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   مقدمة   -أوال  
أُنشـئت اللجـنة املخصصـة لوضـع اتفاقـية ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مبقتضى                  -١

 .١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٥٣/١١١قرار اجلمعية العامة 

فحة اجلرمية املنظمة عرب  من اتفاقية األمم املتحدة ملكا٣٢ مـن املادة    ٢وتقضـي الفقـرة      -٢
بـأن يعـتمد مؤمتر األطراف يف االتفاقية    ) ٥٥/٢٥املـرفق األول بقـرار اجلمعـية العامـة          (الوطنـية   

ووفقا للفقرة .  مـن تلك املادة ٤ و٣نظامـا داخلـيا وقواعـد حتكـم األنشـطة املبّيـنة يف الفقـرتني             
، قــررت ٢٠٠٠مــرب نوف/ تشــرين الــثاين ١٥ املــؤرخ ٥٥/٢٥ مــن قــرار اجلمعــية العامــة    ١٠

اجلمعـية بـأن تكمل اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مهامها           
الناشـئة عــن وضـع اتفاقــية مكافحـة اجلــرمية املــنظمة بـأن تعقــد اجـتماعا قــبل وقـت كــاف مــن       

ؤمتــر انعقــاد الــدورة األوىل ملؤمتــر األطــراف، مــن أجــل إعــداد مشــروع نــص الــنظام الداخــلي مل
 من االتفاقية واليت ستحال إىل ٣٢األطـراف وغـريه مـن القواعـد واآللـيات املذكـورة يف املـادة           

 .مؤمتر األطراف يف دورته األوىل للنظر فيها واختاذ اجراء بشأهنا
  

   تنظيم الدورة     -ثانيا  
  افتتاح الدورة      -ألف   

مة عـرب الوطنية دورهتا   عقـدت اللجـنة املخصصـة لوضـع اتفاقـية ملكافحـة اجلـرمية املـنظ                -٣
 . جلسات١٠، وعقدت أثناءها ٢٠٠٤فرباير / شباط٦ إىل ٢الثالثة عشرة يف فيينا من 

 ٣١ املؤرخني ٥٥/٢٥٥ و٥٥/٢٥وكانـت اجلمعـية العامـة قـد اعـتمدت، يف قراريها        -٤
وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف  . ، االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا        ٢٠٠١مـايو   /أيـار 
ودخــل بــروتوكول مــنع وقمــع ومعاقــبة االجتــار باألشــخاص،       . ٢٠٠٣ســبتمرب  / أيلــول٢٩

ــنفاذ يف     ــيز الـ ــال، حـ ــاء واألطفـ ــة النسـ ــانون األول٢٥وخباصـ ــمرب / كـ ــل . ٢٠٠٣ديسـ ودخـ
 كانون  ٢٨بـروتوكول مكافحـة هتريـب املهاجـرين عن طريق الرب والبحر واجلو حيز النفاذ يف                 

ــثاين ــناير /ال ــروتوكول مك . ٢٠٠٤ي ــا ب ــا     أم ــنارية وأجــزائها ومكوناهت افحــة صــنع األســلحة ال
 .والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، فلم يدخل حيز النفاذ بعد

فــرباير، ذكّــر رئــيس اللجــنة املخصصــة بــأن   / شــباط٢ املعقــودة يف ٢٤٠ويف اجللســة  -٥
 :تركيبة أعضاء املكتب، اليت لن تتغّير، هي على النحو التايل

 )ايطاليا(ي الوريوال لويدج  :الرئيس 
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 )اكوادور(بايرون مورخيون أملايدا  :نواب الرئيس  
 )فرنسا(باتريك فيليمور     
 )اليابان(يوكيو تاكاسو     
 )املكسيك(باتريسيا أسبينوسا كانتييانو     
 )باكستان(علي ساروار ناكفي     
 )بولندا(آنا غروبينسكا     
 )سلوفاكيا(ألويز نيمييت     

 )تونس(مي بوقشة سا   

 )جنوب افريقيا(ندابا جون ماكهوبيلي   :املقرر 

وأبلـغ الرئـيس اللجـنة املخصصـة بـأن املكتـب كـان قـد قـرر يف االجتماع الذي عقده             -٦
ــثاين١٢يف  ــناير / كــانون ال ــثة عشــرة    ٢٠٠٤ي ــأن اللجــنة املخصصــة تســتطيع يف دورهتــا الثال  ب

ؤمتـر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة      االنـتهاء مـن إعـداد مشـروع الـنظام الداخـلي مل            
اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية يف ظرف أسبوع واحد بدال من أسبوعني مثلما كان خمططا له يف     

يناير / كانون الثاين١٢وكـان املكتـب قـد شـاطر رؤسـاء األفـرقة االقليمية توصياته يف           . الـبداية 
٢٠٠٤. 

