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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥فيينا، 
   من جدول األعمال٢البند 

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

      مشروع قرار منقَّح: إيطاليا    
  كافحة اجلرمية املنظَّمة دة ملاألمم املتحضمان التنفيذ الفعَّال التفاقية     

      *عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  

كفالـة  "، واملعنـون    ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢، املؤرَّخ   ٥/١ قراره   إذ يستذكر   
ألمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت  التنفيــذ الفعَّــال التفاقيــة ا

  ،"امللحقة هبا

 أمهيـة التـرويج لتـصديق مجيـع الـدول علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة                وإذ يضع يف اعتبـاره      
 وتنفيـذها لتلـك الـصكوك       )١(،ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا          

  ماً،تنفيذاً تا

 أمهيـــة االتفاقيـــة والربوتوكـــوالت امللحقـــة هبـــا باعتبارهـــا األدوات  وإذ يؤكِّـــد جمـــدَّداً  
  الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل من أجل مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،

                                                         
 .هذه الوثيقة صادرة دون حترير  *  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥دات ، اجمللّجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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 مبا تبذله الدول األطراف من جهود لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة         وإذ يعترف   
   بذل مزيد من اجلهود لالستفادة من تلك الصكوك استفادة تامة وفعَّالة،رك أنه يلزميدهبا، وإذ 

 على ضرورة التنفيذ التام والفعَّال خلطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحـة             وإذ يشدِّد   
 وإذ يرى أنَّ هذه اخلطة ستؤّدي، ضمن مجلـة أمـور، إىل تعزيـز التعـاون                 )٢(االجتار باألشخاص، 

ــة اجلرميــة     وحتــسني  ــذ اتفاقي ــة إىل مكافحــة االجتــار باألشــخاص وإىل تنفي ــسيق اجلهــود الرامي تن
  املنظَّمة وبروتوكول االجتار باألشخاص تنفيذاً تاماً،

إنـشاء األمـني العـام فرقـة عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة                  وإذ يالحظ مع التقـدير        
ر باملخدِّرات، باعتبارمها َخطَرين يهـّددان األمـن   باجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية واالجتا   

واالستقرار، لكي تستحدث، ضمن إطـار منظومـة األمـم املتحـدة، هنجـاً فعَّـاالً وشـامالً بـشأن                    
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واالجتار باملخـدرات، وإذ يؤكـد جمـدداً دور الـدول األعـضاء البـالغ                  

  األمم املتحدة،األمهية، حسبما هو مبيَّن يف ميثاق 

 جبــدوى جلــسة اإلحاطــة الرفيعــة املــستوى عــن التحــّديات القائمــة يف جمــال    وإذ ينــوِّه  
ــورك         ــدت يف نيويـ ــيت ُعقـ ــدِّرات، الـ ــار باملخـ ــة واالجتـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظَّمـ ــة اجلرميـ   مكافحـ

ة ، باعتبارها جهداً إضافياً من جانـب اجملتمـع الـدويل ملواجهـة اجلرميـ         ٢٠١٢فرباير  / شباط ٧يف  
  املنظَّمة عرب الوطنية،

ــستذكر   ــة      وإذ ي ــع اجلرمي ــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملن  أنَّ املوضــوع احملــوري مل
إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة       "والعدالة اجلنائية سيكون    

ادة القــانون علــى األوســع مــن أجــل التــصّدي للتحــديات االجتماعيــة واالقتــصادية وتعزيــز ســي 
  ،"الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور

 جــدوى تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا ضــمن إطــار أنــشطة   وإذ يــدرك  
األمم املتحدة املتعلقة بسيادة القانون، وكذلك بالنظر إىل إعداد جـدول أعمـال األمـم املتحـدة               

  ،٢٠١٥للتنمية بعد عام 

ــق    ــة،      ظوإذ يالحــظ بقل ــة املنظَّمــة عــرب الوطني ــدة للجرمي   هــور أشــكال وجوانــب جدي
وإذ يؤكِّد جمّدداً أنَّ االتفاقية، بصفتها صكًّا عامليـاً حيظـى بانـضمام واسـع النطـاق، تتـيح نطاقـاً                     

  واسعاً للتعاون على التصّدي ألشكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية احلالية واملستجّدة،

                                                         
  .٦٤/٢٩٣امة قرار اجلمعية الع )2(  
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بشأن ما للجرمية املنظَّمة من تـأثري سـليب علـى حقـوق اإلنـسان       وإذ يساوره بالغ القلق    
وسيادة القانون واألمـن والتنميـة، وكـذلك إزاء تعقُّـد اجلرميـة املنظَّمـة وتنوُّعهـا وجوانبـها عـرب                     

