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      املؤمتر اعتمدهاالقرارات واملقرَّرات اليت   -أوًال  
    القرارات  -ألف  

اعتمــد مؤمتر األطراف يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة   -١
ية  تال نا يف الفترة من القرارات ال عة، اليت ُعقدت يف فيي ــــــ تاس ناء دورته ال تشــــــرين  ١٩إىل  ١٥أث

  .٢٠١٨األول/أكتوبر 
    

    ٩/١القرار     
إنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة     

    الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا عرب
  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم   
إىل أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت  إذ يشري  
متثِّل أهم الصكوك القانونية العاملية النطاق ملكافحة آفة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  )١(امللحقة هبا

هذه  اليت تلحق الضــــــرر جمدَّدًا على أمهية  لدان، وإذ يؤكِّد  باألفراد واملجتمعات يف مجيع الب
  الصكوك باعتبارها األدوات الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل من أجل هذا الغرض،

جمدَّدًا أنَّ من بني أغراض االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تعزيز التعاون  وإذ يؤكِّد  
شـــدِّد على ضـــرورة ظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها على حنو أكثر فعَّالية، وإذ ُيعلى منع اجلرمية املن

أن تتَّخذ الدول األطراف تدابري إضافية منسَّقة لتدعيم العمل على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت 
  امللحقة هبا والستبانة االحتياجات املطلوبة من املساعدة التقنية يف هذا الشأن،

مؤمتر األطراف يف اتفاقية  من االتفاقية، اليت أنشــــــئ مبقتضــــــاها ٣٢املادة إىل  وإذ يشــــــري  
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل حتســــني قدرة الدول األطراف على مكافحة  األمم

  اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيذها،
ــدوإذ    ــه  ٧املؤرَّخ  ،١/٢جمــدَّدًا مقرَّره  يؤكِّ ــَذ  ،٢٠٠٤متوز/يولي ــه تنفي الــذي قرر في

  من االتفاقية،  ٣٢الوظائف املسندة إليه يف املادة 
ؤمتر على وضع آليات لالضطالع املمن االتفاقية تنص على أن يتفق  ٣٢إىل أنَّ املادة  وإذ يشري  
  جراء استعراض دوري لتنفيذ االتفاقية،منها حتقيق اهلدف الرامي إىل إ ،جبملة أمور
، ٢٠١٠تشــرين األول/أكتوبر  ٢٢ املؤرَّخ ٥/١يف هذا الصــدد، إىل قراراته  ،أيضــًاوإذ يشــري   

، ٢٠١٢تشــــرين األول/أكتوبر  ١٩ املؤرَّخ ٦/١، و٢٠١٠تشــــرين األول/أكتوبر  ٢٢ املؤرَّخ ٥/٥و
  ،٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠ املؤرَّخ ٧/١و

                                                                    
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥املجلدات ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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ـــــري كذلك    ـــــرين األول/أكتوبر  ٢١ املؤرَّخ ٨/٢إىل قراره وإذ يش ، الذي قرر فيه ٢٠١٦تش
تفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا ووضع إجراءات وقواعد االمواصلة عملية إنشاء آلية استعراض تنفيذ 

  حمددة لتشغيل آلية االستعراض لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسعة، 
لة، مبا فيها القرار  وإذ حييط علمًا   املؤرَّخ  ٧٢/١٩٦بقرارات اجلمعية العامة ذات الصــــــ

لة  ٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب  ١٩ عدا مية وال حدة ملنع اجلر نامج األمم املت واملعنون "تعزيز بر
ــــــيما قدراته يف جمال التعاون التقين"، الذي  ت اجلمعية فيه مع التقدير بقرار برحَّاجلنائية، وال س

واصــــلة عملية إنشــــاء آلية الســــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت مبؤمتر، يف دورته الثامنة، امل
  امللحقة هبا، 

املصـــطلحاِت  ،على التوايل ،اللتني تتناوالن ،من االتفاقية ٣٧و ٢إىل املادتني وإذ يشـــري   
املشــتركة بني  ١املســتخدمَة والعالقَة بني االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عالوة على املادة 

  ،االتفاقية بروتوكوالتكل بروتوكول من 
من االتفاقية، وإذ يؤكِّد على الصالت القائمة بني  ٣٠و ٢٩إىل املادتني  أيضًاوإذ يشري   

ستعراض تنفيذ االتفاقية والرب ساعدة التقنية املقدَّمة إىل الدول  ،وتوكوالت امللحقة هباا وبرامج امل
  مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، على والتعاون الدويل ،األطراف بناء على طلبها

االجتمــاع احلكومي الــدويل املفتوح املشـــــــاركــة أعمــال بــ مع التقــدير حييط علمــًا  -١  
لتشغيل آلية استعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة  بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة  املعين

ــــــان/ ٢٦إىل  ٢٤الذي عقد يف فيينا يف الفترات من  )١(عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،  نيس
إىل  ٢١، ومن ٢٠١٧تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ١تشــــــرين األول/أكتوبر إىل  ٣٠، ومن ٢٠١٧  أبريل
  ؛٢٠١٨آذار/مارس   ٢٣

 تنفيذ ، رهنًا بأحكام هذا القرار، إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراضيعتمد  -٢  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، املدرجة 

  )٢(مرفق هذا القرار؛  يف
للمجموعات املواضـــــيعية  إطالق املرحلة التحضـــــريية لعملية االســـــتعراض وفقًا يقرر  -٣  

  من التذييل املرفق باإلجراءات والقواعد؛ ٢و ١وخطة العمل املتعددة السنوات املتضمنة يف اجلدولني 
م الذي أحرزته األفرقة العاملة يف حتديد اســــــتبيانات بالتقدُّ مع التقدير حييط علمًا  -٤  

على النحو املنصـــــوص عليه  ،امللحقة هباالتقييم الذايت الســـــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت 
  ؛٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١ ؤرَّخامل ٨/٢ القرار يف

بشــــــأن  اســــــتبيان التقييم الذايت الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرينبإمتام ب رحِّي  -٥  
، الذي ســــــيشــــــكل، بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلواســــــتعراض 

                                                                    
 يقرر مؤمتر األطراف أنه جيوز للكرسي الرسويل، بصفة استثنائية ودون املساس بااللتزامات النابعة من االتفاقية،  )٢(  

أة ، أال يشارك كدولة مستعِرضة أو مستعَرضة يف اآللية املنش٣٢مبا يشمل االلتزامات املنصوص عليها يف املادة 
 .مبوجب هذا القرار
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ـــتبيانات التقييم الذايت األخرى واعتماد املؤمتر له،   مبجرد ـــتعراض  أســـاسمواءمته مع اس تنفيذ عملية اس
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين؛

باملخدِّ يطلب  -٦   حدود إىل مكتب األمم املتحدة املعين  رات واجلرمية أن يعقد، يف 
من أجل مي دويل مفتوح العضــــــوية لفريق خرباء حكواملوارد املتاحة، اجتماعًا واحدًا على األقل 

واملواءمة بينها، حســب االقتضــاء، وإعداد املبادئ الصــيغة النهائية الســتبيانات التقييم الذايت  وضــع
التوجيهية إلجراء االســتعراضــات القطرية وخمطط منوذجي لقوائم املالحظات وامللخصــات املشــار 

تائج أعمال ف ها يف مرفق هذا القرار، على أن تقدم ن لدويل املفتوح باب إلي ريق اخلرباء احلكومي ا
  لكي ينظر فيها يف دورته العاشرة؛العضوية إىل املؤمتر 

رئيســـه إىل أن ييســـر، بدعم من املكتب، أعمال فريق اخلرباء احلكومي الدويل  يدعو  -٧  
أعاله من خالل املشــاورات غري الرمسية، ويطلب إىل األمانة أن  ٦املفتوح العضــوية املذكورة يف الفقرة 

 تدعم هذه العملية، مبا يشـــمل إعداد مشـــاريع املبادئ التوجيهية واملخططات النموذجية حىت ينظر فيها
  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية؛

بة املوارد  يطلب  -٨   بة إدارة املعارف املســــــماة بوا إىل األمانة أن تعمل على تطوير بوا
اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية، وفقا لإلجراءات والقواعد الواردة يف مرفق هذا القرار، وبالتشاور 

لى حنو جيسد مدخالت تلك الدول، وذلك بسبل خمتلفة، منها تنظيم عن كثب مع الدول األطراف وع
  مرحلة اختبار، وأن تقدم إليه إحاطة عن البوابة املطورة لكي ينظر فيها أثناء دورته العاشرة؛

على أمهية احلرص يف دورات امليزانية املقبلة على ضـــمان كفاءة عمل اآللية  يؤكد  -٩  
اإلجراءات والقواعد الواردة يف مرفق هذا القرار، ويقرر النظر واســـــتمراريته وحياده وفقا ألحكام 

يف اختاذ تدابري مالئمة، تشمل، عند االقتضاء، الطلب من األمني العام أن يتخذ إجراءات مناسبة يف 
   هذا الشأن؛

الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  يدعو  -١٠  
ــــــغيل  ة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتالألغراض املبين وقواعد وإجراءات تش

  .منه ٥٤اآللية الواردة يف مرفق هذا القرار، مبا يشمل الفقرة 
    



CTOC/COP/2018/13
 

6/56 V.18-07397 
 

     املرفق
إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     

      والربوتوكوالت امللحقة هباملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
    الديباجة    

اآللية  يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ُينشــــــئ مؤمتر األطراف  -١
والربوتوكوالت  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالتالية الســــــتعراض تنفيذ 

شار إليها فيما ي سم "اآللية")امللحقة هبا (ي من االتفاقية  ٤من املادة  )٣(١الفقرة أحكام ب عمًال لي با
املشــــــتركة بني مجيع  ١واملادة  هامن ٣٧و ٢املادتني وكذلك  هامن ٣٢من املادة  ٤و ٣ تنيوالفقر
  .٨/٢ هقرار ا واستنادا إىلتوكوالت امللحقة هبوالرب
    

    مةمقدِّ  -أوًال  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تشــــتمل آلية اســــتعراض تنفيذ   -٢

هبا التفاقية والربوتوكوالت امللحقة تنفيذ اوالربوتوكوالت امللحقة هبا على عملية اســــــتعراض ل
ـــد باملبادئ ـــترش لألحكام الواردة  جرى وفقًاالثاين أدناه، وُت القســـمواخلصـــائص الواردة يف  تس

  .السادس القسمعلى النحو املبني يف تتوىل أمانة تيسري أعمال اآللية اخلامس. و القسم  يف
تفاقية األمم املتحدة ُصممت اإلجراءات والقواعد خصيصا لتعاجل اجلوانب الفريدة الوقد   -٣

دون املساس باإلجراءات والقواعد  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  ك آخر من صكوك األمم املتحدة.املتعلقة بأي ص

    
    املبادئ التوجيهية لآللية وخصائصها  -ثانيًا  

  يتعيَّن يف اآللية ما يلي:  -٤
  زاهة؛ والنشمول الو أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل  (أ) 
  شكل من أشكال الترتيب التصنيفي؛  ُتفضي إىل أيِّ أالَّ  (ب) 
  املمارسات اجليِّدة والتحديات املاثلة؛  لتبادلأن تتيح فرصًا   (ج) 
أن تســاعد الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية، وعند االقتضــاء الربوتوكوالت   (د) 

  امللحقة هبا، تنفيذًا فعاًال؛ 
  أن تأخذ يف احلسبان اتِّباع هنج جغرايف متوازن؛   )(ه 

                                                                    
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة تنص هذه الفقرة على أن تؤدي الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى اتفاقية   )٣(  

على حنو يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل عرب الوطنية 
 .األخرىالشؤون الداخلية للدول  يف
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مجيع دول العامل إىل أن تتجنَّب اخلصــــــومة واملعاقبة وتشــــــجِّع على انضــــــمام   (و) 
  االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ 

ـــــخة وواضـــــحة بشـــــأن جتميع   (ز)  ـــــتند يف عملها إىل مبادئ توجيهية راس أن تس
على  ية وعرض النتائجرالســاملســائل املتعلقة باملعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة 

  راءات بشأن تلك النتائج؛ إجأيِّ ة باختاذ املؤمتر، وهو اهليئة املختصَّ
أن حتدِّد، يف أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول األطراف من صعوبات يف الوفاء   (ح) 

بالتزاماهتا مبقتضــى االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق، وما تتَّبعه من ممارســات جيِّدة 
  يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛ 

منها املســـائل  ،أن تتَّســـم بطابع تقين وتشـــجِّع على التعاون البنَّاء يف مجلة أمور  (ط) 
  املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛ 

أن تكون مكمِّلة آلليات االســـــتعراض الدولية واإلقليمية ذات الصـــــلة القائمة،   (ي) 
  االقتضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهود؛ حسب تعاون مع تلك اآلليات، لكي يتسىن للمؤمتر أن ي

  أن تكون عملية حكومية دولية؛   (ك) 
ال تتخذ أداًة للتدخُّل يف الشــؤون الداخلية أمن االتفاقية، و ٤وفقًا للمادة  ُتســيَّر أن  (ل)  

حتترم مبدأي وأن ية، االنتقائ تاعازنوالمبنأى عن األهواء الســــــياســــــية  ، وأن تدارللدول األطراف
  املساواة بني الدول األطراف وسيادهتا؛ 

ية و  (م)  فاق لدول األطراف لالت ، حســـــــب بروتوكوالهتاأن تشــــــجِّع على تنفيذ ا
  ، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف؛ االقتضاء
أن تتيح فرصــًا لتبادل اآلراء واألفكار واملمارســات اجليِّدة، ممَّا يســهم يف تعزيز   (ن) 

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

  اسية واالقتصادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد القانونية فيها؛ القضائية والقانونية والسي
اســـتعراض تنفيذ االتفاقية أنَّ أن تســـعى إىل اتباع هنج متدرج وشـــامل باعتبار   (ع)  

  عملية مستمرة وتدرجيية.
    

