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      املؤمتر اعتمدهاالقرارات واملقرَّرات اليت   - أوالً  
    القرارات  - ألف  

اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،         -١
، ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢١إىل  ١٧الثامنــة املعقــودة يف فيينــا يف الفتــرة مــن  يف دورتــه 

  القرارات التالية:
    

      ٨/١القرار     
ن الدويل يف املسائل اجلنائية تعزيز فعالية السلطات املركزية املعنية بالتعاو    

      أجل التصدِّي للجرمية املنظمة عرب الوطنية من
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،إنَّ مؤمتر األطراف يف   
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب  ١٨من املادة  ١إىل أنَّ الفقرة إذ يشري   
تقتضي أن تقـدم الـدول األطـراف بعُضـها لبعضـها اآلخـر أكـرب قـدر ممكـن مـن املسـاعدة             )١(الوطنية

ــذه        ــاجلرائم املشــمولة هب ــا يتصــل ب ــات واإلجــراءات القضــائية فيم ــات واملالحق ــة يف التحقيق القانوني
تقتضي أن تعيِّن الدول األطراف سـلطات مركزيـة تنـاط هبـا      ١٨من املادة  ١٣االتفاقية، وأنَّ الفقرة 

سؤوليات والصالحيات الالزمة لتلقي طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتنفيـذها أو إحالتـها إىل      امل
  السلطات املختصة لتنفيذها،

 ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرَّخ  ٦٩/١٩٣أنَّ قــرار اجلمعيــة العامــة  وإذ يــدرك  
لس االقتصادي واالجتماعي وقرار اجمل ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٤وقرارها 
ــه  ١٦املــؤرَّخ  ٢٠١٤/١٧ ــامي للســلطات    ٢٠١٤متوز/يولي ــاه إىل الــدور اهلــام واملتن تســترعي االنتب

  املركزية يف مكافحة اجلرائم العابرة للحدود الوطنية، مبا يشمل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
اإلجراميــة املنظمــة" الــواردين  بــأنَّ تعريفــي "اجلرميــة اخلطــرية" و"اجلماعــة واقتناعــاً منــه  

من االتفاقية ميكِّنان أيَّ دولة طـرف، وال سـيما مـن خـالل سـلطاهتا املركزيـة، مـن         ٢ املادة يف
أن تطلب املساعدة من الدول األطراف األخرى وأن تقدِّمها إليهـا بشـأن جمموعـة واسـعة مـن      

  من االتفاقية، ٣ اجلرائم ذات الطابع عرب الوطين، وإذ حييط علماً بأحكام املادة
إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول          جمدَّداً وإذ يؤكِّد   

أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة 
                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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(أ)  ٨ة الفرعيـة  وال سـيما الفقـر   )٢(القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشـاركة اجلمهـور،  
منه، اليت ذكرت فيهـا الـدول األعضـاء أهنـا ستسـعى جاهـدة إىل تعزيـز وتوطيـد التعـاون الـدويل           
واإلقليمي على املضي يف تطوير قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنيـة، بوسـائل منـها بـذل جهـود      

د دورات تدريب مشتركة لتحديث التشريعات الوطنية وتدعيمها حسب االقتضاء، وكذلك عق
من أجل تدريب موظفي أجهزة العدالـة اجلنائيـة واالرتقـاء مبهـاراهتم، خصوصـاً مـن أجـل تعزيـز         

  نشوء سلطات مركزية قوية وفعَّالة ُتعىن بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،
توصــيات الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل، وال ســيما التوصــيات   إىلوإذ يشــري   

ــرة؛     ــة مـــن خـــالل االتصـــاالت املباشـ ــة الســـلطات املركزيـ ــاعية إىل تـــدعيم وتعزيـــز فعاليـ السـ
والشبكات العاملة يف بيئـة افتراضـية؛ وأنشـطة االتصـال، مبـا يشـمل إجـراء املشـاورات؛ وتتبـع          

  القضايا؛ وبناء القدرات والتدريب املتخصِّص؛ واستخدام التكنولوجيا،
املعـين بالتعـاون الـدويل الـيت تركِّـز علـى تعزيـز         العامـل  بتوصيات الفريـق  وإذ حييطُ علماً  

القدرات الداخلية للسلطات املركزية بسبل منها تطبيق نظم مراقبة اجلودة وتعزيـز مهـام التنسـيق    
  وإحالة املسائل إىل قنوات التعاون األخرى، مثل قنوات التعاون بني أجهزة الشرطة، 

حدثها مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات     لألدوات اليت است وإذ يعرُب عن تقديره  
واجلرمية ملساعدة السلطات املركزية على تنفيذ االتفاقية، ومنها دليل السلطات الوطنيـة املختصـة   
وبوابــة إدارة املعــارف املعروفــة باســم بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقــوانني املتعلقــة باجلرميــة وأداة  

  نية املتبادلة اليت يواصل املكتب تطويرها،كتابة طلبات املساعدة القانو
بأنَّ السلطات املركزية تكون أكثر فعالية عندما تـزوَّد علـى النحـو املناسـب      وإذ يسلِّم  

مبــا حتتاجــه مــن مــوظفني ومعــدات وعنــدما ُتمــَنح الصــالحيات الالزمــة للنــهوض مبســؤولياهتا     
دما تكــرس جهودهــا للنــهوض بتلــك الرئيســية يف جمــال التعــاون الــدويل يف إطــار االتفاقيــة وعنــ

  املسؤوليات على الوجه الصحيح،
الدول، اليت مل ُتصدِّق بعُد على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة       يدعو -١ 

أو مل تنضـــمَّ إليهــا بعــد، إىل النظـــر يف    )٣(املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكـــوالت امللحقــة هبــا     
  التصديق عليها واالنضمام إليها وتنفيذ أحكامها تنفيذاً فعَّاالً؛

الــدول األطــراف علــى أن يقــدِّم بعُضــها لبعضــها اآلخــر أكــرب قــدر مــن   حيــثُّ  -٢  
  وقوانينها الوطنية؛ املساعدة القانونية وفقاً ألحكام االتفاقية

                                                                    

 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، اجمللَّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
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بالتزامها بتعيني سلطة مركزية معنية باملسـائل اجلنائيـة،    الدول األطراف يذكِّر -٣ 
من االتفاقية، وبإخطار األمانة بالسلطات اليت عيَّنتـها إلدراجهـا    ١٨من املادة  ١٣وفقاً للفقرة 

  يف دليل السلطات الوطنية املختصة؛
الدول األطراف على أن تستخدم االتفاقيـة علـى أوسـع نطـاق ممكـن،       يشجِّع -٤ 
  شى مع أطرها القانونية الوطنية، كأساس للتعاون الدويل؛مبا يتما

أنَّ الغـرض مــن هـذه االتفاقيــة    إىل الـدول األطــراف، آخـذاً يف احلســبان   يطلـبُ  - ٥ 
تعزيز التعاون على منع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة مبزيـد مـن الفعاليـة، أن حتـرص،       هو

بـإجراء االتصـاالت وإرسـال الطلبـات بصـورة       سماحالبأقصى قدر تتيحه قوانينها الوطنية، على 
ــاً، علــى تعــيني        ــة ويشــجعها، حيثمــا يكــون ذلــك مناســباً وممكن مباشــرة بــني الســلطات املركزي

  موظفني قضائيني أو ضباط لتنسيق االتصاالت يف عواصم الدول األطراف األخرى؛
الدول األطراف على االستفادة التامة على خري وجه من التكنولوجيات  يشجِّع -٦ 

يشـمل االسـتعانة مبـوارد االتصـال احلاسـويب       مبـا املتاحة لتيسـري التعـاون بـني السـلطات املركزيـة،      
املباشر املستحدثة على املستوى الوطين واألدوات املناسبة الـيت اسـتحدثها مكتـب األمـم املتحـدة      

ات واجلرميــة، مثــل بوابــة إدارة املعــارف املعروفــة باســم بوابــة املــوارد اإللكترونيــة  املعــين باملخــدِّر
ــبكات         ــة ش ــة، وإقام ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــة طلب ــة وأداة كتاب ــة باجلرمي ــوانني املتعلق والق

  افتراضية بني السلطات املركزية واستكشاف مدى إمكانية إقامة اتصاالت إلكترونية آمنة؛
ــُب - ٧  ــدات      يهيـ ــاملوظفني واملعـ ــة بـ ــلطات املركزيـ ــزود السـ ــراف أن تـ ــدول األطـ بالـ

والصالحيات الالزمة لكي تضطلع تلك السلطات بدور تنسيقي فعَّال بني خمتلف األجهزة احلكومية 
التنفيــذ الفعَّــال لالتفاقيــة  داخــل الدولــة الطــرف ومــع الــدول األطــراف األخــرى مــن أجــل ضــمان    

يـذ طلبـات املسـاعدة أو التعـاون     ائل اجلنائية، واملسـاعدة علـى تيسـري تنف   التعاون الدويل يف املس  بشأن
  الوقت املناسب، مبا يشمل، عند االقتضاء، طلبات احلصول على األدلة اإلثباتية اإللكترونية؛  يف

الـــدول األطـــراف إىل أن تكفـــل وضـــع سياســـات وإجـــراءات ميكـــن  يـــدعو  -٨ 
زيـة وتزويـدها جبوانـب الكفـاءة الالزمـة، مبـا يشـمل        االستعانة هبا لتعزيز فعاليـة السـلطات املرك  

وضــع سياســات وإجــراءات تتــيح االســتفادة الفعَّالــة، عنــد االقتضــاء، مــن قنــوات التعــاون           
األخرى، مثل قنـوات التعـاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون أو بـني أجهـزة االدعـاء العـام أو بـني            

  قضاة التحقيق، وفقاً للقوانني الوطنية؛
الــدول األطــراف علــى اختــاذ تــدابري لتحســني نوعيــة طلبــات التعــاون    يشــجِّع -٩ 

الدويل، مبا يشمل زيادة وضـوحها ودقتـها وحتسـني ترمجتـها وتقليـل عـدد املسـتندات املطلوبـة         
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ــواردة والصــادرة حســب الطــابع      إىل أدىن حــد ممكــن والنظــر يف ترتيــب أولويــات الطلبــات ال
  اعدة املطلوبة؛املستعجل للطلب وخطورة اجلرمية ونوع املس

علــى أمهيــة إجــراء االتصــاالت واملشــاورات بــني الســلطات املركزيــة لــدى   يشــدِّد - ١٠ 
املرحلـة    عماً للتعاون الدويل الفعَّال يفالدول األطراف املقدمة للطلبات واملتلقية هلا، عند االقتضاء، د

كــاف قانونيــا ووقائعيــا  الســابقة لتقــدمي طلبــات التعــاون الــدويل مــن أجــل ضــمان أنَّ الطلــب املقــدَّم 
مبقتضى القانون الوطين للدولة الطرف املتلقية للطلب، وكذلك يف املرحلة التاليـة لتقـدمي الطلـب مـن     
أجل توضيح مسائل حمددة والسماح بإجراء مشاورات قبل رفـض طلـب املسـاعدة كليـا أو جزئيـا،      

  من االتفاقية؛ ١٨ ن املادةم ٢٦والفقرة  ١٦من املادة  ١٦مبا يتسق مع أحكام الفقرة 
الدول األطراف على تيسري التعاون يف العمل بني السـلطات املركزيـة    يشجِّع بقوة - ١١ 

بسبل من بينها إقامة الشبكات اإلقليمية أو استخدام الوسـائط االفتراضـية مثـل تقنيـات التـداول عـن       
الســلطات املركزيــة مــن أجــل  طريــق الفيــديو، ويشــدِّد علــى األمهيــة اخلاصــة للتعــاون يف العمــل بــني 

  استعراض تنفيذ الطلبات ومناقشة معوقات التعاون واستبانة حلول للتغلب على تلك التحديات؛
الـدول األطـراف علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعــين           حيـثُّ  - ١٢ 

مـن أجـل تسـهيل التعـاون     باملخدِّرات واجلرمية وغريه من اجلهات، بتعزيز التدريب واملساعدة التقنية 
الدويل يف إطار االتفاقية، ويشجِّع يف هذا الصدد الدول األطراف على إعطاء أولوية للجهود الراميـة  
إىل تدعيم املعارف والقـدرات لـدى السـلطات املركزيـة وسـائر املؤسسـات ذات الصـلة، مبـا يشـمل          

  حمتوياهتا، إذا طلب منها ذلك؛اجلهود الرامية إىل احملافظة على سرية طلبات التعاون الدويل و
إىل الدول األطراف أن تساعد السلطات املركزية على اسـتحداث نظـم    يطلُب -١٣ 

لتتبع حالة طلبات التعاون الدويل، أو تعزيز تلك النظم، حسب االقتضاء، مبا يشـمل تتبعهـا بعـد    
إتاحـة معلومـات   إحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها، ويشجِّع الـدول األطـراف علـى مجـع و    

إحصائية بشأن الطلبات، مبا يشـمل أشـكال املسـاعدة املطلوبـة واألسـس القانونيـة املسـتظهر هبـا         
  والفترات الزمنية ملعاجلة الطلبات؛

الذي قـرَّر   ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٨املؤرَّخ  ٣/٢مقرَّره  جمدداً يؤكِّد -١٤ 
فيه أن يكون الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل عنصـراً ثابتـاً مـن عناصـر مـؤمتر األطـراف يف       

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
الـدويل مبناسـبة الـذكرى السـنوية العاشـرة       بالتعـاون الفريـق العامـل املعـين     ُيهنئ -١٥ 

إلنشائه باعتباره منتدى للخرباء احلكوميني، مبن فيهم املمارسون، للمشاركة يف العمـل واسـتبانة   
  القضايا واحللول املشتركة ووضع توصيات عملية من أجل التعاون الدويل؛
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الــدويل يف اجتماعيــه  التوصــيات الــيت اعتمــدها الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون يقــرُّ - ١٦ 
 تشـرين األول/  ٢١إىل  ١٩ويف الفتـرة مـن    ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧املعقودين يومي 

  ، واملرفقة هبذا القرار، ويشجِّع الدول األطراف على تنفيذها؛٢٠١٦أكتوبر 
الدول األطراف على تيسـري املشـاركة النشـطة للسـلطات املركزيـة يف      يشجِّع  -١٧ 

املناسبة للمؤمتر وأفرقته العاملة، وال سيما الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل،      االجتماعات 
مــن أجــل التعريــف باملمارســات اجليِّــدة والــدروس املســتفادة يف جمــال التعــاون الــدويل وتوثيــق  

  سيما املمارسني؛  العالقات بني اخلرباء احلكوميني، وال
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يضـع جـدوالً زمنيـا     يطلُب - ١٨ 

لالجتماعات املقبلة للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل من أجل تيسري مشاركة السـلطات املركزيـة   
ة واالستفادة على أفضل وجه ممكن من املوارد املتاحة، بوسائل منها التنسيق مع االجتماعـات الدوليـ  

األخرى وأنشطة بناء القدرات املتعلقة بالتعاون الدويل، ويشجِّع الدول األطراف على النظر يف عقد 
اجتماعات ثنائية و/أو متعددة األطراف ملمثلي السـلطات املركزيـة، مبـا يشـمل عقـدها علـى هـامش        

  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل ملناقشة املسائل اليت حتظى باهتمام مشترك؛
الــدول األطــراف وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج    يــدعو -١٩ 

  امليزانية ألغراض هذا القرار وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
  إىل األمانة أن تقدِّم إليه يف دورته التاسعة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. يطلُب -٢٠ 

    
     املرفق األول    
اجتماعه املعقود  وضعها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يفالتوصيات اليت   

      ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧ فيينا يومي يف
  الدويل: بالتعاونفيما يلي التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين 

ــة           (أ)   ــادل األدل ــة بشــأن مجــع وتب ــواد تدريبي ــداد م ــة إع ــي أن تواصــل األمان ينبغ
 )٤(اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيــة،    ملكافحـة اإللكترونيـة، مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة      اإلثباتيـة  

  ملواصلة استخدامها يف أنشطة املساعدة التقنية؛
ــة تعمــيم    (ب)   ــة اإللكترونيــة علــى   موضــوعينبغــي أن تواصــل األمان ــة اإلثباتي األدل

منـها الحقـاً، وأن تطلـب مـن الـدول       هو قائم من أدوات التعاون اجلنائي الدويل وما سـُيَعدُّ  ما
                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(  
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ــة       ــة باســم "بواب ــة إدارة املعــارف املعروف تقــدمي معلومــات ومــواد ذات صــلة إلدراجهــا يف بواب
  املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية"؛

ينبغي أن تعزِّز الدول األعضـاء كفـاءة آليـات التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون          (ج)  
اسـتحداث نظـم فعَّالـة لتبـادل املعلومـات، وإنشـاء قنـوات اتصـال بـني السـلطات           بوسائل منها 

  املختصة فيها، وعقد ترتيبات لتعزيز املساعدة التنفيذية إذا لزم األمر؛
ينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيـز    (د)  

األدلـة اإلثباتيـة اإللكترونيـة؛ وحفـظَ      اَماسـتخد التعاون الدويل على حنـو يشـمل، فيمـا يشـمل،     
هــذه األدلــة؛ وعلــى وجــه اخلصــوص استكشــاَف الســبل املمكنــة للتعجيــل بعمليــات املســاعدة  

  القانونية املتبادلة الرمسية؛
ينبغي أن تنظـر الـدول األعضـاء، يف احلـاالت املناسـبة، يف تشـجيع املمارسـني          (ه)  

بشــأن تســليم املطلــوبني أو التمــاس   رمســيطلــب علــى التشــاور بصــفة غــري رمسيــة قبــل تقــدمي   
املساعدة القانونية املتبادلة؛ وحتقيقاً لذلك، ينبغي للدول األطراف أن تشـجِّع املبـادرات الراميـة    

  إىل إتاحة إرشادات واضحة عن إجراءاهتا ومتطلباهتا املتعلقة بتقدمي تلك الطلبات؛
ملساعدة التقنية، مبـا فيهـا تلـك    ينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف دعم جهود ا  (و)  

الــيت يضــطلع هبــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، الراميــة إىل وضــع بــرامج   
تدريبية لتحسني قدرات موظفي إنفاذ القـانون احمللـيني، ومـن ضـمنهم أولئـك املخوَّلـون القيـام        

بشــأن مواضــيع منــها   مبهــام ضــباط االتصــال، وقــدرات قضــاة االتصــال، وتعزيــز معــارفهم        
الصكوك الدوليـة املنطبقـة والـنظم القانونيـة احملليـة للبلـدان املضـيفة وقـوانني إجراءاهتـا اجلنائيـة،           

  يف ذلك شروط مقبولية األدلة اإلثباتية يف احملاكم؛  مبا
ينبغــي أن تواصــل األمانــة تطــوير أدوات التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة،   (ز)  

ــة املنقَّحــة،    يف ذلــك وضــع ال مبــا ــة املتبادل ــة ألداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانوني صــيغة النهائي
تقـدِّم تقريـراً إىل مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة اجلرميــة املنظَّمـة يف دورتـه الثامنـة عـن املرحلــة           وأن

  التجريبية الختبار استخدام هذه األداة يف املمارسة العملية كمادة تدريبية؛
ل األمانة عملها، بوسائل عـدَّة منـها بوَّابـة املـوارد اإللكترونيـة      ينبغي أن تواص  (ح)  

والقوانني املتعلقة باجلرمية، على مجع وتعميم القوانني الوطنية واإلرشـادات واملبـادئ التوجيهيـة    
ذات الصلة الـيت ميكـن أن تسـاعد السـلطات املركزيـة واملمارسـني يف إعـداد طلبـات املسـاعدة          

  تقدميها بسرعة؛القانونية املتبادلة و
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ينبغي، من أجل تعزيز االتصال املباشر بني السلطات املركزية، أن تعدِّل األمانةُ   (ط)  
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ١٧و ٧و ٦دليلَ السلطات الوطنية املختصـة مبوجـب املـواد    

والسلطات الوطنية املختصة  )٥(١٩٨٨االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 
مبوجب اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية بتقسـيم الـدليل إىل جـزأين، أحـدمها يتضـمَّن      
معلومات عن السلطات املركزية املعيَّنة مبقتضى خمتلف األحكام التعاهدية ذات الصلة باملسـاعدة  

للغــات املقبولــة واألشــكال املقبولــة إلحالــة  القانونيــة املتبادلــة، مبــا يف ذلــك بيانــات االتصــال، وا  
الســلطات التنفيذيــة،  الطلبــات، ويتضــمَّن اآلخــر معلومــات عــن ســائر الســلطات املختصَّــة و/أو 

  حسب االقتضاء، وعن القنوات وُسبل التعاون غري الرمسي؛
ينبغي أن تدعو األمانـةُ الـدول األطـراف إىل حتـديث شـرط اإلشـعار مبوجـب          (ي)  

من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والنظر يف إتاحـة هـذه املعلومـات     ١٦(أ) من املادة  ٥ية الفقرة الفرع
  احملدَّثة على نطاق واسع؛

ينبغــي، بــالنظر إىل عــدم قبــول بعــض تقــارير األطــراف باتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة   (ك)  
خــذ الــدول مــن االتفاقيــة، أن تتَّ ١٨مــن املــادة  ٧كأســاس للمســاعدة القانونيــة مبوجــب الفقــرة 

األطراُف خطواٍت يف سـبيل تعزيـز اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة كأسـاس قـانوين للمسـاعدة          
القانونية املتبادلـة، مـع مراعـاة قيمتـها املضـافة باعتبارهـا أداةً تيسِّـر التعـاون الـدويل بشـأن نطـاق            

تكفــل امتثــال  واسـع مــن اجلــرائم وعلــى أوســع مــدى ممكـن؛ وينبغــي للــدول األطــراف أيضــاً أن  
  من االتفاقية؛ ١٨قوانينها وممارساهتا الداخلية للمادة 

ينبغي أن تنظر الدول األعضاء، مبسـاعدٍة مـن األمانـة ورهنـاً بتـوافر مـوارد مـن          (ل)  
خــارج امليزانيــة، يف إمكانيــة اســتحداث شــبكة عامليــة، مــن خــالل بيئــة افتراضــية، لغــرض إنشــاء  

  السلطات املركزية؛وتعزيز سبل االتصال املباشر بني 
العامل غري  ينبغي أن تباشر األمانة حتديث واستكمال وإقرار مشروع تقرير الفريق  (م)  

الرمسي من اخلرباء املعين بالتحرِّيات املشتركة، مبا يف ذلك استنتاجاته وتوصياته، وهو املشروع الذي 
  ؛CTOC/COP/2008/CRP.5أُطلع عليه مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة ضمن ورقة االجتماع 

ــا املشــاركة يف       (ن)   ــدول األطــراف إىل أن تنظــر يف أن تضــمَّ إىل وفوده ــدَعى ال ُت
دورات الفريق العامل املقبلة ممارسني مكلَّفني مبسائل متَّصلة بأحكام التعاون الدويل املنصـوص  

  مل؛عليها يف االتفاقية وإىل تشجيعهم على املشاركة بنشاط يف اجتماعات الفريق العا

                                                                    

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللَّد ملرجع نفسها  )٥(  
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ــد       (س)   ــد مواعي ــة، يف حتدي ــدول األطــراف، بالتنســيق مــع األمان ينبغــي أن تنظــر ال
اجتماعات الفريق العامل املقبلة علـى حنـو معـيَّن (كـأن تعقُـَب اجتماعـاٍت أخـرى ذات صـلة)         

  ُيَيسِّر مشاركة املمارسني واستخدام موارد احلكومة واملؤمتر على أفضل وجه ممكن.
    

