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  الدورة الثامنة
  ٢٠١٦ تشرين األول/أكتوبر ٢١-١٧ ،فيينا
  *ت(أ) من جدول األعمال املؤقَّ ٢ البند

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

 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  

      
      ٧/١ احملرز يف تنفيذ القرار لتقدُّما

      تقرير األمانة
    مةمقدِّ  - أوالً  

يف  ،مة عرب الوطنيـة اجلرمية املنظَّ ملكافحةطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة   -١
تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة " املعنــون ٧/١ قــراره

مكتــب مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ( إىل، "والت امللحقــة هبــاوالربوتوكــ
م احملـرز يف  التقـدُّ  عـن  تقريراً إىل املؤمتر يف دورته الثامنة املكتب) أن يقدماملخدرات واجلرمية أو 

  .القرار ذلكتنفيذ 
طة املكتـب ذات  ، يف دورتـه الثامنـة، بأنشـ   التقرير إىل إحاطة املؤمتر علمـاً هذا ويهدف   -٢

  .اختاذ إجراءاتاألمانة  حيثما طُلب فيه إىل، ٧/١ الصلة بتنفيذ القرار

───────────────── 
 * CTOC/COP/2016/1.  
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مجيع  املعين باستكشافاالجتماع احلكومي الدويل املفتوح العضوية   - اًثاني  
اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة الستعراض اتفاقية األمم 

    نية والربوتوكوالت امللحقة هبااملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط
إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات   ، طلب املؤمتر ٧/١ ن القرارم ٤ يف الفقرة  -٣

ــة ــة ودون       واجلرمي ــة العادي ــن امليزاني ــة م ــوارد املتاح ــد، يف حــدود امل باألنشــطة  املســاسأن يعق
حكـومي دويل مفتـوح    فريـق لعلـى األقـل   اجتماعـاً واحـداً   ، املندرجة يف إطـار واليتـه   األخرى

مســؤولني حكــوميني ذوي خــربة عمليــة  ويضــمالترمجــة الشــفوية  ُتــوفَّر لــه خــدماتالعضــوية، 
واملعلومـات الـيت   بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا، بغيـة حتليـل اخليـارات     يتعلق  فيما

 تقريـراً  دورتـه الثامنـة  يف  إليـه  املكتـب أن يقـدم   إىلكما طلـب املـؤمتر   ، الدول األطراف تقدمها
مــن تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  بشــأن اســتعراض ملموســةن توصــيات يتضــمَّ

التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة      خالل إنشاء آلية أو آليات ممكنة، وتوصـيات بشـأن   
اد باملبـــادئ مـــن االتفاقيـــة وباالسترشـــ ٣٢ لمـــادةوفقـــاً ل، املعنيـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة
  .٥/٥ واخلصائص الواردة يف القرار

عـين باستكشـاف مجيـع    املفتـوح العضـوية   امل األول دويلالـ كـومي  احلجتماع االُعقد قد و  -٤
اخليــارات املتعلقــة بوضــع آليــة مناســبة وفعالــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    

 ،٢٠١٥ أيلول/سـبتمرب  ٣٠ إىل ٢٨ مـن  ،حقة هبـا اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املل
 واســُتخدمت هلــذين االجتمــاعني. ٢٠١٦ يونيــه/حزيــران ٧و ٦ ُعقــد االجتمــاع الثــاين يــوميمث 

 لفتـريت  راف واألفرقـة العاملـة التابعـة لـه    صـة ملـؤمتر األطـ   توزيعها من تلـك املخصَّ  أعيداملوارد اليت 
وعلـــى وجـــه  )،A/69/6 (Prog. 13) الوثيقـــة (انظـــر ٢٠١٧- ٢٠١٦و ٢٠١٥- ٢٠١٤ الســـنتني