    اآلليةكفاءة   -ثالثًا  
املعلومات واألدوات تكون اآللية ناجعة التكلفة وموجزة وسهلة االستعمال؛ وتستخدم   -٥

وعلى النحو األمثل حبيث ال تفرض أعباء ال ضــــــرورة هلا  كفاءةواملوارد والتكنولوجيا القائمة ب
وخربائها املشاركني يف عملية وغريها من أجهزهتا املعنية على الدول األطراف وسلطاهتا املركزية 

  االستعراض.
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    عالقة اآللية مبؤمتر األطراف  -رابعًا  
ســتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وآلية االســتعراض لســلطة خيضــع ا  -٦

  من االتفاقية. ٣٢املؤمتر، وفقًا للمادة 
ية االســــــتعراض و  -٧ قة تنظيم عمل كيفية تســــــيريها وجيوز للمؤمتر أن جيري تقييمًا لطري

ال ميس هذا باملبادئ ، على أوقت يِّومتويلها وأدائها، بغية تعديل وحتســــــني اآللية القائمة يف أ
  .التوجيهية لآللية وخصائصها الواردة يف القسم الثاين

    
    عملية االستعراض  -خامسًا  

    األهداف  -ألف  
منها، تســاعد عملية االســتعراض املؤمتر على  ٣٢متاشــيًا مع االتفاقية، وخصــوصــًا املادة   -٨

  منها: ،حتقيق مجلة أمور
 ١  والربوتوكوالت امللحقة هبا، على النحو املبني يف املادةتعزيز أغراض االتفاقية   (أ)  

  من كل بروتوكول ملحق هبا؛  ٢من االتفاقية واملادة 
مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية منع وحتســــــني قدرة الدول األطراف على   (ب)  

  وتعزيز تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واستعراضها؛ 
لدول األطراف على حتديد احتياجاهتا اخلاصـــة من املســـاعدة التقنية مســـاعدة ا  (ج)  
  وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية، بناء على طلبها؛ ،وتسويغها
مجع املعلومات عن التشريعات الوطنية وجوانب جناح الدول األطراف يف تنفيذ   (د)  

هبا نة  عا هبا واالســــــت ية والربوتوكوالت امللحقة  فاق وعن املمارســـــــات اجليدة اليت تتبعها  ،االت
  والتحديات اليت تواجهها يف ذلك، وتشجيع وتيسري تبادل هذه املعلومات؛

تعزيز التعاون الدويل على النحو املنصــــــوص عليه يف االتفاقية والربوتوكوالت   )(ه  
  امللحقة هبا؛

لتنفيذ االتفاقية،  احلصــول على املعرفة الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف  (و)  
أثناء عملية  والصعوبات اليت تواجهها أثناء القيام بذلك، من خالل املعلومات اليت تقدمها تلك الدول

  .مجع املعلومات املوصوفة يف القسم الفرعي جيم من القسم اخلامس من هذه اإلجراءات والقواعد
    

    عملية االستعراض  -باء  
األطراف يف االتفاقية ويف كل بروتوكول من الربوتوكوالت تطبق اآللية على مجيع الدول   -٩

ا مجيع مواد االتفــاقيــة والربوتوكوالت امللحقــة هبــا. اليت تكون طرفــًا فيــه. وتتنــاول اآلليــة تــدرجييًّ
هيكل اآللية على جمموعات مواضيعية من املواد مصنفة حبسب موضوعها، على النحو املبني  ويقوم

لتذييل. وينفذ االســتعراض كعملية َتدرُّجية مكونة من مرحلة حتضــريية املتضــمن يف ا ١يف اجلدول 
  ).من العام الثالث إىل الثاين عشر األول والثاين) وأربع مراحل استعراضية الحقة (ني(العام
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َشكَّلة  ،الدول األطرافجمموعات جمموعة من انتقال أي و  -١٠ على النحو املنصوص عليه اُمل
يف املائة  ٧٠مشــــــروط بإمتام  االســــــتعراضإىل أخرى من مراحل ، من مرحلة ١٧الفقرة   يف
  يف بداية املرحلة السابقة، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.توخاة املاالستعراضات   من
كَّلة وبالنســـــبة لكل جمموعة من الدول األطراف   -١١ على النحو املنصـــــوص عليه يف ُمشـــــَ

ية والربوت١٧  الفقرة فاق يذ االت جيب اســــــتعراض تنف عة ،  طار املجمو هبا يف إ وكوالت امللحقة 
  .املواضيعية نفسها ويف الوقت نفسه

لع به يف اجللسة العامة ملؤمتر األطراف، ة االستعراض من استعراض عام يضطوتتألف عملي  -١٢
ــتعراضــات مكتبية. و ــتعراضــات قطرية تنفذ من خالل اس ُتدرج هذه املســألة كبند يف جداول واس

ــــــاس بالوالية خرباهتم الفنية املؤمتر وأفرقته العاملة، مبا يتوافق مع جماالت أعمال   القائمةودون املس
، يقرر املؤمتر ٩. ونظرًا للطابع التدرجيي لالســــــتعراضــــــات املنصــــــوص عليه يف الفقرة ملكل منه

جداول أعمال ومواعيد اجتماعات األفرقة العاملة. وقت مناســـــب حمتوى املكتب املوســـــع يف  أو
لية وأن تنفذ يف نفس الوقت والياهتا اآلمبقدور األفرقة العاملة أن تســــــهم يف أنَّ وبغية التأكد من 

يف من بنود جدول أعماله فريق عامل أن خيصــص أكثر من بند واحد يِّ ، ال ينبغي ألأيضــًا القائمة
  كل دورة للمسائل املتصلة بسري عملية االستعراض.

طرية املمارسات الفضلى والثغرات والتحديات القائمة وسوف حتدد االستعراضات الق  -١٣
يف تنفيذ األحكام قيد االســــــتعراض، وتورد اقتراحات، وتبني، عند االقتضـــــــاء، االحتياجات 

، سوف ُتجرى املناقشات املتعلقة باالستعراضات ٤٣املطلوبة من املساعدة التقنية. ووفقا للفقرة 
  صلة. القطرية يف إطار األفرقة العاملة ذات ال

تبادل  ، الذي سيجريه مؤمتر األطراف يف جلساته العامة،االستعراض العامسوف ييسر و  -١٤
التحديات املواجهة يف تنفيذ التعريف بوالفضـــــلى اخلربات والدروس املســـــتفادة واملمارســـــات 
بغية حتسني  وحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 ةُ العام التقاريُر ذلكوتشــــجيع التعاون الدويل. وســــوف تيســــر  تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت
  .من هذه اإلجراءات والقواعد ١٩املشار إليها يف الفقرة 

) لتحديد املســائل التنظيمية، مبا يف ذلك األول والثاين وتكرس املرحلة التحضــريية (العامان  -١٥
ــــــتعراضـــــــات القطرية توجيهية مبادئ إعداد قائمة ووضــــــع املخطط النموذجي ل ،إلجراء االس

وضــــع الصــــيغة النهائية الســــتبيان التقييم الذايت لكل صــــك من هذه و، املالحظات وامللخصــــات
من هذه اإلجراءات والقواعد. وُتســتغل هذه املرحلة التحضــريية أيضــًا  ١٩الصــكوك، وفقا للفقرة 

ضـــمن ة من املعلومات واألدوات واملوارد والتكنولوجيا القائمة يف كفالة االســـتفادة املثلى واملجدي
. الثالث إىل الثاين عشـــر جرى من العامفُت ،املراحل االســـتعراضـــية األربع اعملية االســـتعراض. أم

على النحو املنصوص عليه املشكَّلة وتستمر كل مرحلة بالنسبة لكل جمموعة من الدول األطراف، 
. ويتعني إجراء املراحل االســـتعراضـــية األربع وإجنازها وفقًا خلطة العمل ، ملدة عامني١٧يف الفقرة 

  املتضمن يف التذييل. ٢املتعددة السنوات، املدرجة يف اجلدول 
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ــــــنوات، إذا ُر  -١٦ ئي وجيوز للمؤمتر أن يقرر إدخال تعديالت على خطة العمل املتعددة الس
رقة العاملة ذات الصــلة أن توصــي املؤمتر اآللية. وميكن لألفذلك مناســـب لضـــمان كفاءة عمل أنَّ 

  بإدخال تعديالت على خطة العمل املتعددة السنوات.
بســـــحب القرعة  القطرية وجيرى اختيار الدول األطراف املشـــــاِركة يف االســـــتعراضـــــات  -١٧
 ،بداية كل مرحلة اســــتعراضــــية، على حنو متعاقب خالل ثالث ســــنوات متتالية. ففي كل عام يف

جيري اختيار ثلث الدول األطراف يف االتفاقية الســــــتعراض تنفيذها جلميع الصــــــكوك اليت تكون 
يف هذه اإلجراءات والقواعد. وينبغي، إن أمكن،  ٢٩و ٢٨الدول أطرافًا فيها، وفقا للفقرتني  تلك
جمموعة إقليمية يقع االختيار عليها لالســــــتعراض يف عام  يكون عدد الدول األطراف من كل أن

  معني متناسبا مع حجم تلك املجموعة اإلقليمية.
شاركتها يف عملية االستعراض، وتتيح هذه وصل ن كل دولة طرف جهة عيِّوُت  -١٨ سيق م لتن

قة  ية والقوانني املتعل بة املوارد اإللكترون ــــــم بوا باس عارف املعروفة  بة إدارة امل املعلومات على بوا
حبلول وقت سحب الوصل لدولة الطرف قد عينت جهة باجلرمية (بوابة "شريلوك"). وإذا مل تكن ا

قوم مؤقتا بدور ، توجَّه مجيع املراسالت إىل ممثلها الدائم، الذي سي٢٨القرعة املشار إليه يف الفقرة 
  .الوصلجهة 

    
    مجع املعلومات  -جيم  

 معيَّنة من مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، بغية اســـــتعراض كل جمموعة مواضـــــيعية  -١٩
الســتعراض موجٍز ودقيٍق ومركٍَّز تقييم ذايتٍّ ن ســتبياالصــيغة النهائية الخالل املرحلة التحضــريية توضــع 

تنفيذ كل صــــك من تلك الصــــكوك. وال تســــتعرض أحكام االتفاقية اليت تنطبق على الربوتوكوالت، 
إىل  تالف احلال، إال يف إطار اســـــتعراض االتفاقية. والدول األطراف مدعوةمراعاة ما يقتضـــــيه اخ  مع
لغات   على االستبيانات معلومات كاملة وحمدثة ودقيقة ويف الوقت املناسب بإحدىتقدم يف ردودها   أن

الردود على االســتبيانات وقوائم املالحظات املشــار إليها عندما ترد الســابع. و قســمعمل اآللية، وفقا لل
ستند إليها األمانة يف إعداد  ،٣٨الفقرة  يف  - تقرير عام عن االجتاهات واألمناط واملمارسات الفضلىت

لكي ينظر فيه املؤمتر يف دوراته العادية.  - حســــب االقتضــــاءأو يف حتديث تقرير عام يف هذا الشــــأن، 
عداد االســــــتعراض  نات يف إ يا ند إىل الردود على االســــــتب فال القطريوُيســــــت املعلومات ، دون إغ

  اإليضاحات اليت تطلبها الدولتان الطرفان املستعِرضتان وتقدمها الدولة الطرف املستعَرضة.  أو
وتقدم كل دولة طرف مستعَرضة ردودها على استبيان التقييم الذايت إىل الدولتني الطرفني   -٢٠

. ٢١لفقرة املســـــتعِرضـــــتني باســـــتخدام النميطة اآلمنة داخل بوابة "شـــــريلوك"، املنشـــــأة وفقا ل
، مبا يشــــــمل تزويدها األمانة للدول األطراف، بناء على طلبها، عملية حتميل املعلومات  وتيســــــر

  .مثبتات اهلوية الالزمةاإلرشادات واملشورة وبيف جمال التدريب اإللكتروين وباملساعدة 
آمنة جديدة، كمكوِّن  ويتاح اســـتبيان التقييم الذايت يف بوابة "شـــريلوك". وُتســـتحَدث منيطة  -٢١

ميع الكاملة جل الســـريةإضـــايف لبوابة "شـــريلوك"، ُتحفظ فيها االســـتبيانات والردود عليها، مما يكفل 
ة للمراســالت الكتابية من أجل احلوار  البيانات اليت تقدمها الدول األطراف. وتتضــمن النميطة منصــَّ

  املستعِرضتني، وتشتمل على قدرات أرشفة.الالحق بني الدولة الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني 
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ــــــتبيانات التقييم الذايت، أن تشــــــري   -٢٢  أيضـــــــًاوميكن للدول األطراف، عند ردها على اس
املعلومات اليت تكون قد قدمتها يف ســـياق آليات اســـتعراض تنفيذ صـــكوك أخرى ذات صـــلة  إىل
د الردود على النحو أطراف فيها. ويتعني على الدول األطراف أن تراعي ضــــــرورة أن جت هي ســــــِّ

جيوز،  معلومات مســــــتجدة منذ تقدمي الردود الســــــابقة. وعلى وجه اخلصــــــوص، املناســــــب أيَّ
الواقعة يف نطاق بشـــــأن التزامات مطابقة أو مماثلة لاللتزامات تشـــــريعات واحدة اســـــتعراض  عند

الردود والوثائق  أن تشــــري الدولة الطرف املســــتعَرضــــة إىل ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتنفيذ إطار آلية استعراض  اإلضافية اليت قدمتها يف

ستبيان التقييم الذايت من خالل   -٢٣ ضة على إعداد ردها على ا شجَّع الدولة الطرف املستعَر وُت
ـــــعة مع مجيع أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني على الصـــــع ـــــاورات واس ذلك،  ا يفيد الوطين، مبمش

ند عام واملنظمات غري  االقتضـــــــاء،  ع خارج القطاع ال عات من  خلاص واألفراد واجلما القطاع ا
  احلكومية واألوساط األكادميية، مع مراعاة السمات اخلاصة لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

لكي تؤدي  تعهدهاوعلى النحو األمثل بوابة "شــــريلوك"  تطوير وتتوىل األمانة مســــؤولية  -٢٤
  لية.اآلدورها كقاعدة بيانات يسرية االستعمال جلمع وتعميم املعلومات املتعلقة ب

    
    القطريإجراء االستعراض   -دال  

من اســتعراض واحد لكل دولة طرف بشــأن تنفيذها لالتفاقية  القطري يتألف االســتعراض  -٢٥
فتبدأ كل مرحلة عند  على مراحل، القطري وكل بروتوكول هي طرف فيها. وينفذ االســـــتعراض

األجزاء ذات الصـــلة من اســـتبيان التقييم الذايت املتعلق تعبئة انتهاء الدولة الطرف املســـتعَرضـــة من 
  بتنفيذها لكل صك من الصكوك اليت هي طرف فيها.