 .ت املكتبووافقت اللجنة املخصصة على توصيا -٧

فـرباير، أعلن الرئيس احلالة الراهنة للتصديق    / شـباط  ٢، املعقـودة يف     ٢٤٠ويف اجللسـة     -٨
عـلى االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبا وحث الدول اليت مل تفعل ذلك بعد على التصديق                  

 .على تلك الصكوك أو االنضمام اليها

ء كلمـتها، سـفري غواتيماال فيديريكو   وَنَعـْت ممـثلة اجلزائـر للجـنة املخصصـة، قـبل إلقـا         -٩
وطلب الرئيس من اللجنة املخصصة أن تلزم دقيقة . أدولفـو أورويـال بـرادو الـذي فاجأتـه املنّية      
 .صمت ترّحما على السيد أورويال برادو

فـرباير، تـرّحم كـل الذيـن ألقـوا كـلمة على          / شـباط  ٢، املعقـودة يف     ٢٤٠ويف اجللسـة     -١٠
 .عربوا عن أحّر تعازيهم ألسرته ولوفد غواتيماالالسيد أورويال برادو، وأ

وحتدثـت ممـثلة اجلزائـر نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف                  -١١
ـــ  ــنفاذ     ٧٧جمموعــة ال ــروتوكوالهتا حــيز ال ــنني مــن ب ــية واث .  والصــني، فرّحبــت بدخــول االتفاق

 (A/AC.254/41)ذي أعدتــه األمانــة وأفــادت بــأن مشــروع الــنظام الداخــلي ملؤمتــر األطــراف الــ 
يشـكل أساسـا جـيدا للمناقشـة والـتفاوض، ولكـنها دعـت إىل احلـذر لتجنـب أي تنازع ممكن                  
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وقالت إن مشروع النظام . بـني نـص ذلك النظام وأحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا       
كـم مسبقا على أي  الداخـلي ينـبغي أن يوفّـر إطـارا اجرائـيا لـلمؤمتر لكـي يعمـل ضـمنه وأال حي            

وأكدت ممثلة اجلزائر أيضا احلاجة إىل جمموعة وجيزة من مواد          . قـرار جوهـري سيتخذه املؤمتر     
ــئا عــلى       ــدورات ال ينــبغي أن يشــكل عب ــنظام الداخــلي، وأعربــت عــن رأيهــا يف أن تواتــر ال ال

ام الداخلي  وفـيما يـتعلق مبشـاركة الـدول املوقّعـة، شددت املمثلة على أن النظ              . الـبلدان النامـية   
ــر وينــبغي أن حيــدد          ــدول املوقّعــة دورا أكــرب يف تصــريف أعمــال املؤمت ــبغي أن يســند إىل ال ين

وفيما يتعلق بتركيبة   . بوضـوح مدى مشاركة منظمات التكامل االقتصادي االقليمية يف املؤمتر         
املكتـب، أعربـت عـن تأيـيدها لـلمرونة يف اشـتراط التصـديق عـلى الـربوتوكولني اللذيـن دخال                
حـيز النفاذ، وذلك بغية اتاحة التوزع اجلغرايف العادل وتيسري املشاركة الكاملة من جانب كل    

ونـادت بـتقدمي املساعدة التقنية واخلربة الفنية   . الـدول األطـراف مـن كـل اجملموعـات االقليمـية       
 .إىل البلدان النامية من أجل تنفيذ تلك الصكوك

دول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء وألقـى ممـثل ايرلـندا كـلمة نـيابة عـن الـ             -١٢
إســتونيا، بولــندا، اجلمهوريــة التشــيكية،  (يف االحتــاد األورويب، وكذلــك عــن الــبلدان املنضــمة  

بلغاريــا، (والــبلدان املرشــحة ) ســلوفاكيا، ســلوفينيا، قــربص، التفــيا، ليتوانــيا، مالطــة، هــنغاريا  
بيــت االســتقرار واملشــاركة والــيت هــي مرشــحة والــبلدان الــيت هــي يف طــور تث) تركــيا، رومانــيا

ــيا اليوغوســالفية ســابقا    (حمــتملة  ــة مقدون ــيا، مجهوري ــيا، صــربيا واجلــبل األســود، كروات ). ألبان
ورحـب ممـثل ايرلـندا يف كلمـته بدخـول االتفاقية واثنني من بروتوكوالهتا حيز النفاذ وسلّم مبا         

رمية من عمل لترويج التصديق على تلك       قـام بـه مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجل              
وشـجع كـل الـدول الـيت مل تصـبح بعـد أطـرافا يف االتفاقـية على التصديق عليها أو                . الصـكوك 

/ االنضـمام الـيها، وذلـك بغـية ضـمان وجود أكرب عدد ممكن من األطراف مع حلول حزيران                   
ــيه  ــر األطــراف     ٢٠٠٤يون ــتعقد فــيه الــدورة األوىل ملؤمت شــروع الــنظام  ورحــب مب.  الــذي س

الداخـلي الـذي أعدتـه األمانـة بصـفته أساسـا جـيدا للـتفاوض أثـناء الـدورة الثالثة عشرة للجنة                       
 .املخصصة

وحتـدث ممـثل أنغـوال نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة الـيت هي أعضاء يف                         -١٣
 عن الدول األعضاء    جمموعـة الـدول االفريقـية، فانضـم إىل الكـلمة اليت ألقتها ممثلة اجلزائر نيابة               

وشـدد املمـثل عـلى أمهـية جنـاح الـدورة الثالـثة عشرة، وأعرب يف               .  والصـني  ٧٧يف جمموعـة الــ    
ــناول املســائل         ــبغي للجــنة املخصصــة أن تقتصــر عــلى ت ــه ين ــاده أن ذلــك الســياق عــن رأي مف