      املرفق الثاين    
اجتماعه املعقود  التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف   

      ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٩يف فيينا من 
  وضع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل التوصيات التالية:  -١

املنظمــة عــرب ينبغــي للــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    (أ)  
سيما بيانات إحصائية، عن استخدام االتفاقية ألغراض التعـاون    أن توفر معلومات، وال )٤(الوطنية

مــن قــرار مــؤمتر األطــراف  ١٣الــدويل يف املســائل اجلنائيــة، مبــا يشــمل البيانــات احملــددة يف الفقــرة 
"تعزيز فعاليـة السـلطات    ملعنونا ٨/١اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   يف

 "ي للجرمية املنظمة عرب الوطنيةاملركزية املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية من أجل التصدِّ
  من أجل دعم احلوار النشط داخل الفريق العامل وزيادة دقة الفهم ملدى فعالية االتفاقية؛

ــة      (ب)   ــة اجلرميـ ــراف يف اتفاقيـ ــدول األطـ ــي للـ ــعاراهتا   ينبغـ ــع إشـ ــة أن ُتراجـ املنظمـ
، الـيت تلقاهـا   ١٨و ١٦و ١٣سيما املـواد   وإعالناهتا املتعلقة باملواد املتصلة بالتعاون الدويل، وال

 األمني العام وقت إيداع صـكوكها اخلاصـة بالتصـديق أو القبـول أو اإلقـرار أو االنضـمام، وأن      
فيهـا تلـك الـيت تقـدِّمها وفقـاً لقـرارات       ُتحدِّث تلك اإلشعارات واإلعالنات عند االقتضاء، مبـا  

  مؤمتر األطراف ذات الصلة، تيسرياً لزيادة املرونة والفعالية يف تنفيذ أحكام تلك املواد؛
ــد      (ج)   ــة إىل اســتبانة وَتعقُّــب وجتمي ــدابريها الرامي ــدول األطــراف أن تعــزِّز ت  ينبغــي لل

يشمل اجلـرائم   شمولة باالتفاقية، مباوحجز واسترداد عائدات اجلرائم، حيثما كانت تلك اجلرائم م
  شفاف؛ املتعلقة بالتهرب الضريبـي، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف والتصرُّف فيها على حنو

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إنشاء آليات تتيح حتسـني موقوتيـة وفعاليـة      (د)  
والنيابـة العامـة والقضـاء،    التعاون بني السلطات املركزية، وكذلك بني سـلطات إنفـاذ القـانون    

يف املنــاطق احلدوديــة، وخصوصــاً يف املنــاطق احلضــرية املتالصــقة، وأن تنظــر أيضــاً يف إطــالع    
  الفريق العامل على تلك التجارب يف اجتماعاته املقبلة؛
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ــة        (ه)   ــز األطــر اإلقليمي ــة أن تنظــر يف تطــوير وتعزي ــدول األطــراف املعني ينبغــي لل
فريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة    القائمة، مثل شبكة غرب أ

األمريكية للتعاون القضائي الدويل وشبكة كامِدن املشتركة بـني الوكـاالت   -والشبكة اإليبريية
السترداد املوجودات وشبكة التعاون القضائي التابعة جلامعة الدول العربية، مـن أجـل مواصـلة    

وحتسني التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واملضي قدما يف الترويج لعقـد   العمل على بناء الثقة
  اجتماعات من أجل التفاعل املباشر، وذلك باالستعانة باآلليات واهليئات القائمة؛

ينبغي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـوم، إىل جانـب          (و)  
يل السلطات الوطنية املختصة، بوضع قائمة بريديـة للخـرباء   عمله يف جمال التحديث املنتظم لدل

واملمارســني مــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة تتضــمن بيانــات االتصــال اخلاصــة هبــم، وميكــن  
  إتاحتها يف بيئة آمنة أو مواصلة تعميمها على اخلرباء، مع حتديثها باستمرار؛

ظمة أن يستفيد من كـل املعلومـات   ينبغي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املن  (ز)  
مـن   ٣٢املتاحة للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف مجلة أغراض منها، تفعيل أحكام املادة 

االتفاقية للحد من األعباء الواقعة على املمارسني وجتنب االزدواجية يف العمل، عند االقتضـاء،  
ــة باســم    ــارف املعروف ــة إدارة املع ــوانني    وذلــك باســتخدام بواب ــة والق ــوارد اإللكتروني ــة امل "بواب

  باجلرمية"؛ املتعلقة
ات واجلرميــة أن يقــوم، بالتعــاون مــع خــدِّرينبغــي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  (ح)  

سائر املنظمات الشريكة الناشطة يف جمال التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،  
ورهنــا بتــوافر املــوارد الالزمــة، بتنظــيم أنشــطة للتــدريب علــى اســتخدام حيثمــا كــان األمــر مناســبا 

اتفاقية اجلرمية املنظمة يف تدعيم هذا التعاون جلملة أغراض، منها التوعيـة بفائـدة أداة كتابـة طلبـات     
ــى          ــة عل ــدى الســلطات املركزي ــون ل ــذين يعمل ــدريب املمارســني ال ــة وت ــة املتبادل املســاعدة القانوني

  املذكورة والتوسع يف نشر استخدامها على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل. استخدام األداة
ــيت          -٢ ــؤمتر األطــراف يف املناقشــات املواضــيعية ال ــدرج م ــأن ُي ــل ب ــق العام وأوصــى الفري

  سيجريها الفريق العامل يف اجتماعاته املقبلة مسائلَ منها ما يلي:
ــة واملمارســات اجليِّــدة و   (أ)   الصــعوبات القائمــة يف جمــال نقــل  االعتبــارات العملي

  اإلجراءات اجلنائية، بصفته شكالً منفصالً من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛
ــاون          (ب)   ــدان التع ــن صــعوبات يف مي ــه م ــا يتصــل ب ــة وم ــة اإللكتروني ــادل األدل تب

ية يف األنشـطة  الدويل، مبا يشمل كيفية التعاون فيما يتعلق مبسألة اسـتخدام العمـالت االفتراضـ   
  اإلجرامية، وعند االقتضاء، املسائل املتعلقة بفك شفرة البيانات؛
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ــات       (ج)   ــات واملالحقــ ــات والتحقيقــ ــأن التحريــ ــة بشــ ــاعدة القانونيــ ــادل املســ تبــ
واإلجراءات القضائية املتعلقة باجلرائم املشمولة باتفاقية اجلرميـة املنظمـة والـيت جيـوز بشـأهنا إلقـاء       

مـن االتفاقيـة)،    ١٠باالرتباط مع املادة  ١٨من املادة  ٢اعتباري (الفقرة املسؤولية على شخص 
على أن يؤخذ يف االعتبـار مـا اضـطلعت بـه الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           

  من أعمال يف هذا الشأن؛ )٦(الفساد
ملشــمولة  التعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة املتعلقــة بــاجلرائم ا        (د)  

باالتفاقية، مبا يف ذلك ألغراض استبانة وجتميد ومصـادرة املوجـودات املتأتيـة مـن تلـك اجلـرائم،       
وضــع  وتفاعــل تلــك اإلجــراءات مــع أنشــطة التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة، علــى أن ت         

فحـة الفسـاد   االعتبار األعمال اليت قام هبا مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكا   يف
  يف هذا الشأن.

وأوصــى الفريــق العامــل أيضــاً بــأن يواصــل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة   -٣
  من االتفاقية يف جداول أعمال اجتماعاته املقبلة. ١٤و ١٣إدراج مسألة تنفيذ املادتني 

    
      ٨/٢القرار     
الوطنية  اجلرمية املنظَّمة عربآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

      والربوتوكوالت امللحقة هبا
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  
إىل أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت     إذ يشري   
متثِّل أهم الصكوك القانونية العاملية النطاق ملكافحـة آفـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،        )٧(امللحقة هبا

اليت تلحق الضرر باألفراد واجملتمعات يف مجيع البلدان، وإذ يؤكِّد جمدَّداً علـى أمهيـة هـذه الصـكوك     
  باعتبارها األدوات الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل من أجل هذا الغرض،

أنَّ من بـني أغـراض االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا تعزيـز التعـاون          يؤكِّد جمدَّداًوإذ     
على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها على حنو أكثر فعَّالية، وإذ يشـدِّد علـى ضـرورة أن    

الربوتوكـوالت  تتَّخذ الدول األطـراف تـدابري إضـافية منسَّـقة لتـدعيم العمـل علـى تنفيـذ االتفاقيـة و         
  امللحقة هبا والستبانة االحتياجات املطلوبة من املساعدة التقنية يف هذا الشأن،

                                                                    

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩اجمللَّد ملرجع نفسه، ا )٦(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، اجمللدات نفسهملرجع ا )٧(  
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من االتفاقية، اليت أنشئ مبقتضاها مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم    ٣٢إىل املادة وإذ يشري   
مكافحـة   املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل حتسـني قـدرة الـدول األطـراف علـى     
  اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيذها،

الذي قرر فيه تنفيذَ الوظائف  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٧ ؤرَّخامل ١/٢ه مقرَّر وإذ يؤكِّد جمدَّداً  
  من االتفاقية، ٣٢املسندة إليه يف املادة 

االتفاقيـة تـنص علـى أن يتفـق مـؤمتر األطـراف علـى وضـع         مـن   ٣٢إىل أنَّ املـادة   وإذ يشري  
  آليات لالضطالع جبملة أمور منها حتقيق اهلدف الرامي إىل إجراء استعراض دوري لتنفيذ االتفاقية،

من االتفاقية على كل دولة طـرف،   ٣٢االلتزام املستمر، الذي متليه املادة  وإذ يالحظ  
ططها وممارساهتا وتدابريها التشريعية واإلداريـة املتعلقـة   بتزويد املؤمتر مبعلومات عن براجمها وخ

  بتنفيذ االتفاقية،
، الـذي اسـتهل عمليـة    ٢٠١٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢املؤرَّخ  ٥/١إىل قراره وإذ يشري   

ــة         ــذ االتفاقي ــى اســتعراض تنفي ــة ملســاعدته عل ــة إلنشــاء آلي ــارات املمكن دراســة واستكشــاف للخي
وقـرار   ٢٠١٢تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩املؤرَّخ  ٦/١هبا، وكذلك قراره والربوتوكوالت امللحقة 

، املعنون "تعزيـز برنـامج األمـم    ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٨/١٩٣اجلمعية العامة 
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراتـه يف جمـال التعـاون الـتقين"، الـذي أكَّـدت فيـه        

  دَّداً على احلاجة إىل إنشاء آلية الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،اجلمعية جم
 ٥/٥، وقـراره  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٧املؤرَّخ  ٤/١إىل مقرَّره  وإذ يشري أيضاً  
، املعنــون "اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة      ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٢املــؤرَّخ 
  والربوتوكوالت امللحقة هبا"،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ملكافحة 
ــوبر  ١٠املــؤرَّخ  ٧/١إىل قــراره  وإذ يشــري كــذلك   ، املعنــون ٢٠١٤تشــرين األول/أكت

"تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة       
ــة أمــ    ــه، ضــمن مجل ــده باملشــورة   هبــا"، الــذي أكــد في ــة القائمــة يف تزوي ــدة األفرقــة العامل ور، فائ

  واملساعدة يف تنفيذ واليته،
ــ   ــاج م     بوإذ يرحِّ ــوارد يف إعــالن الدوحــة بشــأن إدم ــداء ال ــة   بالن ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ن

جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز       يف
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة  )٨(ة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،سياد

                                                                    

 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨(  
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خليـارات املتعلقـة بإنشـاء آليـة     الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بغية مواصلة استكشـاف مجيـع ا  
ة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة املتحــدآليــات مالئمــة وفعَّالــة ملســاعدة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم    أو
   الوطنية على استعراض تنفيذ تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا على حنو فعَّال وناجع،  عرب

من االتفاقية اليت تقضي بأن تقوم الدول األطراف، بالتشاور مع  ٢٨إىل املادة وإذ يشري   
املعلومـات املتعلقـة باالجتاهـات السـائدة يف      األوساط العلميـة واألكادمييـة، جبمـع وتبـادل وحتليـل     

اجلرميــة املنظمــة داخــل إقليمهــا، عــالوة علــى رصــد سياســاهتا وتــدابريها الفعليــة ملكافحــة اجلرميــة 
  املنظمة عرب الوطنية وإجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا،

تني تتنـــاوالن علـــى التـــوايل   مـــن االتفاقيـــة اللـــ   ٣٧و ٢إىل املـــادتني وإذ يشـــري أيضـــاً    
 ١املصطلحاِت املستخدمةَ والعالقةَ بني االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، عـالوة علـى املـادة     

  املشتركة بني تلك الربوتوكوالت،
من االتفاقية، وإذ يؤكِّـد علـى الصـالت القائمـة      ٣٠و ٢٩إىل املادتني وإذ يشري كذلك   

الربوتوكـوالت امللحقـة هبـا وبـرامج املسـاعدة التقنيـة املقدَّمـة إىل        بني اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة و   
  الدول األطراف بناء على طلبها والتعاون الدويل، من أجل مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،

بالتقرير عن االجتماع احلكومي الـدويل املعـين باستكشـاف     حييطُ علماً مع التقدير  - ١  
ــتعراض اتفاقيــ        ــة الس ــبة وفعال ــة مناس ــة بوضــع آلي ــارات املتعلق ــع اخلي ــم املتحــدة ملكافحــة   مجي ة األم

 حزيـران/  ٧و  ٦يـومي  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا، الـذي ُعقـد يف فيينـا        اجلرمية
  )٩(؛٢٠١٦يونيه 

مواصلة عمليـة إنشـاء آليـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           يقرِّر  - ٢  
اسـتناداً إىل التوصـيات الـواردة يف التقريـر      )٧(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، 

  عن االجتماع احلكومي الدويل؛
وقواعد حمددة بشأن تشـغيل آليـة االسـتعراض لكـي      تاإجراءوضَع أيضاً  يقرِّر  -٣  

ينظر فيهـا ويعتمـدها يف دورتـه التاسـعة، علـى أن تسترشـد تلـك اإلجـراءات والقواعـد باملبـادئ           
  :٥/٥واخلصائص التالية املذكورة يف قراره 

  أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخُّل والشمول واحلياد؛  (أ)  
  كل من أشكال الترتيب التصنيفي؛أالَّ تفضي إىل أيِّ ش  (ب)  

                                                                    

  )٩(  CTOC/COP/WG.8/2016/2. 
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  أن تتيح فرصاً للتشارك يف املمارسات اجليِّدة ومواجهة التحديات؛  (ج)  
أن تساعد الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية، وعنـد االقتضـاء، الربوتوكـوالت      (د)  

  امللحقة هبا، تنفيذاً فعَّاالً؛
  أن تأخذ يف احلسبان اتِّباع هنج جغرايف متوازن؛  (ه)  
أن تتجنَّـب اخلصــومة واملعاقبـة وتشــجِّع مجيـع دول العــامل علـى االنضــمام إىل       (و)  

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

نتـائج  املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مسأليت احلفاظ على السرية وعرض ال
على مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، وهـو اجلهـة     

  املختصَّة باختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛
أن حتدِّد، يف أبكر مرحلة ممكنـة، مـا تواجهـه الـدول األطـراف مـن صـعوبات يف          (ح)  

وكـوالت امللحقـة هبـا، حسـب االقتضـاء، ومـا تتَّبعـه مـن         الوفاء بالتزاماهتـا مبقتضـى االتفاقيـة والربوت   
  ممارسات جيِّدة يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛

أن تتَّسم بطابع تقين وتشجِّع على التعـاون البنَّـاء يف مجلـة أمـور منـها املسـائل         (ط)  
  ، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع

أن تكــون مكمِّلــة آلليــات االســتعراض الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة، لكــي   (ي)  
  يتسىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقتضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهود؛

  أن تكون عملية حكومية دولية؛  (ك)  
من االتفاقية، حبيث ال ُتتخذ أداةً للتـدخُّل يف الشـؤون    ٤ أن تنفَّذ وفقاً للمادة  (ل)  

  الداخلية للدول األطراف وأن تنفَّذ على حنو ينأى هبا عن األهواء السياسية والنـزعة االنتقائية؛
أن تشجِّع على قيام الدول األطراف بتنفيذ االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة     (م)  

  التعاون فيما بني الدول األطراف؛ هبا، حسب مقتضى احلال، وكذلك على
أن تتيح فرصاً لتبادل اآلراء واألفكار واملمارسات اجليِّدة، ممَّا يسهم يف تعزيـز    (ن)  

  التعاون فيما بني الدول األطراف على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها؛
 نظمهـا  وكذلك تنـوُّع أن تضع يف احلسبان مستويات التنمية لدى الدول األطراف،   (س)  

  القضائية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد القانونية فيها؛
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أن تسعى إىل اتباع هنج متدرج وشامل باعتبـار أنَّ اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة       (ع)  
  عملية مستمرة وتدرجيية؛

ــد   -٤   ــة االســتعراض ناج  يؤكِّ ــة ومــوجزة وســهلة   ضــرورة أن تكــون آلي ــة التكلف ع
االستعمال وأن تستخدم املعلومات واألدوات واملوارد والتكنولوجيا القائمة بفعالية وعلى النحو 
األمثل حبيث ال تفرض أعباء ال ضرورة هلـا علـى الـدول األطـراف وسـلطاهتا املركزيـة وخربائهـا        

  املشاركني يف عملية االستعراض؛
مجيَع مواد االتفاقية والربوتوكـوالت   الستعراض تدرجيياتتناول عمليةُ اأن  يقرِّر  -٥  

امللحقة هبا فيما خيص كل صك من الصكوك اليت انضمت إليها الدول األطراف، حبيث تصـنَّف  
مـن   ١تلك املواد يف جمموعات مواضيعية وفقاً ملضمون أحكامها، على النحـو املبـيَّن يف اجلـدول    

