصـحاب    واملنظمات غري

املصــلحة اآلخــرين، مبــا يف ذلــك املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة،          
ــة يف ــة   آلي ــا، مســتذكرا    ربوتوكــوالتالواســتعراض االتفاقي ــة هب ــراكش"  امللحق ــق آراء م "تواف

  حمتمل.  كأساس
ؤمتر يـود، بينمـا يواصـل مناقشـة اخليـارات بشـأن آليـة االسـتعراض، أن يـدعو          ولعل املـ   -١٥

ــة       ــتخدامها لالتفاقيـ ــأن اسـ ــة بشـ ــات إىل األمانـ ــدمي املعلومـ ــلة تقـ ــراف إىل مواصـ ــدول األطـ الـ
  اليت هي طرف فيها، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتجرمي والتعاون الدويل.   ربوتوكوالتالو

ــا ســبق، لعــل املــ     -١٦ ــدى النظــر فيم ــر ول ــود أن يق ر مواصــلة املناقشــة بشــأن وضــع   ؤمتر ي
 استعراض.  آلية
   

    ملخَّص املداوالت  - ثالثاً  
نــاقش االجتمــاع احلكــومي الــدويل املفتــوح املشــاركة، يف جلســاته املعقــودة يف فيينــا      -١٧

مـن جـدول األعمـال، املعنـون "مـداوالت بشـأن        ٢، البنـد  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٧و ٦يومي 
ــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة     مجيــع اخليــارات ا ملتعلقــة بوضــع آليــة مناســبة وفعال

  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا".  
من جدول األعمال، دعا الرئيس الدول إىل تقـدمي اقتراحـات بشـأن     ٢ويف إطار البند   -١٨

ظ مبمثليــات هلــا يف فيينــا والــيت مل تــتمكن مــن كيفيــة إدراج آراء الــدول األطــراف الــيت ال حتــتف
املشاركة يف املشاورات غري الرمسية اليت قادها الرئيس قبـل انعقـاد االجتمـاع احلكـومي الـدويل      
الثاين املفتـوح املشـاركة. ويف هـذا الصـدد، رأى بعـض املـتكلمني أنـه ميكـن لألمانـة أن تتصـل           

طــراف لتطلــب مســامهاهتا بشــأن اخليــارات  مباشــرة بالســلطات الوطنيــة املختصــة يف الــدول األ 
املتعلقــة بإنشــاء آليــة اســتعراض. وذكــر متكلمــون آخــرون أنَّ األفضــل هــو مواصــلة املمارســة   
املعتادة املتمثلة يف االتصال باحلكومات من خالل ممثلياهتا الدائمة لـدى األمـم املتحـدة، أو مـن     

لمـؤمتر. وذكـر بعـض املـتكلمني أيضـاً      خالل اجملموعات اإلقليمية ضمن إطار املكتـب املوسَّـع ل  
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أنه قد سبق للدول أن نظرت يف املواضيع املطروحة للنقاش، وأنَّ مسـألة عـدم مشـاركة بعـض     
أن كــذلك الوفــود يف املناقشــة ال ينبغــي أن تشــكل عائقــاً أمــام اســتمرارها. واقتــرح متكلمــون 

االسـتثنائية  دورة لـ ضـريات ل تتصل األمانة بالدول األعضاء على حنو مشابه ملـا جـرى أثنـاء التح   
، وذكــروا أنَّ ٢٠١٦عــام بشــأن مشــكلة املخــدرات العامليــة الــيت عقــدت يف   لجمعيــة العامــة ل

، وأنـه  تفاقيـة االمسألة عدم مشاركة بعض الوفود ليست حمصورة يف سياق مؤمتر األطـراف يف  
التشاور مع كيانات األمم املتحدة األخرى بشأن السـبيل األفضـل لتعزيـز مشـاركة     أيضا ميكن 
  معينة.دول 
وذكــر كــثري مــن املــتكلمني أنــه ينبغــي ألي آليــة توضــع مســتقبال الســتعراض االتفاقيــة   -١٩
اخلصـــائص املبينـــة يف قـــرار أن تأخـــذ بعـــني االعتبـــار املبـــادئ و امللحقـــة هبـــا ربوتوكـــوالتالو