. متر ذاته االجرائـية وأن تـترك املسـائل اجلوهرية، ومنها األحكام املتعلقة باهليئات الفرعية، للمؤ             
وأكـد، اضـافة إىل ذلـك، عـلى أمهـية ضـمان أال يشـكل تواتـر دورات املؤمتـر عبئا على البلدان            
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وفيما يتعلق بتركيبة املكتب، دعا إىل ضرورة مراعاة التوزع واملشاركة على أساس            . االفريقـية 
ساعدة وعـالوة عـلى ذلـك، ناشـد اجملـتمع الـدويل أن يزّود الدول االفريقية بامل            . جغـرايف عـادل   

 .التقنية واخلربة الفنية الالزمتني للتصديق على تلك الصكوك وتنفيذها تنفيذا فعال

وحتـدث ممـثل األردن نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة الـيت هي أعضاء يف              -١٤
جمموعـة الـدول اآلسـيوية، فشـدد عـلى ضـرورة أن يكون مشروع النظام الداخلي متسقا متاما                    

وشـدد يف ذلـك الصـدد على أن تقتصر اللجنة املخصصة على      . اقـية وصـيغتها   مـع أحكـام االتف    
كما شدد على ضرورة    . توفـري االطـار االجرائي للمؤمتر دون مناقشة أي من املسائل اجلوهرية           

مـراعاة توافق اآلراء الذي سيتم التوصل اليه والصيغة املتوازنة اليت سيتم حتقيقها بشأن اآلليات              
وفيما .  من االتفاقية، وذلك بسبب حساسية تلك اآلليات      ٣٢ وفقا للمادة    الـيت يعتزم إنشاؤها   

يـتعلق بتركيـبة املكتـب، أبـدى تأيـيده للـرأي الـذي أعربـت عـنه ممـثلة اجلزائـر نيابة عن أعضاء              
 . والصني٧٧جمموعة الـ

وحتـدث ممـثل كولومبـيا نـيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف                   -١٥
عـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي فرّحـب بدخـول االتفاقـية واثـنني مـن بروتوكوالهتا                    جممو

وأفــاد بــأن . حـيز الــنفاذ وأعــرب عــن أملــه يف أن يــبدأ قريـبا نفــاذ بــروتوكول األســلحة الــنارية  
وعلّق على . مشـروع الـنظام الداخـلي الـذي أعدته األمانة يشكل أساسا جيدا ملواصلة املناقشة      

يت ختـص اعـتماد القرارات من قبل املؤمتر، فرّحب يف ذلك الصدد بالقاعدة اليت تقضي    املـادة الـ   
وطلــب إىل األمانــة أن توفــر معلومــات مفصــلة عــن . باتاحــة صــوت واحــد لكــل دولــة طــرف

اجلوانـب املـتعلقة بامليزانـية واجلوانـب املالـية املترتـبة عـلى عقـد املؤمتـر، وشـدد على ضرورة أن            
 .الداخلي صراحة إىل فيينا كمكان لعقد مؤمتر األطرافيشري مشروع النظام 

وأبلـغ ممـثل الـربازيل عـن إيـداع بلده يف اآلونة األخرية صكوك تصديقه على االتفاقية                 -١٦
ــة يف         ــأن تلــك خطــوة هام ــيدا ب ــرتوكول االجتــار باألشــخاص، مف ــروتوكول املهاجــرين وب وب

 .مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

الكويــت عـلى أن الــنظام الداخـلي ينـبغي أن جيســد آراء الـدول األعضــاء     وشـدد ممـثل    -١٧
بغــية حتقــيق أهــداف املؤمتــر الرئيســية، وهــي حتســني قــدرة الــدول األطــراف يف االتفاقــية عــلى   

 .مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وترويج تنفيذ االتفاقية واستعراضه

د الــيت تــبذهلا حكومــته يف تــرويج تدابــري  وأبلــغ ممــثل الــيابان اللجــنة املخصصــة بــاجلهو  -١٨
عاملـية ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وخاصة يف مساعدة البلدان النامية، وعلى األخص        
تلـك املوجـودة يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، على تعزيز نظمها اجلنائية والقضائية واملتعلقة                  
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اليابان دخل املرحلة األخرية من التحضريات      وأشـار عـالوة عـلى ذلك إىل أن          . بإنفـاذ القـانون   
 .للتصديق على االتفاقية

وحتـدث ممـثل ايطالـيا نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة الـيت هي أعضاء يف                -١٩
 .جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى فترّحم على الفقيد السيد أورويال برادو

كـل الوفـود ملـا تفّوهـت به من عبارات لطيفة        وأعربـت ممـثلة غواتـيماال عـن شـكرها ل           -٢٠
 .ترّحما على الفقيد السيد أورويال برادو

وأعــرب ممــثل املغــرب عــن ارتــياحه لدخــول االتفاقــية واثــنني مــن بــروتوكوالهتا حــيز    -٢١
الـنفاذ، مشــريا إىل أن ذلــك جيســد االلــتزام السياســي للمجــتمع الــدويل بشــأن مكافحــة اجلــرمية  

وشدد على أنه ينبغي للمؤمتر أن يساهم يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا           . املـنظمة عرب الوطنية   
تنفــيذا فعــاال، وأكــد يف ذلــك الصــدد عــلى أن الــتعاون الــتقين والتدريــب والوقايــة متــثل كــلها    

 .شواغل ذات أولوية لدى البلدان النامية

ى االتفاقــية وأفــاد ممــثل جــنوب أفريقــيا بــأن بلــده ســُيوِدع قريــبا صــكوك تصــديقه عــل   -٢٢
ــروتوكوالهتا ــرمية،     . وبـ ــدالت اجلـ ــام يف معـ ــاض هـ ــيق اخنفـ ــل إىل حتقـ ــلى أن التوصـ ــدد عـ وشـ