عقـد اجتماعـات متعاقبـة لألفرقـة العاملـة التابعـة        مـن خـالل  التحديد تلك اليت أصبحت متاحة 
األمانة مـن أجـل األفرقـة     وترد معلومات إضافية يف هذا الصدد يف التقرير الذي أعدته .للمؤمتر
التكــاليف لكــي ينظــر مــؤمتر  دة لضــمان الكفــاءة وتــوفري  تــدابري حمــدَّ يتضــمنالــذي ، والعاملــة

 مـا جمموعـه   ُعقـد قـد  و .)CTOC/COP/2016/12 (انظـر الوثيقـة   األطراف يف إمكانيـة اعتمادهـا  
 فـرع مها ترمجـة شـفوية كاملـة، قـدَّ    خـدمات  اجتماعات على مدى مخسة أيام، مـع تـوفري    ١٠

مخــس  تأعــدَّوباإلضــافة إىل ذلــك،  .، التــابع للمكتــباجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املشــروع
ويتـاح   .ألمـم املتحـدة  يف ا باللغـات الرمسيـة السـت    ، وأتيحـت الجتماعات اهليئات املعنيةوثائق 

 ملكتـب لشبكي وقع ايف املمزيد من املعلومات عن االجتماع احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working_groups.html املخدرات واجلرمية

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working_groups.html
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االجتماعني احلكوميني الدوليني املفتوحي املشـاركة  عن  املنبثقةُتحال التقارير وف وس  -٥
الـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة     مجيع اخليارات املتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعَّ املعنيني باستكشاف

 لقـرار ا حسـبما اقتضـاه  املـؤمتر يف دورتـه الثامنـة،     إىلاجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا 
  .)CTOC/COP/2016/11الوثيقة  (انظر ٧/١
الـدول األطـراف،    إىل، ٧/١ من القـرار  ٥ يف الفقرة طلب املؤمتر، وعالوة على ذلك،  -٦

إىل األمانــة تعليقاهتــا علــى أســاس طــوعي، أن تقــدم،  ودعــا الــدول األعضــاء املهتمــة األخــرى،
ــك، أرســلت    .هــا ألغــراض املــداوالت يف االجتماعــات املــذكورة أعــاله   ءوآرا ــاًء علــى ذل وبن

 فيهـا  ، تـدعوهم ٢٠١٥ مـايو /أيار ٢٠ يف ،األمانة مذكرة شفوية إىل الدول األطراف واملراقبني
فتـوح  األول املدويل الـ كـومي  احلجتمـاع  االإىل تقدمي تعليقاهتم وآرائهم ألغراض املداوالت يف 

الثاين، الذي عقـد   االجتماع وفيما خيص. )CTOC/COP/WG.8/2015/2 الوثيقة العضوية (انظر
اهـا مـن   ، أحال رئيس االجتماع إىل األمانة التعليقـات الـيت تلقَّ  ٢٠١٦ حزيران/يونيه ٧و ٦ يف

ــب أن   ــدول، وطلــ ــعالــ ــاع   ُتجَمــ ــة اجتمــ ــة غرفــ ــاحيف ورقــ ــاع   وُتتــ ــل االجتمــ ــدول قبــ للــ
)CTOC/COP/WG.8/2016/CRP.1(.      

    األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر  - ثالثاً  
ــؤمتر أن ٧/١ مــن القــرار  ٦ يف الفقــرة  -٧ ــرر امل ــق العامــل املعــين باالجتــ   يكــون ، ق ار الفري

باألشخاص والفريق العامل املعين بتـهريب املهـاجرين والفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة        
األفرقـة   تلكع شجَّو ،تقاريرها وتوصياهتا إليه متقدِّمؤمتر األطراف، ضمن عناصر  عناصر ثابتة
املسـاعدة التقنيـة   ب املعـين ريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكـوميني  العاملة والف

