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 الدورة العاشرة
 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت 

 الملحقة بها

  

   
   

 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  مشروع قرار مقدم من رئيس مؤتمر   
 عبر الوطنية 

 
إطالق عملية االستعراض بموجب آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة   

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها
 

 ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة إن  

أن اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكوقة الم ح ة إذ يؤكـد مجـد ا  
مكافحة آفة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي ت حق لمنع و تمثل أهم الصــكوا ال انونية اللالمية النقا    ( 1) بها

ــية   ــكوا فاعتاااها األ واة الر ي ـ ــرا فاألفرا  والمجتملاة في جميع الب دان، ويذ يؤكد مجد ا أهمية هال الصـ الضـ
 المتاحة ل مجتمع الدولي من أجل هاا الغرض، 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  من اقتفاقية، التي أنشـ  فم تضـاها مؤتمر 32إلى الما ة ويذ يشـير  
لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية من أجـل تح ــــــــــــــين قـداة اـلدول األطراف ع ى مكـافحـة الجريمـة المنظمـة 

 اللابرة ل حدو  الوطنية والتشجيع ع ى تنفيا اقتفاقية واستلراض تنفياها،  

لتح يق يتفق المؤتمر ع ى وضـع آلياة  من اقتفاقية تنص ع ى أن  32إلى أن الما ة ويذ يشـير أيضـا  
 إجراء استلراض  واي لتنفيا اقتفاقية،  المتمثل فيالهدف منها  أهداف

__________ 
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 ، 2010تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  22المؤاخ  5/1، في هـاا الصـــــــــــــــد ، إلى قراااتـ  ويذ يشــــــــــــــير كـالـ  
المؤاخ  7/1، و2012تشـــرين األول/أكتوبر  19المؤاخ  6/1، و2010األول/أكتوبر تشـــرين  22المؤاخ  5/5و

 ،  2016تشرين األول/أكتوبر  21المؤاخ  8/2، و2014تشرين األول/أكتوبر  10

، الاي اعتمد في  إجراءاة 2018تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  19الصـــــــــــــا ا في  9/1قراال  ويذ يليد تأكيد  
يا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوقة وقواعد تشـــــغيل آلية اســـــتلراض تنف

 الم ح ة بها، وقرا إطال  المرح ة التحضيرية للم ية اقستلراض،

ــ ــة، ويذ يحيط ع مــا   ــيمــا ف راااة الجمعيــة اللــامــة ذاة الصـــــــــــ كــانون   18المؤاخ  177/ 74ال راا  ق ســـــــــــ
والملنون "تلزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة واللدالة الجنا ية، ق ســـيما قداات  في مجال   2019األول/ ي ـــمبر 

 ف ع ى تنفيا هال اآللية و عمها،  وحثت الدول األطرا  1/ 9التلاون الت ني"، الاي احبت في  الجمعية فاعتما  ال راا 

فــاللمــل الــاي اضــــــــــــــق ع فــ  فريق اللبراء الحكومي الــدولي المفتو  يحيط ع مــا مع الت ــدير  -1
، أثناء المرح ة التحضـــيرية للم ية اقســـتلراض فموج  آلية اســـتلراض 9/1اللضـــوية المنشـــأ وف ا ل راا المؤتمر 

 المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوقة الم ح ة بها؛تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

اســــــــــــــتبيـانـاة الت ييم الـااتي قســــــــــــــتلراض تنفيـا اقتفـاقيـة والبروتوكوقة الم ح ـة بهـا،   يلتمـد -2
والماا ئ التوجيهية إلجراء اقسـتلراضـاة ال قرية، والملقط النموذجي ل وا م المالحظاة والم لصـاة، فالصـي   

 اللبراء الحكومي الدولي المفتو  اللضوية والمرف ة بهاا ال راا؛  النها ية التي وضلها فريق

إطال  مرح ة اقسـتلراض األولى من عم ية اقسـتلراض وف ا ل مجموعاة المواضـيعية  ي را -3
وخقة اللمل المتلد ة ال ــنواة المتضــمنة في التاييل المرفق فءجراءاة وقواعد تشــغيل اآللية ول ماا ئ التوجيهية 

 إلجراء اقستلراضاة ال قرية؛ 

ــأن  فــالمل ومــاة التي قــدمهــا مكتــ  األمم الم يحيط ع مــا  - 4 تحــدة الملني فــالملــدااة والجريمــة فشــــــــــــ
اســـــــــــتحداآل النميقة اآلمنة الجديدة في بوافة إ ااة الملااف الملروفة فاســـــــــــم بوافة المواا  اإللعترونية وال وانين المتل  ة  

، ويق   إلى المكت  أن ينتهي من اســــــــتحداآل هال النميقة قبل بداية 1/ 9فالجريمة، ح ــــــــاما ط   المؤتمر في قراال  
 من اإلجراءاة وال واعد؛   17سح  ال رعة المشاا إليها في الف رة عم ية اقستلراض، التي ستل   مااشرة عم ية 

إلى األمـاـنة، اهـنا بتوافر مواا  من خـاام الميزانـية، أن توفر ل ـدول األطراف الـتداـي ،  يق ـ  -5
المواا  اإللعترونـية ة ضــــــــــــــمن بواـفة اإلنترـنت، ع ى اســــــــــــــتلـداة النميقـة الجـدـيدة اآلمنـ فمـا في ذـل  الـتداـي  عبر 
 وال وانين المتل  ة فالجريمة؛

ــا  -6 ــابيع من اعتما  هاا ال راا، يق   أيضـــ ــتة أســـ إلى األمانة أن تل د، في موعد ق يتجاوز ســـ
ــتركا ــفوية، فغرض ســــــــح   بين الدوااة في فترة ما  لألفرقة اللام ة اجتماعا مشــــــ ال رعة قختياا ،  ون ترجمة شــــــ

من إجراءاة وقواعد تشـغيل اآللية، وأن ت ـتلدة،  28و 17الدول الم ـتلرضضـة والدول الم ـتلر،ضـة، وف ا ل ف رتين 
 ألغراض سح  ال رعة، النظاة اآللي الاي وضلت  األمانة؛

أهمية الحرص في  وااة الميزانية الم ب ة ع ى ضــمان العفاءة واقســتمرااية والحيا  في  يؤكد -7
تشـغيل اآللية وف ا ألحكاة اإلجراءاة وال واعد، وي را النظر في اتلاذ تدابير مناسـاة، تشـمل، عند اققتضـاء، أن 

 يق   إلى األمين اللاة أن يتلا إجراءاة مناساة في هاا الشأن؛ 

الدول األعضــــــــــــاء وســــــــــــا ر الجهاة المانحة إلى توفير مواا  من خاام الميزانية لألغراض  يدعو  - 8 
 منها.  54ة في هاا ال راا، وف ا ل واعد األمم المتحدة ويجراءاتها وقواعد ويجراءاة تشغيل اآللية، فما يشمل الف رة المبين 
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