  الوطنية وصالهتا بأنشطة إجرامية أخرى، وبأنشطة إرهابية يف بعض احلاالت،

وسَّعة للتعاون الـدويل يف خمتلـف جمـاالت مكافحـة      أنَّ االتفاقية توفِّر فرصاً م    وإذ يدرك   
اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة، وتنطــوي يف هــذا الــشأن علــى إمكانــات مل ُتستكــشف بعــد          

  استكشافاً تاماً،

 أنَّ املساعدة التقنية هي ضرورة أساسية لتحقيق التنفيذ العـاملي الفعَّـال        وإذ يدرك أيضاً    
  ة هبا،لالتفاقية والربوتوكوالت امللحق

 أنَّ هناك حاجـة إىل معلومـات دقيقـة عـن اجتاهـات وأمنـاط اإلجـرام        وإذ يدرك كذلك    
على نطاق العامل، مبا يف ذلك عن أشكال اإلجرام املنظَّم اجلديـدة والناشـئة، وأنـه يلـزم حتـسني                    

  نوعية البيانات املتعلقة باجلرمية املنظَّمة ونطاق تلك البيانات واكتماهلا،

ي، الـذي شـاركت فيـه          بنتائج برنـامج االسـتعراض التجـريب        مع التقدير  وإذ حييط علماً    
جمموعة دول أطراف متطوعة مـن خمتلـف اجملموعـات اإلقليميـة، وبـالتقرير املتعلـق بتقيـيم هـذه                    

  ،")أداة أومنيبوس("العملية، وبإجناز قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة 

ة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وفقــاً لقــراري بإعــداد مكتــب األمــم املتحــدوإذ يرحِّــب   
، خالصــة لقــضايا اجلرميــة   ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢، املــؤرخني ٥/٨ و٥/١املــؤمتر 

املنظَّمة، والدليل العملـي لتـسهيل صـياغة طلبـات تـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة                    
ملـي لتـسهيل التعـاون الـدويل واألقـاليمي         مـن االتفاقيـة، والـدليل الع       ١٨ و ١٦مبقتضى املادتني   

  ألغراض املصادرة يف إطار مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،

ــدير    -١   ــع التق ــم املتحــدة ملكافحــة     يالحــظ م ــة األم ــدد األطــراف يف اتفاقي  أنَّ ع
مل  طرفــاً، ويكــرِّر دعوتــه الــدولَ األعــضاَء الــيت   ١٧٢ قــد بلــغ )٣(اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة 

 أو مل تنـضّم إليهـا َبعـُد، أن تنظـر يف           )٤(تصدِّق بعُد على االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،         
  ذلك، وحيث الدولَ األطراف على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذاً تاماً؛

،  مكتَب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية علـى مواصـله العمـل            يشجِّع  -٢  
بالتشاور مع الدول األعضاء، علـى تعزيـز اسـتخدام االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا مـن           

                                                         
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د  اجمللّاملرجع نفسه، )3(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧دات ، اجمللّاملرجع نفسه )4(  
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أجــل التــصّدي لألخطــار الــيت تطرحهــا اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق     
  مبختلف أشكال اجلرائم املندرجة ضمن نطاق االتفاقية واليت هتّم مجيع الدول األعضاء؛

 باعتمــاد املــؤمتر، يف دورتــه الــسادسة، آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة   بيرحِّــ[  -٣  
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، الـيت هتـدف إىل                
مــساعدة الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، ويــدعو الــدول   

ــذ، مبــا فيهــا     األطــراف إىل املــشا  ــالريمو املعــين باســتعراض التنفي ــق ب ــشطة فري ــة يف أن ركة الفعَّال
األنــشطة املتعلقــة باالجتاهــات ومــسائل التنفيــذ املــستجّدة واالحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة، 

  ؛]ضمن نطاق اإلطار املرجعي املتفق عليه آللية االستعراض

رات واجلرميــة أن يواصــل،   إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ    يطلــب  -٤  
 مع الـدول األعـضاء وبالتعـاون مـع معاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة              بالتشاور

والعدالة اجلنائية، أنشطته الراميـة إىل تـدعيم مجـع البيانـات الدقيقـة واملوثوقـة والقابلـة للمقارنـة                    
 ٢٨ات واإلبـالغ عنـها، وفقـاً للمـادة     عن اجتاهات اجلرمية املنظَّمة وأمناطهـا وحتليـل تلـك البيانـ       

  من االتفاقية؛

 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل                يطلب أيضاً   -٥  
ــاون إىل          ــد التع ــّد ي ــة وم ــن خــالل محــالت دعائي ــة، م ــة املنظَّم ــسلبية للجرمي ــار ال ــة باآلث التوعي