وخصوصـا تلـك الـيت ترتكـبها مجاعـات اجرامية منظمة، سيساهم يف تنمية افريقيا وفقا ملا هو                   
 .وارد يف الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا

  
  احلضور    -باء  

كما حضر الدورة الثالثة .  دولة٩٤ة املخصصة ممثلو    حضـر الـدورة الثالثة عشرة للجن       -٢٣
عشــرة مراقــبون عــن مــنظمات يف مــنظومة األمــم املــتحدة، وعــن معــاهد شــبكة بــرنامج األمــم  

. دولية ومنظمات غري حكومية   -املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وعن منظمات حكومية         
 . يف الدورةويتضمن املرفق األول هبذا التقرير قائمة املشاركني

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال                -جيم   

 ٢٤٠أقـرت اللجـنة املخصصة جدول األعمال التايل لدورهتا الثالثة عشرة يف جلستها         -٢٤
 :٢٠٠٤فرباير / شباط٢املعقودة يف 

 .ة عشرة للجنة املخصصةلثافتتاح الدورة الثا -١ 

 .اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢ 
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لــنظر يف مشــروع الــنظام الداخــلي ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية األمــم املــتحدة ا -٣ 
 .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ــية   -٤  ــرار الصــيغة النهائ ــنظام الداخــلي ملؤمتــر األطــراف يف   وضــع واق ملشــروع ال
 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 .ة عشرةلثجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثااعتماد تقرير الل -٥ 
  

  الوثائق   -دال  
كـان معروضـا عـلى اللجـنة املخصصة، يف دورهتا الثالثة عشرة، إضافة إىل الوثائق اليت          -٢٥

أعدهتـا األمانـة، وثـائق تتضـمن اقـتراحات ومسـامهات مقدمـة مـن حكومـات أملانـيا والسـنغال            
 .تضمن املرفق الثاين هبذا التقرير قائمة بالوثائقوي. والكويت واملغرب وهولندا واليابان

  
 النظر يف مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية -ثالثا 

   األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
/  شباط٦ إىل ٢ املعقودة من ٢٤٨ – ٢٤٠نظـرت اللجـنة املخصصـة، أثناء جلساهتا          -٢٦

ــرباير، يف كــل أ  ــتحدة      ف ــية األمــم امل ــنظام الداخــلي ملؤمتــر األطــراف يف اتفاق حكــام مشــروع ال
واسـتندت يف عمـلها إىل مشروع النظام الداخلي الذي     . ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية         

ــة  ــه األمانــ ــات   (A/AC.254/41)أعدتــ ــن احلكومــ ــواردة مــ ــامهات الــ ــتراحات واملســ  وإىل االقــ
A/AC.254/L.282)   إىل (L.287 . كـان معروضـا عـلى اللجـنة املخصصة تعديالت ملشروع          كمـا 

 .(A/AC.254/L.290)النظام الداخلي أعدهتا أفرقة عاملة غري رمسية بناء على طلب الرئيس 

وأعربـت الصني عن رغبتها يف أن جيّسد التقرير بياهنا الذي مفاده أهنا حتتفظ باحلق يف             -٢٧
 . أثناء مؤمتر األطراف١٦و ) ي (١ادتني يف امل" اهليئات"الرجوع إىل استعمال التعبري 

، أبـدي فهـم مفـاده أنـه لـن يكون هناك ما مينع متويل الدورات      ٤وفـيما يـتعلق باملـادة      -٢٨
 .اخلاصة ملؤمتر األطراف من موارد امليزانية العادية اذا ما توفرت تلك املوارد

ن مؤمتر األطراف   ، أعربت اللجنة املخصصة عن رأي مفاده أ       ١٤وفـيما يتصـل باملادة       -٢٩
قـد يود استعراض الترتيب املتوخى يف تلك املادة بشأن الصفة القانونية للدول املوقّعة بعد فترة           

وأعربـت اللجـنة املخصصـة عن ذلك الرأي بناء على الفهم الذي      . انتقالـية تـدوم مخسـة أعـوام       
كوســيلة مفــاده أن مــن املستصــوب جــدا متكــني الــدول املوقّعــة مــن املشــاركة بشــكل أنشــط،  
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للتشــجيع عــلى التصــديق مبــزيد مــن الفعالــية عــلى االتفاقــية وبــروتوكوالهتا، عــلى أن يظــل يف   
 .االعتبار أن ذلك التشجيع ميكن أن يزداد فعالية إذا ما كان هناك أجل زمين حمدد

ــادة    -٣٠ ــأن صــيغة امل ــيد ب ــذي مت     ٥٦وأف ــاق ال ــد االتف ــتني االســبانية والفرنســية جتّس  باللغ
 .يف اللجنة املخصصةالتوصل اليه 

، قـررت اللجـنة املخصصة أن تظل صيغة تلك   ٥٧ مـن املـادة   ٢وفـيما يتصـل بالفقـرة       -٣١
وأعربــت اللجـنة املخصصــة عـن فهمهــا أن   .  مــن االتفاقـية ٣٩الفقـرة متســقة مـع صــيغة املـادة    