وتتوىل استعراض ردود كل دولة طرف مستعَرضة على استبيان التقييم الذايت، وما تقدمه   -٢٦
، مبا يف ذلك اإلشــارات إىل التشــريعات ذات الصــلة، دولتان أخريان طرفان معلومات إضــافية من
وُتشــجَّع الدول  الصــكوك ذات الصــلة، مبشــاركة نشــطة من جانب الدولة الطرف املســتعَرضــة. يف

على أن تزود بوابة "شريلوك" بسائر املواد املرجعية اليت ميكن أن تساهم  أيضًا املستعَرضةاألطراف 
  طرها القانونية.يف حتسني فهم أ

على دراية  خبريا حكوميا واحدا على األقلوتعني كل دولة طرف، ألغراض االســــــتعراض،   -٢٧
  بالصكوك اليت هي طرف فيها، وتتيح تلك املعلومات على بوابة "شريلوك".واسعة 
وعند بداية كل عملية اســــــتعراض، تعقد األفرقة العاملة اجتماعًا مشــــــتركًا يف فترة ما بني   -٢٨

الدورات بدون ترمجة شـــفوية تســـحب فيه قرعة الختيار دولتني مســـتعِرضـــتني، واحدة من املجموعة 
اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة الطرف املســــتعَرضــــة وواحدة من جمموعة إقليمية أخرى. وتنفذ الدول 

ملستعَرضة أثناء املستعِرضة مهامها االستعراضية طوال عملية االستعراض لكل دولة من الدول األطراف ا
  مراحل االستعراض األربع املتتابعة. وسوف تستند طريقة سحب القرعة إىل املعايري التالية:

  ال جيوز للدول القيام بعمليات استعراض متبادل فيما بينها؛  (أ)  
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ال جيوز لدولة طرف يف صــــك ما أن ختضــــع لالســــتعراض من جانب دول غري   (ب)  
ضمل تكن إحدى اإذا وأطراف فيه؛  ستعِر صكوك  بعضطرفا يف  املختارتني بالقرعة نيتلدولتني امل ال

ُيجرى سحب إضايف للقرعة من أجل اختيار دولة إضافية اليت تكون الدولة املستعَرضة طرفا فيها، 
   تستعرض فحسب تلك الصكوك؛

أن  لتنفيذ دولة واحدة جلميع الصــكوك ال جيوز للعدد اإلمجايل للدول املســتعِرضــة  (ج)  
  يتجاوز األربع دول ما مل تقرر الدولة املستعَرضة غري ذلك؛

جيوز لكل دولة من الدول املستعَرضة واملستعِرضة أن تطلب إعادة سحب القرعة   (د)  
يتجاوز أربع مرات ألســــباب منها، على ســــبيل املثال ال احلصــــر، تيســــري اختيار لغة عمل  ال  مبا

ســري اشــتراك دولة مســتعِرضــة واحدة على األقل تنتمي مشــتركة إلجراء االســتعراض القطري أو تي
  نظام قانوين مماثل؛ إىل

  ؛ستثنائية تكرار سحب القرعةبعض احلاالت االيف للدول األطراف أن تطلب جيوز   )(ه  
  يف اجتماع الحق فيما بني الدورات.، إذا اقتضى األمر ذلك، سحب القرعةجيوز إعادة   (و)  

االستعراض، جيب أن تكون كل دولة طرف قد خضعت لالستعراض وحبلول هناية عملية   -٢٩
اخلاص هبا وأجرت اســتعراضــًا واحدًا كحد أدىن وثالثة اســتعراضــات كحد أقصــى. وجيوز للدول 
  األطراف، على أساس طوعي، أن تشارك كدولة طرف مستعِرضة يف أكثر من ثالثة استعراضات.

ا عاجزة عن أداء واجباهتا االســـتعراضـــية وإذا وجدت الدولة الطرف املســـتعِرضـــة نفســـه  -٣٠
الدولة الطرف تلك للمبادئ التوجيهية لآللية، تطلب الدولة الطرف املســتعَرضــة التشــاور مع  وفقا

املســـتعِرضـــة واألمانة هبدف حل تلك املشـــكلة، فإن مل تســـتطع الدولتان الطرفان حلها عن طريق 
سحب   ادة سحب القرعة يف أي وقت. وُيعادالتشاور، جاز للدولة الطرف املستعَرضة أن تطلب إع

  .٢٨القرعة يف أي من اجتماعات األفرقة العاملة وفقا لألحكام الواردة يف الفقرة 
ـــــة، من خالل جهات  -٣١ ـــــتعَرض ـــــل وجتري الدولة الطرف املس ـــــاعدة  الوص التابعة هلا ومبس
 زمين لالســتعراض األمانة، مشــاورات مع الدولتني الطرفني املســتعِرضــتني بشــأن حتديد جدول من

ضات القطرية، مبا يف ذلك اختيار لغة القطري  ومتطلباته، وفقًا للمبادئ التوجيهية إلجراء االستعرا
  السابع من هذه اإلجراءات والقواعد.قسم العمل، وفقًا لل أو لغات

ذوي الدراية الواسعة بالصك وجيوز للخرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املستعِرضتني   -٣٢
  أن يتقامسوا املهام واملسائل فيما بينهم، على أن يراعوا يف ذلك جماالت اختصاص كل منهم.املعين 
بني اخلرباء احلكوميني فيما وتقدم األمانة الدعم اإلداري لتيســــري إنشــــاء خطوط اتصــــال   -٣٣

ــــتعراض  ــــاركني يف االس ــــتفادة عند الطلب، ، القطرياملش وذلك هبدف ضــــمان متكنهم من االس
" واملشار إليها ة املنشأة يف إطار بوابة "شريلوكفضل وجه من منصة املراسالت الكتابية اآلمنأ على

  كل املراسالت اليت جترى من خالل بوابة "شريلوك". علما ب األمانُةسوف ُتحاط . و٢١ يف الفقرة
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طرفني ني الوتقدم الدولة الطرف املســـتعَرضـــة ردها على اســـتبيان التقييم الذايت إىل الدولت  -٣٤
أقصــاها يف غضــون فترة زمنية معقولة  النميطة اآلمنة يف بوابة "شــريلوك"من خالل املســتعِرضــتني 

  تتفق عليها األطراف املعنية.أشهر  ستة
ويف غضون فترة زمنية معقولة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسلم رد الدولة الطرف املستعَرضة   -٣٥

على اســتبيان التقييم الذايت، تقدم الدولتان الطرفان املســتعِرضــتان إىل الدولة الطرف املســتعَرضــة تعقيبًا 
الت ذات الصــــــلة، وعلى أوجه كتابيًّا على التدابري اليت اختذهتا تلك الدولة لتنفيذ االتفاقية والربوتوكو

جناحها يف التنفيذ والتحديات اليت واجهتها. وميكن أن تطلبا أيضــــًا يف ذلك التعقيب، عند االقتضــــاء، 
توضيحات أو معلومات إضافية، أو أن تطرحا أسئلة ُمكمِّلة ُتشجَّع الدولة الطرف املستعَرضة على الرد 

الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني املستعِرضتني، يسترِشد عليها. وينبغي إجراء حوار بنَّاء بني الدولة 
ف  باملبادئ واخلصـــائص املحددة يف القســـم الثاين وكذلك األحكام الواردة يف القســـم الثالث وُيَؤرشـــَ

  سجل هبذا احلوار يف النميطة اآلمنة املخصصة لذلك يف بوابة "شريلوك".
شريلوك" منصة االتصاالت الر  -٣٦ سية، على النحو املبني يف ومتثل بوابة "  ني الفرعينيالقسمئي

الدول األطراف املشــــــاركة أنَّ من هذه اإلجراءات والقواعد، إال من القســــــم اخلامس جيم ودال 
ـــتعراض ميكنها أن تســـتخدم األدوات التكنولوجية املتاحة األخرى، مثل الشـــبكات  يف عملية االس

بالفيديو كجزء من احلوار البناء. وتشــــــجَّع الدول االفتراضــــــية وتقنيات التداول اهلاتفي والتداول 
ــــــتفادة من االجتماعات املنتظمة اليت يعقدها مؤمتر األطراف وأفرقته العاملة  األطراف على االس

املناســـبة عما ُيجرى من حوارات من هذا القبيل علومات املحتميل ميكن تعزيز احلوار املباشـــر. و يف
سام شريل املخصصة يف األق ضة والدولتني للحوار الالحق وك" يف بوابة " بني الدولة الطرف املستعَر

  .من أجل حفظ سجل هلذه العملية الطرفني املستعِرضتني
وخربائها احلكوميني املشـــاركني يف االســـتعراض الدول األطراف املســـتعِرضـــة جيب على و  -٣٧

 القطريســـــتعراض تحصـــــل عليها أثناء عملية االاملية مجيع املعلومات على ســـــراملحافظة واألمانة 
ساس طوعي، املستخدمة  أو ضة أن تطلب من األمانة، على أ فيها. وميكن للدول األطراف املستعَر
جمهور العام تســتخدم املعلومات اليت قدمتها أثناء اســتعراضــاهتا إلدراجها يف األقســام املتاحة لل أن

  على بوابة "شريلوك".
    

    القطريحمصِّلة عملية االستعراض   -هاء  
ــــــتعراض كل دولة طرف، تعد الدولتان  الطور النهائي يف  -٣٨ من كل مرحلة من مراحل اس

املســتعِرضــتان، بالتعاون والتنســيق الوثيقني مع الدولة الطرف املســتعَرضــة ومبســاعدة األمانة، قائمة 
ضة القائمة الثغرات والتحدياتبني باملالحظات ت ستعَر سات ،يف تنفيذ األحكام امل ضلى  واملمار الف

واالقتراحات املطروحة لذلك واالحتياجات  والربوتوكوالت امللحقة هبا قيةتنفيذ االتفاســــــني لتح
شكل املخطط النموذجي أن توائم . وينبغي هلذه القيف هذا الشأن من املساعدة التقنيةاملستبانة  تبع 

تبيان كون دقيقة وموجزة، وتســـــتند إىل الردود الواردة على اســـــوأن ت ١٥املشـــــار إليه يف الفقرة 
ــــــكل ورقة اجتماعقائمة املالحظات التقييم الذايت واحلوار الالحق. وتتاح  ، لألفرقة العاملة يف ش

ـــتثنائية، اإل ما ـــتعَرضـــة، يف بعض احلاالت االس ـــرية بعض أجزائها. مل تقرر الدولة املس بقاء على س



CTOC/COP/2018/13
 

14/56 V.18-07397 
 

ــــــت ملخص لقوائ هناية كل مرحلة، ُيترجم إىل لغات األمم املتحدة الرمسية ويف م املالحظات، الس
كلمة ويســــــتند إىل املخطط النموذجي نفســــــه، وســــــوف يتاح  ١ ٥٠٠يتجاوز عدد كلماته   ال
  .امللخص للمؤمتر وأفرقته العاملة هذا
والثغرات والتحديات واملمارســـات قائمة املالحظات أن توضـــع الصـــيغة النهائية لوينبغي   -٣٩

، وللملخصــات االحتياجات من املســاعدة التقنيةالفضــلى واالقتراحات، وكذلك، عند االقتضــاء، 
  باالتفاق بني الدولتني الطرفني املستعِرضتني والدولة الطرف املستعَرضة.