عراض عمليةً متدرجةً ُتجرى وُتنجز وفقاً خلطة عمل متعـددة  املرفق هبذا القرار، وأن يكون االست
  من املرفق؛ ٢السنوات على النحو املبيَّن يف اجلدول 

ات واجلرمية أن يعقـد، يف حـدود   خدِّرإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامليطلب   - ٦  
يف إطـار واليتـه،   املوارد املتاحـة مـن امليزانيـة العاديـة ودون املسـاس باألنشـطة األخـرى املندرجـة         

اجتماعــاً واحــداً علــى األقــل لفريــق حكــومي دويل مفتــوح العضــوية، ُتــوفَّر لــه خــدمات الترمجــة 
ــدول      الشــفوية ــدعو ال ــة االســتعراض، وي ، بغــرض وضــع اإلجــراءات والقواعــد احملــددة لتشــغيل آلي

  دورات؛األطراف إىل أن تواصل مشاركتها يف هذه العملية، مبا يف ذلك أثناء فترة ما بني ال
  تضمني اإلجراءات والقواعد احملددة لتشغيل آلية االستعراض العناصَر التالية: يقرِّر  - ٧  
تنفَّــذ آليــة االســتعراض، املزمــع إنشــاؤها، ضــمن إطــار املــؤمتر وأفرقتــه العاملــة   (أ)  

القائمــة الــيت يــتعني عليهــا أن تضــيف هــذه املســألة كبنــد ُيــدرج يف جــداول أعماهلــا، حســب    
  صاصها ودون املساس بالوالية الراهنة لكل منها؛جماالت اخت

بغية استعراض كل جمموعة مواضـيعية معيَّنـة مـن املـواد، يضـع الفريـق العامـل          (ب)  
  املعين هبا خالل العامني املقبلني ومبساعدة األمانة استبيانَ تقييم ذايتٍّ موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً؛

علومات اجملمعة فيمـا خيـص كـلَّ دولـة طـرف      تتوىل إجراَء االستعراض املكتيب للم  (ج)  
ــة الطــرف املستعَرضــة       ــى أن تشــارك يف ذلــك الدول ــان يف الصــك املعــين، عل ــان طرف ــان أخري دولت
مشــاركة نشــيطة. وتعــيِّن الدولــةُ املستعرَضــة والــدولتان املستعرِضــتان أشخاصــاً يتمتعــون بــاخلربات  

خربائها احلكوميني املخصصني آلليـة االسـتعراض.   الالزمة لدراسة املسائل املستعَرضة ليكونوا مبثابة 
وحيدد الفريُق العامل املعين الدولتني املستعرِضتني فيما خيص كلَّ دولة مستعَرضة عن طريق سـحب  
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القرعة الختيار دولة واحدة من اجملموعة اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة املستعَرضة ودولـة واحـدة   
اعى قدر اإلمكان أن يكون لواحدة من الدولتني املستعرِضتني نظـام  من جمموعة إقليمية أخرى. وير

ــدولتني        ــة الطــرف املستعَرضــة وال ــة املستعَرضــة. وجيــوز للدول ــانوين للدول ــل للنظــام الق ــانوين مماث ق
املستعرِضتني أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتني على األكثر. وجيوز يف ظروف استثنائية تكـرار  

  تني؛سحب القرعة أكثر من مر
تعقد األفرقة العاملة اجتماعات فيما بني الدورات ُيفتح باب املشاركة فيهـا أمـام     (د)  

مجيع الدول األطراف، بغرض سحب القرعة على النحو املوضـح آنفـاً، ودون املسـاس حبـق الدولـة      
  الطرف يف أن تطلب تكرار سحب القرعة أثناء دورة الفريق املعين العادية الالحقة؛

  أخرى؛ عناصر  ) (ه  
الدول األطـراف إىل إجـراء االسـتعراض املكـتيب وإىل تلبيـة أيِّ طلـب بشـأن         يدعو  - ٨  

ــة مــن خــالل التوسُّــع قــدر اإلمكــان يف اســتعمال       التمــاس أو تقــدمي معلومــات وإيضــاحات تكميلي
األدوات التكنولوجية املتاحة، مثل الشبكات االفتراضية وتقنيات التداول اهلاتفي والتداول بالفيـديو.  

  نة، عند االقتضاء، تيسري إنشاء خطوط اتصال مفتوحة فيما بني املشاركني؛وتتوىل األما
الــدول األطــراف املستعَرضــة علــى أن تســعى إىل إعــداد ردودهــا علــى    ُيشــجِّع  -٩    

استبيانات التقييم الذايت من خالل إجراء مشاورات واسعة النطاق على الصعيد الوطين مع مجيع 
حسب االقتضاء، القطاع اخلاص واألفراد واجلماعـات مـن    اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يشمل،

  خارج دائرة القطاع العام واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية؛
احملددة لتشـغيل آليـة االسـتعراض سـرياعي      والقواعدأن تعيني اإلجراءات يؤكِّد   -١٠    

ــار املتمثــل يف متويــل  يف ذ كــلَّ اخليــارات املتعلقــة بنمــوذج متويــل آليــة االســتعراض، مبــا    لــك اخلي
األنشطة األساسية لآللية من خالل املوارد املتاحـة يف امليزانيـة العاديـة واسـتكماله عنـد الضـرورة       
من التربعات املقدَّمة لألنشطة األخرى، وذلك مبجرد استبانة اخليارات الواضحة ومـا يـرتبط هبـا    

ة، مع مراعاة حاجة آلية االستعراض إىل من تكاليف وحتديد مدى مالءمة االستعانة مبوارد إضافي
  أن تتوافر هلا موارد موثوقة ومستدامة وقابلة للتنبؤ هبا، عالوة على مراعاة مبدأ فعالية التكاليف؛

أن تعــيني اإلجــراءات والقواعــد احملــددة لتشــغيل آليــة االســتعراض  د أيضــاً يؤكِّــ  -١١    
املصـلحة، مبــا فيهـا املنظمـات الدوليــة    اخليـارات الــيت تقـر بـدور اجلهــات صـاحبة     سـرياعي كـلَّ   

واإلقليمية واألوساط األكادمييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، يف آليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة         
  والربوتوكوالت امللحقة هبا، مشرياً إىل توافق آراء مراكش باعتباره أساساً ممكناً؛
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، بــدعم هــذه العمليــة، إىل األمانــة أن تقــوم، يف حــدود املــوارد القائمــةيطلــب   -١٢    
خاصة من خالل توفري تقديرات وافية للتكـاليف وبيـان مـا ميكـن مـن تـدابري تتـيح متويـل تلـك          

    التكاليف من مواردها املالية القائمة وباالستعانة مبواردها البشرية القائمة حسب االقتضاء؛
نظــيمِ عمليــة أن يتــوىل، عنــد االقتضــاء، أثنــاء دوراتــه الالحقــة، تقيــيَم ت  يقــرِّر   -١٣    

    عند االنتهاء من إرسائها بغية تعديل اآللية القائمة وحتسينها؛ االستعراض وتشغيلها وأدائها
ــدعو   -١٤     ــة مــن مــؤمتر األطــراف     ي ــدول األطــراف إىل مواصــلة االســتفادة الكامل ال

 اتخـدِّر وأفرقته العاملة، وكـذلك مـن األدوات الـيت اسـتحدثها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل        
واجلرمية بغرض حتسني قدرهتا على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيـز تبـادل املعلومـات    
  فيما بني الدول األطراف وممارسيها مبا يكفل تعزيز تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

ــ  -١٥     ــَع امل داًد جمــدَّيؤكِّ ــه بشــأن  قــرَّرمجي االســتبيانات ات ذات الصــلة الصــادرة عن
القائمة، ويطلب إىل مجيع الدول األطراف أن تقـدم ردودهـا علـى االسـتبيانات املتعلقـة بتنفيـذ       
ــد       ــوفر معلومــات وردوداً مســتوفاة تشــمل حتدي ــة هبــا، وأن ت ــة والربوتوكــوالت امللحق االتفاقي

  )١٠(احتياجاهتا من املساعدة التقنية؛
املـوارد القائمـة، بـإجراء تقيـيم للممارسـات      إىل األمانة أن تقوم، يف حـدود  يطلب   - ١٦    

الفضلى والدروس املستفادة والعقبات اليت تعترض تنفيذ أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، 
  وذلك استناداً إىل املعلومات اجملمعة من خالل االستبيانات؛

املساعدة التقنيـة  إىل الدول األطراف أن تبلغ األمانة بكل احتياجاهتا من يطلب   -١٧    
اليت ينبغي تلبيتها من أجـل دعـم جهودهـا الراميـة إىل تـوفري املعلومـات املطلوبـة يف االسـتبيانات،         
ويطلب إىل الدول األطراف وغريها من اجلهات املاحنة املهتمة أن توفر موارد من أجل املسـاعدة  

  التقنية كمسألة ذات أولوية؛
إىل أن ينظـر يف   العامـل املعـين باملسـاعدة التقنيـة     فريق اخلرباء احلكـوميني يوجِّه   -١٨    

االحتياجات اليت حتددها الدول األعضاء وإىل أن يقدم توصيات من أجـل مسـاعدة تلـك الـدول     
ــات        ــؤمتر األطــراف باملعلوم ــد م ــة والربوتوكــوالت وتزوي ــذ االتفاقي ــة إىل تنفي ــا الرامي يف جهوده

  الة؛جراء استعراضات فعَّالالزمة إل
الدول واجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة مـن أجـل           ويدع  -١٩    

  تلك األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

                                                                    

 .)www.unodc.org( ات واجلرميةخدِّراالستبيانات متاحة على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  )١٠(  
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     املرفق  
   تنظيم عملية استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا  

  ١اجلدول 
    املُعدَّة من أجل تنفيذ عملية االستعراضجمموعات مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

 الصك القانوين
جمموعة التجرمي والوالية 

 القضائية

جمموعة تدابري املنع
واملساعدة التقنية 

 واحلماية وتدابري أخرى
  جمموعة إنفاذ القانون 
 والنظام القضائي

جمموعة التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية املتبادلة 

 واملصادرة

٨و٦و٥و٢املواداتفاقية اجلرمية املنظمة
 )أ(٢٣و١٥و١٠و٩و

 ٢٩و٢٥و٢٤املواد
 ٣١و٣٠و

 ٢٠و ١٩و ١١و ٧املواد 
 ٢٨و٢٧و ٢٦و ٢٢و

 ١٤و ١٣و ١٢املواد 
 ٢١و ١٨و  ١٧و ١٦و

بروتوكول االجتار
 باألشخاص

 ١٠و ٨املادتان  ١٣و١٢و ١١املواد ٩و٧و٦املواد٥و٣املادتان

هتريب بروتوكول
 املهاجرين

١٤و٩و٨املواد٦و٥و٣املواد
 ١٦و١٥و

 ١٨و ١٠و ٧املواد  ١٣و١٢و ١١املواد 

بروتوكول األسلحة
 النارية

١٠و٩و٧املواد٨و٥و٣املواد
 ١٥و ١٤و ١١و

 ١٣و ١٢و ٦املواد   

  
اجلرمية املنظمة  يقتصر على الدول األطراف يف اتفاقية ٩و ٨استعراض ماديت االتفاقية   (أ)  

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  األطراف يف  غري
    

  ٢اجلدول 
 خطة العمل املتعددة السنوات لتشغيل اآللية

 

 السنة
الفريقان العامالن املعنيان 

 (أ)باجلرمية املنظمة
الفريق العامل املعين 
 باالجتار باألشخاص

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين

الفريق العامل املعين 
 باألسلحة النارية

حتديد املسائل التنظيمية  الثانية- األوىل
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

 التجرمي التجرمي التجرمي التجرمي السادسة- الثالثة

التعاون الدويل  
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

التعاون الدويل 
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

والنظام إنفاذ القانون  العاشرة- السابعة
 القضائي

إنفاذ القانون والنظام 
 القضائي

إنفاذ القانون والنظام 
 القضائي

إنفاذ القانون والنظام 
 القضائي

تدابري املنع واملساعدة   
 واحلماية وتدابري أخرى

تدابري املنع واملساعدة 
 واحلماية وتدابري أخرى

تدابري املنع واملساعدة 
 واحلماية وتدابري أخرى

واملساعدة تدابري املنع 
  واحلماية وتدابري أخرى

  
 الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية. (أ)  
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      ٨/٣القرار     
تعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا     

مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة والذخرية واالجتار هبا بصورة غري 
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ٣٢إىل الوظائف املسندة إليه يف املادة إذ يشري   

 ،٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٧املؤرَّخ  ٤/٦وإذ يعاود تأكيد مقرَّره  )١١(املنظمة عرب الوطنية،

، الذي قرَّر فيـه  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠املؤرَّخ  ٧/١إىل قراره  وإذ يشري أيضاً  
اتفاقيـة   أن يكون الفريق العامل املعين باألسلحة النارية عنصراً ثابتاً من عناصر مؤمتر األطراف يف

األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، وأن يقــدِّم إىل املــؤمتر تقــاريره وتوصــياته،   
 وشجَّع فيه الفريَق العامل على النظر يف عقد اجتماعات سنوية حسب االقتضاء،

، واملعنـون  ٢٠١٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢، املـؤرَّخ  ٥/٤إىل قـراره   وإذ يشري كذلك  
ســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة"،    "صــنع األ
، واملعنــون "أمهيــة بروتوكــول مكافحــة ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ١٠، املــؤرَّخ ٧/٢ وقــراره

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصـورة غـري مشـروعة، املكمِّـل     
 قية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"،  التفا

بالنتائج اليت حقَّقها مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة         وإذ يرحِّب  
، مبـا يف ذلـك إعـالن    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٩إىل  ١٢اجلنائية، املعقود يف الدوحة يف الفترة من 

مية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة األوسـع مـن        الدوحة بشأن إدماج منع اجلر
الصـعيدين الـوطين    أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القـانون علـى  

 )١٢(والدويل ومشاركة اجلمهور،

تعهَّــدت بــه الــدول األعضــاء ضــمن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   مبــاوإذ يرحِّــب أيضــا   
مــن العمــل علــى احلــدِّ بشــدة مــن تــدفقات األســلحة غــري املشــروعة يف إطــار ســعيها   )١٣(٢٠٣٠

للتشجيع علـى إقامـة جمتمعـات مسـاملة ال ُيهمَّـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة،             
                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(
 .٧٠/١٧٤اجلمعية العامة قرار مرفق   )١٢(
 .٧٠/١اجلمعية العامة قرار   )١٣(
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وإتاحة إمكانية وصول اجلميـع إىل العدالـة، وبنـاء مؤسسـات فعَّالـة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة         
 ى كل املستويات،للجميع عل

إزاء تصــاعد مســتويات األذى والعنــف اللــذين ُتحــدثهما  وإذ ُيعــرب جمــدَّداً عــن قلقــه  
اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية يف بعض منـاطق العـامل نتيجـةً لصـنع األسـلحة الناريـة       

 وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة،

ــقوإذ يســاوره    ــة      القل ــار الســلبية الناشــئة عــن صــنع األســلحة الناري إزاء األضــرار واآلث
وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة مـن حيـث مسـتويات اجلرميـة          
  والعنف يف عدة مناطق وإزاء الروابط القائمة بني تلك األسلحة النارية وخمتلف أشكال اجلرمية،

احلاجة امللحة إىل قيام الدول األطراف باعتماد ُنهج متكاملـة وشـاملة ملعاجلـة     وإذ يدرك  
ــة وأجزائهــا       ــة، مبــا يشــمل صــنع األســلحة الناري ــة للجرميــة املنظمــة عــرب الوطني األســباب اجلذري
ــد       ــى أن تؤخــذ يف احلســبان، عن ــذخرية واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، عل ومكوِّناهتــا وال

االقتصــادية واالجتماعيــة الــيت هلــا أثــر يف اجلــرائم املتصــلة باألســلحة الناريــة،   االقتضــاء، العوامــلُ
وكــذلك األنشــطة اإلجراميــة العــابرة للحــدود وتــدفقات االتِّجــار، وال ســيما املتعلقــة باألســلحة  

 اجلنساين هلذه اجلرائم، البعدمع مراعاة النارية، 

جزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالتِّجـار     أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية وأ وإذ يالحظ  
هبا بصورة غري مشروعة ميثِّل أحد العناصـر الرئيسـية للجهـود الراميـة إىل احلـدِّ مـن العنـف الـذي         

 يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية،

ت مـن أجـل   بضرورة تدعيم التعاون الدويل وتبادل املعلوما عن اقتناعه جمدَّداً وإذ ُيعرب  
 مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة،

حباجــة الــدول األطــراف إىل أن تتأكــد مــن أنَّ أطرهــا القانونيــة والتــدابري واقتناعــا منــه   
التجـارة  ذات الصلة تعاجل على حنو واٍف بالغرض االستغالل اإلجرامي لألشكال اجلديـدة مـن   

اإللكترونية، مثل استخدام اإلنترنت يف جتارة األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية،    
 وذلك هبدف احلد من االجتار غري املشروع هبا،

مبا ميكن أن يوفره ممثلو الدوائر األكادميية والدوائر الصـناعية اخلاصـة واجملتمـع     وإذ يسلِّم  
حيثمــا كــان األمــر مناســباً ومفيــداً، يف التوعيــة وتبــادل املمارســات  املــدين مــن مســامهات قيِّمــة، 

اجليِّدة للتعاون الدويل على منع صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا 
 بصورة غري مشروعة، وكذلك يف حتديد وتوفري االحتياجات من املساعدة التقنية،
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يـــة، وخصوصـــاً بروتوكـــول مكافحـــة صـــنع األســـلحة الناريـــة إىل أنَّ االتفاقوإذ يشـــري   
مهـا مـن أهـمِّ     )١٤(وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غـري مشـروعة، املكمِّـل هلـا،    

الصكوك القانونية العاملية ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية واالتِّجـار   
  ،هبا بصورة غري مشروعة

ازديـاد عـدد الـدول املنضـمَّة إىل بروتوكـول األسـلحة الناريـة         وإذ يالحظ مـع التقـدير    
 واملصدِّقة عليه واليت أعربت عن قبوهلا له وإقراره،

املواضيع احملورية املشتركة مـع الصـكوك القانونيـة الدوليـة األخـرى وكـذلك        وإذ يالحظ  
الصكوك اإلقليمية واألطر العامليـة األخـرى ذات الصـلة والطبيعـة املميَّـزة والطـابع التكـاملي لتلـك         

الــيت تــوفر إطــاراً لــدوهلا األطــراف لتنظــيم  )١٥(الصــكوك واألطــر، ومنــها معاهــدة جتــارة األســلحة،
شروعة يف األسلحة، وكذلك الصكوك القانونية اإلقليميـة، وااللتزامـات السياسـية، مـن     التجارة امل

باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة بكـل جوانبـه        قبيل برنامج العمل ملنع االتِّجار غري املشروع
والصــك الــدويل لــتمكني الــدول مــن التعــرُّف علــى    )١٦(ومكافحــة ذلــك االتِّجــار والقضــاء عليــه 

لصـغرية واألسـلحة اخلفيفــة غـري املشـروعة وتعقُّبـها يف الوقــت املناسـب وبطريقـة يعــوَّل        األسـلحة ا 
اللــذين يهــدفان إىل منــع ومكافحــة صــنع األســلحة الناريــة واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري    )١٧(عليهــا،

 مشروعة واحلدِّ من خطر سرقتها وتسريبها،

بـأنَّ الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة يـوفِّر شـبكة مفيـدة مـن اخلـرباء             وإذ يسلِّم  
والسلطات املختصَّة مـن أجـل حتسـني التعـاون الـدويل وتبـادل املعلومـات واملمارسـات اجليِّـدة          

 فيما يتعلق باالتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية،

ك بني الوكاالت واخلرباء واملعـين مبؤشـرات   بالعمل الذي يضطلع به الفريق املشتر وإذ ينوِّه  
أهداف التنمية املستدامة من أجل وضـع إطـار املؤشـرات وقائمـة باملؤشـرات لرصـد أهـداف خطـة         

 وغاياهتا، مبا يشمل ما يتعلق منها بتدفقات األسلحة غري املشروعة، ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

ملتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة مـن      ما قدَّمه مكتب األمم ا وإذ يالحظ مع التقدير  
 مساعدة إىل الدول، بناًء على طلبها، من خالل برناجمه العاملي لألسلحة النارية،

                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٤(

 باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة   )١٥(

 تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالتِّجار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،  )١٦(
  .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة (A/CONF.192/15) ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 