. ذاهتا من املادة  ١ ال يقصـد منها االنتقاص من املبدأ الوارد يف الفقرة            ٥٧ مـن املـادة      ٢الفقـرة   
ــتكامل االقتصــادي      واضــافة إىل ذلــك، أعربــت اللجــنة املخصصــة عــن فهمهــا أن مــنظمات ال
االقليمـية سـتمارس احلـق يف التصـويت بعـدد مـن األصـوات يساوي عدد الدول األعضاء فيها                

 .اليت هي أطراف يف االتفاقية وحاضرة يف املؤمتر

ــية و     -٣٢ ــتعلقة باملســائل امليزن ــاملواد امل ــيما يتصــل ب ــية وف ــواد (املال ، أوضــح )٧٤ – ٧٢امل
 ٧٤ – ٧٢األمـني، بـناء عـلى طلـب اللجنة املخصصة، أن ما تفهمه األمانة لدى اقتراح املواد             

مكــررا هــو أن الــدورات العاديــة ملؤمتــر األطــراف وأمانــته ســتمول مــن امليزانــية العاديــة لألمــم   
 األمانــة قــبل أن تعــتمد وأفــاد بــأن ذلــك الفهــم يســتند إىل كــلمة شــفوية صــادرة عــن. املــتحدة

. (A/55/PV.62)، حسـبما هـو مبـّين يف احملاضر احلرفية للجمعية      ٥٥/٢٥اجلمعـية العامـة القـرار       
فقـد عملـت األمانـة عـلى أسـاس ذلك الفهم وأعدت اقتراحاهتا اليت يقصد منها أن توفر اطارا                     

متويــل عامــا لــن يؤثــر بــأي شــكل كــان يف قــرارات مؤمتــر األطــراف بشــأن مصــادر ووســائل     
 – ٧٢وأفـاد بـأن اللجـنة املخصصـة وافقت على املواد            . األنشـطة الـيت سـيقرر االضـطالع هبـا         

 . مكررا على أساس ذلك الفهم وقررت جتسيد ذلك يف تقريرها٧٤

ــروتوكول      -٣٣ ــتمويل أنشــطة ب ــية ل والحظــت اللجــنة املخصصــة أن اشــتراط اعــداد ميزان
 مـن مشــروع الــنظام الداخــلي، يقصــد مــنه أال  ٧٢األسـلحة الــنارية، الــذي هــو وارد يف املــادة  

 .يسري إال عندما يدخل ذلك الربوتوكول حيز النفاذ

وأجــرت اللجــنة املخصصــة مناقشــة مستفيضــة حــول الــباب الســادس عشــر، املعــنون     -٣٤
وتبّنـت اللجنة املخصصة الرأي الذي  . (A/AC.254/41)، مـن اقـتراح األمانـة      "اهليـئات الفرعـية   "

اهليئات الفرعية هي مسألة جوهرية وليست اجرائية، خاصة وأن ذلك التعبري      مفـاده أن مسـألة      
وقـــررت اللجـــنة املخصصـــة حـــذف الـــباب الســـادس عشـــر وكـــل  . لـــيس واردا يف االتفاقـــية

االشـارات األخـرى إىل اهليـئات الفرعية من نص مشروع النظام الداخلي وادراج فقرة جديدة      
خصصـة من وراء ذلك هو متكني مؤمتر األطراف من    وأفـيد بـأن غـرض اللجـنة امل        . ٢يف املـادة    
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 من ٣٢أقصـى قـدر مـن املرونة يف مداوالته حول املسائل ذات الصلة باآلليات املرتآة يف املادة      
 .االتفاقية

  
وضع وإقرار الصيغة النهائية ملشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف  -رابعا 

   املنظمة عرب الوطنيةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
فـــرباير، عـــلى / شـــباط٦ املعقـــودة يف ٢٤٨وافقـــت اللجـــنة املخصصـــة، يف جلســـتها  -٣٥

مشـروع الـنظام الداخـلي وقـررت إحالـته إىل مؤمتـر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة         
قا لقرار اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية لكـي يـنظر فـيه ويـتخذ اجـراء بشأنه يف دورته األوىل، وف            

 .٥٥/٢٥اجلمعية العامة 

وهـّنأ املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية الرئيس وكل            -٣٦
الوفــود عــلى الــنجاح الــذي كُلّــل بــه وضــع مشــروع الــنظام الداخــلي بغــية احالــته إىل مؤمتــر      

يت عقدهتـا اللجنة   الـ  ١٣ األطـراف، وأثـىن عـلى روح الـتعاون الـيت سـادت طـوال الـدورات الــ                  
وأفـاد بـأن اللجـنة، بعـد أن انتهـت مـن وضـع اجملموعة األوىل من الصكوك العاملية          . املخصصـة 

حقـا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وضعت يف دورهتا األخرية االطار الذي يكفل ملؤمتر               
 .األطراف، الذي هو آلية تنفيذ تزخر بامكانات كبرية، أن يعمل بفعالية

أو بروتوكوالهتا أن /وحـث املديـر التنفـيذي الدول اليت مل تصّدق بعد على االتفاقية و            -٣٧
تعتـرب الـدورة االفتتاحـية ملؤمتـر األطـراف أجـال غـري رمسي للتصديق حىت يتسىن ألكرب عدد من          

وشدد . الـبلدان املنتمـية إىل كـل املناطق اجلغرافية أن تكون ممثلة يف املؤمتر بصفة مشارك كامل     
ا عــلى احلاجــة إىل بــذل جهــود حمــددة لضــمان دخــول بــروتوكول األســلحة الــنارية حــيز   أيضــ