لفعاليـة   ضـماناً  ،اتعاقبيـ  هاعقـد على ظر يف عقد اجتماعات سنوية، حسب االقتضاء، وعلى الن
 إىلمــن القــرار نفســه، طلــب املــؤمتر    ١٥ وعــالوة علــى ذلــك، ويف الفقــرة  .ملــواردااســتخدام 
  .أداء وظائفها علىتواصل مساعدة األفرقة العاملة  األمانة أن

الجتمـاع احلكـومي   ا اليت ُعقـدت يف إطـار   وباإلضافة إىل االجتماعات املذكورة أعاله  -٨
االجتماعـات التاليـة لألفرقـة العاملـة يف الفتـرة بـني الـدورتني         تقدُعاملشاركة، الدويل املفتوح 

املعــين باجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري    الفــرُع اوســهر علــى خدمتــه الســابعة والثامنــة للمــؤمتر،  
االجتمـاع الثالـث للفريـق العامـل املعـين باألسـلحة       : التابع ملكتب املخـدرات واجلرميـة   املشروع

؛ االجتماع السادس للفريق العامل املعين بالتعـاون الـدويل،   ٢٠١٥ يونيه/حزيران ٩ النارية، يف
جتماع السـادس للفريـق العامـل املعـين باالجتـار      ؛ اال٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٨و ٢٧ يف

قد بالتعاقـب مـع   ، الذي ُع٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٨إىل  ١٦ باألشخاص، يف الفترة من



 

4V.16-04812 
 

CTOC/COP/2016/13  

تشــرين  ٢٠إىل  ١٨ االجتمــاع الثالــث للفريــق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين، يف الفتــرة مــن 
 ١٩و ١٨ امــل املعــين باألســلحة الناريــة، يف؛ واالجتمــاع الرابــع للفريــق الع٢٠١٥ الثــاين/نوفمرب

ُيعقـد االجتمـاع التاسـع لفريـق اخلـرباء احلكـوميني       وف وعالوة على ذلك، سـ  .٢٠١٦ مايو/أيار
ــن    ــرة مـ ــة يف الفتـ ــاعدة التقنيـ ــين باملسـ ــل املعـ ــوبر  ١٩إىل  ١٧ العامـ ــرين األول/أكتـ ، ٢٠١٦ تشـ

 ٢١إىل  ١٩ بالتعاقب مع االجتماع السابع للفريق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل، يف الفتـرة مـن      
ــوبر  ــاء ، ٢٠١٦ تشــرين األول/أكت ــؤمتر دورةأثن ــة امل ــائق املتصــلة بتلــك االجتماعــات    .الثامن الوث

  .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-groups.html :املوقع الشبكي متاحة يف
يف التقرير الذي أعدتـه   تنظيم األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر عنمعلومات إضافية  وترد  -٩

ــدَّ و ،)CTOC/COP/2016/12( األمانـــة ــدابري حمـ ــوفري  الـــذي يتضـــمن تـ ــاءة وتـ ــمان الكفـ دة لضـ
مـن   ١٦ للفقـرة  التقرير وفقـاً  وقد أُعد .مؤمتر األطراف يف إمكانية اعتمادها قد ينظرالتكاليف 

مـن   األمانـة أن تعـد، يف حـدود املـوارد املتاحـة، تقريـراً       إىلاملـؤمتر   اطلب فيه اليت، ٧/١ ارالقر
وتـوفري التكـاليف لكـي ينظـر مـؤمتر       بشـأن النجاعـة  دة يتضمن تـدابري حمـدَّ   ،ألفرقة العاملةأجل ا

  .األطراف يف إمكانية اعتمادها
يق العامل املعين باالجتـار  اجتماعات الفر عنالتقارير  سوف ُتحالوعالوة على ذلك،   -١٠

باألشخاص والفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين والفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة،      
 CTOC/COP/2016/5 الوثـــائق املـــؤمتر يف دورتـــه الثامنـــة (انظـــر  إىلمبـــا يف ذلـــك التوصـــيات، 

      .٧/١ القرار حسبما اقتضاه)، CTOC/COP/2016/7و CTOC/COP/2016/6و
    من االتفاقية ٣٢ للمادة وفقاً املعلومات، تقدمي  -اًرابع  