)١٧(  A/60/88 وCorr.2 ٦٠/٥١٩، املرفق؛ وانظر أيضاً قرار اجلمعية العامة.  
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ما قام به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية مـن أنشـطة بشـأن     وإذ يالحظ    
التوعية بالتشريعات الوطنية ونشر نصوصها وتدعيمها، هبدف دعم التصديق على اتفاقية اجلرميـة  

 املنظَّمة وبروتوكوهلا املتعلق باألسلحة النارية وقبوهلما أو إقرارمها أو االنضمام إليهما،

أنَّ بروتوكول األسلحة الناريـة جييـز اسـتخدامها ألغـراض مشـروعة       يالحظ أيضاًوإذ     
ميكن التحقُّق منها، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو التقييم أو املعارض أو اإلصالح، وإذ يعيـد  
التأكيد على أنَّ من واجب الدول األطراف التماس الدعم والتعـاون مـن أجـل منـع ومكافحـة      

ســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري   واستئصــال صــنع األ
  مشروعة، وإذ يقرُّ بأنَّ إجازة استخدامها لتلك األغراض املشروعة ييسِّر ذلك التعاون،

باملسامهة القيِّمة لدوائر القطاع اخلاص والصناعة يف تـوفري املعلومـات املناسـبة    وإذ يسلِّم     
يشجعها علـى مواصـلة التعـاون     وإذ ،جمال الصنع والوسم وحفظ السجالت للدول األطراف يف

ــذا الشــأن هبــدف مســاعدة    ــدوليف ه ــا    ال ــاء بالتزاماهت ــى الوف مبوجــب بروتوكــول  األطــراف عل
 األسلحة النارية،

للعمل الذي قـام بـه الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة يف         ُيعرب عن تقديره  - ١    
أيار/مـايو   ١٩و ١٨ويـومي   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩اجتماعيه الثالث والرابع املعقودين يف فيينا يف 

ويرحـب   )١٩)،(١٨(على التوايل، وحييط علماً بالتوصيات الواردة يف تقريري الفريق بشـأهنما،  ٢٠١٦
للفريق العامل املعين باألسلحة النارية اليت نشرهتا األمانة بنـاء علـى طلـب الفريـق     بالتوصيات اجملمَّعة 

 يف اجتماعاته القادمة؛ املداوالتالعامل، واليت ستساعد على توجيه 

الدول اليت مل تصبح بعُد أطرافاً يف بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة      يدعو  -٢    
تِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمِّــل التفاقيــة  الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واال

إىل النظـر يف أن تصـبح أطرافـاً فيـه وإىل      )١٤(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،
 تنفيذ أحكامه تنفيذاً تاما؛

بالدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية أن تسـتعرض، حسـب    يهيب  -٣    
ــل        ــذ الكام ــة وتعززهــا، وأن تعتمــد خطــط عمــل مــن أجــل التنفي االقتضــاء، تشــريعاهتا الوطني
للربوتوكــول، وأن تتأكــد مــن أنَّ أطرهــا القانونيــة والتــدابري ذات الصــلة تعــاجل علــى حنــو واٍف  

ــالغرض االســتغالل اإلجرامــي لألشــكال ا   ــل اســتخدام    ب ــة، مث ــدة مــن التجــارة اإللكتروني جلدي
اإلنترنــت يف جتــارة األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية، وذلــك هبــدف احلــد مــن  

 إذا مل تكن قد قامت بذلك بعُد؛ االجتار غري املشروع هبا،
                                                                    

)١٨(  CTOC/COP/WG.6/2015/3.  
)١٩(  CTOC/COP/WG.6/2016/3.  
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الدول األطراف يف بروتوكول األسـلحة الناريـة علـى مواءمـة تشـريعاهتا       حيثُّ  -٤  
وطنية على حنو يتَّسق مع أحكام الربوتوكول، وعلى صوغ خطط عمل لتنفيـذ الربوتوكـول،   ال

وعلى تزويد األمانـة مبعلومـات كاملـة وحمدَّثـة عـن هيئتـها الوطنيـة أو نقطـة االتصـال الوحيـدة           
اليت عيَّنتـها، وعلـى االسـتفادة مـن الـدليل اإللكتـروين للسـلطات الوطنيـة املختصَّـة الـيت عيَّنتـها            

 دول مبقتضى الربوتوكول؛ال

الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية إىل حتديد الثغـرات الـيت    يدعو  -٥  
تعتري اإلطار التشريعي من أجل ضمان وفاء قوانينها الوطنية مبتطلبات الربوتوكول، وكـذلك  

يــل الصــكوك الدوليــة واإلقليميــة األخــرى الــيت هــي أطــراف فيهــا، فيمــا يتعلــق مبســائل مــن قب   
تــراخيص االســترياد والتصــدير والوســم والتعقــب وحفــظ الســجالت، مبــا يشــمل االســتعانة يف 

باألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       هذا الشأن 
 )٢٠(؛والربوتوكوالت امللحقة هبا

ــة    يشـــجِّع  -٦   ــلحة الناريـ ــائر الـــدول الـــدول األطـــراف يف بروتوكـــول األسـ وسـ
علــى أن تبــدي  )١١(األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة   

طوعاً، من خالل الفريق العامل املعين باألسلحة النارية وغريه مـن القنـوات، آراءهـا وتعليقاهتـا     
قــد تعيــق  بشــأن تنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناريــة، مبــا يشــمل التعقيــب علــى العوامــل الــيت    

االنضــمام إليــه أو التصــديق عليــه أو قبولــه أو إقــراره أو تنفيــذه، وكــذلك املمارســات اجليِّــدة    
والتقدُّم احملرز يف تنفيذ الربوتوكول، بغية توثيق التعاون علـى منـع ومكافحـة واستئصـال صـنع      

 ة؛األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروع

بالدول األطراف تطوير أو تدعيم قدراهتا الوطنية بشأن مجـع البيانـات عـن     يهيب  - ٧  
االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية وحتليلها، ويـدعو الـدول األطـراف يف بروتوكـول األسـلحة      

بـالنظر إىل أمهيـة الوسـم والتتبـع وحفـظ السـجالت        ١٢و ٨و ٧و ٦النارية إىل ضمان تنفيذ املـواد  
لتوفري مصدر للبيانات الرئيسية الالزمة للتتبع الفعال لألسلحة النارية بغـرض كشـف   بطريقة سليمة 

أنشــطة االجتــار غــري املشــروع والتحقيــق فيهــا؛ ويطلــب، يف هــذا الصــدد، إىل الفريــق العامــل املعــين 
 ٤- ١٦باألســلحة الناريــة أن يبحــث يف اجتماعاتــه املقبلــة مســامهاته يف العمــل علــى بلــوغ الغايــة     

وبشأن قياس التقدُّم احملرز يف إنفاذ نظام املراقبـة الـذي سـيمكن     )٢١(ف التنمية املستدامة،أهدا من
 السلطات الوطنية من مكافحة االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية؛

                                                                    

 .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٠(

  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢١(
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الصـادرة   ٢٠١٥حييطُ علماً مع التقدير بالدراسة املتعلقة باألسلحة النارية لعام   -٨  
عين باملخـدِّرات واجلرميـة، الـيت أعـدَّها ونشـرها برناجمـه العـاملي املعـين         عن مكتب األمم املتحدة امل

، ٢٠١٢تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩املـؤرَّخ   ٦/٢، و٥/٤باألسلحة النارية عمالً بقرارات املؤمتر 
، كمنطلق ملزيد من التحليل بشـأن االتِّجـار باألسـلحة الناريـة، ويرحـب باملسـاعي القيِّمـة        ٧/٢و

 الشأن؛للمكتب يف هذا 

ــرِّر  - ٩   ــين       يكـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــد مكتـ ــراف إىل تزويـ ــدولَ األطـ ــه الـ دعوتـ
باملخدِّرات واجلرمية ببيانات ومعلومات كمية ونوعية عن االتِّجار باألسلحة الناريـة، إن مل تكـن   
زودتــه هبــا بعــد، وإىل مواصــلة تقــدميها إليــه، إن كانــت قــد قدمتــها بالفعــل، بغيــة تعزيــز تبــادل     

 مات بني الدول األعضاء وتوافر البيانات؛املعلو

الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية اليت تستورد وتصـدِّر أجـزاء    حيثُّ  - ١٠  
األسلحة النارية ومكوِّناهتا إىل تعزيز تدابريها الرقابية متاشياً مع بروتوكـول األسـلحة الناريـة وسـائر     
الصكوك القانونيـة الدوليـة ذات الصـلة الـيت هـي أطـراف فيهـا بغيـة منـع تسـريب األسـلحة الناريـة             

 ناهتا وصنعها واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛ومكوِّ

من  ٢الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية، متاشياً مع الفقرة  يشجِّع  -١١  
منـه، علـى أن تطـوِّر وتوثِّـق العالقـات بـني السـلطات املختصَّـة          ١٣من املادة  ٣والفقرة  ٨املادة 

ــا ومســتورديها ومصــدريها       وصــانعي األ ــذخرية وجتاره ــا وال ــا ومكوِّناهت ــة وأجزائه ــلحة الناري س
ومساسرهتا وناقليها التجاريني من أجل منـع وكشـف عمليـات تسـريبها، مبـا يشـمل تسـريبها إىل        

 األسواق غري املشروعة وصنعها واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة؛

ــز      أيضــاً يشــجِّع  -١٢   ــى تعزي ــة عل ــدول األطــراف يف بروتوكــول األســلحة الناري ال
ــات         ــع متطلَّب ــا يتســق م ــة وحفــظ ســجالهتا، مب ــة اخلاصــة بوســم األســلحة الناري ــا الوطني نظمه
الربوتوكـول، ألغـراض عــدَّة منـها اســتبانة األسـلحة الناريــة وتعقُّبـها، وكــذلك، حيثمـا أمكــن،       

 أجزائها ومكوِّناهتا والذخرية؛

يشمل  بالدول األطراف أن تواظب على مجع وتسجيل وحتليل البيانات، مبا ُيهيب  - ١٣  
البيانات املتعلقة بتتبع األسلحة النارية املستردة واملضبوطة واملصادرة واجملموعة واملكتشفة الـيت ُيشـتَبه   
يف صلتها بنشاط غري مشروع بغية حتديد منشئها وكشف األشكال احملتملـة لالتِّجـار غـري املشـروع     

ا، وكذلك استخدام نتائج عمليات التعقُّب إلجراء حتقيقات جنائية متعمقة بشأن أنشـطة االتِّجـار   هب
 باألسلحة النارية، تشمل القيام بتحريات مالية أو غري مالية موازية، حسب االقتضاء؛
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الدول األطراف على أن تتعاون سويا على أوسع نطاق ممكن يف تعقُّب  يشجِّع  -١٤  
ارية ويف التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة بأنشطة صـنعها واالتِّجـار هبـا علـى     األسلحة الن

حنو غري مشروع، مبا يف ذلك من خالل االستجابة اآلنية والفعَّالة لطلبات التعاون الدويل املتعلقة 
ب أو االسـتفادة مـن آليـات التعقُّـ     بالتعقُّب والتحقيقات اجلنائيـة، وأن تنظـر، يف هـذا الصـدد، يف    

التيســري القائمــة، مبــا يف ذلــك، حســب االقتضــاء، اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكــول   
ونظام إدارة سجالت األسلحة احملظورة واقتفاء أثرها التـابع للمنظمـة    األسلحة النارية املكمِّل هلا

 ؛الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) وغريه من اآلليات

ــدول األ حيــثُّ  -١٥   ــدة واخلــربات بــني    ال ــادل املمارســات اجليِّ ــز تب طــراف علــى تعزي
ــى النظــر يف        ــة، وعل املمارســني املنخــرطني يف مكافحــة االتِّجــار غــري املشــروع باألســلحة الناري
استخدام األدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الوسـم وحفـظ السـجالت، لتسـهيل اقتفـاء أثـر       

ــر أجزائهــ    ــاء أث ــة، واقتف ــز     األســلحة الناري ــن أجــل تعزي ــد اإلمكــان، م ــا عن ــا وذخريهت ا ومكوِّناهت
 التحرِّيات والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باالتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية؛

الدول األطراف إىل ضمان وسم مجيـع األسـلحة الناريـة علـى حنـو شـامل،        يدعو  - ١٦  
واليت أُذن رمسيا بالتخلص منـها بوسـيلة غـري    يف ذلك األسلحة اجملموعة أو املستردَّة أو املصادرة   مبا

بروتوكـول األسـلحة الناريـة، هبـدف منـع سـرقتها وتسـريبها         من ٨و ٦اإلتالف وفقاً للمادتني 
  واالتِّجار هبا واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛  

الــدول األطــراف إىل التــرويج لتبــادل املمارســات اجليــدة واخلــربات    يــدعو أيضــا  - ١٧  
املكتسبة يف وضع التدابري الرامية إىل منع تزوير وسوم األسـلحة الناريـة، وعنـد االقتضـاء، أجزائهـا      

 ومكوِّناهتا، أو طمس تلك الوسوم أو إزالتها أو حتويرها على حنو غري مشروع؛  

 تنميـة أو تعزيـز قـدراهتا الداخليـة علـى مجـع       الـدول األطـراف إىل  يدعو كذلك   -١٨  
وحتليل البيانات عن االتِّجار غري املشروع باألسلحة النارية، بعـدة سـبل منـها العمـل علـى تعزيـز       
التنسيق بني السلطات املختصَّة املعنيَّة، ويدعوها إىل توفري التدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ القـانون  

األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية وتســجيلها علــى حتديــد ماهيَّــة املضــبوطات مــن 
  واإلبالغ عنها، وكذلك تدريبهم على إصدار إحصاءات عن املضبوطات على الصعيد الوطين؛

الدول األطراف إىل أن تقدم أو تطلـب ضـروباً متخصِّصـة مـن التـدريب       يدعو  -١٩  
بشـأن الوسـم والتتبـع وحفـظ السـجالت      من أجل موظفي أجهزة إنفاذ القوانني والتنظيم الرقايب 

من الربوتوكول، مع التأكيد علـى أنَّ هـذه اجلهـود     ١٢و ٨و ٧و ٦مبا يتماشى مع أحكام املواد 
بالغة األمهية لتتبع وكشف األسلحة النارية املتجر هبا على حنو غري مشروع، وتوفري ضروب مـن  



CTOC/COP/2016/15 

 

V.16-09510 27/57 
 

ن أجــل مــوظفي أجهــزة إنفــاذ  التــدريب، مــن بينــها التــدريب علــى التكنولوجيــات اجلديــدة، مــ  
  القوانني بشأن استبانة األسلحة النارية وتسجيل مضبوطاهتا واإلبالغ عنها؛

ــع مؤسســاهتا        حيــث  -٢٠   ــني مجي ــاون ب ــز التنســيق والتع ــى تعزي ــدول األطــراف عل ال
الداخليــة املعنيــة مبنــع ومكافحــة االجتــار غــري املشــروع وكــذلك النظــر يف الــدخول يف ترتيبــات     

ويل الفعال يف التحقيقات واملالحقات القضائية، مبـا يشـمل االسـتعانة يف هـذا الشـأن      للتعاون الد
ان بشـأن مكافحـة   بأفرقة مشـتركة للتحقيـق وتطبيـق املمارسـات اجليـدة املعتمـدة يف بعـض البلـد        

 املنظمة؛اإلرهاب واجلرمية 

الدول األطراف على أن تعزز، حيثما أمكن، مشاركة اخلـرباء الـوطنيني    يشجِّع  -٢١  
والسلطات املختصَّة الوطنية واملنظمات دون اإلقليمية وغريها من املنظمات اإلقليمية واملنظمات 
غري احلكومية املعنية يف االجتماعات املقبلة للفريق العامل املعين باألسلحة النارية مبا يتماشـى مـع   

 الداخلي للمؤمتر؛النظام 

الدول األطـراف علـى االسـتفادة مـن اجتماعـات الفريـق العامـل         يشجِّع أيضاً  -٢٢  
املقبلة يف تعمـيم وتبـادل املعلومـات عـن اجتاهـات االتِّجـار باألسـلحة الناريـة ودروبـه وأمناطـه،           

ــدروس املســتفادة واخلــربات املكتســبة والتجــارب الناج     ــدة وال حــة والنظــر يف املمارســات اجليِّ
والتحدِّيات املواَجهة يف مجع وحتليل البيانات من هذا القبيل ويف منع ومكافحـة هـذه اجلـرائم،    
وذلك بغية تعزيز التعاون والتنسيق يف جمال مكافحـة االتِّجـار باألسـلحة الناريـة ومـا يتصـل بـه        
 من جرائم، ويهيب بـالفريق العامـل، يف هـذا الشـأن، أن يضـع يف اجتماعـه املقبـل خطـة عمـل         

 شاملة ومتعددة السنوات من أجل تيسري زيادة مشاركة اخلرباء والسلطات املختصة؛

الــدول األطــراف إىل تبــادل اخلــربات واملعلومــات بشــأن الصــنع غــري        يــدعو   -٢٣  
املشروع لألسلحة النارية باستخدام التكنولوجيات املتقدِّمة اليت ميكـن أن تسـتخدمها اجلماعـات    

 طنية؛اإلجرامية املنظمة عرب الو

املنظمات الدولية واإلقليميـة املعنيـة ودوائـر القطـاع اخلـاص واملنظمـات        يشجِّع  -٢٤  
غري احلكومية والدوائر األكادميية ومؤسسات اجملتمع املدين على تعزيز التعاون فيمـا بينـها وعلـى    

 العمل مع الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية بغية تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً تاما؛

ــب  -٢٥   ــن خــالل        يطل ــة، م ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم إىل مكت
برناجمــه العــاملي لألســلحة الناريــة، أن يواصــل مســاعدة الــدول، بنــاء علــى طلبــها، يف جهودهــا  
الراميــة إىل التصــديق علــى بروتوكــول األســلحة الناريــة أو قبولــه أو إقــراره أو االنضــمام إليــه    
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ء القادرة على تقدمي موارد مـن خـارج امليزانيـة علـى أن تفعـل      وتنفيذه، ويشجِّع الدول األعضا
 ذلك لتمكني املكتب من تنفيذ واليته يف هذا الصدد؛  

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يواصــل  أيضــاً يطلــب  -٢٦  
اصـة مبراقبـة   مساعدة الدول األطراف، بناًء على طلبها، يف جهودها الراميـة إىل تعزيـز نظمهـا اخل   

ــة، وخصوصــاً يف جمــاالت وضــع          ــلحة الناري ــع بروتوكــول األس ــا يتســق م ــة، مب األســلحة الناري
التشريعات؛ واستبانة األسلحة النارية وضبطها ومصادرهتا والتصرف فيها؛ والدعم الـتقين بشـأن   

يـق يف  وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا وتعقُّبها؛ والتـدريب وبنـاء القـدرات يف جمـال التحق    
اجلرائم ذات الصلة ومالحقة مرتكبيهـا قضـائيا، بغيـة منـع ومكافحـة واستئصـال صـنع األسـلحة         

  النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـل   يطلب كذلك  -٢٧    

العمل على تعزيز وتشجيع التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة عمـالً بأحكـام االتفاقيـة هبـدف         
التحقيق يف أنشطة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا علـى حنـو       

ناة قضائيا، مبا يشمل األنشطة املتعلقة باإلرهاب وغريه مـن اجلـرائم،   غري مشروع ومالحقة اجل
مثــل اجلــرائم احلضــرية الــيت ترتكبــها العصــابات، وذلــك بتنظــيم حلقــات عمــل إقليميــة وعــرب     

 إقليمية من أجل البلدان، مبا يشمل البلدان اليت تقع على دروب التهريب ذات الصلة؛

إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل بانتظـام       يطلب  -٢٨    
مجع وحتليل املعلومات الكمية والنوعية وكـذلك البيانـات املصـنفة بشـكل مناسـب عـن االتِّجـار        

ــدة       ــاره فائ ــذخرية، واضــعاً يف اعتب ــا وال ــا ومكوِّناهت ــة وأجزائه ــة  باألســلحة الناري الدراســة املتعلق
باعتبارها نقطة انطالق لبدء املزيد من الدراسات التحليلية يف هـذا   ٢٠١٥ية لعام باألسلحة النار

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وأن يواصــل  ٤-١٦الشــأن، علــى أن تؤخــذ يف احلســبان الغايــة 
العمل على تعميم ونشر ما يتوصل إليه من نتائج بشـأن املمارسـات الفضـلى وأبعـاد وخصـائص      

 من دروس مستفادة يف هذا اجملال؛عمليات االجتار هذه و

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل جهوده  يطلب أيضاً  - ٢٩    
، ويف هذا الصـدد،  ٢٠١٥الدراسة املتعلقة باألسلحة النارية لعام الرامية إىل حتسني املنهجية املتبعة يف 

ت مماثلة بشأن مجع البيانـات عـن األسـلحة الناريـة إىل     يدعوه هو وسائر املنظمات املسَندة إليها واليا
استكشاف ُسبل للتعاون والتنسيق فيما بينها، بغية تعزيز التآزر بني التزامـات اإلبـالغ املتمـايزة لـدى     

 الدول األطراف، وكذلك تيسري إنتاج بيانات ُمَنمَّطة قابلة للمقارنة عند االقتضاء؛

 باألســلحة الناريــة مبــا يلــي: الفريــق العامــل املعــين إىل األمانــة أن تبلِّــغيطلــب   - ٣٠    
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية من أنشطة هتـدف إىل مسـاعدة     ما يقوم به مكتب األمم  (أ)
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املؤمتر على تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة الناريـة؛ و(ب) مـا جيـري مـن تنسـيق مـع       
الصـلة؛ و(ج) املمارسـات الفضـلى يف جمـايل التـدريب      سائر املنظمات الدولية واإلقليميـة ذات  

استراتيجيات التوعيـة الراميـة إىل منـع ومكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة          وبناء القدرات؛ و(د)
 وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة؛

 فه؛إىل األمانة أن تدعم الفريق العامل يف أداء وظائ يطلب أيضاً  -٣١    

أن تقــدِّم إليــه األمانــة يف دورتــه التاســعة تقريــراً عــن االجتماعــات الــيت    يقــرِّر  -٣٢    
 سيعقدها الفريق العامل قبل تلك الدورة؛

الدول وسائر اجلهات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة هلـذه         يدعو  -٣٣    
  األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
      ٨/٤ر القرا    
تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  
الـذي يضـطلع بـه مكتـب     أنَّ املساعدة التقنية هي جزء أساسـي مـن العمـل    إذ يالحظ   

ات واجلرميـة ملسـاعدة الـدول األعضـاء يف التنفيـذ الفعَّـال التفاقيـة        خـدِّر األمم املتحدة املعـين بامل 
  )٢٢(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،

  بالعمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية،وإذ يرحِّب   
التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملسـاعدة      ُيقرُّ  -١  

، أثنـاء دورة املـؤمتر   ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩إىل  ١٧التقنية يف اجتماعـه املعقـود مـن    
  الثامنة، واليت هي مرفَقة هبذا القرار؛

، الــذي ٢٠٠٨ول/أكتــوبر تشــرين األ ١٧املــؤرَّخ  ٤/٣ُمقــرَّره  يؤكِّــد جمــدَّداً -٢ 
  قرَّر فيه أن يكون الفريق العامل عنصراً ثابتاً من عناصر املؤمتر.