 .النفاذ، وأعرب يف هذا السياق عن أسفه لبطء التصديق املشهود حىت اآلن

وتعهـد املديـر التنفـيذي بـبذل قصـارى جهـوده ملسـاعدة الـدول، إما منفردة بناء على                     -٣٨
، وناشد يف هذا السياق الدول أن      على تنفيذ االتفاقية  طلـبها وإما جمتمعة أثناء مؤمتر األطراف،        

 .تقدم إىل تلك العملية التزامها السياسي الكامل وكذلك دعمها التقين واملايل

وذكّــر رئــيس اللجــنة املخصصــة بالعملــية الــيت قــادت إىل وضــع االتفاقــية يف صــيغتها     -٣٩
رونة واســتقامة فكــرية النهائــية، وشــكر يف هــذا اخلصــوص كــل الوفــود عــلى مــا أبدتــه مــن مــ   

. وأعــرب أيضــا عــن شــكره لألمانــة ملــا قدمــته مــن دعــم كــامل لــتلك العملــية الطويلــة . وتفــان
وشـدد عـلى أن مسـتقبل االتفاقـية سـيتوقف عـلى مـا ستبديه الدول من ارادة سياسية لتطبيقها            
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لدول وأيـد الرئـيس املديـر التنفـيذي يف الـنداء الـذي وجهـه بشـأن تصـديق مـزيد من ا            . بفعالـية 
 .على االتفاقية وبروتوكوالهتا الثالثة، مبا فيها بروتوكول األسلحة النارية

  
   اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثالثة عشرة -خامسا 

 (A/AC.254/L.288)اعـتمدت اللجـنة املخصصـة الـتقرير عن أعمال دورهتا الثالثة عشرة           -٤٠
 .٢٠٠٤فرباير /اط شب٦ املعقودة يف ٢٤٨يف جلستها 

وبعـد اعـتماد الـتقرير، ألقـى كـلمة كـل من ممثلة اجلزائر، نيابة عن الدول األعضاء يف                     -٤١
 والصــني؛ وممــثل أنغــوال، نــيابة عــن الــدول ٧٧ األمــم املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف جمموعــة الـــ

دن، نيابة األمـم املـتحدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الـدول األفريقـية؛ وممثل األر            يفاألعضـاء   
عــن الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف جمموعــة الــدول اآلســيوية؛ وممــثل   
كولومبـيا، نـيابة عـن الـدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا        

 هي أعضاء الالتينـية والكاريـبـي؛ وممـثل ايرلندا، نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت            
يف االحتـاد األورويب؛ وممـثل ايطالـيا؛ وممـثل بولـندا، نـيابة عـن الدول األعضاء يف األمم املتحدة             

وأعرب كل املتحدثني عن تقديرهم ملا قام       . الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة دول أوروبـا الشرقية            
وع بــه رئــيس اللجــنة املخصصــة مــن عمــل، كمــا أعــربوا عــن ارتــياحهم للصــيغة النهائــية ملشــر 

وأشــاد عــدة مــتحدثني مبــا أبــداه املــندوبون مــن روح تعــاون . الــنظام الداخــلي ملؤمتــر األطــراف
وشدد آخرون على أمهية مؤمتر  . سـادت طـوال عملـية الـتفاوض حول االتفاقية وبروتوكوالهتا          

األطـراف يف مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية، وكرروا االعراب عن التزامهم التعاون يف                
 .وأعرب عدد من املتحدثني أيضا عن شكرهم ملكتب الدورة ولألمانة. ؤمترذلك امل
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  املرفق األول   
   قائمة املشاركني      
   الدول    

 اجلزائر طاووس فروخي، نبيل حطايل، صاحل احلمدي، ثريا بن مقران
Fidelino Loy de Jesus Figueiredo, Dulce Gomes, Kwetutinina Lunga 
Diyezwa 

 أنغوال

Monica S. Perlo Reviriego, Eugenio M. Curia, Sebastián Sayus األرجنتني 
Robin Warner, Elizabeth Day أستراليا 
Thomas Stelzer, Johann Froehlich, Philipp Charwath, Wolfgang Postl, 
Hatice Bureu Sahin-Grubhofer 

 النمسا

Vaqif Sadiqov, Gülmirza Cavadov أذربيجان 
Igor Mishkorudny, Denis Zdorov بيالروس 
Jean-Cedric Janssens de Bisthoven, Wouter Boucique بلجيكا 
Mary Carrasco Monje, Sergio Olmos بوليفيا 
Eduardo da Costa Farias, Renato de Alencar Lima الربازيل 
Peter Poptchev بلغاريا 
Cheikh Ouedraogo, Noëllie Marie Béatrice Damiba, 
Y. Thomas Dakoure, Rita Solange Bogore 

 بوركينا فاسو

Bruce Gillies, Matt Friesen, D. S. Proudfoot, Yves Beaulieu كندا 
Alírio Vicente Silva, Carla Miranda Spinola الرأس األخضر 
Raimundo Gonzalez Aninat, Luis Plaza Gentina شيلي 
Zhang Yan, Wu Qiuzhen, Chen Peijie, Wang Qi, Tian Ni, 
Guo Xiaofeng, Guo Jiakun 