 ٣٢ للمـادة  الـدول األطـراف، وفقـاً    داًجمـدَّ املـؤمتر   ناشـد ، ٧/١ من القرار ٨ يف الفقرة  -١١
الـدول األعضـاء   دعاهـا هـي وغريهـا مـن     معلومـات، ويف هـذا الصـدد،    أن تقـدم  من االتفاقية، 

عن طريـق براجميـة التقيـيم الـذايت الشـامل      ، إىل األمانة، على أساس طوعي، إىل أن تقدماملهتمة 
مركـزة  اجمها وخططها وممارسـاهتا بطريقـة   عن برمعلومات  ،االستقصائية) "أومنيبوس"(براجمية 
ن تــدابري تشــريعية وإداريــة لتنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت   مــ ا اختذتــهعمَّــ وكــذلكودقيقــة، 
مـن القـرار نفسـه، الـدول األطـراف       ٩ يف الفقـرة ملـؤمتر  دعـا ا وباإلضافة إىل ذلك،  .امللحقة هبا

إىل تقــدمي معلومــات عــن األدوات   ، علــى أســاس طــوعي، والــدول األعضــاء املهتمــة األخــرى 
ــلة   ــريعية ذات الصـ ــارف  إلالتشـ ــة إدارة املعـ ــا يف بوابـ ــم بوَّ  ،دراجهـ ــة باسـ ــوارد  املعروفـ ــة املـ ابـ

  .لوك)اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة شري
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 .٢٠٠٧ االستقصـــائية يف عـــام" أومنيبـــوس" األمانـــة يف تطـــوير براجميـــة وقـــد بـــدأت  -١٢
 االمتثـال يف تستخدمها لكي  متاحة للدول االستقصائية هي براجمية شاملة "أومنيبوس" وبراجمية

 .اداللتزامات اإلبالغ املنبثقة عن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـ        
الــواليتني وقــد أخــذ القــرار باســتخدام أداة واحــدة لكلتــا االتفــاقيتني يف االعتبــار التقــارب بــني 

عــن االتفــاقيتني والصــعوبات الــيت أشــارت الــدول  املنبثقــتني مجــع املعلومــات املســنَدتني بشــأن 
و قـد   .علـى حـد سـواء    ،جابة على العديـد مـن االسـتبيانات   عند اإل واجهتهاأهنا  إىل األطراف

يف جوهرهـا متطابقــة يف   هـي  بـني األحكـام الـيت   للـربط  يف األداة  اسـُتحدثت إحـاالت مرجعيـة   
  .يكمن يف نطاق التطبيق بينهاالفرق  االتفاقيتني لكنَّ

 واملنهجيــةاملتَّبــع ة النــهج ق مــن صــحَّويف أعقــاب عمليــة تشــاور واســعة النطــاق للتحقُّــ  -١٣
أُقـرَّ  و ،تفاقيـة مكافحـة الفسـاد   ال املخصَّـص الرباجمية جزء من الصيغة النهائية لل ُوضعت املطبَّقة،

إىل  ٩ يف الدوحـة يف الفتـرة مـن    ةاملعقـود  ،يف الدورة الثالثة ملـؤمتر الـدول األطـراف    ذلك اجلزء
يف إطـار آليــة اســتعراض تنفيــذ   مُتســتخَد الرباجميــةوأخـذت   .٢٠٠٩ نــوفمرب/تشـرين الثــاين  ١٣

 املتعلقـة باتفاقيـة مكافحـة الفسـاد    و ئلة الـواردة يف الرباجميـة  األس أنَّبيد  .اتفاقية مكافحة الفساد
احلفـاظ علـى    أُريـد ، إذا ومـن مث  .بالتشاور الوثيـق مـع الـدول األطـراف     أُعيد تصميمها مؤخَّراً