   

                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥ ات، اجمللَّدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٢(
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    املرفق    
التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية   

  تشرين األول/ ١٩إىل  ١٧فيينا يف الفترة من  يف اجتماعه املعقود يف
      ٢٠١٦أكتوبر 

  اعتمد الفريق العامل التوصيات الواردة أدناه.  -١
    

حالة الردود الواردة من الدول األطراف والدول املوقِّعة بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  -ألف  
    ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

مـن   ٣٢باملسـاعدة التقنيـة علـى أمهيـة املـادة      يؤكِّد فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املعـين        - ٢
اليت تلزم كـل دولـة طـرف بـأن تقـدم       )٢٣(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

إىل مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة معلومـات عـن            
دابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ االتفاقيـة، وكـذلك   براجمها وخططها وممارساهتا، وعن ت

  تنفيذ الربوتوكوالت امللحقة هبا واليت هي طرف فيها مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.
ينبغي للدول األطـراف أن تسـمي جهـة وصـل بغـرض التواصـل مـع األمانـة مـن أجـل             -٣

مـن االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،       ٣٢ة مـن املـاد   ٥و ٤تيسري تنفيذ أحكام الفقـرتني  
ات واجلرمية (املكتـب) ببيانـات االتصـال اخلاصـة     خدِّروأن تزوِّد مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  جبهة الوصل املعنية. وينبغي للمكتب أن جيمع بيانات االتصال اخلاصة جبهات الوصل تلك.
اليــة لصــيانة بوابــة إدارة املعــارف، املســماة ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تقــدمي تربعــات م  -٤

ــادة تطويرهــا مــن أجــل        ــة (شــريلوك) وزي ــة باجلرمي ــة والقــوانني املتعلق ــوارد اإللكتروني ــة امل بواب
  مواصلة مجع املعلومات وتعميمها وحتليلها.

ينبغــي للــدول أن جتعــل تشــريعاهتا علنيــة ومتاحــة، وُيفضَّــل أن يكــون ذلــك مــن خــالل     -٥
غي للدول اليت لديها مرافق جتميع للتشريعات والسوابق القضائية أن تـزوِّد األمانـة   اإلنترنت. وينب

  بوصالت لتلك املرافق، لكي تتمكن من إدراجها يف بوابة "شريلوك".
يوصي فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية الفريَق العامل املعين بالتعـاون    - ٦

ــالنظر يف أن يطلــ  ــة اجلرميــة املنظمــة    الــدويل ب ــدول األطــراف أن تبلــغ عــن اســتخدام اتفاقي ب إىل ال
                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٣(
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كأساس قانوين للتعاون الدويل، خصوصاً يف جمال تسليم اجملـرمني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة، وأن     
تقدِّم أمثلة عن خمتلف أنواع اجلرائم. وينبغي للدول أيضاً أن تفيد، مع تقـدمي أمثلـة حلـاالت معيَّنـة،     

ــا مــع دول أخــرى. وينبغــي    عــن اســتخ ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا اســتخداماً عملي دام االتفاقي
  للمكتب أن جيمِّع هذه املعلومات ويدرجها يف بوابة "شريلوك".

ينبغــي للمكتــب أن يواصــل مجــع وتقيــيم وحتليــل املعلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة، مــع    -٧
واجهتـها الـدول، وأن يسـتحدث أدوات     التركيز علـى املمارسـات الناجحـة والصـعوبات الـيت     

  مساعدة تقنية تستند إىل ما ُيجمع من معلومات.
    

استبانة االحتياجات من املساعدة التقنية واملمارسات اجليِّدة بشأن جترمي عرقلة سري العدالة   - باء  
    )٢٣(املادة 

لــة ســري ينبغــي للــدول أن تتخــذ تــدابري لضــمان مشــول التشــريعات املتعلقــة بتجــرمي عرق  -٨
  العدالة مجيع مراحل اإلجراءات، مبا فيها مرحلة ما قبل احملاكمة.

ينبغي للدول أن َتقرن التجرمي الفعلـي لعرقلـة سـري العدالـة مبخططـات حلمايـة الشـهود          -٩
  تشتمل على تدابري محاية جسدية وتدابري محاية إجرائية.

العدالــة مــن أجــل محايــة  ينبغــي للــدول أن تنظــر يف توســيع نطــاق جــرائم عرقلــة ســري     -١٠
األشخاص الذين يشاركون يف إجراءات العدالة اجلنائية أو يسهمون فيها، وكـذلك محايـة َمـن    

  يؤدي دوراً يف كشف األنشطة اإلجرامية املنظمة.
ينبغــي للــدول أن تتخــذ تــدابري لضــمان مشــول تشــريعاهتا املتعلقــة بتجــرمي عرقلــة ســري      -١١

  حماوالت إعاقة عملية البحث عن احلقيقة. العدالة اجلرائم املكتملة وكذلك
يشـمل   ينبغي للدول أن تنظر يف التصدي لكل أشكال ومظاهر عرقلة سري العدالة، مبا  -١٢

  مجيع اجلرائم، ال اجلرائم اخلطرية فحسب.
ينبغي للمكتب أن يواصل مجع أمثلة وطنية لتنفيذ جتـرمي عرقلـة سـري العدالـة باالسـتناد        -١٣

االتفاقيـة، إلدراجهـا يف بوابـة "شـريلوك" إلدارة املعـارف، مـع التركيـز علـى          من ٢٣إىل املادة 
  استبانة املمارسات الناجحة والتحديات القائمة واالحتياجات من املساعدة التقنية.  
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استبانة االحتياجات من املساعدة التقنية واملمارسات اجليِّدة بشأن جترمي غسل عائدات   - جيم  
    )٦اجلرائم (املادة 

ينبغــي للــدول، حســبما هــو منصــوص عليــه يف االتفاقيــة، أن تطبِّــق تشــريعاهتا املتعلقــة    -١٤
بتجرمي غسل األموال على أوسع جمموعـة ممكنـة مـن اجلـرائم األصـلية، وأن تنظـر هلـذا الغـرض         

  يف التماس التدريب أو املساعدة أو تقدميهما، حسب االقتضاء.
يف التحـري عـن جـرائم غسـل األمـوال ومالحقـة        ينبغي للدول أن تعتمد هنجـاً شـامالً    -١٥

  مرتكبيها، ضماناً لفعالية نظمها اخلاصة بالتجرمي.
ــب        -١٦ ــدميهما، حسـ ــاعدة أو تقـ ــدريب أو املسـ ــاس التـ ــر يف التمـ ــدول أن تنظـ ــي للـ ينبغـ

االقتضاء، من أجل حتسني قدرة سلطات إنفاذ القانون على التحري عـن التـدفقات املاليـة غـري     
 تبيُّن املعامالت املرتبطة بغسل األموال. املشروعة، بغية

ــب        -١٧ ــدميهما، حسـ ــاعدة أو تقـ ــدريب أو املسـ ــاس التـ ــر يف التمـ ــدول أن تنظـ ــي للـ ينبغـ
االقتضاء، من أجـل حتسـني قـدرة أجهـزة العدالـة اجلنائيـة ذات الصـلة علـى اسـتخدام أسـاليب           

  التحري اخلاصة والتحقيق يف استخدام العمالت االفتراضية.
للـدول أن تنظـر يف أن ُتـدرج يف طلباهتـا بشـأن املسـاعدة التقنيـة معلومـات عـن          ينبغي   -١٨

اســتخدام شــبكات غــري رمسيــة لتبــادل املعلومــات يف أغــراض التعــاون الــدويل اســتكماالً لــنظم  
التعاون الرمسية، مثل الشبكات املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات الـيت أنشـئت يف      

  رق أفريقيا وأمريكا الالتينية واجلنوب األفريقي وغرب أفريقيا.آسيا واحمليط اهلادئ وش
ينبغي للدول، عنـد التحـري عـن أوسـع جمموعـة حمتملـة مـن اجلـرائم األصـلية املرتبطـة             -١٩

  بغسل األموال، أن تنظر حسب االقتضاء يف إجراء حتريات مالية موازية.
صـادرة، تـودع فيهـا األمـوال     ينبغي للدول أن تنظر يف إنشـاء صـناديق للموجـودات امل     -٢٠

املصادرة بغية استخدامها ألغراض املصـلحة العامـة، مبـا يف ذلـك لصـاحل أنشـطة بنـاء القـدرات         
  وإنفاذ القانون.

    
    اتقرَّرامل  - باء  

دورته  اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف  - ٢
  املقرَّرين التاليني: ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل ١٧يف فيينا يف الفترة من الثامنة املعقودة 
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      ٨/١ قرَّرامل    
جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     

     ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة   أقــرَّ مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم    

  جدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر التاسعة على النحو املبيَّن أدناه.
    

  جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     
    ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

  التنظيمية:املسائل   -١
  افتتاح دورة املؤمتر التاسعة؛  (أ)  
  انتخاب أعضاء املكتب؛  (ب)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  (ج)  
  املشاركة؛  (د)  
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  (ه)  
  مناقشة عامة.  (و)  

الوطنيـة والربوتوكـوالت   استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب      - ٢
  امللحقة هبا:

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛  (أ)  
  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛  (ب)  
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛  (ج)  
حة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بروتوكول مكاف  (د)  

  بصورة غري مشروعة.
اجلرائم اخلطرية األخرى، حسب تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األشكال واألبعـاد    -٣

  اجلديدة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية.



CTOC/COP/2016/15

 

34/57 V.16-09510 
 

جملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة   التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم ا  -٤
  والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها.

  املساعدة التقنية.  -٥
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية.  -٦
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر العاشرة.  -٧
  مسائل أخرى.  -٨
  أعمال دورته التاسعة. اعتماد تقرير املؤمتر عن  -٩
    

      ٨/٢ قرَّرامل    
تنظيم أعمال الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
يأخـذ   إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة، إذ    

  من نظامه الداخلي: ٣من املادة  ٣الفقرة يف اعتباره 
ــام عمــل؛ وأن يظــلَّ عــدد         (أ)   ــى مــدى مخســة أي ــه التاســعة عل ــد دورت ــرِّر أن ُتعقَ يق

جلسة ُتوفَّر فيها الترمجة الشفوية بلغـات   ٢٠اجللسات على ما كان عليه يف الدورات السابقة، أْي 
  رة التاسعة قراٌر بشأن مدَّة الدورة العاشرة؛األمم املتحدة الرمسية الست؛ وأن ُيتَّخذ يف هناية الدو

تتـاح،   يطلب أن ُتبقى املوارد املخصَّصة للمؤمتر علـى نفـس مسـتواها احلـايل، وأن      (ب)  
  ضمن مجلة أغراض، أليِّ فريق عامل أو جلنة جامعة ُينشئهما املؤمتر.

    
      تنظيم الدورة  - ثانياً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة دورتـه   عقد مؤمتر األطراف   -٣
. وخـالل الـدورة، ُعِقـد    ٢٠١٦بر تشرين األول/أكتـو  ٢١إىل  ١٧الثامنة يف فيينا، يف الفترة من 

جلسات، من بينها ثالث جلسات للجنة اجلامعة. وعقد فريق اخلرباء احلكوميني  ١٠جمموعه  ما
 تشــرين األول/ ١٩إىل  ١٧ســاعدة التقنيــة مخــس جلســات خــالل الفتــرة مــن   العامــل املعــين بامل
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. وعقد الفريق العامل املعين بالتعاون الـدويل أيضـا مخـس جلسـات خـالل الفتـرة       ٢٠١٦أكتوبر 
  .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٩من 
مـة  ، أدىل بكل٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧ويف أوىل جلسات الدورة، املعقودة يف   -٤

بيـا (نيابـة عـن    يافتتاحية املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة وممثِّـل نام  
والصني)، وممثِّـل تـونس (نيابـة عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة)، وممثِّـل أوروغـواي           ٧٧جمموعة الـ

بــة عــن جمموعــة دول آســيا ي)، وممثِّــل الفلــبني (نياـ(نيابــة عــن جمموعــة أمريكــا الالتينيــة والكاريبــ
ألبانيـا  واحمليط اهلادئ)، وممثِّل االحتاد األورويب (نيابـة عـن الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب و     

وأوكرانيا والبوسـنة واهلرسـك وتركيـا واجلبـل األسـود ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا          
م املدعي العام يف الربازيـل، ووزيـر   ). كما تكلَّومجهورية مولدوفا وصربيا وليختنشتاين والنرويج

الدولة ونائب وزير الداخلية يف االحتـاد الروسـي، ووكيـل وزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان املعـين        
بشؤون الشرطة اجلنائية يف األرجنتني، ووزير شؤون التضامن والترابط واالجتماعي وتعويضـات  

رنســا والصــني واململكــة املتحــدة م كــذلك ممثلــو املكســيك وفالضــحايا يف كــوت ديفــوار. وتكلَّــ
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية وكنـدا وتركيـا وكولومبيـا وكـذلك منسـق االحتـاد األورويب        

  املعين مبكافحة االجتار واملدير التنفيذي للجنة مكافحة اإلرهاب.
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - باء  
منصبا الرئيس واملقـرِّر خاضـعني للتنـاوب    كان املؤمتر قد قرَّر يف دورته األوىل أن يكون   -٥

بني اجملموعات اإلقليمية وأن جيري هذا التناوب حبسب الترتيب األجبدي. وتبعاً لـذلك رشَّـحت   
ي رئيسة املؤمتر يف دورته الثامنة، ورشَّـحت جمموعـة دول   ـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

  أوروبا الشرقية املقرِّرة.
، ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧ر بالتزكية، يف جلسته األوىل املعقـودة يف  وانتخب املؤمت  - ٦

  من نظامه الداخلي، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم: ٢٢وفقاً للمادة 
  بيالر سابوريو دي روكافورت (كوستاريكا)      الرئيسة:    
  (العراق) ُعدي اخلري اهللا  نوَّاب الرئيسة:    
  بوينروسترو ماسيو (املكسيك)أليسيا غوادالوبيه         
  فيليبو فورميكا (إيطاليا)          
  َسنني َحليموفيتش (البوسنة واهلرسك)          
  معتز حياصات (األردن)          
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  غازي مجعة (تونس)          
  عمر عامر يوسف (مصر)          
  سوزان ْسنِيدر (الواليات املتحدة األمريكية)          
  مريتا مانديتش (كرواتيا)      :املقرِّرة    

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  

، جـدول  ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧أقرَّ املـؤمتر، يف جلسـته األوىل املعقـودة يف      -٧
  .CTOC/COP/2016/1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 

مجيـع  ، إنشاء جلنة جامعة ُيفـتح بـاب عضـويتها أمـام     ٥/٢وكان املؤمتر قد قرَّر، يف مقرَّره   - ٨
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والــدول املوقِّعــة    

وتعقد هذه اللجنة اجتماعات أثنـاء انعقـاد دورات املـؤمتر حسـبما يقـرِّره رئـيس املـؤمتر؛         )٢٤(عليها.
جـدول أعمالـه وتيسـري عملـه؛      وتؤدي املهام اليت قد يكلِّفها هبا املؤمتر من أجل مساعدته يف معاجلة

وتنظر يف بنود حمدَّدة من جدول األعمـال حسـبما يطلـب إليهـا املـؤمتر؛ وتقـدِّم إىل املـؤمتر تعليقاهتـا         
وتوصياهتا، ومن ضمنها مشاريع قرارات ومشاريع مقرِّرات، حىت ينظر فيهـا. ويف اجللسـة السـابعة    

، أُشـري إىل أنَّ  ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ١٢ودة يف عشرة للمكتـب املوسَّـع لـدورة املـؤمتر الثامنـة، املعقـ      
اجللسة العامة للمؤمتر أثناء دورته الثامنة سُتعلَّق، وفقاً للممارسـة السـابقة، مـن أجـل عقـد اجتمـاع       

تكون اجتماعات األفرقة العاملـة منعقـدة     للجنة اجلامعة، أو سيعقد اجتماع للجنة اجلامعة عندما ال
  بصورة متوازية.

    
    املشاركة  - دال  

 اًومنظمة تكامل اقتصـادي إقليميـة طرفـ    دولة طرفاً ١١٧حضر دورةَ املؤمتر الثامنة ممثِّلو   -٩
يف االتفاقية. وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن دولتني موقِّعتني علـى االتفاقيـة، وعـن كيـان لديـه      
بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدة، ووحدات تابعة لألمانة العامة، وهيئـات وصـناديق وبـرامج    

لـة اجلنائيـة،   املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدا    تابعة لألمم املتحدة، ومعاهد تابعة لشـبكة برنـامج األمـم   
ــة      ووكــاالت متخصِّصــة ومؤسســات أخــرى تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، ومنظمــات حكومي
دولية، ومنظمات غري حكومية تتمتَّـع مبركـز استشـاري لـدى اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي،        

                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاجلمعية العامة،   )٢٤(  
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ــلة ال تتمتَّـــع مبركـــز استشـــاري لـــدى اجمللـــس االقتصـــادي     ومنظمـــات غـــري حكوميـــة ذات صـ
  احلصول على صفة مراقب. واالجتماعي طلبت

  .CTOC/COP/2016/INF/2/Rev.2وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة   -١٠
من النظـام الـداخلي للمـؤمتر،     ١٧إىل  ١٤ولُِفَت انتباه املشاركني يف الدورة إىل املواد   -١١

  اليت تتعلق مبشاركة املراقبني.
    

    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  -هاء  
يتولَّى إصداَر وثائق التفويض رئـيُس  من النظام الداخلي للمؤمتر على أن  ١٨تنص املادة   -١٢

الدولة أو احلكومة أو وزيُر اخلارجية أو ممثِّلُ الدولة الطرف الدائم لدى األمم املتحـدة وفقـاً للقـانون    
ختصـة يف تلـك   الوطين لتلك الدولة الطرف أو، يف حالة منظمـة تكامـل اقتصـادي إقليميـة، اجلهـةُ امل     

ــة. و ــاً للمــادة        املنظم ــة علــى االتفاقيــة وفق ــر املــؤمتر يف تعــديالت مقترح منــها  ٣٩عنــدما ينظ
مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يتـوىل إصـداَر وثـائق التفـويض إمَّـا رئـيُس الدولـة أو             ٦٢ واملادة

ادي إقليميـة،  احلكومة أو وزيُر اخلارجية يف الدولة الطرف وإمَّا، يف حالة منظمـة تكامـل اقتصـ   
  اجلهةُ املختصة يف تلك املنظمة.