ومن أجل حتســني وتعزيز ســبل التعاون بني الدول األطراف وإمكانيات التعلُّم من بعضــها   -٤٠
ــا، البعض،  ــا مجيع ــاح هل ــينبغي أن يت ــة يف بواب ــــــريلوك"من خالل النميطــة اآلمن ، االطالع ة "ش

 أيضًاالردود املقدمة على استبيانات التقييم الذايت بعد اعتماد اآللية. وميكن للدولة املستعَرضة  على
والوثائق اإلضـــــافية املتعلقة  ٢١احلوار الالحق املشـــــار إليه يف الفقرة تقرر إتاحة االطالع على  أن

  باالستعراض اخلاص هبا. 
الحق أن تقرر نشـــر ردودها على اســـتبيان التقييم الذايت واحلوار الوجيوز للدول األطراف   -٤١

  .مثال وغريها بوابة "شريلوك"عن طريق ، كليا أو جزئيا والوثائق اإلضافية،
وبعد أن تقدم الدولة الطرف املســتعَرضــة ردها على االســتبيانات، جيوز هلا، على أســاس   -٤٢

  الرد على أسئلة االستبيان.طوعي، أن تعرض ممارساهتا الفضلى وجتارهبا يف 
    

    إجراءات املتابعة  -واو  
ــــــتفيد من قوائم املالحظات  -٤٣ لة أن تس عام ملذكورة  ينبغي ألفرقة املؤمتر ال ، ٣٨يف الفقرة ا
  دوراهتا، وأن تأخذها يف االعتبار عندما تقترح على املؤمتر توصيات عامة االنطباق.التحضري ل يف
ساعدة وينظر فريق اخلرباء احلكوم  -٤٤ ساعدة التقنية يف االحتياجات من امل يني العامل املعين بامل

التقنية املســتبانة أثناء عملية االســتعراض ويقدم توصــيات إىل مؤمتر األطراف بشــأن كيفية مســاعدة 
الدول األطراف يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وتقدم الدول 

فريق العامل أيضـــًا، حســـب االقتضـــاء، معلومات بشـــأن ما إذا كانت االحتياجات األطراف إىل ال
  تقارير استعراضاهتا قد مت الوفاء هبا.ب ما يتعلقاملساعدة التقنية املستبانة في من
ــــتعراض اليت خضــــعت هلادولة طرف، يِّ وجيوز أل  -٤٥ ، أن تطلب يف إطار متابعة عملية االس

عملية بغية حتسني قدراهتا على تنفيذ تلك التياجاهتا اخلاصة املستبانة يف مساعدة تقنية استنادًا إىل اح
ــــعى األمانة إىل التماس تربعات للوفاء بتلك  االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذًا فعَّاًال. وتس

  األغراض، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
لة طرف، شــــــجَّع وُت  -٤٦ عةكل دو تاب طار م ية  يف إ ــــــتعراضاالعمل هل س ا، اليت خضــــــعت 
ــــــتجــابــة أحرزتــه مــا تزود املؤمتر واألفرقــة العــاملــة املعنيــة مبعلومــات ع أن على من تقــدم يف االس

ملذكورة يف الفقرة   لقوائم هنا.و ٣٨املالحظات ا تدابري بشـــــــأ ختاذه، من  ته، أو تعتزم ا ختذ ما ا  ع
تود حتميل معلومات يف بوابة "شـــريلوك" كل دولة من الدول األطراف  ذلك، لعلَّ وباإلضـــافة إىل
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عن جوانب التقدم املحققة. وميكن للمؤمتر يف هناية االستعراض أن ينظر يف أساليب أخرى لإلبالغ 
  املحرز. عن التقدم

    
    األمانة  -سادسًا  

وتؤدي املهام املشــــــار إليها يف هذه اإلجراءات  ،أمانة اآلليةبدور تضــــــطلع أمانة املؤمتر   -٤٧
  والقواعد.

ــــــوص عليهــا يف الفقرة   -٤٨ ، أيضـــــــًا، جيوز لألمــانــة ٤٧وإىل جــانــب مهــام األمــانــة املنص
االقتضــــاء، أن تقدم، بناء على الطلب ويف حدود موارد اآللية املوجودة، الدعم واملســــاعدة   عند
ــا   إىل ــة وفق ــدول األطراف يف تطبيق اآللي ــة، لقواعــد األمم املتحــدال ة وإجراءاهتــا ذات الصــــــل
ــــــرورة هلا أو يترتب على املهام املتوخاة حتميل األمانة   أال  على ــــــتعاضأي أعباء ال ض هبا  ُيس
  املهام املراد أن تقوم هبا الدول األطراف.  عن
    

    اللغات  -سابعًا  
  والعربية والفرنسية. لغات عمل اآللية هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية  -٤٩
وفق ما تقرره  من لغات عمل اآلليةواحدة أو لغتني بلغة  القطريوجيوز إجراء االستعراض   -٥٠
ضة والدولتا ستعَر ضتانلدولة الطرف امل ستعر  ،احلاالت االستثنائيةبعض يف  ،جيوز. وان الطرفان امل

بة  مجة املطلو لة عن توفري التر ــــــؤو نة مس ما مل ثالث، وتكون األ غات ع ــــــتعراض بل إجراء االس
االقتضــاء من أجل كفاءة تســيري اآللية. وُتشــجَّع الدول األطراف على إجراء االســتعراض   حســب

  .بلغة واحدة فقط من لغات عمل اآللية
يت حتتاج إىل ترمجة بلغات وجيوز للدول األطراف أن تســـاعد غريها من الدول األطراف ال  -٥١

أخرى غري لغات العمل الست لدى اآللية عن طريق تقدمي مسامهات مالية وعينية، مع إيالء اعتبار 
  خاص للطلبات املقدمة من أقل البلدان منوا والبلدان النامية.

    
أو على أيٍّ من الربوتوكوالت  مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية  -ثامنًا  

    اآللية يف
جيوز أليِّ دولة موقِّعة على االتفاقية أو على أيٍّ من الربوتوكوالت أن تشــارك يف اآللية   -٥٢

باعتبارها دولة مســـــتعَرضـــــة على أســـــاس طوعي. وتســـــدد التكاليف املرتبطة هبذه املشـــــاركة 
  التربعات املتاحة.  من
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احلكومية الدولية عة والكيانات واملنظمات قِّغري املوو عةقِّ املو الدول  -تاسعًا  
    لية اآلواملنظمات غري احلكومية و

 ، مبا يشــــــمل املنظمات غري احلكومية،املعنية اجلهاتمع املثمر ســــــعيًا وراء التواصــــــل   -٥٣
اء حول عملية ُتجري األفرقة العاملة حوارا بنَّمن االتفاقية،  ٣٢(ج) من املادة  ٣للفقرة   وفقاو

  وفقًا ملا يلي: ، مبا يشمل املنظمات غري احلكومية، االستعراض مع أصحاب املصلحة املعنيني
ُتعقد بانتظام حوارات بناءة مع أصحاب املصلحة املعنيني عقب اختتام دورات   (أ)  

األفرقة العاملة واعتماد التقارير، ويتوىل رئيس الفريق العامل إدارة احلوار مبســـــــاعدة األمانة، 
حة املعنيني، مبا يشمل املنظمات غري احلكومية، وجيوز عقد حلقة نقاش مع ممثلي أصحاب املصل

أن يســــــعى  أيضـــــــًاومبســـــــاعدة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الذي عليه 
تشجيع مشاركة املنظمات غري احلكومية على نطاق واسع يف هذه احلوارات البناءة وتيسري   إىل

  ؛ التمثيل اجلغرايف املتوازن هلا فيها
يف احلوارات البناءة، ويســــــتثىن من ذلك القيد  حالة قطرية بعينهاجيوز ذكر ال   )ب(  

  ؛وحده إثارة مسائل تتعلق باالستعراض اخلاص به، الذي جيوز له أن يتطوع باملستعَرضالبلد 
ناء   )ج(   أمام الدول األطراف واملوقِّعة  أيضـــــــًاُيفتح باب املشـــــــاركة يف احلوار الب

  ؛املنظمات احلكومية الدوليةاملوقِّعة والكيانات و  وغري
على املنظمات غري احلكومية، اليت تود حضـــور احلوار البناء، أن تؤكد حضـــورها    )د(  

. وُتعمم قائمة بتقدمي تعليقات كتابية ا عندئذويســـمح هليوما قبل تاريخ عقده،  ١٥موعد أقصـــاه   يف
تاريخ عقده.  بل  يام ق لدول األطراف يف موعد أقصـــــــاه عشــــــرة أ بات على ا بأمساء مقدمي الطل

  ؛ وجود أي اعتراض على مشاركة منظمة غري حكومية معينة، ُيحال األمر إىل مكتب املؤمتر  حال  ويف
وائر للجهات املعنية األخرى، مبا يشــمل ممثلي القطاع اخلاص والد أيضــًاجيوز    )ه(  

شرط أن تقدم طلبا بذلك يف موعد غايته  شاركة، ب يوما قبل تاريخ  ١٥األكادميية، أن تطلب امل
عقد احلوار البناء، وُيســــــمح هلا عندئذ بتقدمي تعليقات مكتوبة. وُتعمم قائمة بأمساء مقدمي 

ـــرة أيام قبل عقد احلوار البناء، وتتم امل وافقة الطلبات على الدول األطراف يف موعد أقصـــاه عش
  ؛ على تلك الطلبات يف حال عدم وجود أي اعتراضات من الدول األطراف

ناء إذا مل يتلق عدد كاف   )و(   جيوز لرئيس الفريق العامل أن يقرر عدم عقد حوار ب
  ؛ ) أعالها يف الفقرتني الفرعيتني (د) و(همن الطلبات عند انقضاء املوعد املحدد لتسلمه

للحوار البناء وورقات معلومات أســـاســـية لتيســـري مســـامهة برناجما تعد األمانة   )ز(  
  ؛املشاركني فيه

ُيعد رئيس الفريق العامل ملخصــــا مكتوبا للمناقشــــات ويعرضــــه على الفريق   )ح(  
  ؛العامل يف دورته التالية
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ــــــوف تتيح هذه احلوارات البنَّ  )ط(   ــــــاركني بتطورات ونتائج عملية س اءة إحاطة املش
مع مدخالت واقتراحات من املشــاركني، مبا يشــمل آراءهم حول االســتعراض، وســوف تســمح جب

  كيفية حتسني تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛
من أجل توفري معلومات  ةاءُيشـــجَّع املشـــاركون على اغتنام فرصـــة احلوارات البنَّ  (ي)  

املطلوبة من املســـاعدة  عن أنشـــطتهم ذات الصـــلة، مبا يف ذلك األنشـــطة املتعلقة بتلبية االحتياجات
  .التقنية

    
    التمويل  -عاشرًا  

 من أجل امليزانية العاديةخصــصــة يف من املوارد املوأمانتها، برمتها، اآللية احتياجات ل وَّمت  -٥٤
ية، وعند االقتضـــــــاء،  ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن فاق مؤمتر األطراف يف ات

عن طريق حســــاب  ،التربعاتيشــــمل امليزانية، مبا من خارج موارد من التكاليف اإلضــــافية  متوَّل
، على أال تكون تلك التربعات مقرونة لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا  خمصص تنشئه األمانة، وفقا

  .بشروط ختل حبياد اآللية
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      التذييل
      استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا عمليات تنظيم    

 ١اجلدول 
    التنفيذ مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا اُملعدَّة من أجل استعراض جمموعات     

 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

 ٩و ٨و ٦و ٥و ٢املواد  اتفاقية اجلرمية املنظَّمة
 (أ)٢٣و ١٥و ١٠و

 ٢٩و ٢٥و ٢٤املواد 
 ٣١و ٣٠و

 ٢٠و ١٩و ١١و ٧املواد 
 ٢٨و ٢٧و ٢٦و ٢٢و

 ١٤و ١٣و ١٢املواد 
 ٢١و ١٨و ١٧و ١٦و

 ١٠و ٨املادتان  ١٣و ١٢و ١١املواد  ٩و ٧و ٦املواد  ٥و ٣املادتان  بروتوكول االجتار باألشخاص
 ١٤و ٩و ٨املواد  ٦و ٥و ٣املواد  بروتوكول هتريب املهاجرين

 ١٦و ١٥و
 ١٨و ١٠و ٧املواد  ١٣و ١٢و ١١املواد 

 ١٠و ٩و ٧املواد  ٨و ٥و ٣املواد  بروتوكول األسلحة النارية
 ١٥و ١٤و ١١و

 ١٣و ١٢و ٦املواد   

  
 على الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة غريمن االتفاقية قاصر  ٩و ٨املادتني استعراض   (أ)

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  األطراف يف
    

  ٢اجلدول 
    خطة العمل املتعددة السنوات لتشغيل اآللية    

 العام
العامالن املعنيان الفريقان 

 (أ)اجلرمية املنظَّمةاتفاقية ب
  الفريق العامل املعين 
 باالجتار باألشخاص

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين

الفريق العامل املعين 
 باألسلحة النارية

حتديد املسائل التنظيمية  الثاين-األول
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

حتديد املسائل التنظيمية 
 واالستبيان

 التجرمي التجرمي التجرمي التجرميالسادس-الثالث
 التعاون الدويل 

واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

 التعاون الدويل
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

 التعاون الدويل
القانونية واملساعدة 

 املتبادلة واملصادرة

 التعاون الدويل
واملساعدة القانونية 
 املتبادلة واملصادرة

     
والنظام القانون  إنفاذ العاشر-السابع

  القضائي
تدابري املنع واملساعدة 
 واحلماية وتدابري أخرى

والنظام إنفاذ القانون 
  القضائي

تدابري املنع واملساعدة 
 واحلماية وتدابري أخرى

والنظام إنفاذ القانون 
  القضائي

تدابري املنع واملساعدة 
 واحلماية وتدابري أخرى

والنظام إنفاذ القانون 
  القضائي

تدابري املنع واملساعدة 
  واحلماية وتدابري أخرى

       
  العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية. الفريق (أ)
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    ٩/٢القرار     
  ربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية ل الفعَّال تنفيذال وكفالة تعزيز    

  وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، 
   عرب الوطنية املنظَّمة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املكمِّل
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم   

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ٣٢املســــــندة إليه يف املادة  املهامإىل  إذ يشــــــري  
 ٢٠١٤تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٠املؤرَّخ  ٧/١وإذ يعاود تأكيد مقرَّريه  )٤(عرب الوطنية، املنظَّمة

  ،٢٠٠٨توبر تشرين األول/أك ١٧املؤرَّخ  ٤/٦و
ته  وإذ يشــــــري أيضـــــــًا   املعنون و ٢٠١٠تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٢املؤرَّخ  ،٥/٤إىل قرارا
املؤرَّخ  ،٧/٢األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة"، و  "صنع
األســلحة النارية وأجزائها املعنون "أمهية بروتوكول مكافحة صــنع و ٢٠١٤تشــرين األول/أكتوبر   ١٠

ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصــــورة غري مشــــروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
"تعزيز تنفيـــذ   املعنونو ٢٠١٦تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢١ املؤرَّخ ،٨/٣املنظَّمـــة عرب الوطنيـــة"، و

 بصــــــورة غريواالجتار هبا ناهتا والذخرية ا ومكوِّبروتوكول مكافحة صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائه
  الوطنية"، مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب

لة  وإذ يرحِّب   تائج اليت حقَّقها مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع اجلرمية والعدا بالن
ــــــان/أبريل  ١٩إىل  ١٢اجلنائية، املعقود يف الدوحة يف الفترة من  ــــــيما، ٢٠١٥نيس إعالن  وال س

الدوحة بشــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوســع من أجل 
صعيدين الوطين والدويل  سيادة القانون على ال صادية وتعزيز  صدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقت الت

  )٥(ومشاركة اجلمهور،
منها املتعلقة  ٤-١٦والغاية  )٦(٢٠٣٠خطة التنمية املســـــتدامة لعام  عتبارهوإذ يضـــــع يف ا  

لتشجيع على إقامة جمتمعات من أجل االعمل على احلدِّ بشدة من تدفقات األسلحة غري املشروعة ب
إمكانية وصـــول اجلميع إىل  مســـاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســـتدامة، وإتاحة

يضع وإذ العدالة، وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل املستويات، 
املشـــترك بني الوكاالت املعين مبؤشـــرات أهداف  اخلرباء فريقالعمل الذي يضـــطلع به يف حســـبانه 

رصـــد أهداف خطة التنمية التنمية املســـتدامة من أجل وضـــع إطار املؤشـــرات وقائمة باملؤشـــرات ل
  املشروعة، وغاياهتا، مبا يشمل ما يتعلق منها بتدفقات األسلحة غري ٢٠٣٠ املستدامة لعام

إزاء األضرار واآلثار السلبية الناشئة عن صنع األسلحة النارية وأجزائها  وإذ يساوره القلق  
ستويا االجتارومكوِّناهتا والذخرية و شروعة من حيث م صورة غري م  عدَّة ت اجلرمية والعنف يفهبا ب

                                                                    
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ ، املجلدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٦(  
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 ،املنظَّمة القائمة واملستجدة مناطق وإزاء الروابط القائمة بني تلك األسلحة النارية وأشكال اجلرمية
  وبينها وبني اإلرهاب يف بعض احلاالت،

إزاء تصاعد مستويات األذى والعنف اللذين ُتحدثهما اجلماعات  وإذ يساوره القلق البالغ  
نارية وأجزائها اإلجرامية املنظَّ ــــــلحة ال مة عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجًة لصــــــنع األس

  ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،
أنَّ احلدَّ من صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا  وإذ يالحظ  

ية للجهود الرامية إىل احلدِّ من العنف الذي يصاحب بصورة غري مشروعة ميثِّل أحد العناصر الرئيس
  أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية،

صفة األطراف الدولمثة حاجة إىل أن تعتمد  أنوإذ يدرك     وشامال متكامال هنجا عاجلة ب
النارية وأجزائها عاجلة األســـباب اجلذرية للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية، مبا يشـــمل صـــنع األســـلحة مل

ضاء،  شروعة، على أن تؤخذ يف احلسبان، عند االقت صورة غري م ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا ب
شطة  صلة باألسلحة النارية، وكذلك األن صادية واالجتماعية اليت هلا أثر يف اجلرائم املت العوامُل االقت

 أيضــًاوإذ يدرك  تعلقة باألســلحة النارية،اإلجرامية العابرة للحدود وتدفقات االجتار، وال ســيما امل
  أن مثة حاجة ملحة ألن تأخذ الدول األطراف البعد اجلنساين هلذه اجلرائم يف االعتبار،

ساوره بالغ القلق   سليب لالجتار  وإذ ي شروع إزاء األثر ال باألسلحة النارية على حياة غري امل
باألســـــلحة النارية غري املشـــــروع  االجتارنع مبا ملالنســـــاء والرجال والفتيات والفتيان، وإذ يســـــلم 

  ،مكافحة العنف اجلنساينمن أمهية بالغة يف والقضاء عليه ومكافحته 
ضــــــرورة تدعيم التعاون الدويل وتبادل املعلومات من أجل مكافحة صــــــنع  وإذ يدرك  

  هبا بصورة غري مشروعة، االجتاراألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و
ناعا منه   لدول  واقت تدابري ذات  األطرافحباجة ا ية وال قانون تأكد من أنَّ أطرها ال إىل أن ت
تعاجل على حنو واٍف بالغرض االســـتغالل اإلجرامي لألشـــكال اجلديدة من تســـد الثغرات والصـــلة 

ية، مثل نارية وأجزائها ومكوِّناهتا   التجارة اإللكترون ــــــلحة ال ــــــتخدام اإلنترنت يف جتارة األس اس
  هبا،غري املشروع  االجتارالذخرية، وذلك هبدف احلد من و

ــاجلهود ينوِّهوإذ    ــة األخرية على ب ــة يف اآلون ــذول مســــــتوى العمــل املتعــدد األطراف  املب
ــــــلحة النارية وأجزائها ودون اإلقليمي اإلقليمي الصــــــعيد  وعلى من أجل تعزيز منع صــــــنع األس

  ، ة يف محاية سالمة البشرمن أجل املسامهومكوِّناهتا والذخرية ومكافحته، 
، األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية أنَّ اتفاقية علىيســــــلط الضــــــوء وإذ   

هبا  االجتاروخصـــوصـــًا بروتوكول مكافحة صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و
الصكوك القانونية العاملية ملكافحة صنع األسلحة  أهممن هي  )٧(بصورة غري مشروعة، املكمِّل هلا،

  هبا بصورة غري مشروعة، االجتارالنارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و

                                                                    
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
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 ذات الصلة، املواضيع املحورية املشتركة مع الصكوك القانونية الدولية األخرى وإذ يالحظ  
 وطبيعة تلك الصــــــكوك واألطرالصــــــكوك اإلقليمية واألطر العاملية األخرى ذات الصــــــلة  وكذلك
 الدوليةاليت توفر إطارًا لدوهلا األطراف لتنظيم التجارة  )٨(، ومنها معاهدة جتارة األســـــلحة،وتكاملها

سية، منالتقليدية يف األسلحة سيا صكوك القانونية اإلقليمية، وااللتزامات ال قبيل برنامج   ، وكذلك ال
صـــغرية واألســـلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك العمل ملنع االجتار غري املشـــروع باألســـلحة ال

والصك الدويل لتمكني الدول من التعرُّف على األسلحة الصغرية واألسلحة  )٩(االجتار والقضاء عليه
اللذين يهدفان إىل منع  )١٠(اخلفيفة غري املشــــروعة وتعقُّبها يف الوقت املناســــب وبطريقة يعوَّل عليها،

  خطر سرقتها وتسريبها،  رية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة واحلدِّ منومكافحة صنع األسلحة النا
ــــــلِّم   ــــــبكة مفيدة من اخلرباء  وإذ يس ــــــلحة النارية يوفِّر ش بأنَّ الفريق العامل املعين باألس

ة من أجل الوقوف على التحديات اجلديدة وحتســــني التعاون الدويل وتبادل  والســــلطات املختصــــَّ
  باألسلحة النارية،غري املشروع  االجتاركافحة لفضلى فيما يتعلق مباملعلومات واملمارسات ا

ــدير   ــدَّ وإذ يالحظ مع التق ــا ق ــة م ــاملخــدِّرات واجلرمي ــب األمم املتحــدة املعين ب ــه مكت م
العاملي بشـــــأن مه عرب الربنامج طلبها، مبا فيها ما قدَّ بناء على، إىل الدول األعضـــــاء مســـــاعدة من

التشــــريعات الوطنية،  املســــاعدة على تطويرالتوعية ونشــــر املعلومات وأجل   األســــلحة النارية من
قبوهلما  وأهبدف تيســري التصــديق على اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكوهلا املتعلق باألســلحة النارية 

  االنضمام إليهما، أو إقرارمها أو
ية وإذ يســــــلِّم    لدوائر األكادمي طاع مبا ميكن أن يوفره ممثلو ا خلوالق ملدين ا اص واملجتمع ا

الفضـــــلى مســـــامهات قيِّمة، حيثما كان األمر مناســـــبًا ومفيدًا، يف التوعية وتبادل املمارســـــات   من
يتعلق بالتعاون الدويل على منع ومكافحة صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية  فيما

، هاوتوفري من املســــاعدة التقنية واالجتار هبا بصــــورة غري مشــــروعة، وكذلك يف حتديد االحتياجات
القيِّمة لدوائر القطاع اخلاص والصــــناعة يف توفري املعلومات املناســــبة للدول  اتيف ذلك املســــامه مبا

على مواصلة تعاوهنا  هذه اجلهات الصنع والوسم وحفظ السجالت، وإذ يشجِّع تاألطراف يف جماال
  بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول األسلحة النارية،مساعدة الدول األطراف على الوفاء على 

اجتماعيه  الفريق العامل املعين باألســــــلحة النارية يفاليت اعتمدها  التوصــــــياتيقر   -١  
 أيار/ ٣و ٢ ويومي ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠إىل  ٨املعقودين يف فيينا يف الفترة من  ،اخلامس والســــــادس

لدول على التوايل، و )١٢)،(١١(،٢٠١٨  مايو تدابري، حســـــــب يدعو ا ما يلزم من  ختاذ  األطراف إىل ا
بالتوصــــيات  بهذين االجتماعني، ويرحِّ عنالتوصــــيات الواردة يف تقريري الفريق االقتضــــاء، لتنفيذ 

  العامل؛  نشرهتا األمانة بناء على طلب الفريق  املجمَّعة للفريق العامل املعين باألسلحة النارية اليت
                                                                    

  باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٨(  
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،  االجتارتقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ب  )٩(  

  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 
  .٦٠/٥١٩ر اجلمعية العامة مقرَّ ؛ وانظر أيضًاCorr.2و A/60/88الوثيقة مرفق   )١٠(  
  )١١(  CTOC/COP/WG.6/2017/4.  
  )١٢(  CTOC/COP/WG.6/2018/4.  
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الدول اليت مل تصــــبح بعُد أطرافًا يف بروتوكول مكافحة صــــنع األســــلحة  يدعو  -٢  
لذخرية و هتا وا نا ها ومكوِّ ية وأجزائ نار ية  االجتارال فاق عة، املكمِّل الت هبا بصــــــورة غري مشــــــرو

إىل النظر يف أن تصـــــبح أطرافًا فيه وإىل تنفيذ  )٧(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، األمم
ه تنفيذًا تامًّا، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، من خالل برناجمه أحكام
ألســـلحة النارية، أن يواصـــل مســـاعدة الدول، بناء على طلبها، يف جهودها الرامية بشـــأن االعاملي 

وتنفيذه، ويشجِّع بروتوكول األسلحة النارية أو قبوله أو إقراره أو االنضمام إليه  التصديق على إىل
الدول األعضــــــاء القادرة على تقدمي موارد من خارج امليزانية على أن تفعل ذلك لتمكني املكتب 

  من تنفيذ واليته يف هذا الصدد؛
ــــــريعاهتا  حيثُّ  -٣   ــــــلحة النارية على مواءمة تش الدول األطراف يف بروتوكول األس

الوطنية على حنو يتَّسق مع أحكام الربوتوكول، وعلى صوغ خطط عمل أو برامج أو استراتيجيات 
، وعلى تزويد األمانة مبعلومات كاملة وحمدَّثة عن هيئتها الوطنية كامًال تنفيذًالتنفيذ الربوتوكول 

ـــــتفادة من الدليل اإللكتروين نقطة االت أو صـــــال الوحيدة اليت عيَّنتها يف هذا الصـــــدد، وعلى االس
  للسلطات الوطنية املختصَّة اليت عيَّنتها الدول مبقتضى الربوتوكول؛ 

نارية ب ُيهيب  -٤   ــــــلحة ال لدول األطراف يف بروتوكول األس تأكدا أطرها  من أنَّ ال
تعاجل على حنو واٍف بالغرض االســـتغالل اإلجرامي ت وتســـد الثغراالقانونية والتدابري ذات الصـــلة 
، مثل اســتخدام اإلنترنت يف جتارة األســلحة النارية وأجزائها الدولية لألشــكال اجلديدة من التجارة