ا، وُيثين على املكتـب ملـا يـصدره مـن       املنظمات األهلية والقطاع اخلاص وإقامة شراكات معهم      
إعالنات لعموم الناس بشأن اجلرمية املنظَّمة، وملا ينظِّمه من محالت إعالمية مستمرة، ويـشجِّع              

  الدول األطراف على دعم تلك احلملة على النحو املناسب؛

 إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يـنظم               يطلب كذلك   -٦  
طة إلطالع الدول األعضاء على األنشطة اليت تقوم هبا فرقـة عمـل منظومـة األمـم             جلسات إحا 

املتحدة املعنية باجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات، باعتبارمهـا خطـرين             
  يهّددان األمن واالستقرار؛

 مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي            إىليطلب    -٧  
املساعدة التقنية من أجل دعـم واسـتكمال الـربامج واألنـشطة الوطنيـة واإلقليميـة واملواضـيعية،                  

  تبعاً الحتياجات الدول األعضاء وأولوياهتا يف جمال مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛

م املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى االسـتفادة ممـا          مكتـب األمـ    يشجِّع  -٨  
اسُتحدث من أدوات للمساعدة التقنية، مثـل األدلـة العمليـة واخلالصـات واألدوات القانونيـة،                
وعلى مواصـلة اسـتحداث أدوات جديـدة، حـسب االقتـضاء، بغيـة حتـسني قـدرة الـدول علـى                      
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طلــب إىل املكتــب أن يــرّوج ويعّمــم تلــك     تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، وي    
األدوات وأن يواصل تسهيل تبادل التجارب واملمارسات اجليـدة بـني املمارسـني، مبـا يف ذلـك                  
من خالل بّوابة إدارة املعارف يف براجمية تقاسم املوارد اإللكترونية والقـوانني اخلاصـة مبكافحـة                

  ن خالصات القضايا؛اجلرمية املنظَّمة، ورسالة إخبارية عرب اإلنترنت ع

 مبا يبذله مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، بالتـشاور                يعترف  -٩  
مع الدول األعضاء، من جهود متواصلة لصوغ هنج برناجمي متكامل، يضّم الـربامج املواضـيعية               

تقنيـة، ويـشجِّع     املتعلقتني بوضع املعـايري وتقـدمي املـساعدة ال         بواليتيهواإلقليمية، من أجل الوفاء     
الــدولَ األطــراف علــى االســتفادة مــن أنــشطة املــساعدة التقنيــة املدرجــة ضــمن بــرامج املكتــب 

  اإلقليمية من أجل زيادة التعاون اإلقليمي على مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛

ــ  -١٠   ــدويل،      بيرحِّ ــق العامــل املعــين بالتعــاون ال ــيت اضــطلع هبــا الفري ــشطة ال  باألن
 إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل، بالتعـاون مـع الـدول                    ويطلب

األعضاء، إنشاء شبكات وآليـات أخـرى لتيـسري التعـاون الرمسـي وغـري الرمسـي، بوسـائل منـها                     
عقد اجتماعات إقليمية وأقاليميـة وتبـادل التجـارب بـني املمارسـني، بغيـة إجـراء تقيـيم إمجـايل                    

  كتسبة وتقامسها من خالل األدوات واآلليات املذكورة أعاله؛للمعارف امل

 باملناقشات املوضوعية واألنشطة الـيت اضـطلع هبـا الفريـق العامـل           أيضاً بيرحِّ  -١١  
املعــين باالجتــار باألشــخاص والفريــق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين والفريــق العامــل املعــين   

ــوِّه مبــسامهتها يف   ــة، وين ــة    باألســلحة الناري ــة املكمِّل ــام للربوتوكــوالت الثالث ــذ الت ــسهيل التنفي  ت
  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛

، حـسب   ُت عمله يف املستقبل    جماال وأن جتسِّد والية الفريق العامل    تستمر   أن يقرِّر  -١٢  
ب بورقـة املناقـشة الـيت أعـدها مكتـب            ويرحِّـ  )٥( يف تقرير الفريق العامل،    ةَ الوارد تاالقتضاء، التوصيا 

األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـشأن اسـتغالل حالـة االستـضعاف وغريهـا مـن الوسـائل                       
املذكورة يف تعريف االجتار باألشخاص، ويطلب إىل األمانة أن تواصل عملها املتعلق بتحليل املفاهيم 

  قارير التقنية املشاهبة؛ األساسية لربوتوكول االجتار باألشخاص مع الت

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يزيد مـن عملـه              يطلب  -١٣  
بني الوكاالت بشأن اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص، وخـصوصاً عمـل الفريـق                

تخدام املشترك بني الوكاالت للتنـسيق يف جمـال مكافحـة االجتـار باألشـخاص، وأن يـرّوج السـ            