مـن النظـام الـداخلي، فحـص وثـائق تفـويض ممثِّلـي         ١٩ويتولَّى مكتب املؤمتر، وفقاً للمادة   - ١٣
 كل دولة طرف وأمساء األشخاص الـذين يشـكِّلون وفـد الدولـة الطـرف، ويرفـع تقريـره إىل املـؤمتر.        

حيـقُّ للممـثِّلني أن يشـاركوا مؤقَّتـاً يف الـدورة إىل حـني اختـاذ        من النظام الـداخلي،   ٢٠ووفقاً للمادة 
وُيسمح ملمثِّل أيِّ دولة طرف كانت دولة طرف أخرى  مكتب املؤمتر قراراً بشأن وثائق تفويضهم.

قد اعترضت على مشاركته بأنْ يشارك مؤقَّتاً بـنفس احلقـوق الـيت يتمتَّـع هبـا ممثِّلـو الـدول األطـراف         
  تقدمي مكتب املؤمتر تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأن. األخرى إىل حني

 ١٧ونظــر مكتــُب املــؤمتر املوســُع يف مســألة وثــائق التفــويض يف جلســاته املعقــودة يف     -١٤
. ووقـت اعتمـاد التقريـر كـان هنـاك مـن       ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و

لثامنــة، إضــافة إىل منظمــة تكامــل اقتصــادي املمثلــة يف الــدورة ا ١١٧بــني الــدول األطــراف الـــ
أطــراف  ٦طرفــاً قــد اســتوىف مقتضــيات وثــائق التفــويض، و ١١١إقليميــة طــرف يف االتفاقيــة، 

تستوفها. وقد تقرر أن تتاح لألطراف اليت مل تقـدم بعـد وثـائق التفـويض اخلاصـة هبـا أربعـةُ         مل
. كمـا قـرر مكتـُب املـؤمتر املوسَّـُع، يف      لتقـدميها  اختتـام دورة املـؤمتر الثامنـة    بعـد أسابيع إضـافية  

يمـا خيـص   ، عدَم إفساح مثل هذه املهلة ف٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١جلسته املعقودة يف 
 دورات املؤمتر الالحقةَ.
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    الوثائق  - واو  
ة قائمةُ الوثائق الـيت كانـت معروضـ    CTOC/COP/2016/CRP.4ترد يف ورقة االجتماع   -١٥

  الثامنة. على املؤمتر يف دورته
    

    املناقشة العامة  - ثالثاً  
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٨و ١٧نظر املـؤمتر، يف جلسـتيه الثانيـة والثالثـة، املعقـودتني يف        -١٦

  املعنون "املسائل التنظيمية: مناقشة عامة". (و) ١يف بند جدول األعمال ، ٢٠١٦
الـدول األعضـاء يف جامعـة     واستمع املؤمتر إىل كلمـات ألقاهـا ممثِّـل األردن (نيابـة عـن       -١٧

الدول العربية) وممثلو الكويـت والفلـبني وناميبيـا وبنمـا وجنـوب أفريقيـا وُعمـان وكوسـتاريكا         
ــا        ــة كوري ــا وإســبانيا ومجهوري ــا وأملاني ــونس ونيجريي ــات املتحــدة وقطــر وت وغواتيمــاال والوالي

ــتني وإكــوادور والســل     ــا واملغــرب واألرجن ــريو وإيطالي ــيالروس وسويســرا وب ــراق وب فادور والع
وبلجيكا والنـرويج واهلنـد وتايلنـد وأفغانسـتان واجلزائـر وإندونيسـيا وفييـت نـام وكوبـا ودولـة           

  فلسطني ومجهورية فنـزويال البوليفارية وكينيا.
  كما استمع املؤمتر إىل كلمة ألقاها املراقب عن اليابان، وهي دولة موقِّعة على االتفاقية.  -١٨
املمثل اخلاص ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا ومنسـق شـؤون مكافحـة     م أيضاً وتكلَّ  -١٩

  االجتار بالبشر.
    

    املداوالت    
زالـت عقبـة يف سـبيل التنميـة املسـتدامة        الحظ املتكلمون أنَّ اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة مـا    - ٢٠

ساســية ملكافحتــها وأكــدوا علــى أنَّ احتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان هــو مــن املقوِّمــات األ 
بصورة فعالة. وشدَّد العديد منـهم علـى أنَّ اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة تـثري حتـديات تعرقـل حتقيـق           
السالم واالستقرار واألمن داخل منـاطقهم اإلقليميـة ويف خمتلـف أحنـاء العـامل. كمـا أكـد املتكلمـون         

وعرضوا للتجارب والسياسات  )٢٥(٢٠٣٠م جمدَّداً التزام حكوماهتم بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعا
من أهداف  ١٦سيما فيما يتعلق ببلوغ اهلدف  والقوانني الوطنية املتعلقة جبهودها يف هذا الشأن، وال

التنمية املستدامة. وتكلم املندوبون حول اجلذور االجتماعية واالقتصادية للجرمية املنظمة عرب الوطنية 
وأعربوا أيضاً عن ترحيبهم بإعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرميـة  وآثارها املدمرة على اجملتمعات. 
                                                                    

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٥(  
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والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة        
 واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور، الذي اعتمده

، يف سـياق العمـل علـى حتقيـق التنميـة      ملتحدة الثالث عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    مؤمتر األمم ا
 املستدامة وتعزيز سيادة القانون.

وأعرب العديد من املتكلمني عن قلقهم بشأن الروابط القائمة بني اجلرمية املنظمة عـرب    -٢١
اإلرهابيـة. والحظـوا أنَّ   الوطنية واإلرهـاب، وكـذلك بشـأن اسـتخدام اإلنترنـت يف األغـراض       

زالـت تشـكل صـكوكاً بالغـة األمهيـة       امـ  )٢٦(اتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبـا 
ــة واجلــرائم           ــار باملمتلكــات الثقافي ــة، مبــا يشــمل االجت ــثري مــن أشــكال اجلرمي يف التصــدي للك

ــار بامل  ــة غــ    خــدِّرالســيربانية واالجت ــدفقات املالي ــوال والت ــار  ات وغســل األم ري املشــروعة واالجت
باألحياء الربية ومنتجات الغابات والقرصنة والتعـدين غـري املشـروع واالجتـار باملعـادن النفيسـة       
واجلرائم املتعلقة بصيد األمساك واالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة واالجتـار باألشـخاص        

سـيما   قليمـي والثنـائي، وال  وهتريب املهاجرين. وأكـد املتكلمـون علـى أنَّ التعـاون الـدويل واإل     
بشأن تسليم املطلـوبني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة، وكـذلك التعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة          

  زال مقوِّماً أساسيا للتصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية.  الدولية، ما
عدة وعــرض الكــثري مــن املــتكلمني للممارســات الوطنيــة املتبعــة يف بلــداهنم بشــأن مســا     -٢٢

ضـحايا اجلرميـة، مبـن يف ذلـك األشـخاص املتجـر هبـم واملهـاجرون املهرَّبـون وأعربـوا عـن قلقهــم            
بشأن قابلية املهاجرين املهرَّبني ألن ُيتجر هبم. وأعربوا عن الترحيب باملساعدات التقنية وأنشـطة  

خــالل براجمــه ات واجلرميــة مــن خــدِّربنــاء القــدرات الــيت يوفرهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
العاملية، مثل الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات وبرنامج العمل العاملي علـى منـع ومكافحـة االجتـار     
باألشخاص وهتريب املهاجرين، والربنامج املعنون "تعزيز التحقيقات اجلنائية والتعاون بني أجهزة 

ة والكاريبـــي وغــرب أفريقيــا"، العدالــة اجلنائيــة علــى امتــداد درب الكوكــايني يف أمريكــا الالتينيــ
والربنامج العاملي ملكافحة غسل األمـوال وعائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب. وشـجعوا املكتـب        

  على مواصلة توفري هذه الضروب من املساعدة.
ــرويج          -٢٣ ــؤمتر يف الت ــة للم ــة التابع ــة العامل ــود األفرق ــهم جبه ــون عــن ترحيب وأعــرب املتكلم

ت وتنفيــذها. وأبــدى الكــثري منــهم تقــديرهم للمســاعي املبذولــة      للتصــديق علــى الربوتوكــوال  
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتـا والـذخرية واالجتـار    للتصديق على 

                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٦(  
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هبا بصورة غري مشروعة، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،          
  )٢٧(قانونية ذات الصلة، مثل معاهدة جتارة األسلحة.وتنفيذه، إىل جانب الصكوك ال

وأعـرب العديـد مـن املــتكلمني عـن تأييـدهم الســتعراض تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتــا          -٢٤
ورحبوا بالدور الذي هنض به حسام احلسيين (األردن) بصفته رئيس االجتماع احلكومي الـدويل  

اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة السـتعراض  املفتوح املشاركة املعين باستكشاف مجيع 
تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا.            
وأعرب املتكلمـون عـن تأييـدهم ملواصـلة النقـاش يف هـذا الشـأن خـالل الـدورة الثامنـة للمـؤمتر،            

القـرار املقـدَّم يف هـذا الشـأن، مـع تسـويه القضـايا املعلقـة،          يشمل مناقشته من خالل مشروع مبا
  ومنها كيفية متويل اآللية والنموذج الدقيق الذي ستحتذيه وكيفية أدائها لعملها.

    
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة   - رابعاً  

      عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية  - ألف  

ــة املعقــودتني يف      - ٢٥ ــة والرابع ــؤمتر، يف جلســتيه الثالث ــوبر   ١٨نظــر امل تشــرين األول/أكت
(أ) من جدول األعمال، املعنون "استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة    ٢، يف البند ٢٠١٦

وطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا: اتفاقيــة األمــم املتحــدة   ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب ال 
ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية". ومن أجل النظـر يف هـذا البنـد، كانـت الوثـائق التاليـة       

  معروضة على املؤمتر:
مــذكِّرة مــن األمانــة حتيــل هبــا التقريــرين املنبــثقني عــن االجتمــاعني احلكــوميني      (أ)  

حي املشاركة املعنيني باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة الدوليني املفتو
الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت  

 حزيـران/  ٧و ٦، ويـومي  ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٣٠إىل  ٢٨امللحقة هبا، املعقودين يف فيينـا مـن   
  )؛CTOC/COP/2016/11( ٢٠١٦يونيه 

تدابري حمـدَّدة لضـمان الكفـاءة وتـوفري التكـاليف لكـي تنظـر        تقرير األمانة عن   (ب)  
  )؛CTOC/COP/2016/12( فيها األفرقة العاملة ومؤمتر األطراف

  )؛CTOC/COP/2016/13( ٧/١تقرير األمانة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ القرار   (ج)  
                                                                    

  باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٧(
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اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة         حالة االنضمام إىل  (د)  
 ).CTOC/COP/2016/CRP.1( ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٤والربوتوكوالت امللحقة هبا حىت 

وألقى ممثِّل لألمانة كلمة استهاللية. وألقى كلمة أيضاً رئيس االجتماع احلكـومي الـدويل    - ٢٦
باستكشاف مجيع اخليارات املتعلقـة بوضـع آليـة مناسـبة وفعالـة السـتعراض       املفتوح املشاركة املعين 

 تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

وتكلَّــم ممثِّلــو الســودان واململكــة العربيــة الســعودية وتايلنــد وكينيــا ورومانيــا واجلزائــر    -٢٧
ــات ا ــا      والوالي ــا واالحتــاد األورويب والكويــت واملغــرب وبلغاري ــوب أفريقي ــا وجن ملتحــدة وغان

  وأستراليا وبوركينا فاسو واملكسيك.
واستمع املـؤمتر أيضـاً إىل كلمـة ألقاهـا املراقـب عـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وهـي             -٢٨

  دولة موقعة على االتفاقية.
  .مالطة العسكرية املستقلة منظمة فرسانكما استمع املؤمتر إىل كلمة من   -٢٩
    

    املداوالت  - ١  
أشار رئيس االجتماع احلكومي الدويل املفتوح املشـاركة املعـين باستكشـاف مجيـع اخليـارات        - ٣٠

مــة املتعلقــة بوضــع آليــة مناســبة وفعالــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّ   
 ٣٠إىل  ٢٨الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا إىل االجتماعني اللذين ُعقدا يف فيينا يف الفتـرة مـن     عرب

ــومي  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ــه  ٧و ٦وي ــثقني عــن  . كمــا أشــار  ٢٠١٦حزيران/يوني ــرين املنب إىل التقري
)، وعــرض التوصــيات CTOC/COP/WG.8/2016/2و CTOC/COP/WG.8/2015/3االجتمــاعني (  هــذين

اليت اعتمدت يف االجتماع الثاين بشـأن آليـة اسـتعراض االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا. وعـالوة علـى ذلـك،         
  أعرب الرئيس عن تأييده للمشاورات اجلارية حول إنشاء آلية االستعراض خالل دورة املؤمتر الثامنة.

يل علـى مكافحـة   وأبرز املتكلمون قيمة االتفاقيـة باعتبارهـا أساسـاً قانونيـا للتعـاون الـدو        -٣١
صــنوف شــىت مــن اجلــرائم، منــها االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة واجلرميــة الســيربانية واجلــرائم ضــد  
األحياء الربية واالحتيال وسرقة املمتلكات الفكرية وهتريب املهاجرين والفساد وغسـل األمـوال،   

حـول اسـتخدام   وذلك بسبب نطاق تطبيقها الطيع. وقدَّم عدد من املـتكلمني إحصـاءات حمـددة    
سيما يف حاالت املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. ونـوَّه      االتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل، وال

ــات          ــع االتفاق ــب م ــاً إىل جن ــيت ميكــن أن ُتســتخدم جنب ــة ال ــة املضــافة لالتفاقي ــون بالقيم املتكلم
  والترتيبات الثنائية واإلقليمية القائمة.
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ات عن التدابري الوطنية الرامية إىل تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا    وقدَّم املتكلمون معلوم  -٣٢
التكميلية تنفيذاً فعَّاالً علـى الصـعيد الـداخلي. ومـن هـذه التـدابري إجـراءات تشـريعية ومبـادرات          

  مؤسسية وعمليات تنسيق بني األجهزة.
رات واجلرميـة يف  وأثىن عدد من املتكلمني على جهـود مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ        - ٣٣

جمال استحداث أدوات تساعد على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعَّاالً. وأُشري بوجه خـاص يف هـذا الصـدد    
إىل اآلثــار اإلجيابيــة الــيت تبشِّــر هبــا أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت جتــري إعــادة    

بوابـة املـوارد   ة إدارة املعارف املعروفة باسـم  تطويرها، بعد أن تصبح جاهزة لالستعمال وكذلك بواب
  ("شريلوك") ودليل السلطات الوطنية املختصة بترتيبه اجلديد. اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية

وأشار املتكلمون إىل املناقشات اجلارية حول استكشاف مجيع اخليارات املتاحة إلجيـاد آليـة     - ٣٤
ؤمتر علـى اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا. وشـدَّد         مناسبة وفعَّالـة ملسـاعدة املـ   

بعضهم على احلاجة إىل االستفادة من زخم دورة املؤمتر احلاليـة يف تأسـيس آليـة اسـتعراض مـن هـذا       
القبيل وأشاروا إىل املشاورات اجلارية حول مشروع قرار يعـاجل ذلـك املوضـوع. وأكَّـد العديـد مـن       

أنَّ آلية االستعراض ميكن أن ُتسَتخدم الستبانة التحـديات الـيت تعتـرض تنفيـذ أحكـام       املتكلمني على
االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا والســبل الكفيلــة بالتغلــب عليهــا، ومنــها اســتبانة االحتياجــات املطلوبــة مــن  
 املساعدة التقنيـة يف هـذا الشـأن. وذُكـرت جوانـب خمتلفـة آلليـة االسـتعراض احملتملـة. وأشـار بعـض           
املتكلمني إىل ضرورة أن تستعني تلك اآللية باألفرقة العاملة التابعة للمؤمتر وأالَّ تفرض أعباء ال لـزوم  
هلا على املمارسني من اخلرباء. وأكَّد الكثري من املتكلمني على ضرورة أن تستند آلية االستعراض إىل 

آليـة االسـتعراض ينبغـي أن تكـون      . وقـال متكلمـون آخـرون إنَّ   ٥/٥املبادئ الواردة يف قرار املـؤمتر  
مشاهبة آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وفيما يتعلق بالتمويل، أيَّـد بعـض   
املتكلمني استخدام منوذج خمتلط للتمويل، بينما حبَّذ آخرون استخدام موارد امليزانية العاديـة. وُرئـي   

ي آلليــة االســتعراض ورســم خطــط عمــل متعــددة الســنوات  أنَّ مــن املهــم أيضــاً وضــع إطــار مرجعــ 
  ومشاركة املنظمات غري احلكومية وعناصر أخرى من اجملتمع املدين يف العمل.

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢  

، مشـروَع  ٢٠١٦تشرين األول/أكتـوبر   ٢١اعتمد املؤمتر، يف جلسته العاشرة املعقودة يف   - ٣٥
، قدمتــه إيطاليــا وبلغاريــا وفرنســا وفنلنــدا.  ا)، بصــيغته املعدلــة شــفويCTOC/COP/2016/L.5قــرارٍ (

). وقبــل اعتمــاد مشــروع ٨/٢لالطِّــالع علــى الــنص، انظــر الفصــل األول، القســم ألــف، القــرار  (
  )٢٨(عتماده.، تال ممثِّل لألمانة بياناً عن اآلثار املالية املترتِّبة على اابصيغته املعدلة شفويالقرار، 

                                                                    

  )٢٨(  CTOC/COP/2016/CRP.5.املرفق الثاين ، 
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    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  - باء  
ــودة يف      - ٣٦ ــة املعق ــؤمتر، يف جلســته الرابع ــوبر   ١٨نظــر امل ــد ٢٠١٦تشــرين األول/أكت ، يف بن

عـرب  (ب) املعنون "استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة   ٢جدول األعمال 
الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا: بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة        

  النساء واألطفال". ومن أجل النظر يف هذا البند كانت الوثائق التالية معروضة على املؤمتر:
ات تقرير األمانة عن األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّر   (أ)  

واجلرمية من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة       
ــة عـــرب الوطنيـــة           ــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـ ــل التفاقيـــة األمـــم املتحـ ــاء واألطفـــال، املكمِّـ النسـ

)CTOC/COP/2016/2؛(  
عــين باالجتــار  مــذكِّرة مــن األمانــة حتيــل فيهــا تقريــر اجتمــاع الفريــق العامــل امل          (ب)  

  )؛CTOC/COP/2016/5( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦باألشخاص، املعقود يف فيينا من 
تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشـخاص، املعقـود يف فيينـا مـن       (ج)  

  .)CTOC/COP/WG.4/2015/6( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦
لألمانــة كلمــةً اســتهالليةً. كمــا تكلــم رئــيس االجتمــاع الســادس للفريــق وألقــى ممثِّــل   -٣٧

  العامل املعين باالجتار باألشخاص.
ــات        -٣٨ ــة الســعودية والنمســا وإســبانيا وكوســتاريكا والوالي ــو اململكــة العربي ــم ممثِّل وتكل

ــدا وجنــوب      ــتني وكن ــل وأســتراليا واألرجن ــيالروس والربازي ــد وب ــا املتحــدة وقطــر وتايلن أفريقي
  والكويت واجلزائر والصني والنرويج وكينيا وإندونيسيا.

وتكلم أيضاً املراقبـون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة: منظمـة كاريتـاس الدوليـة            -٣٩
  واحللف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء ورابطة أخوات الرمحة بالقارة األمريكية.