احلد من  ، ألغراض منهاإعادة التشغيل غري املشروع لألسلحة الناريةوكذلك ومكوِّناهتا والذخرية، 
  هبا؛غري املشروع االجتار 

ثغرات قائمة  الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية على سد أيِّ يشجِّع  -٥  
يف أطرها التشريعية من أجل ضمان وفاء قوانينها مبتطلبات الربوتوكول، وكذلك الصكوك الدولية 
واإلقليمية األخرى اليت هي أطراف فيها، فيما يتعلق مبسائل من قبيل تراخيص االسترياد والتصدير 

باألدلة التشريعية لتنفيذ وحفظ السجالت، مبا يشمل االستعانة يف هذا الشأن  اقتفاء األثروسم ووال
  )١٣(؛عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا املنظَّمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية يشــــــجِّع  -٦   فاق لدول األطراف يف ات مة ا عرب  املنظَّ
ية بدي )٤(الوطن عا على أن ت ية وغريه من طو نار حة ال ــــــل باألس مل املعين  عا ، من خالل الفريق ال

 آراءها وتعليقاهتاالقنوات، آراءها وتعليقاهتا بشــــأن تنفيذ بروتوكول األســــلحة النارية، مبا يشــــمل 
شأن صديق عليه أو قبوله أو إقراره أ العوامل اليت قد ب ضمام إليه أو الت و تنفيذه، وكذلك تعوق االن

املمارســــــات اجليِّدة والتقدُّم املحرز يف تنفيذ الربوتوكول، بغية توثيق التعاون على منع ومكافحة 
  هبا بصورة غري مشروعة؛ االجتارواستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و

ية بشـــــــ ُيهيب  -٧   يانات بالدول األطراف تطوير أو تدعيم قدراهتا الوطن أن مجع الب
باألسلحة النارية وحتليلها، ويدعو الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة غري املشروع االجتار  عن

ــذ املواد  ــان تنفي ــة إىل ضــــــم ــاري ــــــم و ،١٢و ٨و ٧و ٦الن ــة الوس ــالنظر إىل أمهي ــاء األثر ب اقتف
                                                                    

  .A.05.V.2 املبيعمنشورات األمم املتحدة، رقم   )١٣(  
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ال لألســلحة الفعَّ الســجالت بطريقة ســليمة لتوفري مصــدر للبيانات الرئيســية الالزمة للتتبع  وحفظ
بالدور التكميلي ومع التســليم  ،والتحقيق فيهاغري املشــروع النارية بغرض كشــف أنشــطة االجتار 

الدول األطراف يف الربوتوكول وكذلك الدول األعضــــــاء يف إطار املتمثل يف التقارير اليت تقدمها 
املعين باألســـلحة النارية إىل ، يدعو الفريق العامل من أهداف التنمية املســـتدامة ٢-٤-١٦ملؤشـــر ا
  ؛يف اجتماعه القادم ينظر يف هذا الدور التكميلي أن

ا الوطنية ذات الصــلة الدول األطراف على تنقيح وتعزيز ممارســاهتا وأدواهت عجِّيشــ  -٨  
باألســــــلحة النارية، غري املشــــــروع مع البيانات، بغية حتديد االجتاهات واألمناط املتعلقة باالجتار جب

، ألهداف التنمية املستدامة ٢-٤-١٦تبادل املعلومات والتمكني من الرصد العاملي للمؤشر وتعزيز 
املشـــــاركة واملســـــامهة يف جولة مجع البيانات القادمة اليت يضـــــطلع هبا الدول األطراف إىل  ويدعو

ية بيانات ومعلومات كمية ونوع، عن طريق تقدمي ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل
  ؛باألسلحة الناريةغري املشروع  االجتارعن 

اليت تستورد وتصدِّر أجزاء  ،الدول األطراف يف بروتوكول األسلحة النارية حيثُّ  -٩  
متاشـــــيًا مع بروتوكول األســـــلحة النارية  الرقابيةتعزيز تدابريها  على ،األســـــلحة النارية ومكوِّناهتا

ليت هي أطراف فيها بغية منع تســـريبها وصـــنعها وســـائر الصـــكوك القانونية الدولية ذات الصـــلة ا
  على حنو غري مشروع واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛ واالجتار هبا

 ٢  الدول األطراف يف بروتوكول األســـــلحة النارية، متاشـــــيًا مع الفقرة يشـــــجِّع  -١٠  
ة منه، على أن تطوِّر وتوثِّق العالقات بني  ١٣من املادة  ٣والفقرة  ٨املادة  من الســـلطات املختصـــَّ

وصانعي األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية وجتارها ومستورديها ومصدريها ومساسرهتا 
وناقليها التجاريني من أجل منع وكشــــف عمليات تســــريبها، مبا يشــــمل تســــريبها إىل األســــواق 

  هبا بصورة غري مشروعة؛ االجتاراملشروعة وصنعها و  غري
الدول األطراف يف بروتوكول األســـلحة النارية على تعزيز نظمها  يشـــجِّع أيضـــًا  -١١  

الوطنية اخلاصـــة بوســـم األســـلحة النارية وحفظ ســـجالهتا، مبا يتســـق مع متطلَّبات الربوتوكول، 
نارية و ــــــلحة ال نة األس با ــــــت ها اس عدَّة من ها تتبع أثرهاألغراض  ما أمكن، أجزائ ، وكذلك، حيث

  والذخرية؛  ومكوِّناهتا
بالدول األطراف أن تواظب على مجع وتســجيل وحتليل البيانات، مبا يشــمل  يبُيه  -١٢  

األسلحة النارية املستردة واملضبوطة واملصادرة واملجموعة واملكتشفة اليت اقتفاء أثر البيانات املتعلقة ب
ُيشــتَبه يف صــلتها بنشــاط غري مشــروع بغية حتديد منشــئها وكشــف األشــكال املحتملة لالتِّجار هبا، 

غري إلجراء حتقيقات جنائية متعمقة بشأن أنشطة االجتار اقتفاء األثر وكذلك استخدام نتائج عمليات 
  باألسلحة النارية، تشمل القيام بتحريات مالية أو غري مالية موازية، حسب االقتضاء؛املشروع 
اقتفاء أثر الدول األطراف على أن تتعاون على أوســــــع نطاق ممكن يف  يشــــــجِّع  -١٣  

صنعها واالجتار هبا على حنو األس شطة  لحة النارية ويف التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة بأن
اقتفاء غري مشروع، مبا يف ذلك من خالل االستجابة اآلنية والفعَّالة لطلبات التعاون الدويل املتعلقة ب

ياألثر  فادة من آل ــــــت هذا الصـــــــدد، يف االس ية، وأن تنظر، يف  قات اجلنائ فاء األثر ات والتحقي اقت
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ذلك، حســــب االقتضــــاء، اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكول األســــلحة النارية  يف  التيســــري، مبا أو
ــــــلحة منظومة اإلنتربول (املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية) إلاملكمِّل هلا و ــــــجالت األس دارة س

  من اآلليات؛ هااملحظورة واقتفاء أثرها وغري
ــارســــــــات الفضــــــلى واخلربات  حيــثُّ  -١٤   ــادل املم ــدول األطراف على تعزيز تب ال

، وعلى النظر تهومكافح باألســـلحة الناريةغري املشـــروع االجتار منع املمارســـني املنخرطني يف   بني
اســتخدام األدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الوســم وحفظ الســجالت، لتســهيل اقتفاء أثر  يف

أثر أجزائها ومكوِّناهتا وذخريهتا عند اإلمكان، من أجل تعزيز التحريات  األســـــلحة النارية، واقتفاء
  باألسلحة النارية؛غري املشروع والتحقيقات اجلنائية املتعلقة باالجتار 

إىل ضـــــمان وســـــم مجيع يف بروتوكول األســـــلحة النارية الدول األطراف  يدعو  -١٥  
املجموعة أو املستردَّة أو املصادرة واليت ُأذن يف ذلك األسلحة   األسلحة النارية على حنو شامل، مبا

، هبدف منع ســرقتها من الربوتوكول ٨و ٦التدمري وفقًا للمادتني   ا بالتخلص منها بوســيلة غريرمسيًّ
  هبا واحلدِّ من احتماالت حدوث ذلك؛غري املشروع وتسريبها واالجتار 

ســــات الفضــــلى واخلربات الدول األطراف إىل الترويج لتبادل املمار يدعو أيضــــًا  -١٦  
املكتســبة يف وضــع التدابري الرامية إىل منع تزوير وســوم األســلحة النارية، وعند االقتضــاء، أجزائها 

  ومكوِّناهتا، أو طمس تلك الوسوم أو إزالتها أو حتويرها على حنو غري مشروع؛
وحتليل  الدول األطراف إىل تنمية أو تعزيز قدراهتا الداخلية على مجع يدعو كذلك  -١٧  

باألســـلحة النارية، بعدة ســـبل منها العمل على تعزيز التنســـيق بني غري املشـــروع البيانات عن االجتار 
السلطات املختصَّة املعنيَّة، ويدعوها إىل توفري التدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون على حتديد ماهيَّة 

ة وتســـجيلها واإلبالغ عنها، وكذلك املضـــبوطات من األســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخري
  املضبوطات على الصعيد الوطين؛تلك تدريبهم على إصدار إحصاءات عن 

لدول األطراف  يدعو  -١٨   نارية ا ــــــلحة ال قدم أو تطلب يف بروتوكول األس إىل أن ت
اقتفاء أجل موظفي أجهزة إنفاذ القوانني والرقابة بشأن الوسم و ضروبًا متخصصة من التدريب من

، مع التأكيد على أنَّ هذه همن ١٢و ٨و ٧و ٦أحكام املواد  وحفظ السجالت مبا يتماشى معاألثر 
، وتوفري على حنو غري مشــروع وكشــفها األســلحة النارية املتجر هباقتفاء أثر اجلهود بالغة األمهية ال

ظفي أجهزة ضــــــروب من التدريب، من بينها التدريب على التكنولوجيات اجلديدة، من أجل مو
  إنفاذ القوانني بشأن استبانة األسلحة النارية وتسجيل مضبوطاهتا واإلبالغ عنها؛

ـــتراتيجياهتا اخلاصـــة مبراقبة احلدود إىل الدول األطراف أن تعزِّ يطلب  -١٩   ز آلياهتا واس
ــــــلحة النارية غري املشــــــروع  االجتار ومكافحةمن أجل منع   مكوِّناهتاو وأجزائهاوذخريهتا باألس

من خالل اســــــتخدام األدوات تعزيز قدراهتا يف جمال الكشــــــف املبكر بســــــبل منها ، تســــــريبهاو
اســـتخدام أحدث األدوات التكنولوجية للرصـــد والتفتيش  ،على ســـبيل املثالومنها ، التكنولوجية

التدريب املتخصــــــص ملوظفي إنفاذ وتوفري  ،والبحر واجلو الربإطار تدابري الرقابة احلدودية يف  يف
لمســــتوردين كذلك لو ، حســــب االقتضــــاء،انني وســــلطات اجلمارك والســــلطات القضــــائيةالقو

  الفاعلة املعنية يف القطاع اخلاص مثل الناقلني؛اجلهات سائر رين وواملصدِّ
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شـروط مبوجب الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي املسـاعدة التقنية طوعا و يدعو  -٢٠  
ــــــبل منها توفري متفق عليها، من أجل تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية،  أحدث املعدات بس

غري املشــروع  االجتارقبيل املاســحات الضــوئية وغريها من نظم مراقبة احلدود الالزمة ملكافحة  من
  باألسلحة النارية؛

خدِّرات واجلر إىليطلب   ‐٢١   بامل حدة املعين  جمه ميةمكتب األمم املت نا ، من خالل بر
السلطات الوطنية يف جهودها ملساعدة حمددة  وضع مؤشرات خماطرالعاملي بشأن األسلحة النارية، 

 والذخرية مكوِّناهتاتســـريب األســـلحة النارية وأجزائها وجرائم  الرامية إىل منع وكشـــف ومكافحة
  ؛ةغري مشروع بصورةهبا  االجتاروصنيعها و

وحدات متخصـــصـــة  أو تعزيز األطراف على أن تنظر يف إنشـــاءالدول  يشـــجِّع  ‐٢٢  
باألســلحة غري املشــروع  االجتارهبدف حتســني القدرات التحقيقية واالســتراتيجيات الرامية إىل منع 

النارية ومكافحته والقضــــــاء عليه، وأن تنظر يف تعزيز اخلدمات العلمية املتعلقة جبمع األدلة ذات 
  الصلة وجتهيزها؛

فة حســـــــب نوع اجلنس واالجتار يدعو   ‐٢٣   نات مصــــــن يا لدول األطراف إىل مجع ب ا
آلثار اجلنسانية لالجتار ل هاباألسلحة النارية، بوسائل منها التقارير الوطنية، وإىل زيادة فهماملشروع   غري

  املناظرة؛  باألسلحة النارية، وال سيما هبدف حتسني السياسات والربامج الوطنيةغري املشروع 
ــاملخــدِّرات واجلرميــة الــدول األطراف ومكتــب عيشــــــجِّ  ‐٢٤    األمم املتحــدة املعين ب

، يف جماالت الناريةتعميم مراعاة املنظور اجلنســاين يف الســياســات والربامج املتعلقة باألســلحة  على
على تبادل  يشـــجِّع، ووغريها من املجاالت تصـــميم الربامج والتخطيط والتنفيذ والرصـــد والتقييم