وغــري تدخليــة ذات كفــاءة أن تكــون آليــة االســتعراض شــفافة و ومنــها مــا يلــي: ،٥/٥ راملــؤمت
؛ يالتصـنيف أشـكال الترتيـب   وحكومية دولية وحمايـدة؛ وأال تفضـي إىل أي شـكل مـن     شاملة و

ــدة وللتشــارك يف وأن تتــيح فرصــاً  موقــف ؛ وأن تتجنــب التحــدياتمواجهــة املمارســات اجلي
ليــات آلوأن تكــون مكملــة تســاوي الــدول يف الســيادة؛  مبــدأ؛ وأن حتتــرم اخلصــومة واملعاقبــة

ــتعراض اال ــة والس ــة ذات اإلدولي ــب االصــلة، لكــي يتســىن   القليمي ــود؛ وأن يف  زدواججتن اجله
؛ وأن حتـدد االحتياجـات مـن املسـاعدة     عة االنتقائيـة نــز مبنـأى عـن األهـواء السياسـية وال    تكون 

ــدول األ   ــذ ال ــة والثغــرات القائمــة يف تنفي ــة و التقني ؛ امللحقــة هبــا  ربوتوكــوالتالطــراف لالتفاقي
تعمل على تعزيز التعاون الـدويل. وذكـر متكلمـون آخـرون أنَّ عمليـة االسـتعراض ينبغـي         وأن

وأبـديت عـدة آراء بشـأن     امللحقـة هبـا؛   ربوتوكـوالت الأن تكون تدرجيية وأن تشمل االتفاقية و
إىل أن مصـطلح "حكوميـة دوليـة"    وأشـارت بعـض الوفـود     الطريقة الـيت ميكـن هبـا فعـل ذلـك.     

يعد واضحا، يف حني أكـدت وفـود أخـرى أن املصـطلح واضـح جـدا وأنـه شـديد الرسـوخ           مل
  مة األمم املتحدة وممارساهتا.إطار منظو  يف
وشدد عدة مـتكلمني علـى أنَّ آليـة االسـتعراض ال ينبغـي أن تثقـل كاهـل املمارسـني،           -٢٠

متكلمـون أيضـا أنـه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االهتمـام         وذكـر   وأن تكون ناجعة التكلفة وفعالـة. 
لسائر آليات االستعراض املوجودة، اليت ميكن أن متثـل خيـاراً لتحديـد شـكل آليـة االسـتعراض       

، وأنه ميكن لألمانـة أن تعـد معلومـات إضـافية يف     امللحقة هبا ربوتوكوالتالتفاقية واالاخلاصة ب
لمـون أيضـا مزايـا اسـتخدام منـوذج آليـة اسـتعراض        ونـاقش املتك  هذا الشأن لتنظر فيها الـدول. 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وذكر كـثري منـهم أنَّ الـدروس املسـتفادة مـن هـذا       
مكافحـة اجلرميـة   النموذج ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند إنشاء آلية استعراض خاصة باتفاقية 

متكلمــون أيضــا أنــه ينبغــي آلليــة االســتعراض أن وذكــر  .امللحقــة هبــا ربوتوكــوالتالواملنظمــة 
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تســتخدم علــى حنــو فعــال مــا هــو موجــود مــن مــوارد وأدوات جلمــع املعلومــات واســتعراض     
  التنفيذ، مثل بوابة شريلوك، واألفرقة العاملة التابعة للمؤمتر.

ــدين        -٢١ ــى ضــرورة أن ُتســهم منظمــات اجملتمــع امل ــتكلمني عل ــدوائر وشــدد بعــض امل وال
ــة األكادمي ــة االســتعراض، و ي ــارات طرحــت يف عملي ــة خي يف هــذا الشــأن. وذكــر بعــض   خمتلف

 اًمتفقـ انطـالق  ميثـل نقطـة   ، بـدور اجملتمـع املـدين    فيمـا يتعلـق   ،املتكلمني أنَّ توافق آراء مـراكش 
 عليهـــا للنظـــر يف دور اجملتمـــع املـــدين يف آليـــة االســـتعراض اخلاصـــة باتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة   

ــرار  (انظــر ــم املتحــدة ملكافحــة      ال ٤/٦الق ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال صــادر عــن م
 وذكر بعـض املـتكلمني أنـه ال ينبغـي، مـع ذلـك، أن ُيعتـرب هـذا هـو اهلـدف النـهائي.            الفساد).