 الصني

Rosso José Serrano Cadena, Ciro Arévalo Yepes, Diana Patricia 
Mejia Molina 

 كولومبيا

Bakassa Bakayoko كوت ديفوار 
Željko Horvatić, Vesna Vuković كرواتيا 
José R. Cabañas Rodriguez, Nélida Hernandez Carmona, Julio-César 
González Marchante 

 كوبا

Stavros A. Epaminondas, Andreas Nicolaides, Andreas Photiou قربص 
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Jaroslav Stepanek, Martin Muzík اجلمهورية التشيكية 
Birte Poulsen الدامنرك 
Byron Morejón Almeida, Raul Mantilla اكوادور 

ز الدين رمزي، نشأت اهلاليل، دسوقي فايد، هشام عبد اجمليد حممود، رمزي ع
 سليمان عبد املنعم، ريهام أمني

 مصر

Tonu Miller استونيا 
Ajebe Ligaba Wolde اثيوبيا 
Tom Grönberg, Jaakko Halttunen, Tarja Kangaskorte فنلندا 
Patrick Villemur, Michèle Ramis-Plum, Olivia Diego فرنسا 
Herbert Honsowitz, Michael Rupp, Michael Ott, Petra Arnhold, 
Ursula Elbers, Marijke Siemsen 

 أملانيا

Evangelia Grammatika, M. Papadopoulou اليونان 
Sandra Noriega Urizar, Sylvia Wohlers de Meie غواتيماال 
Leo Boccardi, Agustin Vaz Guerrero رسويلالكرسي ال 
István Horváth, Zsolt Bunford هنغاريا 
T. P. Sreenivasan, Hamid Ali Rao, Hemant Karkare اهلند 
T. A. Samodra Sriwidjaja, Budi Bowoleksono, Damos Dumoli 
Agusman, Haris Nugroho, Andhika Chrisnayudhanto 

 اندونيسيا

Pirooz Hosseini, Mahmoud Khani Jooyabad  مجهورية (ايران- 
 ) االسالمية

 العراق بشرى محد، رشيد حسن
Ronan Murphy, Catherine Byrne, Emer Kilcullen, Maeve Clery, John 
Garry, Rachel O’Donovan 

 ايرلندا

Claudio Moreno, Luigi Augusto Lauriola, Alfonso Papa, Augusta 
Iannini, Gian Luigi Mascia, Roberta Barberini, Roberto Bellelli, 
Giovanni Liguori, Vittorio Borghini 

 ايطاليا

Yukio Takasu, Seiji Morimoto, Keiko Ishihara, Satoko Toku اليابان 
 األردن حميي الدين التوق، مجال الشمايله، ريا القاضي

James Kihwaga كينيا 
 الكويت اد األنبعيخالد عبد العزيز العصيمي، زكريا األنصاري، زي
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مسري مشا، سركيس أسعد تادرس، أشرف أمحد ريفي، ياسر سعيد حممود، الياس 
 سعد اهللا سعاده، مجان خداج، قبالن فرجنيه

 لبنان

اجلماهريية العربية الليبية  جالل اجلعيدي
Rytis Paulauskas, Lina Ruksteliene ليتوانيا 
Paul Faber, Pierre Franck, Cynthia Jaerling لكسمربغ 
Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, Shariffah Norhana Syed Mustaffa  ماليزيا
Walter Balzan, John Paul Grech مالطة 
Patricia Espinosa Cantellano, Luis Javier Campuzano Piña, Rafael 
Cazares Ayala, Julian Juárez Cadenas 

 املكسيك

 املغرب سيين، مجال احلضاريعمر زنيرب، رضوان ح
Zainadine Dalsuco, Benjamin Abrahamo Capito موزامبيق 
Daniel R. Smith, Louis Du Pisani, Steinhard Kazavanja, Nada Kruger  ناميبيا
Jaap Ramaker, Nout Van Woudenberg, Anke Ter Hoeve-van Heek, 
Sonja Van Der Meer, Joep Vriend 

 هولندا

Barbara Bridge, Warren Waetford نيوزيلندا 
M. O. Laose, Olawale Idris Maiyegun نيجرييا 
Helle Klem, Kamilla H. Kolshus, Hilde Steinfeld  النرويج 
Ali Sarwar Naqvi, Mohammed Kamran Akhtar باكستان 
Oscar Cabello Sarubbi, Claudia Aguilera باراغواي 
Javier Paulinich, Carmen Azurín  بريو 
Victor G. Garcia III, Josel F. Ignacio الفلبني 
Mariusz Skowronski, Anna Grupinska, Zdzislaw Galicki بولندا 
Carlos Neves Ferreira, Mário Gomes Dias, Liliana Araújo, Maria do 
Carmo da Conceicão da Costa 

 الربتغال

 قطر  املال، محد أمحد املهنديعبد اهللا يوسف
Kim Chong-hoon, Yoon Yeon-jean مجهورية كوريا 
Liviu Bota, Dorel Morariu, Sorin Tanasescu, Dan Constantin رومانيا 
Grigory V. Berdennikov, Mikhail I. Kalinin, Sergey P. Bulavin, Oleg P. 
Sidorov, Andrey E. Pokidov, Sergey V. Alenkin, Dmitry R. Okhotnikov, 
Alexander A. Borisov, Alexander V. Zhironkin, Sergey V. Zemskiy, 
Irina V. Silkina 

 االحتاد الروسي

Johnston Busingye رواندا 
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عمر حممد كردي، عبد الرمحن بن محدان الشمراين، عمر بن صاحل الزهراين، محد 
 النظري، حممد املهيزع، سعود املطلق