  ؛ة والدروس املستفادة واملمارسات الفضلىاخلربات الوطني
الدول األطراف على تعزيز التنســيق والتعاون بني مجيع مؤســســاهتا الداخلية  ثُّحي  -٢٥  

النظر يف الدخول يف ترتيبات للتعاون على وكذلك  غري املشــــــروع، املعنية مبنع ومكافحة االجتار
مبا يشــــمل االســــتعانة يف هذا الشــــأن بأفرقة ال يف التحقيقات واملالحقات القضــــائية، الدويل الفعَّ

  دة املعتمدة يف بعض البلدان؛املمارسات اجليِّاالستفادة من و ،مشتركة للتحقيق
الدول األطراف على أن تعزز، حيثما أمكن، مشــــاركة اخلرباء الوطنيني  يشــــجِّع  -٢٦  

ــة واملنظمــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة وغري ا ــَّ ــــــلطــات الوطنيــة املختصــــ حلكوميــة املعنيــة والس
  اجتماعات الفريق العامل املعين باألسلحة النارية مبا يتماشى مع النظام الداخلي للمؤمتر؛ يف

حول الدول األطراف على االســتفادة من مناقشــات الفريق العامل  يشــجِّع أيضــًا  -٢٧  
ح به صــــرَّغري امل احلريف تبادل املعلومات بشــــأن االجتاهات والســــياســــات املتعلقة باإلنتاجنشــــر و

على االطالع على األعمال اجلارية اليت يضـــطلع لألســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، و
ــيربانيةهبا  ــاملة ملشــكلة اجلرمية الس ــة ش عاجلة موضــوع االجتاهات مل فريق اخلرباء املعين بإجراء دراس

ـــتبانة واجلهود املبذولة فيما يتعلق باكتشـــاف وتعطيل جرائم اال ـــاءة  عن طريق جتار املرتكبةاملس إس
العمالت ونت) لشــــبكة اخلفية (داركمن قبيل ا ،تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالتاســــتعمال 
باألســلحة النارية، وُيهيب غري املشــروع وذلك بغرض احلد من االجتار ألغراض إجرامية، املشــفَّرة، 
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ــاملة  هذا بالفريق العامل، يف ــأن، أن يضــع يف اجتماعه املقبل خطة عمل ش ــنوات والش متعددة الس
  من أجل تيسري زيادة مشاركة اخلرباء والسلطات املختصة؛ 

الدول األطراف إىل تبادل اخلربات واملعلومات بشــأن الصــنع غري املشــروع  يدعو  -٢٨  
  وجية اجلديدة؛لألسلحة النارية باستخدام التكنولوجيات املتقدِّمة واألدوات التكنول

ية واإلقليمية ودوائر القطاع اخلاص  ،يدعو  -٢٩   لدول حســـــــب االقتضـــــــاء، املنظمات ا
تعزيز التعاون فيما بينها  إىلواملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية ومؤســـــســـــات املجتمع املدين 

نارية بغية تنفيذ الربوتو وإىل لدول األطراف يف بروتوكول األســــــلحة ال كول تنفيذًا تامًّا العمل مع ا
  باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية؛غري املشروع االجتار ومكافحة التوعية بغرض منع   وإىل

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل مساعدة الدول يطلب   -٣٠  
نظمها اخلاصــــــة مبراقبة األســــــلحة النارية، األطراف، بناًء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل تعزيز 

ستبانة األسلحة  ،يتسق مع بروتوكول األسلحة النارية، وخصوصًا يف جماالت وضع التشريعات  مبا وا
والدعم التقين بشأن وسم األسلحة النارية وحفظ سجالهتا  ،النارية وضبطها ومصادرهتا والتصرُّف فيها

يف جمال التحقيق يف اجلرائم ذات الصــــــلة ومالحقة مرتكبيها  ؛ والتدريب وبناء القدراتاقتفاء أثرهاو
قضائيًّا، بغية منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا 

  على حنو غري مشروع؛
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل العمل إىل  أيضًايطلب   -٣١  

ــــــائل اجلنائية عمًال بأحكام االتفاقية هبدف التحقيق  على تعزيز وتشــــــجيع التعاون الدويل يف املس
أنشــطة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا على حنو غري مشــروع  يف

مثل اجلرائم ومالحقة اجلناة قضـــــائيًّا، مبا يشـــــمل األنشـــــطة املتعلقة باإلرهاب وغريه من اجلرائم، 
احلضــــــرية اليت ترتكبها العصـــــــابات، وذلك بتنظيم حلقات عمل إقليمية وعرب إقليمية من أجل 

  البلدان، مبا يشمل البلدان اليت تقع على دروب التهريب ذات الصلة؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــــــل  كذلك يطلب  -٣٢  

االجتار  مات الكمية والنوعية وكذلك البيانات املصنفة بشكل مناسب عنبانتظام مجع وحتليل املعلو
 تهدراســـباألســـلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، واضـــعًا يف اعتباره فائدة غري املشـــروع 

ـــلحة النارية لعام ـــتدامة، وأن ٤-١٦الغاية و ٢٠١٥ املتعلقة باألس يواصـــل  من أهداف التنمية املس
وخصــائص   يم ونشــر ما يتوصــل إليه من نتائج بشــأن املمارســات الفضــلى وأبعادالعمل على تعم

  ستفادة يف هذا املجال؛املدروس وال ،عمليات االجتار هذه
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــــل جهوده يطلب   -٣٣  

، ويف هذا ٢٠١٥ املتعلقة باألســــلحة النارية لعام تهدراســــ الرامية إىل حتســــني املنهجية املتبعة يف
الصدد، يدعوه هو وسائر الكيانات املسَندة إليها واليات مماثلة بشأن مجع البيانات عن األسلحة 
النارية إىل استكشاف ُسبل للتعاون والتنسيق فيما بينها، بغية تعزيز التآزر بني التزامات اإلبالغ 

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



CTOC/COP/2018/13 
 

V.18-07397 27/56 
 

رات واجلرمية أن يواصــــــل إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ أيضــــــًايطلب   -٣٤  
تشجيع وتقوية أوجه التآزر مع كيانات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، من أجل دعم القدرات 

ومســـاعدة باألســـلحة النارية وحتليلها، غري املشـــروع املتعلقة باالجتار الوطنية يف جمال مجع البيانات 
  ؛٢٠٣٠من خطة التنمية املستدامة لعام  ٤-١٦حتقيق الغاية الدول بذلك على 

  إىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل املعين باألسلحة النارية مبا يلي:  يطلب  -٣٥  
ــــــطــة  (أ)   إىل  الراميــةدِّرات واجلرميـة مكتــب األمم املتحــدة املعين بـاملخــ أنش

  مساعدة املؤمتر على تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛ 
  تنسيق مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛ ال أعمال  (ب)    
  املمارسات الفضلى يف جمايل التدريب وبناء القدرات؛   (ج)    

ومكافحة صــــنع األســــلحة النارية اســــتراتيجيات التوعية الرامية إىل منع   (د)  
  هبا بصورة غري مشروعة؛ االجتاروأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و

إىل األمانة أن تعزز التعاون والتنسيق بني األمانات واهليئات املختصة أيضًا يطلب   -٣٦  
  بالصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛ املعنية

  دعم الفريق العامل يف أداء وظائفه؛تواصل  إىل األمانة أن كذلكيطلب   -٣٧  
عن اجتماعات  ، يف دورته العاشرة، تقريرًاإليهأن يطلب إىل األمانة أن تقدم  ريقرِّ  -٣٨  

  قبل تلك الدورة؛ املعقودةالفريق العامل 
وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية األعضــــاء الدول  يدعو  -٣٩  

  ، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.نة أعالهاملبيَّ ألغراضل
    

    ٩/٣القرار     
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية التعاون الدويل تنفيذ األحكام املتعلقة ب    

    املنظَّمة عرب الوطنية
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  
ــــــياق العام التفاقية األمم املتحدة  أنَّ يالحظإذ    التعاون الدويل حيظى مبكانة بارزة يف الس

 يًّال جزءًا أســــاســــكِّوأنَّ تناول املســــائل املتصــــلة به يشــــ )١٤(،ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
عدة الدول األعضاء العمل الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ملسا من

  )١٥(،على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذًا فعَّاًال
، واملعنون "تنفيذ ٢٠٠٥تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٩خ املؤرَّ ،٢/٢ره إىل مقرَّ يشــــــريوإذ   

ية"،  األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن
                                                                    

 .٣٩٥٧٤الرقم ، ٢٢٢٥، املجلَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٤(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧ ات، املجلَّداملرجع نفسه  )١٥(  
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الذي قرر فيه أن ينشــــــئ، يف دورته الثالثة، فريقًا عامًال مفتوح العضــــــوية لكي يعقد مناقشــــــات 
ة املتعلقة بتســــليم املجرمني واملســــاعدة القانونية املتبادلة والتعاون مواضــــيعية حول املســــائل العملي

  الدويل ألغراض املصادرة،
، واملعنون "تنفيذ ٢٠٠٦تشــــرين األول/أكتوبر  ١٨خ املؤرَّ ،٣/٢ره مقرَّ جمدَّدا دوإذ يؤكِّ  

الوطنية"، الذي جعل أحكام التعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
  الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالتعاون الدويل عنصرا ثابتا من عناصر مؤمتر األطراف،

، ٥/٨ ، وقراره٢٠٠٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٧خ ، املؤر٤/٢َّره إىل مقرَّ وإذ يشــــــري  
ــ٢٠١٠تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٢ خاملؤرَّ ــة ب ــذ األحكــام املتعلق ــدويل ، املعنونني "تنفي ــاون ال التع
تشــــــرين  ١٩ ؤرَّخ، امل٦/١املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"، وقراره  اتفاقية األمم  من

ال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ، واملعنون "ضـــمان التنفيذ الفع٢٠١٢َّاألول/أكتوبر 
 ،٢٠١٤تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٠خ ، املؤر٧/٤َّعرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، وقراره 

األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   واملعنون "تنفيذ
  الوطنية"،  عرب

، واملعنون "تعزيز ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١خ املؤرَّ ،٨/١إىل قراره  وإذ يشري أيضًا  
ية املعنية بالتعاون الدويل يف املســـــائل اجلنائية من أجل التصـــــدِّي للجرمية فعالية الســـــلطات املركز

على أن يقدِّم بعُضها لبعضها اآلخر أكرب قدر  فيه الدوَل األطراَف املنظَّمة عرب الوطنية"، الذي حثَّ
لى على أن تســـتخدم االتفاقية ع هامن املســـاعدة وفقًا ألحكام االتفاقية وقوانينها الوطنية، وشـــجَّع

  أوسع نطاق ممكن، مبا يتماشى مع أطرها القانونية الوطنية، كأساس للتعاون الدويل،
  املعين بالتعاون الدويل، يضطلع هبا الفريق العاملباألعمال اليت  بوإذ يرحِّ  
التوصــــــيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه ُيقرُّ  -١  
  ؛ذا القرارهب، واملدرجة يف املرفق األول ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩املعقود من  ،الثامن

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه  أيضًا ُيقرُّ -٢ 
  ؛ذا القرارهب، واملدرجة يف املرفق الثاين ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨املعقود من  ،التاسع

التوصــــيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه  كذلك ُيقرُّ  -٣  
  ، واملدرجة يف املرفق الثالث هبذا القرار.٢٠١٨كتوبر أتشرين األول/ ١٦اشر، املعقود يف الع
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    املرفق األول    
اجتماعه التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف   

    ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩املعقود من  ،الثامن
ـــامن    ـــه الث ـــاع ـــدويل، يف اجتم ـــاون ال ـــالتع ـــل املعين ب ـــام ـــد الفريق الع من املعقود اعتم

بالتزامن مع االجتماع العاشــــر لفريق اخلرباء احلكوميني  ٢٠١٧تشــــرين األول/أكتوبر   ١٣ إىل  ٩
  التوصيات التالية لكي يقرها املؤمتر: )١٦(العامل املعين باملساعدة التقنية،

تشــــــجَّع الــدول األطراف يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة   (أ)  
على اســـتخدام االتفاقية، حســـب االقتضـــاء وعند االنطباق، أســـاســـًا قانونيًّا لنقل  )١٤(الوطنية  عرب

التفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا اإلجراءات اجلنائية فيما بينها خبصــــــوص اجلرائم املشــــــمولة با
  من االتفاقية؛ ٢١ووفقًا للمقتضيات املنصوص عليها يف املادة 

بات رمسية   (ب)  قدمي طل لدول األطراف على أن تنظر، عند التحضــــــري لت تشــــــجَّع ا
للمســـاعدة، يف إجراء مشـــاورات قبل إعداد طلبات التعاون الدويل وأثناء إعدادها من أجل حتديد 

جات املطلوبة وتقييم مدى مالءمة تلك الطلبات واســـتكشـــاف ســـبل التعامل مع اجلوانب االحتيا
العملية هلذا التعاون، وذلك بغية جتنب التكاليف اإلضـــافية وازدواج العمل، وخباصـــة يف جمال نقل 
اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك يف احلاالت املنصـــوص عليها يف التشـــريعات الوطنية واليت تشـــمل 

  كة أفرقة حتقيق مشتركة؛مشار
قل   (ج)  بات ن قدمي طل مدى ضــــــرورة ت لدول األطراف أن تنظر، عند تقييم  ينبغي ل