نقطــة  توافــق آراء مــراكش وأعــرب بعــض املــتكلمني عــن رأي مفــاده أنــه ال ينبغــي اعتبــار        
ــارات    ــد اخليــ ــا أحــ ــالق، وإمنــ ــر يف االنطــ ــدين للنظــ ــع املــ ــتعراض.   دور اجملتمــ ــة االســ يف آليــ

لتوافق آراء مراكش من أمهية فيما يتعلـق بـأي آليـة اسـتعراض      مامتكلمون آخرون على  وأكد
متكلمــون كــذلك أن توافــق آراء مــراكش ينطبــق فقــط علــى اتفاقيــة    توضــع مســتقبال. وذكــر
يـتعني علـى مـؤمتر األطـراف      فيما يتعلق باتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة، مكافحة الفساد، وأنه

  رشاد.ستوالت امللحقة هبا نفسها كمصدر لالإلقاء نظرة جديدة على االتفاقية والربوتوك
والنقـاط البـارزة الـواردة يف تقريـره      رئيسالـ وأعرب عدة متكلمني عن تقديرهم لعمل   -٢٢

ــوية   ــدويل املفتـــوح العضـ ــومي الـ ــال االجتمـــاع احلكـ ــا مـــن   عـــن أعمـ إىل  ٢٨املنعقـــد يف فيينـ
وذكـــر بعـــض املـــتكلمني أنَّ هـــذه ). CTOC/COP/WG.8/2015/3( ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٣٠

مناقشـات إضـافية بشـأن تفاصـيل     النقاط البارزة متثل نقطة انطـالق جيـدة، ولكـن يلـزم إجـراء      
  االستعراض.  آلية
ــة، عــاود عــدد مــن         -٢٣ ــة االســتعراض احملتمل ــل اخلــاص بآلي ــق بنمــوذج التموي وفيمــا يتعل

ني تأكيد رأيهم املتمثل يف ضرورة استخدام موارد من امليزانية العاديـة ضـمانا السـتقرار    املتكلم
وأبـدى متكلمـون آخـرون تفضـيلهم لنمـوذج قـائم علـى         العملية واستقالليتها وقابليتها للتنبـؤ. 

متويل خمتلط، ميكـن فيـه اسـتخدام مـوارد امليزانيـة العاديـة لـدعم العناصـر والوظـائف األساسـية           
 كما ميكن استكماهلا بالتربعات اليت ميكن أن تغطي، مـثال، تكـاليف الزيـارات القطريـة.     لآللية

ــذ         ــتعراض التنفيـ ــطالع باسـ ــاليف االضـ ــد تكـ ــن حتديـ ــه ال ميكـ ــذلك أنـ ــون كـ ــر متكلمـ وذكـ
مجيـع املسـائل   والربوتوكوالت امللحقة هبا بدقة، وال ميكن حتديد منوذج التمويل إال بعد تنـاول  

وشـدد بعـض املـتكلمني علـى أنـه ال ينبغـي أن يتضـمن أي مقتـرح          عليها.املوضوعية واالتفاق 
  من امليزانية العادية. اإضافي ويالًمتآللية استعراض جديدة 
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وأعرب الرئيس عن رأي مفاده أنه ينبغـي لالجتمـاع احلكـومي الـدويل الثـاين املفتـوح         -٢٤
طـار املرجعـي، آخـذاً يف    مناقشـة اإل مواصـلة  املشاركة أن يوصي املؤمتر بإنشاء آلية اسـتعراض و 

والنقاط البـارزة املـذكورة أعـاله ومـا أجـري       ٥/٥اعتباره جمموعة املبادئ املبينة يف قرار املؤمتر 
  .يف هذا الشأن من مشاورات غري رمسية