زء مـن  اجلإعادة هيكلة من  أيضاً فال بدَّاالستقصائية " أومنيبوس" يف براجمية املرجعية اإلحاالت
األمانـة   وحىت اآلن، مل تتلـقَّ  .فاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هباالرباجمية املتعلق بات

االستقصائية منذ الـدورة السـابعة ملـؤمتر     "أومنيبوس" معلومات من الدول عن طريق براجمية أيَّ
  .األطراف

وتتكـون   )١(."شـريلوك " املكتـب بوابـة   وتعميمهـا، اسـتحدث  لتيسري مجـع املعلومـات   و  -١٤
قاعـدة  وقاعدة بيانات السوابق القضائية، وقاعدة بيانات التشريعات، : ة من أربعة عناصرالبواب
  .املختصَّةببليوغرافية ودليل السلطات الوطنية البيانات ال

مواد اتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقـة هبـا   على  "شريلوك"بوابة  وتشتمل  -١٥
 ،املشـاركة يف مجاعـة إجراميـة منظمـة    : هـي ، واع اجلرميـة من أنو اًدحمدَّ اًنوع ١٤على  وكذلك
 ،وهتريــب املهــاجرين ،واالجتــار باألشــخاص ،والفســاد ،وغســل األمــوال ،ســري العدالــة وإعاقــة

ــة   ــلحة الناريـ ــار باألسـ ــرائم  ،واالجتـ ــيربانيةواجلـ ــة  ،السـ ــة املغشوشـ ــار   ،واألدويـ ــرائم االجتـ وجـ
ــدرات ــر ،باملخـ ــنة ،والتزويـ ــار بامل ،والقرصـ ــة واالجتـ ــات الثقافيـ ــة   ،متلكـ ــاة الربيـ ــرائم احليـ وجـ
ر اإلجراءات اخلاصة وأحكام االتفاقية اليت تيسِّـ  لعدة جماالت املسائل الشاملة وتضم .والغابات

───────────────── 
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اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،   وحماكمة مرتكيبالة التعاون الدويل يف جمال املالحقة القضائية الفعَّ
سـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وأفرقـة التحقيـق املشـتركة أو       تسليم اجملـرمني وامل  ومن تلك األحكام

ن قاعــدة وتتضــمَّ .مثـل منــع اجلرميـة   املســائل العريضــة، ولكــن أيضـاً  ،أسـاليب التحــري اخلاصـة  
 بلـدان  ١٠٨ حالـة مـن   ٢ ١٠٠ ا أكثـر مـن  حاليـ  "شـريلوك "بيانات السوابق القضائية يف بوابـة  

 ويف اً.لـد ب ١٩٤ حكـم قـانوين مـن    ٦ ٠٠٠ ر مـن وحتتوي قاعدة بيانات التشريعات علـى أكثـ  
ــه ٣٠ ــة معلومــات مــن حــوايل ، تلقَّــ٢٠١٦ حزيران/يوني ــها   ٨٠ ت األمان ــة اســتجابة لطلب دول

  ."شريلوك"تقدمي التشريعات والسوابق القضائية ذات الصلة للبوابة بشأن 
ات تقـدمي املعلومـ  خبصـوص  رات شـفوية إىل الـدول األعضـاء    أرسلت األمانة مذكقد و  -١٦

 ُحــدِّثتمــع البعثــات الدائمــة الــيت  وتراســلت بانتظــام "شــريلوك"الــيت ينبغــي إدراجهــا يف بوابــة 
مــن الــدول  املتلقــاةدم األمانــة املزيــد مــن املعلومــات عــن حالــة الــردود  تقــوف وســ .معلوماهتــا

 ،والت امللحقــة هبــاتنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة والربوتوكــ  بشــأنعــة األطــراف والــدول املوقِّ
من وثائق االجتماع التاسـع لفريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملسـاعدة        اً باعتبارها جزء

  .عقده بالتزامن مع الدورة الثامنة للمؤمتر املُزمعالتقنية، 
  
 