    
    املداوالت    

العامل املعين باالجتـار باألشـخاص يف اجتماعـه السـادس، املعقـود يف      أشار رئيس الفريق   -٤٠
، إىل التقريـر املتعلـق بأعمـال ذلـك االجتمـاع      ٢٠١٥تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٨إىل  ١٦فيينا من 

)CTOC/COP/WG.4/2015/6       ــه بشــأن مكافحــة ــدة في ــى التوصــيات املعتم )، وســلط الضــوء عل
  يق الوطنية واملفاهيم الرئيسية يف الربوتوكول.التوظيف االحتيايل وتعزيز آليات التنس
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وأثىن عدة متكلمني على الفريق العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص وعلـى التوصـيات         -٤١
  مداوالته يف املستقبل. رتيسِّاليت وضعها ودعوا إىل وضع خطة عمل له 

فعــال  ودعــا العديــد مــن املــتكلمني مجيــع الــدول األطــراف إىل أن تنفــذ علــى حنــو           -٤٢
بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال وكـذلك خطـة         
عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتـار باألشـخاص. وجـرى التركيـز بشـكل خـاص علـى        

  ضرورة التأكد من جترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص.
م صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين     وشجَّع عدة متكلمني الدول األعضـاء علـى دعـ     -٤٣

للتربعــات لضــحايا االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، مــع اإلشــارة إىل حاجــة     
  الصندوق إىل موارد إضافية للسماح له مبواصلة عمله اجلدير بالثناء.

زاع، أشــار املتكلمــون إىل ضــرورة ـوفيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص يف حــاالت النــ   -٤٤
ــة املهــاجرين والالجــئني       إجــرا ــد قابلي ــة بشــأن تزاي ــد مــن البحــوث والدراســات التحليلي ء املزي

  للتعرض خلطر االجتار باألشخاص.
وأعرب العديد من املتكلمني عن تقـديرهم للخـربات الفنيـة واإلرشـادات الـيت يوفرهـا         -٤٥

تنفيــذ بروتوكــول ات واجلرميــة مــن أجــل املســاعدة علــى خــدِّرمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
االجتار باألشخاص، مبا يشمل توفريها من خالل أنشطة بنـاء القـدرات واملـوارد املرجعيـة مثـل      
قاعــدة بيانــات املكتــب اخلاصــة بالســوابق القضــائية يف جمــال االجتــار بالبشــر وخالصــة القضــايا  

  خاص.اجلديدة املتعلقة مبسائل احلصول على األدلة اإلثباتية يف قضايا االجتار باألش
د املتكلمــون علــى أمهيــة االســتراتيجيات واآلليــات الوطنيــة الفعالــة، مبــا يشــمل         وأكَّــ  -٤٦

الوحدات املتخصصة يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص وخطـط العمـل الوطنيـة واللجـان الرقابيـة         
واجملالس اخلاصة املعنية بتقـدمي املشـورة للضـحايا مـن أجـل منـع ومكافحـة االجتـار باألشـخاص.          

املتكلمـون إىل اخنفـاض عـدد املالحقـات القضـائية الناجحـة يف جمـال االجتـار باألشـخاص          وأشار 
وأكدوا على احلاجة اجلوهرية إىل ضمان توفري العدالة من خالل املالحقة القضائية الفعالة للجناة 

  وتوفري محاية للضحايا، مبا يشمل عدم معاقبتهم على األعمال اليت أكرهوا عليها.
ة متكلمني على أنَّ االجتـار باألشـخاص ينتـهك احلقـوق األساسـية للضـحايا       د عدَّوأكَّ  -٤٧
شــدَّدوا علــى أمهيــة تــوفري ضــروب مناســبة وكافيــة مــن الــدعم للضــحايا. وأكــد العديــد مــن   و

ــاجرين معرضــون بشــدة ألن يصــبحوا        ــال والالجــئني وامله ــى أنَّ النســاء واألطف ــتكلمني عل امل
ن املهم توفري آليات خاصة لدعمهم. وأوصى أحـد املـتكلمني   ضحايا لالجتار وأشاروا إىل أنَّ م
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باألخذ باملمارسة املتبعة يف عدد مـن البلـدان بإنشـاء قاعـدة بيانـات للحمـض اخللـوي الصـبغي         
)DNA.ملنع االجتار باألشخاص من أجل انتزاع أعضائهم (  

املـدين يف  وشدد عدة متكلمني علـى أمهيـة التعـاون فيمـا بـني املؤسسـات ومـع اجملتمـع           -٤٨
مجلة أمور، منها التعرف على هوية ضحايا االجتـار. وأكـد عـدة مـتكلمني علـى أمهيـة التعـاون        

سيما بشأن املساعدات املقدَّمة يف العمليات الفعلية واملساعدة القانونيـة   اإلقليمي والدويل، وال
ن املنشـأ والعبـور   املتبادلة. وأشار املتكلمـون إىل أنَّ االجتـار باألشـخاص جرميـة تـؤثر علـى بلـدا       

  واملقصد وأنَّ التصدي هلا مسؤولية مشتركة بني الدول.
    

    بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو  - جيم  
، يف ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٩نظــر املــؤمتر أثنــاء جلســته اخلامســة، املعقــودة يف    -٤٩

عراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة  (ج) من جدول األعمال، املعنون "است ٢البند 
ربوتوكوالت امللحقة هبا: بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق والاملنظمة عرب الوطنية 

  الرب والبحر واجلو". وُعرض على املؤمتر للنظر يف هذا البند ما يلي:
ــة عــن أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      (أ)     ات واجلرميــة خــدِّرباملتقريــر األمان

لترويج ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو، املكمـل    
  )؛CTOC/COP/2016/3التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (

بتـهريب   رة من األمانة حتيـل فيهـا تقريـراً عـن اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين        مذكِّ  (ب)    
  )؛CTOC/COP/2016/6( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٨املهاجرين، املعقود يف فيينا من 

تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين، املعقود يف فيينـا مـن     (ج)    
  ).CTOC/COP/WG.7/2015/6( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٨
م أيضاً رئيس االجتماع الثالث للفريق العامل كلمة استهاللية. وتكلَّوألقى ممثل لألمانة   -٥٠

  املعين بتهريب املهاجرين.
م ممثلو اململكـة العربيـة السـعودية وكوسـتاريكا وفرنسـا واجلزائـر وجنـوب أفريقيـا         وتكلَّ  -٥١

  وإندونيسيا والواليات املتحدة واليونان وأستراليا.
ي دولة موقِّعة علـى بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين      م أيضاً ممثل تايلند، وهوتكلَّ  -٥٢

  عن طريق الرب والبحر واجلو.
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    املداوالت    
إىل  ١٨أشار رئيس اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين، الذي عقد يف فيينا من   - ٥٣
ــاين/نوفمرب   ٢٠ ــر ذلــك االجتمــاع ( ٢٠١٥تشــرين الث  وإىل) CTOC/COP/WG.7/2015/6، إىل تقري
اعتمده الفريق العامل يف ذلك االجتماع من توصيات بشأن هتريب املهاجرين عـن طريـق البحـر،      ما

والتدابري العملية ملنع هتريب املهاجرين واألطفال، وخصوصاً القُصَّر غري املصحوبني بذويهم، ومعاجلة 
  التحريات املالية.جوانب هتريب املهاجرين ذات الصلة باجلرمية املنظمة، بوسائل منها 

وشــدَّد املتكلمــون علــى ضــرورة أن تســتخدم الــدول األعضــاء توصــيات الفريــق العامــل   -٥٤
وأعـرب املتكلمـون عـن تقـديرهم      املعين بتهريب املهاجرين كإرشادات ملكافحة ذلـك التـهريب.  

االً، عَّـ يضطلع به املكتب من أعمال ملساعدة الدول األطراف على تنفيـذ الربوتوكـول تنفيـذاً ف    ملا
ــة متخصصــة وإىل اســتحداث أدوات إضــافية        ــدمي مســاعدة تقني ــب إىل مواصــلة تق ــوا املكت ودع
ملساعدة املمارسني، على غـرار ورقـة املناقشـة الـيت ستصـدر قريبـاً بشـأن العنصـر املتعلـق باملنفعـة           

  املالية أو املادية من تعريف هتريب املهاجرين.
اجـة إىل ضـمان التنفيـذ الفعـال والتـام ملـا يتضـمنه        وأحاط كثري من املـتكلمني علمـاً باحل    -٥٥

الربتوكــول مــن التزامــات بشــأن املالحقــة القضــائية لتــهريب املهــاجرين وبشــأن األخــذ بالعوامــل 
املشددة للعقوبة لدى جترمي ذلك التهريب. ودعا عدة متكلمني إىل تعزيز التنسيق والتعـاون علـى   

  أساسيا يف التصدي الفعَّال لتهريب املهاجرين. الصعيدين الدويل واإلقليمي، بصفته عنصراً
وأشار املتكلمون أيضاً إىل أمهية اختاذ تدابري عملية للتصـدي لتـهريب املهـاجرين تتوافـق       -٥٦

مع إطار احلماية الدولية املوجود، ضماناً حلماية املهاجرين املهرَّبني على حنو ميتثل جلميـع املعـايري   
  ة.القانونية الدولية ذات الصل

وشدَّد كثري من املتكلمني على أنَّ الشبكات اإلجرامية املنظَّمة منخرطة اخنراطاً وثيقاً يف   -٥٧
هتريب املهاجرين ويف التعدي على املستضعفني واستغالهلم ابتغاَء الربح، وأنه يلزم، من مث، إجيـاد  

ملـتكلمني إىل  حلول عاجلة حلماية املهـاجرين وتفكيـك الشـبكات اإلجراميـة. وأشـار كـثري مـن ا       
الصالت بني هتريب املهاجرين واالجتـار باألشـخاص، إذ إنَّ املهـاجرين كـثرياً مـا يتعرضـون أثنـاء        
رحالهتم للتعدي و/أو االستغالل من ِقَبل املهرِّبني واملتجرين على السواء، وأنه يلزم اختـاذ تـدابري   

  ن ومنتظم ومشروع.ُمضادة واسعة النطاق وذات طابع مشويل لتيسري اهلجرة على حنو آم
وشدَّد كثري من املتكلمني على أنَّ التصـدي لألسـباب اجلذريـة لتـهريب املهـاجرين ميثـل         -٥٨

عنصراً أساسيا يف مكافحة هذه اجلرمية، وهذا يتوافق مع تعزيز سيادة القانون ومع ما تعهدت به 
ــا ف     ــة، مب ــة الدولي ــات احلكومي ــدول األعضــاء مــن التزامــات يف ســياق العملي ــة  ال يهــا خطــة التنمي

  وإعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين. ٢٠٣٠املستدامة لعام 
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بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية   - دال  

    واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
األول/أكتـوبر  تشـرين   ١٩نظر املـؤمتر، يف جلسـتيه اخلامسـة والسادسـة املعقـودتني يف        -٥٩

(د) من جدول األعمال، املعنـون "اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ٢، يف البند ٢٠١٦
ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا: بروتوكـول مكافحـة صـنع           

". ومـن أجـل   األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصـورة غـري مشـروعة   
  النظر يف هذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على املؤمتر:

تقريــر األمانــة عــن أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    (أ)  
الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوِّناهتـا        

بصـورة غـري مشـروعة، املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة          والذخرية واالجتار هبـا  
  )؛CTOC/COP/2016/4املنظَّمة عرب الوطنية (

مــذكِّرة مــن األمانــة حتيــل فيهــا تقريــرين عــن اجتمــاعي الفريــق العامــل املعــين     (ب)  
ــوم     ــا ي ــودين يف فيين ــة املعق ــه  ٩باألســلحة الناري ــومي  ٢٠١٥حزيران/يوني ــ ١٩و ١٨وي   ار/أي

  )؛CTOC/COP/2016/7( ٢٠١٦مايو 
ــة         (ج)   ــلحة الناريــ ــار باألســ ــين باالتِّجــ ــل املعــ ــق العامــ ــيات الفريــ ــع لتوصــ جتميــ

)CTOC/COP/2016/CRP.2.(  
مت رئيستا االجتمـاعني الثالـث والرابـع    وأدىل ممثِّل لألمانة بكلمة استهاللية. كما تكلَّ  -٦٠

   للفريق العامل املعين باألسلحة النارية.

تكلَّم ممثِّلو اجلزائر واململكة العربية السعودية وكوستاريكا وجنوب أفريقيـا والنـرويج   و  -٦١
  والربازيل ومجهورية أفريقيا الوسطى. زويال البوليفاريةـومجهورية فن

  وتكلَّم أيضا ممثِّال فرنسا والواليات املتحدة.  -٦٢
  وتكلَّم كذلك املراقب عن منظمة الدول األمريكية.  -٦٣
    

    املداوالت  - ١  
عرضت رئيستا االجتماعني الثالث والرابع للفريق العامل املعين باألسلحة النارية، املعقـودين    - ٦٤

، تقريـرين عـن االجتمـاعني    ٢٠١٦أيار/مـايو   ١٩و ١٨ويـومي   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩يف فيينا يف 
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)CTOC/COP/WG.6/2015/3 وCTOC/COP/WG.6/2016/3    ــيت ــك التوصــيات ال ــا يف ذل ــدَّمها )، مب ق
  الفريق العامل.

ة متكلمني على أن بروتوكـول األسـلحة الناريـة هـو مـن الصـكوك الرئيسـية        د عدَّوأكَّ  -٦٥
ملكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار هبا على حنو غري مشروع، ودعوا الـدول الـيت مل تصـبح    

ــدَّ      ــك. وأشــار ع ــل ذل ــا يف الربوتوكــول إىل أن تفع ــد أطراف ــتكلمني إىل أمهبع ــة الصــكوك  ة م ي
األخرى ذات الصلة، مثل معاهدة جتارة األسـلحة، وبرنـامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املشـروع        

  )٢٩(باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحه ذلك االجتار والقضاء عليه.
ــة         -٦٦ ــني اجلماعــات اإلجرامي ــامي الصــالت ب ــق إزاء تن ــدان عــن القل وأعربــت بعــض البل

واجلماعات اإلرهابية فيما يتعلق باالجتار باألسلحة النارية. وأعـرب متكلمـون آخـرون    املنظمة 
ــادة تواجــد         ــى حنــو غــري مشــروع، وزي ــة عالمــات الوســم أو طمســها عل ــق إزاء إزال عــن القل
األســلحة الناريــة اجملمَّعــة مــن أجــزاء غــري موســومة، والــيت ُيتجــر هبــا أو ُتشــترى علــى حنــو غــري  

رنت، وأبرزوا احلاجة إىل مواجهة التحـديات املتعلقـة مبكافحـة السـوق     مشروع من خالل اإلنت
  اإللكترونية غري املشروعة لألسلحة النارية.

ال، وخباصة مـا يتعلـق بالوسـم    ودعا املتكلمون إىل تنفيذ الربوتوكول على حنو تام وفعَّ  -٦٧
ذة لتعزيــز تنفيــذ ة مــتكلمني التــدابري الوطنيــة املتخــ والتســجيل والتعــاون الــدويل. ووصــف عــدَّ 

الربوتوكــــول، مبــــا يف ذلــــك اســــتعراض التشــــريعات اخلاصــــة باألســــلحة الناريــــة واعتمــــاد   
استراتيجيات وطنية متكاملـة بشـأن األسـلحة الناريـة؛ وإنشـاء مراكـز للتعقـب ونظـم للتعـرف          
على املقذوفات، ومؤسسات وطنية لرصد التدفقات غري املشـروعة لألسـلحة الناريـة؛ وحتسـني     

حفظ السجالت وإدارة املخزونات؛ وتشديد مراقبة احلدود، وتعزيز ترتيبـات التعـاون   الوسم و
ــد           ــى توري ــروض عل ــر املف ــاذ احلظ ــا؛ وإنف ــاركة فيه ــدويل واملش ــي وال ــى الصــعيدين اإلقليم عل

  األسلحة؛ ونشر الوعي وتعزيز ثقافة الالعنف والسالم.
خـالل الربنـامج العـاملي بشـأن     ة مـتكلمني بالعمـل الـذي يؤديـه املكتـب مـن       ب عدَّورحَّ  -٦٨

األسلحة النارية ملعاونة الدول، بناء على طلبها، يف تنفيذ الربوتوكول من خالل تقـدمي املسـاعدة   
التقنية والتشـريعية والتـدريب املتخصـص يف جمـال التحقيـق يف اجلـرائم املتعلقـة باألسـلحة الناريـة          

لبـوا إىل املكتـب مواصـلة عملـه وتوسـيع      ومالحقة مرتكبيها، وبتيسري التعاون عـرب اإلقليمـي، وط  
ب املتكلمون باملناقشـات املثمـرة للفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة، وشـجعوا         . ورحَّنطاقه

                                                                    

، تقرير األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه  )٢٩(
  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 
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ــددة         ــة عمــل متع ــاد خط ــل، واعتم ــق العام ــة للفري ــى مشــاركة اخلــرباء يف االجتماعــات املقبل عل
  السنوات لتيسري أعماله.

الدراسـة بشـأن األسـلحة الناريـة     ود املكتـب يف إعـداد   وأُعرب أيضـا عـن التقـدير جلهـ      -٦٩
 ٤-١٦، وتنقيح وتعزيز منهجيتها يف مجع البيانـات وحتليلـها، مـع مراعـاة اهلـدف      ٢٠١٥لعام 

من أهداف التنمية املستدامة، الذي يدعو الدول، ضـمن عـدة أمـور، إىل احلـد بقـدر كـبري مـن        
ال اجلرميـة املنظمـة. وأشـار املتكلمـون     التدفقات غري املشروعة لألسـلحة ومكافحـة مجيـع أشـك    

  إىل أن تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية يسهم يف حتقيق هذا اهلدف.
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢  
، ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢١اعتمـــد املـــؤمتر، يف جلســـته العاشـــرة املعقـــودة يف    -٧٠

قدمـه االحتـاد األورويب (نيابـة عـن االحتـاد       )CTOC/COP/2016/L.6/Rev.1حـاً ( مشروَع قرارٍ منقَّ
ــلفادور       ــريو والسـ ــك وبـ ــنة واهلرسـ ــل والبوسـ ــتني والربازيـ ــاء) واألرجنـ ــه األعضـ األورويب ودولـ

ــرويج. (  ــنص، انظــر الفصــل األول،   وغواتيمــاال وكوســتاريكا واملكســيك والن لالطِّــالع علــى ال
ح، تال ممثِّـل لألمانـة بيانـاً عـن اآلثـار      ). وقبل اعتماد مشروع القرار املنق٨/٣َّالقسم ألف، القرار 

  )٣٠(املالية املترتِّبة على اعتماده.
    

اجلرائم اخلطرية األخرى، حسب تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها   -خامساً  
    األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظمة عرب الوطنية

، ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٩نظـــر املـــؤمتر، يف جلســـته السادســـة املعقـــودة يف   -٧١
ألخــرى، حســب تعريفهــا الــوارد مــن جــدول األعمــال، املعنــون "اجلــرائم اخلطــرية ا ٣البنـد   يف
  االتفاقية، مبا فيها األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية".    يف
  وألقى ممثِّل لألمانة كلمةً استهاللية.  -٧٢
اململكة العربية السعودية واجلزائـر وبـيالروس والواليـات املتحـدة     وألقى كلماٍت ممثِّلو   -٧٣

يرلندا الشمالية وتايلند وجنوب أفريقيـا واالحتـاد الروسـي    أواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
وإندونيسيا وكندا والربازيل (أيضا نيابةً عن إكـوادور وغواتيمـاال) والصـني واالحتـاد األورويب     

ألعضـاء يف االحتـاد األورويب وألبانيـا وأوكرانيـا والبوسـنة واهلرسـك وتركيـا        (نيابة عن الـدول ا 

                                                                    

  )٣٠(  CTOC/COP/2016/CRP.5.املرفق الثالث ، 
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ومجهوريـة مولـدوفا وجورجيـا وسـان      سـابقاً واجلبل األسود ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية   
  مارينو وصربيا وليختنشتاين والنرويج) وإسبانيا.

ران اإلسـالمية، وهـي دولـة    كما استمع املؤمتر إىل كلمة ألقاها املراقب عن مجهورية إي  -٧٤
  موقِّعة على االتفاقية.

  وألقى كلمةً أيضاً املراقُب عن الصندوق العاملي للطبيعة، وهو منظمة دولية غري حكومية.  - ٧٥
    

    املداوالت    
أبرز عدَّة متكلِّمني أنَّ اتفاقية اجلرميـة املنظمـة تـوفر إطـاراً مرنـاً للتعـاون الـدويل فيمـا يتصـل            - ٧٦

واألبعــاد اجلديــدة للجرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. وأشــار املتكلِّمــون إىل أنَّ االتفاقيــة تــوفر باألشــكال 
معياراً لوضع التشريعات الوطنية الرامية إىل التصدي لألشكال املستجدة واملتطورة للجرمية اخلطـرية.  

املتبادلــة وتســليم وأشــار عــدد مــن املــتكلِّمني أيضــاً إىل دور االتفاقيــة كأســاس للمســاعدة القانونيــة    
املطلوبني. كمـا أشـار املتكلِّمـون إىل إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف            
جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصـدِّي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز      

وأقروا بالتحـديات الـيت تطرحهـا    سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور، 
  اجلرائم اجلديدة واملستجدَّة ودعوا إىل تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية.