 تداول املتكلِّمون بشأن خمتلف اخلصائص الـيت ميكـن أن تتسـم هبـا آليـة االسـتعراض.      و  -٢٥
ينبغـي أن   ٥/٥منها: ما إذا كانت املبادئ الواردة يف قـرار املـؤمتر   وأُويل اهتمام جلملة مسائل، 

ُتستخَدم كليا أم جزئيا لدى إنشاء آلية االستعراض؛ وماهيَّة الدور الذي ينبغي لألفرقة العاملـة  
ــا     ــة االســتعراض؛ واســتخدام األدوات املوجــودة وتكنولوجي ــه يف عملي التابعــة للمــؤمتر أن تؤدي

ة االستعراض؛ وتعريف مفهـوم اسـتعراض النظـراء؛ وماهيَّـة أحكـام االتفاقيـة       االتصاالت يف آلي
و/أو الربوتوكوالت اليت ستشملها عملية االستعراض التدرجيية؛ والسـبل الـيت ميكـن هبـا تطبيـق      

ــتعراض؛ وجمـــ      ــة االسـ ــى عمليـ ــتلط علـ ــل املخـ ــوذج التمويـ ــيت   منـ ــتعراض الـ ــة االسـ االت عمليـ
يطلـق عليـه "توافـق آراء    فكـرة اتبـاع منـوذج     ، ومنها مفيدةيها مشاركة اجملتمع املدينف ستكون
  ".اإلضايف  مراكش

وفيما يتعلق باخلطوات التالية يف عمل االجتماع، ذكر متكلِّمون أنَّه ينبغي لالجتمـاع    -٢٦
احلكومي الدويل املفتوح املشاركة، سعياً إىل أداء مهـام واليتـه، أن يصـوغ توصـيات حتـال إىل      

وذكـر بعـض املـتكلِّمني أيضـاً أنَّـه ميكـن لفريـق عامـل جديـد،          . ؤمتر األطـراف الدورة الثامنـة ملـ  
جيتمع بعد دورة املؤمتر الثامنة، أن يواصل مناقشـة تفاصـيل آليـة االسـتعراض، مبـا فيهـا إطارهـا        

  املرجعي، يف حني ذكر متكلِّمون آخرون أنَّ هذا لن يكون ضروريا.
  

    تنظيم االجتماع  - رابعاً  
    تاح االجتماعافت  -ألف  

  افتتح االجتماع حسام عبد اهللا حسن غضية احلسيين (األردن)، رئيس االجتماع.    -٢٧
   

  الكلمات  -باء  
 

 ممثلـو الـدول التاليـة األطـراف يف االتفاقيـة     ، أدىل من جـدول األعمـال   ٢ يف إطار البند  -٢٨
 دن، االحتـاد الروسـي،  باكستان، كنـدا، أسـتراليا، املكسـيك، الربازيـل، إيطاليـا، األر      :بكلمات

فرنسا، الصني، الربتغال، أفغانسـتان، إندونيسـيا، سويسـرا، اجلزائـر، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا        
يرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية، النرويج، تونس، رومانيـا، األرجنـتني،   أالعظمى و
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كولومبيــا، نيجرييــا، يــت نــام، الســودان، تركيــا، أملانيــا، الكويــت، إســرائيل، العــراق، بــريو، في
، فنلندا، الفلبني، إكـوادور، غواتيمـاال، كوبـا، إسـبانيا، مصـر، االحتـاد األورويب       جنوب أفريقيا

ــه). و     ــدول األعضــاء في ــة عــن ال ــها علــى   أ(الــذي تكلــم أيضــا نياب ــة موافقت ــدان التالي بــدت البل
ــة  ــاد األورويب:  مضــمون كلم ــاب   االحت ــدونيا اليوغوســالفية س ــة مق ــل األســود،  مجهوري قاً، اجلب

مجهوريـــة  ،نيـــا، ســـان مـــارينوصـــربيا، ألبانيـــا، البوســـنة واهلرســـك، آيســـلندا، أوكرانيـــا، أرمي
  والصني. ٧٧ممثل ناميبيا، نيابة عن جمموعة الـ وتكلم أيضا. مولدوفا