اململكة العربية 
 السعودية 

Ababacar Diop, Félix Oudiane السنغال 
Branislav Milinković, Jovica Čekić صربيا واجلبل األسود 
Alojz Némethy, Drahoslav Stefánek, Tomas Hrbác, L’ubica Erdelska, 
Jozef Szabo, Jaroslav Horváth, Ladislav Csányi, Jana Brázdilová, 
Anna Galisinová, Lenka Kavecká 

 سلوفاكيا

Goran Kriz سلوفينيا 
A. T. Moleah, N. J. Makhubele, N. S. Memela, S. V. Mangcotywa جنوب أفريقيا 
Antonio Nuñez García-Saúco, Myriam Tey de Salvador, Francisco de 
Miguel Álvarez, Jésus Fernández Caballero, Antonio Yébenes Gadea, 
Cecilia Payno de Orive, Ignacio Baylina Ruiz 

 اسبانيا

D. L. Mendis, W.A.T. Gunatillake سري النكا 
 السودان يوسف سعيد حممد أمحد، كمال بشري أمحد خري

Hakan Öberg, Åsa Gustafsson, Therese Gudmundsson السويد 
Lorenzo Schnyder von Wartensee سويسرا 

اجلمهورية العربية  ان غامن، حممد عنفوان نائبصفو
 السورية

Somkiati Ariyapruchya, Somchai Charanasomboon, 
Phasporn Sangasubana, Rongvudhi Virabutr 

 تايلند

 تونس سامي بوقشة، حنان بن جراد
Tufan Hbek, Sadin Ayyildiz تركيا 
Oleksandr Dulskyy, Viktor Omelchenko, Volodymyr Omelyan أوكرانيا 
علي حسن الشرياوي، عبد اهللا يوسف الشامسي، عادل عيسى املهري، سامل حممد 

 الغفيلي
االمارات العربية 

 املتحدة 
Peter Jenkins, Linda Ward, Alison Crocket  اململكة املتحدة

لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية 

Elizabeth Verville, Stephen V. Noble, Howard Solomon, Virginia P. 
Prugh 

الواليات املتحدة 
 األمريكية 

Jorge Pérez Otermin, Elsa Borges, Gustavo Alvarez أوروغواي 
Gustavo Márquez Marín, Miriam García de Pérez, Victor Manzanares فنـزويال 
Nguyen Truong Giang, Nguyen Thi Thanh Ha فييت نام 
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 اليمن ي محيد شرف، جنيب أمحد عبيدعل
Monty Matapo Mulikita, Arnold Chikoli, Matthews K. Chansa زامبيا 
T. J. Kangai, Vova Abednigo Chikanda, Barbra Chimhandamba زمبابوي 

   
  معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية            

  اجلرمية ومعاملة اجملرمنياملعهد األفريقي ملنع
  

  املنظمات الدولية احلكومية      
 األفريقـية، املفوضية األوروبية، منظمة األمن والتعاون  -اللجـنة االستشـارية القانونـية اآلسـيوية     

 يف أوروبا
  

  الكيانات اليت حتتفظ مبكتب مراقب دائم       
 منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة

  
  ومية  املنظمات غري احلك     
  ذات املركز االستشاري العام               

املؤسســة اآلســيوية ملــنع اجلــرمية، الــتحالف النســائي الــدويل، اجمللــس النســائي الــدويل، االحتــاد    
الــدويل للمشــتغالت بــاملهن الــتجارية والفنــية، الــرابطة الدولــية ألخــوات احملــبة، مــنظمة زونــتا    

 الدولية
  

  ذات املركز االستشاري اخلاص                
دويل املعـين مبشـاكل الكحـول واالدمـان، االحتاد الدويل للجامعيات، مركز التضامن              اجمللـس الـ   

 االيطايل، اجمللس الوطين للمنظمات النسائية األملانية، باكس رومانا
  

  املنظمات املدرجة يف القائمة     
 الرابطة الدولية للشرطة
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  املرفق الثاين   
   يف دورهتا الثالثة عشرة      قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة املخصصة            

 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
 A/AC.254/40 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال

مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
 املنظمة عرب الوطنية

A/AC.254/41

A/AC.254/L.282 ع النظام الداخليمقترحات بشأن مشرو: املغرب

A/AC.254/L.283 تعديالت على مشروع النظام الداخلي: السنغال

 ٣٩  و٣٤-٣٢  و٣٠  و١٧-١٥ و ٣ و ١تعديالت على املواد : اليابان
 والفصل السادس عشر من مشروع النظام الداخلي واقتراح ٥٨  و٤٣  و٤٠ و

 مادة جديدة

A/AC.254/L.284

A/AC.254/L.285  من مشروع النظام الداخلي٥٨ل على املادة تعدي: أملانيا

 ٤٩  و٤٠  و٣٣  و٢٩-٢٧  و١١  و٨ و ٧تعديالت للمواد : الكويت
 ي ومالحظة عامةخل من مشروع النظام الدا٨٦  و٥٠ و

A/AC.254/L.286

A/AC.254/L.287  من مشروع النظام الداخلي٤تعديل على املادة : هولندا

A/AC.254/L.288 مشروع التقرير

املشروع املنقح للنظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

A/AC.254/L.289

نتيجة العمل الذي اضطلع به فريق عامل غري رمسي قامت كندا بتنسيقه بناء 
 على طلب الرئيس

A/AC.254/L.290
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