                                                         
  )5( CTOC/COP/WG.4/2011/8 ٥١-٤٦، الفقرات.  
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التكنولوجيـات اجلديـدة يف زيــادة الـوعي مبــسألة االجتـار باألشــخاص، مـن خــالل أنـشطة مثــل       
التدريس االفتراض، وإشراك املراهقني والشباب يف صوغ االستراتيجيات الوقائية، لكي يظلّـوا            

  على وعي باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت استخداماً مسؤوالً؛

 املناقشة املشتركة بشأن االجتار باملمتلكات الثقافية الـيت أجراهـا      بنتائج بيرحِّ  -١٤  
فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية والفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل،                 
واليت ُعقدت أثناء الدورة الـسادسة، ويـشجع الـدول األعـضاء واألمانـة علـى القيـام مبزيـد مـن                      

املسألة، ويطلب إىل األمانة أن تعّد مبادئ توجيهية بشأن التدابري املتخـذة يف             العمل بشأن هذه    
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجـل التـصدي لالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، وأن تعـرض                   
تلك املبادئ التوجيهية، بعد وضعها يف صيغتها النهائية، على مؤمتر األطراف لكـي يـستخدمها    

  فيذ االتفاقية؛يف أغراض تن

ــرِّر  -١٥   ــادل املعلومــات عــن التجــارب واملمارســات   يق ــق   مواصــلة تب ــة بتطبي  املتعلق
الـيت تنـدرج ضـمن    وجوانبـها احلاليـة واجلديـدة     عرب الوطنيـة  املنظَّمةجلرمية اشكال االتفاقية على أ  

ىل الفريق العامـل  لدول األطراف، وهلذه الغاية يطلب إلل شاغالً مشتركاً    نطاق االتفاقية واليت متثِّ   
  املعين بالتعاون الدويل أن يتبادل املعلومات عن التجارب واملمارسات يف هذا امليدان؛

 تطبيــق بــشأن بــالتقرير املتعلــق باملــساعدة التقنيــة املقدَّمــة إىل الــدول      يرحِّــب  -١٦  
رميـة الـسيربانية    مثـل اجل )٦( عرب الوطنية،  املنظَّمةتفاقية على األشكال واجلوانب اجلديدة للجرمية       اال

ــة    ــة البيئي ــة واجلرمي ــة   واالجتــار بوالقرصــنة البحري ــة واالجتــار باألعــضاء واألدوي املمتلكــات الثقافي
قوانينـها الداخليـة، حـسب االقتـضاء،         األطراف على املضي يف تدعيم       املغشوشة، ويشجِّع الدولَ  

جلديدة، مبا يف ذلك عنـدما  ها ا عرب الوطنية وجوانب   املنظَّمةجلرمية  ا منع ومكافحة أشكال     من أجل 
سق مع أحكام االتفاقية، ويطلب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              على حنو يتَّ  ترتكب يف البحر،    

  باملخدِّرات واجلرمية أن يدعم الدول األطراف باملساعدة التقنية املناسبة؛

  مــن االتفاقيــة، ويــشّجعها علــى٣١ انتبــاه الــدول األطــراف إىل املــادة يــسترعي  -١٧  
  صوغ استراتيجيات وسياسات وتدابري مناسبة هتدف إىل منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛

 املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ذات الـــصلة واجملتمـــع املـــدين، مبـــا فيـــه عيـــشّج  -١٨  
املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، علـى تـدعيم تعاوهنـا وعملـها مـع الـدول األطـراف يف                    

  توكوالت امللحقة هبا من أجل حتقيق تنفيذها بصورة تامة؛االتفاقية والربو

                                                         
  )6( CTOC/COP/2012/7. 
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حيثُّ الدول األطراف على تقدمي تربعات وافية إىل احلساب املنشأ وفقاً للفقـرة               -١٩  
 من االتفاقية هبدف توفري املساعدة التقنية، ويـدعو الـدول األعـضاء وسـائر               ٣٠من املادة   ) ج (٢

  عن امليزانية وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد خارجة 

 الدولَ األطراف أيضاً علـى تـشجيع العمـل، ضـمن نطـاق منظومـة األمـم                  حيثُّ  -٢٠  
 عـرب الوطنيـة،     املنظَّمـة املتحدة، على اختـاذ تـدابري اسـتراتيجية واسـتباقية ومشوليـة ملواجهـة اجلرميـة                 

 التدابري املتَّخذة لتنفيـذ هـذا       تقريراً عن ، يف دورته السابعة،     ويطلب إىل األمانة أن تقدِّم إىل املؤمتر      
  . عرب الوطنية يف صميم عمل منظومة األمم املتحدةاملنظَّمةالقرار وإلدماج التصّدي للجرمية 

 