تعـددة األطـراف   ة مـتكلِّمني بـأنَّ حكومـاهتم قـد أبرمـت اتفاقـات ثنائيـة أو م       وأفاد عدَّ  -٧٧
ة يف مكافحـة اجلـرائم   اتفاقات من كـال النـوعني مـن أجـل تيسـري املسـاعدة القانونيـة املتبادلـ         أو

اجلديدة واملستجدة. وُشدِّد على احلاجة إىل تدعيم السلطات املركزيـة بوصـفها قنـواٍت لتيسـري     
  ال.التعاون الدويل الفعَّ

ورأى بعض املـتكلِّمني أنَّ مثـة حاجـة إىل صـكٍّ قـانوين جديـٍد متعـدد األطـراف بشـأن            -٧٨
  نظمة توفر نطاقاً ضيقاً للتعاون الدويل يف هذا الصدد.اجلرمية السيربانية، ألنَّ اتفاقية اجلرمية امل

، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال  ورأى متكلمــون آخــرون أنَّ آليــات التعــاون احلاليــة    -٧٩
احلصر، اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرميـة السـيربانية، ترسـي أساسـاً      ال

تلـك اآلليـات   ينبغـي أن تعطـى ملسـألة تعزيـز تنفيـذ       األولويـة  وأنَّ ،كافياً ملكافحة هـذه اجلـرائم  
  .فعاالًتنفيذاً 
ورأى كـــثري مـــن املـــتكلِّمني أنَّ حكومـــاهتم ترغـــب يف مواصـــلة العمـــل الثنـــائي واملتعـــدد   - ٨٠

األطــراف جملاهبــة التحــديات الــيت تطرحهــا اجلرميــة الســيربانية، ألنَّ هــذه التحــديات تســتلزم تعزيــز    
من أجل كفالة التصدي هلا على الصعيد العاملي. وأشار عـدة مـتكلِّمني إىل أنَّ عقـد    التعاون الدويل 
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هـو احملفـل    )٣١(اجتماع ثالث لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة ملشـكلة اجلرميـة السـيربانية         
 الدراسـة الشـاملة عـن   املناسب ملناقشة هذه املسألة علـى إثـر الترمجـة الـيت أجنـزت مـؤخراً ملشـروع "       

. ٢٠١٣ها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة يف عــام " الــيت أعــدَّاجلرميــة الســيربانية
وشدَّد بعـض املـتكلِّمني علـى اسـتمرار احلاجـة إىل تـوفري املسـاعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل             

  ملعين باملخدِّرات واجلرمية.  الربنامج العاملي املعين باجلرمية السيربانية، التابع ملكتب األمم املتحدة ا
والحظ بعض املتكلِّمني ازدياد الـروابط بـني اجلرميـة املنظمـة واإلرهـاب. وأشـار كـثري          -٨١

مـــن املـــتكلِّمني إىل خطـــورة اجلرميـــة املنظمـــة علـــى اجملتمعـــات مـــن حيـــث أثرهـــا االقتصـــادي 
أيضـاً عـن قلقهـم     واالجتماعي وأثرها على األمن الوطين والصـحة العامـة. وأعـرب املتكلِّمـون    

بشــأن متويــل اإلرهــاب مــن خــالل بعــض األشــكال واألبعــاد اجلديــدة للجــرائم، مثــل االتِّجــار   
ــار      ــة واالتِّجـ ــرائم البيئيـ ــروع واجلـ ــدين غـــري املشـ ــة والتعـ ــة املزيَّفـ ــرية وباألدويـ ــاء البشـ باألعضـ

  ية.باملمتلكات الثقافية. وأشري أيضاً إىل أثر ذلك على سبل العيش والنظم اإليكولوج
ة مــتكلِّمني معلومــات عــن التشــريعات والسياســات الوطنيــة الــيت اعتمــدهتا   م عــدَّوقــدَّ  -٨٢

ي للجرائم ضد األحياء الربيـة واجلـرائم املتعلقـة بصـيد األمسـاك، مبـا يف ذلـك        حكوماهتم للتصدِّ
ة ي اخلاصــة. وأعــرب عــدَّتنقــيح القــوانني اجلنائيــة لكــي تــنصَّ علــى اســتخدام أســاليب التحــرِّ  

متكلِّمني عن تقديرهم للجهود اليت ُتبذل على الصعيدين الـدويل واإلقليمـي للتصـدي للجـرائم     
مـن خطـة التنميـة     ١٥ضد األحياء الربية وأشاروا إىل أنَّ هذه اجلهود تساهم يف حتقيق اهلـدف  

. وشـدَّد عـدد مـن املـتكلِّمني علـى احلاجـة إىل املواءمـة بـني التشـريعات          ٢٠٣٠املستدامة لعـام  
وطنية من أجل تعزيز التعـاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون وتشـجيع الشـراكات بـني القطـاعني          ال

  ي للجرائم البيئية.العام واخلاص بغية التصدِّ
ورحَّب بعض املتكلِّمني باعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة           -٨٣

كات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخـرى ونشـر   والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالتِّجار باملمتل
بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة      أداة املساعدة العملية للمساعدة على تنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية

                                                                    

 ٤٢ية أن ُتنشئ، وفقاً للفقرة إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائ ٦٥/٢٣٠طلبت اجلمعية العامة يف قرارها   )٣١(  
ات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّإعالن سلفادور بشأن االست من

مفتوح العضوية من أجل إجراء دراسة شاملة ملشكلة  ادولي احكومييِّر، فريَق خرباء وتطّورها يف عامل متغ
ي هلا من جانب الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك اجلرمية السيربانية وتدابري التصدِّ

اسة تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية در
ي اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصدِّ

ويتاح مزيد من املعلومات على املوقع  للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.
www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comprehensive-study-on-cybercrime.html. 
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. والعدالة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى            
  اآلليات الوطنية اليت تتصدى لالتِّجار باألعضاء. ة متكلِّمني معلومات عنوقَدَّم عدَّ

    
التعاون الدويل، مع التركيز خصوصاً على تسليم اجملرمني واملساعدة   - سادساً  

القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات 
      املركزية وتعزيزها

ــودة يف     -٨٤ ــابعة املعقـ ــته السـ ــؤمتر، يف جلسـ ــر املـ ــوبر  ٢٠نظـ ــرين األول/أكتـ ، ٢٠١٦تشـ
التعـاون الـدويل، مـع التركيـز خصوصـاً علـى تسـليم        من جدول األعمال، املعنـون "  ٤البند  يف

اجملــرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل ألغــراض املصــادرة، وإنشــاء الســلطات 
  ؤمتر ما يلي:". ومن أجل النظر يف هذا البند، ُعرض على املاملركزية وتعزيزها

تقريــر األمانــة عــن أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    (أ)    
لتــرويج تنفيــذ األحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة     

  )؛CTOC/COP/2016/8املنظمة عرب الوطنية (
مذكرة من األمانة حتيل فيها التقرير عن اجتماع الفريق العامـل املعـين بالتعـاون      (ب)    

  ).CTOC/COP/2016/9( ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧الدويل، املعقود يف فيينا يومي 
  وألقى ممثِّل لألمانة كلمةً استهاللية.  -٨٥
كــوادور والكويــت وتايلنــد وألقــى كلمــة ممثِّلــو اململكــة العربيــة الســعودية واجلزائــر وإ   -٨٦

  والواليات املتحدة وجنوب أفريقيا وكازاخستان.
وتكلَّم أيضا املراقبان عـن الشـبكة اإليبرييـة األمريكيـة للتعـاون القضـائي الـدويل وعـن           -٨٧

  منظمة الدول األمريكية.
    

    املداوالت  - ألف  
تيسـري التعـاون الـدويل علـى     ة متكلمني تزايـد أمهيـة اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة يف      أبرز عدَّ  -٨٨

التصدي ألشكال خمتلفة من اجلرمية املنظمة. والحظ عدد من املـتكلمني أنَّ االتفاقيـة ُتسـتخدم    
  لتكميل ما هو موجود من اتفاقات ثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني.

الثنائيــة واإلقليميــة كأســاس وأبلــغ املتكلمــون أيضــاً عــن تزايــد اللجــوء إىل املعاهــدات    -٨٩
لتسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونيـة، وأنَّ تلـك املعاهـدات تتسـق مـع متطلبـات ومبـادئ        
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ــة اجلرميــة املنظمــة. ويف هــذا الصــدد، أُعــرب عــن التقــدير ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين       اتفاقي
  يق التعاون الدويل.باملخدِّرات واجلرمية لدعمه األنشطة اإلقليمية الرامية إىل حتق

ــة، مبــا فيهــا        -٩٠ ــأنَّ حكومــاهتم استعرضــت تشــريعاهتا الوطني وأفــاد عــدد مــن املــتكلمني ب
ي اخلاصـة والتعـاون القضـائي ملعاجلـة طلبـات      التشريعات اليت تسمح باستخدام أساليب التحـرِّ 

وطنيـــة تســـليم اجملـــرمني وتبـــادل املســـاعدة القانونيـــة. وقـــدَّم بعـــض املـــتكلمني أمثلـــة ألدوات  
اسُتحدثت لتكميل التشريعات الوطنية الراهنة بشأن اجلرمية املنظمة، ومنها مثال األدلـة الوطنيـة   
بشأن استرداد املوجودات، وتعـيني جهـات اتصـال بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وإنشـاء         

  قنوات اتصال غري رمسية بني أجهزة إنفاذ القانون من أجل تكميل القنوات الرمسية.
وأعرب أحد املتكلمني عن حاجة اجملتمـع الـدويل إىل تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل          -٩١

ي، وعن احلاجة إىل النظر يف إرساء ميثاق أخالقـي مـن   ـاملكافحة الفعالة جلرائم التهرب الضريب
  أجل التصدي للمالذات الضريبية.

تعاون الدويل، دعا املتكلمون وبغية زيادة استخدام األحكام الواردة يف االتفاقية بشأن ال  -٩٢
إىل مواصلة التشجيع على التعاون بني شبكات املدعني العامني القائمة، ومنها مثالً شـبكة غـرب   
أفريقيــا للســلطات املركزيــة واملــدعني العــامني ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة وشــبكة املــدعني العــامني  

عنيــة بالتصــدي للجرميــة املنظمــة عــرب والســلطات املركزيــة يف بلــدان املصــدر والعبــور واملقصــد امل
الوطنية يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وذكر بعض املتكلمني أيضـاً احلاجـة إىل زيـادة تعزيـز     

  السلطات املركزية من أجل معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة بفعالية.
تبادلــة، طلـب بعــض املــتكلمني  وبغيـة تيســري املعاجلـة الســريعة لطلبــات املسـاعدة القانونيــة امل     - ٩٣

تبسيط إجراءات التعاون الدويل. ودعـا أحـد املـتكلمني إىل أن ينظـر مزيـد مـن البلـدان يف اسـتخدام         
م آخـر  اتفاقية اجلرمية املنظمة كأساس لطلبات تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونيـة. وأفـاد مـتكلِّ   

اإللكتــروين لطلبــات التعــاون الــدويل فيمــا بــني م احملــرز بشــأن مشــروع معاهــدة اإلرســال عــن التقــدُّ
األمريكية؛ وذلك كبديل جديـد  - السلطات املركزية، يف إطار مؤمتر وزراء العدل يف البلدان اإليبريية

  يكفل تسريع التعاون الدويل.
وأعرب عدد من املتكلمني عن تقديرهم ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية   -٩٤

أدوات خمتلفــة لتيســري التعــاون الــدويل، ومنــها الــدليل اإللكتــروين للســلطات الوطنيــة  الســتحداثه
  املختصة، وأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وبوابة إدارة املعارف "شريلوك".
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    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - باء  
، مشـروَع  ٢٠١٦األول/أكتـوبر   تشرين ٢١اعتمد املؤمتر، يف جلسته العاشرة املعقودة يف   - ٩٥

متـــه األرجنـــتني وأســـتراليا وإســـرائيل وإكـــوادور ) قدCTOC/COP/2016/L.4/Rev.2َّحـــاً (قـــرارٍ منقَّ
لالطِّـالع علـى   ومجهورية كوريا وكندا واملكسيك واململكة املتحدة والواليات املتحـدة واليابـان. (  

اعتمــاد مشــروع القــرار، تــال ممثِّــل  ). وقبــل٨/١الــنص، انظــر الفصــل األول، القســم ألــف، القــرار 
  )٣٢(لألمانة بياناً عن اآلثار املالية املترتِّبة على اعتماده.

    
    املساعدة التقنية  - سابعاً 

 ، يف٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٠نظـــر املـــؤمتر، يف جلســـته الســـابعة املعقـــودة يف   -٩٦
أجـل النظـر يف هـذا البنـد، ُعـرض      من جدول األعمال، املعنون "املساعدة التقنيـة". ومـن    ٥ البند

على املؤمتر تقريـر األمانـة عـن تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الـدول يف تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة            
  ).CTOC/COP/2016/10ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا (

  .وألقى ممثِّل لألمانة كلمةً استهالليةً  -٩٧
لَّمت رئيسة االجتمـاع التاسـع لفريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملسـاعدة         وتك  -٩٨

  .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩إىل  ١٧التقنية، املعقود من 
  وتكلَّم أيضا ممثلو جنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية وتونس وإكوادور.  -٩٩
    

    املداوالت  - ألف  
اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملســاعدة التقنيــة يف اجتماعــه   قــدَّمت رئيســة فريــق   -١٠٠

  التاسع التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل.
وأكَّد املتكلمـون أنَّ املسـاعدة التقنيـة هـي عنصـر مكمِّـل لتنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة             -١٠١

الـيت يوفرهـا مكتـب األمـم      والربوتوكوالت امللحقة هبا وأعربـوا عـن تقـديرهم للمسـاعدة التقنيـة     
ات واجلرمية والنهج االستراتيجي املعتمد يف إطار براجمه القطرية واإلقليميـة  خدِّراملتحدة املعين بامل

  والعاملية يف ذلك الشأن.
وأعــرب املتكلمــون عــن ترحيبــهم بــاألدوات الــيت اســتحدثها املكتــب وتقــديرهم هلــا،     -١٠٢
فة باسم بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرميـة  سيما بوابة إدارة املعارف املعرو وال
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CTOC/COP/2016/15 

 

V.16-09510 55/57 
 

(بوابــة "شــريلوك") وأداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. وأهــاب أحــد املــتكلمني    
  بالدول أن تقدم مسامهات مالية من أجل تطوير تلك األدوات.

وطنيــة لتنفيــذ االتفاقيــة    وأكَّــد أحــد املــتكلمني علــى أنَّ وضــع واعتمــاد تشــريعات        -١٠٣
والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا مــن أجــل االمتثــال لاللتزامــات الــيت متليهــا تلــك الصــكوك لــيس    

االً كافياً، إذ ينبغي أيضاً توفري ما يكفي من موارد وقدرات لتنفيـذ تلـك التشـريعات تنفيـذاً فعَّـ     
  يف إطار من احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان.

املتكلمني إىل العقبات اليت متنع التعاون الفعال يف مصادرة عائـدات اجلرميـة،    وأشار أحد  -١٠٤
مثل قصور القدرة علـى إجـراء التحقيقـات املاليـة لـدى أجهـزة إنفـاذ القـوانني والتـأخر يف تنفيـذ           
طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وطول اإلجراءات املطلوبـة يف هـذا الشـأن. وأشـري إىل احلاجـة      

  فري التدريب يف هذا الشأن والتدريب على استخدام أدوات املكتب ذات الصلة.إىل تو
وأشار بعض املتكلمني مع التقدير إىل هنج "الربط بني الشبكات" الذي اعتمـده املكتـب     -١٠٥

ويطبقه من خالل شبكات خمتلفة منها شبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزيـة واملـدعني العـامني    
نظمة وشبكة املدعني العامني والسـلطات املركزيـة مـن بلـدان املصـدر والعبـور       ملكافحة اجلرمية امل
ي للجرمية املنظمة عرب الوطنية يف آسيا الوسـطى وجنـوب القوقـاز. كمـا أكَّـد      واملقصد يف التصدِّ

املتكلمون جمدَّداً أمهية استخدام الشبكات غري الرمسية كمنابر للتعاون اإلقليمي والدويل من أجل 
  لعمل على مكافحة اجلرمية املنظمة بكل أشكاهلا، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.تعزيز ا

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - باء  

، مشـروَع  ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١اعتمد املؤمتر، يف جلسته العاشـرة املعقـودة يف     - ١٠٦
، رئيسة فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعـين باملسـاعدة التقنيـة    مته) قدCTOC/COP/2016/L.7َّقرارٍ (

). وقبـل  ٨/٤لالطِّالع على النص، انظر الفصل األول، القسم ألـف، القـرار   . (لة شفويابصيغته املعدَّ
  )٣٣(اعتماد مشروع القرار، تال ممثِّل لألمانة بياناً عن اآلثار املالية املترتِّبة على اعتماده.

    
    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - ثامناً  

 ٦  يف البنـد ، ٢٠١٦تشرين األول/أكتـوبر   ٢١العاشرة املعقودة يف نظر املؤمتر، يف جلسته   - ١٠٧
 وكانـت معروضـة علـى املـؤمتر،     من جدول األعمال املعنون "املسـائل املاليـة واملتعلقـة بامليزانيـة".    

  ).CTOC/COP/2016/14( األمانة عن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانيةرة للنظر يف هذا البند، مذكِّ
                                                                    

  )٣٣(  CTOC/COP/2016/CRP.5.املرفق الرابع ، 



CTOC/COP/2016/15

 

56/57 V.16-09510 
 

  .وألقى ممثِّل لألمانة كلمةً استهالليةً  -١٠٨
  وألقى كلمة ممثلُ الواليات املتحدة.  -١٠٩

    
    املداوالت    

بتزايــد التربعــات املقدَّمــة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       ب أحــد املــتكلمني  رحَّــ  -١١٠
باملخدِّرات واجلرمية، حسبما أبلغت عنه األمانة؛ وأعرب عـن تأييـده لـربامج املكتـب وكـذلك      

  للجهود اليت يبذهلا موظفو املكتب امليدانيون من أجل تنفيذ تلك الربامج.
    

    جدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر التاسعة  - تاسعاً  
ــوبر  ٢١، يف جلســته العاشــرة املعقــودة يف  املــؤمترنظــر   -١١١ ، يف ٢٠١٦تشــرين األول/أكت
ت لـدورة املـؤمتر التاسـعة". وكانـت     من جدول أعماله املعنون "جـدول األعمـال املؤقَّـ    ٧البند 

مكتـب   األمانة قد أعدت مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة املـؤمتر التاسـعة بالتشـاور مـع    
  من النظام الداخلي. ٨املؤمتر، وفقاً للمادة 

    
    اختذه املؤمتراإلجراء الذي     

، جـدول  ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١املؤمتر، يف جلسـته العاشـرة املعقـودة يف     أقرَّ  -١١٢
كان  )CTOC/COP/2016/L.2األعمال املؤقت لدورته التاسعة بصيغته الواردة يف مشروع مقرَّر (

). ٨/١قد قدَّمه املكتب املوسَّع. (لالطالع على النص، انظـر الفصـل األول، القسـم بـاء، املقـرَّر      
  .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩إىل  ١٥ر املؤمتر أن ُتعقد دورته التاسعة يف الفترة من وقرَّ
    

    مسائل أخرى  - عاشراً  
ــودة يف     -١١٣ ــاء جلســته العاشــرة املعق ــؤمتر، أثن ــوبر   ٢١ نظــر امل ، ٢٠١٦تشــرين األول/أكت
  ل أعماله، املعنون "مسائل أخرى".من جدو ٨البند   يف
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر    
، ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢١اعتمـــد املـــؤمتر، يف جلســـته العاشـــرة املعقـــودة يف    -١١٤

لالطِّالع علـى الـنص،   مه املكتب املوسَّع. () كان قد قدCTOC/COP/2016/L.3َّمشروَع مقرَّرٍ (
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). وقبـل اعتمـاد مشـروع املقـرر، تـال ممثِّـل لألمانـة        ٨/٢انظر الفصل األول، القسم باء، املقرَّر 
  )٣٤(بياناً عن اآلثار املالية املترتِّبة على اعتماده.

    
    اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثامنة - حادي عشر

التقريـَر   ،٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١املعقودة يف اعتمد املؤمتر، يف جلسته العاشرة   -١١٥
  ).Add.8إىل  Add.1، وCTOC/COP/2016/L.1( الثامنة، بصيغته املعدَّلة شفوياعن أعمال دورته 
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