  .وتكلم أيضا املراقبان عن الدولتني املوقعتني: اليابان ومجهورية إيران اإلسالمية  -٢٩
  

    رار جدول األعمال وتنظيم األعمالإق  -جيم  
ــرَّ  -٣٠ ــودة يف  أقـ ــته األوىل املعقـ ــاع، يف جلسـ ــه /حزيـــران ٦ االجتمـ ، جـــدول ٢٠١٦يونيـ

  التايل: األعمال
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    

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

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

  
    احلضور  -دال  

، دناألر، األرجنـتني ، االحتـاد الروسـي   ممثلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: حضر  -٣١
، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، أفغانســتان، إســرائيل، أســتراليا، إســبانيا

، بنمـا ، بلغاريـا ، بلجيكـا ، الربتغـال ، الربازيل، باكستان، إيطاليا، أوروغواي، أنغوال، إندونيسيا
، تركيـا ، بـريو ، )املتعـددة القوميـات  -بوليفيـا (دولـة  ، بولنـدا ، البوسنة واهلرسـك ، بوركينا فاسو

مجهوريــة ، اجلمهوريــة الدومينيكيــة ، اجلمهوريــة التشــيكية ، اجلزائــر، اجلبــل األســود ، تــونس
، السـلفادور ، سـري النكـا  ، سـان مـارينو  ، رومانيـا ، جنوب أفريقيـا ، مجهورية مولدوفا، كوريا
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، الغواتيمـا ، مـان ُع، العـراق ، الصـني ، صـربيا ، شـيلي ، سويسـرا ، السودان، سلوفينيا، سلوفاكيا
، كرواتيـا ، قطـر ، قـربص ، فييـت نـام  ، فنلنـدا ، البوليفاريـة) -ويال (مجهوريـة نــز ف، الفلـبني ، فرنسا
، مصـر ، مالطـة ، ليبيـا ، لكسمربغ، لبنان، كينيا، الكويت، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، كندا

ــة الســعودية ، املكســيك، املغــرب ــا، ميامنــار، اململكــة املتحــدة، اململكــة العربي ــرو، ناميبي ، يجالن
  .اليونان، اليمن، الواليات املتحدة، هولندا، هنغاريا، النمسا
مــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة طــرف  االحتــاُد األورويب، وهــو منظيف االجتمــاع وُمثِّــل   -٣٢
  االتفاقية.  يف
اإلسـالمية)  -إيـران (مجهوريـة   مراقبون عن الدول التالية املوقِّعة على االتفاقيـة:  وحضر  -٣٣

  واليابان.
ُمثِّلت يف االجتماع دولة فلسطني، وهي دولـة غـري عضـو حتـتفظ ببعثـة مراقـب دائـم        و  -٣٤

  لدى األمم املتحدة.
  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.8/2016/INF/1/Rev.1 يف الوثيقة وترد  -٣٥
  

  الوثائق  -هاء  
 

  كانت الوثائق التالية معروضة على االجتماع:  -٣٦
  )؛CTOC/COP/WG.8/2016/1ملشروح (جدول األعمال املؤقت ا  (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.8/2016/CRP.1الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا (

جمموعة التعليقـات واآلراء الـواردة مـن الـدول بشـأن مجيـع اخليـارات املتعلقـة           (ج)  
بوضع آلية مناسبة وفعَّالة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب       

  ؛)CTOC/COP/WG.8/2015/2الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا (
املعـــين  تمــاع احلكـــومي الــدويل املفتـــوح املشــاركة   تقريــر الــرئيس عـــن االج    )د(  

ــة       ــة مناســبة وفعَّال ــة بوضــع آلي ــارات املتعلق ــع اخلي ــة    باستكشــاف مجي ــذ اتفاقي ــتعراض تنفي الس
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، املعقـود يف فيينـا    املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة األمم
  .)CTOC/COP/WG.8/2015/3( ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠إىل  ٢٨من 
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    اعتماد التقرير  - خامساً  
  .اعتمد االجتماع هذا التقرير، ٢٠١٦يونيه /حزيران ٧ يف  -٣٧
  