اإلجراءات اجلنائية، يف األســــس القائمة للوالية القضــــائية اجلنائية، وكيفية إقامة العدل على النحو 
تكبدة، واملســـائل األمثل، ومصـــاحل وحقوق األشـــخاص املعنيني (اجلناة والضـــحايا)، والتكاليف امل

  املتعلقة بالسيادة الوطنية وغري ذلك من املسائل؛
ــة وإبرام معــاهــدات  ٢١جيوز للــدول األطراف، عنــد تنفيــذ املــادة   (د)  من االتفــاقي

ــــــتفادة الكاملة من املعاهدة  أو اتفاقات ثنائية بشـــــــأن نقل اإلجراءات اجلنائية، أن تنظر يف االس
  املسائل اجلنائية باعتبارها أداة إرشادية؛النموذجية بشأن نقل اإلجراءات يف 

ضائي اإلقليمية القائمة   )(ه  شبكات التعاون الق ستفيد من  ينبغي للدول األطراف أن ت
  يف تيسري املناقشات يف حاالت تنازع الوالية القضائية اجلنائية وأساليب معاجلتها؛

نة أن تســـــــاعد املؤمتر يف جتميع املواد واملعل  (و)  لدول ينبغي لألما ومات الواردة من ا
األطراف بشــأن أفضــل املمارســات يف جمال نقل اإلجراءات اجلنائية، مبا يشــمل االعتبارات العملية 

  يف هذا الشأن؛

                                                                    
 .CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4انظر   )١٦(  
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ينبغي للدول األطراف أن تواصــل العمل على تيســري املشــاركة النشــطة لســلطاهتا   (ز) 
العاملة ذات الصلة، وخباصة اجتماعات  املركزية وأجهزة إنفاذ القانون يف اجتماعات املؤمتر وأفرقته

  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل؛
ينبغي لألمانة أن تواصـــــل الســـــعي، يف إطار واليتها، إىل تنظيم اجتماعات ذات   (ح) 
ي اتتوجه قة من أل ةعمل قاد فر بالتزامن مع انع مل أو  عا ماعات الفريق ال هامش اجت اخلرباء على 

مية الدولية ذات الصلة ابتغاء مواصلة دعم تبادل اخلربات العملية فيما بني اجتماعات اهليئات احلكو
املمارســـــني يف جمال التعاون الدويل، وذلك رهنًا بتوفر املوارد الالزمة وابتغاء االســـــتفادة من تلك 

  أفضل وجه؛ املوارد على
النظر يف بناء شــــراكات مع شــــبكات التعاون القضــــائي اإلقليمية  املؤمتر يودُّ لعلَّ  (ط) 

رهنًا  عقد اجتماعات منتظمة يف فيينا، وذلك بوسائل منهاالقائمة لتعزيز آليات التنسيق فيما بينها، 
  بتوافر املوارد وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات اهليئات احلكومية الدولية ذات الصلة؛

علَّ  (ي)  لة  املؤمتر يودُّ ل نًا بتوافر املوارد، مواصــــــ نة، ره ما النظر يف أن يطلب إىل األ
االضطالع بأنشطة لتدريب موظفي أجهزة العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص 

اخلدمات)، على الصــــــعيدين الوطين واإلقليمي، يف جمايل مجع األدلة اإللكترونية وتبادهلا  مقِّدمي(
  أن تلك األدلة، يف إطار االتفاقية؛والتعاون الدويل بش

ــاعدة فريقه العامل املعين  املؤمتر يودُّ لعلَّ  (ك)  ــاعدته ومس النظر يف دعوة األمانة إىل مس
بالتعاون الدويل على متابعة التواصـــل مع فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســـة شـــاملة ملشـــكلة اجلرمية 

  مكتيب الفريقني على علم بذلك؛السيربانية، يف إطار والية كل منهما، وإبقاء 
ــــــتخدام  القانونية ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اختاذ التدابري  (ل)  الالزمة ملنع اس

العمالت املشفَّرة يف غسل األموال، مبا يف ذلك يف الدول اليت ال حتظر تلك العمالت، وذلك بإلزام 
ضــــــيات مكافحة غســـــــل األموال، الشــــــركات اليت تتعامل بالعمالت املشــــــفَّرة باالمتثال ملقت

املقتضــــــيات املتعلقة بتوخي احلرص الواجب يف التعامل مع الزبائن، وحتديد مصــــــدر حركة  مثل
  العائدات اإلجرامية ومقصدها والغرض من نقلها، والتصدي لتمويل اإلرهاب؛

ُتدعى الدول األطراف اليت مل ُتعدِّل َبعُد تشـــــريعاهتا حبيث حتدِّد بوضـــــوح قواعد   (م) 
مقبولية األدلة يف املحاكم ومقتضـــيات اســـتخدام أســـاليب التحرِّي اخلاصـــة، إىل أن تنظر يف القيام 
بذلك، من أجل مراعاة تلك القواعد واملقتضـــيات وتطبيقها يف احلاالت املتعلقة باألدلة اإللكترونية 

ل عليها يف واليات قضــــائية أجنبية، وأن ُتنقِّح، عند االقتضــــاء، إجراءاهت ا اخلاصــــة بتبادل املتحصــــَّ
املسـاعدة القانونية من أجل مواءمتها مع طلبات احلصـول على األدلة اإللكترونية وأسـاليب التعامل 

  مع تلك األدلة؛
ُتدعى الدول األطراف إىل بناء أو تعزيز شــــــبكات فعَّالة لتبادل املعلومات بغرض   (ن)  

  احلصول على األدلة اإللكترونية.
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    املرفق الثاين    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه التاسع،   

    ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨املعقود من 
ــــــع املعقود من ،الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل اعتمد    ٣١ إىل  ٢٨ يف اجتماعه التاس

مايو  يار/ حلادي عشــــــر لفريق اخلرب ٢٠١٨أ ماع ا مل املعين بالتزامن مع االجت عا اء احلكوميني ال
  التوصيات التالية: )١٧(باملساعدة التقنية،

ينبغي للـــدول األطراف يف اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة   (أ) 
أن تنظر يف تزويد األمانة مبعلومات عن املتطلبات اإلجرائية املفروضـــة لديها بشـــأن  )١٤(الوطنية  عرب

نشر  وتبادل املساعدة القانونية، وذلك لكي تتمكن األمانة مناملجرمني لتسليم الطلبات اليت تردها 
املطلوبة االحتياجات من أجل توفري تلك املعلومات أو توســـيع نطاق إتاحتها، حبســـب االقتضـــاء و

  ؛يف هذا الشأن من املساعدة التقنية
أن تويل  ،املجرمنيتســــليم تعلقة بملاهتا اينبغي للدول األطراف، يف ســــياق ممارســــ  (ب) 

بار الواجب  ملادة  (ب) ٥الفقرة  ألحكاماالعت عاهدات  ١٦من ا ية، اليت تنظم إبرام امل فاق من االت
بشــأن تســليم املجرمني، وينبغي أن تنظر يف تبســيط اشــتراطات اإلثبات يف إجراءات التســليم وفقًا 

  تلك املادة؛ من ٨للفقرة 
 زيادة تواتر استخدام أسلوب املشاورات غري ُتشجَّع الدول األطراف على النظر يف  (ج)  

الرمسية أو اســتخدامه بانتظام يف خمتلف مراحل إجراءات التســليم وإجراءات تبادل املســاعدة القانونية 
، وذلك من أجل التمكُّن من تبادل املعلومات عن املتطلبات القانونية أو نيوإجراءات نقل املحكوم

جراءات، مبا يف ذلك، وعند االقتضــــــاء، قبل رفض تلك الطلبات تيســــــري اختاذ القرارات يف تلك اإل
البلدان الطالبة على املشــــاكل املحتملة فيما  ْطالعالوبعده. وميكن أن تشــــمل هذه اجلهود خطوات 

تشـــمل أيضـــًا إبالغ الدول   يتصـــل بالطلبات. وفيما يتعلق بتســـليم املجرمني، ميكن هلذه اجلهود أن
تمل إثارهتا، ومنح تلك الدول فرصًة لتقدمي املزيد من املعلومات أو األدلة الطالبة حبجج الدفاع اليت حي

اإلثباتية لدعم طلب التسليم. كما ينبغي للدولة متلقية الطلب إبالغ الدولة الطالبة يف الوقت املناسب 
ضائية املعاكسة ب ضاء، من توفري املعلومات الالقرارات الق الزمة لكي تتمكن الدول الطالبة، عند االقت
  يف اإلطار الزمين املناسب؛تظلم لل

لدول األطراف على   (د)  مام  زيادةُتشــــــجَّع ا ية احلاجة إىل االهت ئد فب التوعيةبتلب وا
تعزيز فعالية تنفيذ أحكامها ذات و االتفاقية وقيمتها املضافة باعتبارها أساسًا قانونيًّا للتعاون الدويل

  الصلة من خالل التدريب وبناء القدرات؛
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف زيادة الترويج إلرســــال طلبات التعاون الدويل   )(ه  

مباشـــرة إىل الســـلطات املركزية بغية تبســـيط مســـار التعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية وتســـريعه، 
  منها؛ ١٨من املادة  ١٣مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، ووفقًا للفقرة 

                                                                    
  .CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3انظر   )١٧(  
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ألطراف على اســــتخدام املوارد على أفضــــل حنو ممكن من أجل ُتشــــجَّع الدول ا  (و)  
زيادة كفاءة وفعالية الســـــلطات املركزية و/أو غريها من الســـــلطات املختصـــــة يف معاجلة طلبات 
يامها بذلك، أن تنظر يف وضــــــع نظم إلدارة  لدول األطراف تودُّ، عند ق التعاون الدويل. ولعلَّ ا

جل رصــــد وحتســــني إدارة أعباء العمل املتزايدة النامجة عن القضــــايا داخل ســــلطاهتا املركزية من أ
  ؛وضع وتطوير النظم من هذا القبيلاملساعدة التقنية لأن تنظر يف طلب أو  ،الطلبات
ــاعدة التقنية، مبا يف ذلك مكتب   (ز)  ــائر مقدِّمي املس األمم املتحدة ُتشــجَّع الدول وس
ــــــاعدة التقنية املخدِّرات واجلرمية، على إدماج التداباملعين ب ري الرامية إىل تعزيز توفري التدريب واملس

للسلطات املركزية املسؤولة عن تبادل املساعدة القانونية، والسلطات املختصة املسؤولة عن تسليم 
   من أجل مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية؛املجرمني 
وطنيني يف جمال املساعدة ُتشجَّع الدول األطراف على تيسري مشاركة اخلرباء ال  (ح)  

الفريق العامل املعين املحافل املناســبة مثل القانونية املتبادلة وتســليم املجرمني مشــاركة نشــيطة يف 
احلوار املباشر نشيط املمارسات اجليدة والتحديات، وتعريف ببالتعاون الدويل، ومن مث تيسري الت

  قيمة تلك املنتديات.ظيم تعتنفيذ االتفاقية وحول بني االختصاصيني املمارسني 
  

    املرفق الثالث    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه العاشر،   

    ٢٠١٨شرين األول/أكتوبر ت ١٦يف املعقود 
 تشــرين األول/ ١٦اعتمد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه العاشــر، املعقود يف   
  ، التوصيات التالية لكي يقرَّها املؤمتر:٢٠١٨أكتوبر 

ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب   (أ)  فاق لدول األطراف يف ات ُتشــــــجَّع ا
صل هبا  )١٤(الوطنية سيط ما يت سليم وتب صل بذل اجلهود الرامية إىل تعجيل إجراءات الت على أن توا

قا للفقرة  ية وف بات بات إث ملادة من  ٨من متطل عام وعند  ١٦ا ية؛ وأن تشــــــرع، بوجه  فاق من االت
سليم لديها  ضاء، يف مراجعات داخلية الستكشاف اإلصالحات املمكن إدخاهلا على نظم الت االقت
من أجل تبســيط إجراءات التســليم يف احلاالت اليت يوافق فيها الشــخص املطلوب على تســليمه إىل 

  ؛إىل أدىن حد ت التأخري يف عملية التسليمالدولة الطالبة؛ والسعي إىل تقليل احتماال
املتبادلة الثقة ترسي عالقاهتا يف جمال التسليم على أسس من ُتشجَّع الدول على أن   (ب) 

، بوســائل منها اإلكثار من إجراء حتقيقا هلذا الغرض االتصــال والتنســيقســبل وأن تســعى إىل تعزيز 
ــــاورات رمسية وغري رمسية يف خمتلف مراحل إجرا ــــيما فيما يتعلق بتبادل مش ــــليم، وال س ءات التس

  املعلومات عن املتطلبات القانونية وهوية الشخص املطلوب؛
ُتشجَّع الدول على أن تنظر يف وضع آليات تنسيق مشتركة بني الوكاالت ملناقشة   (ج) 

ا مل تكن ، إذســبل ووســائل تســريع تنفيذهاواجلوانب العملية املتعلقة بتنفيذ طلبات التســليم املتلقاة 
  ؛لديها آليات من هذا القبيل
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 يشـــمل قضـــايا  التعاون فيما بني ســـلطاهتا املركزية، مباتوثيق  ُتشـــجَّع الدول على  (د) 
  االتصاالت املنتظمة فيما بينها؛قنوات بط الشبكي وارتمن خالل الوتوطيده التسليم، 
املشـــاركة النشـــطة ينبغي للدول األطراف أن تواصـــل جهودها الرامية إىل تيســـري   (ه)  

لســـلطاهتا املركزية يف اجتماعات املؤمتر وأفرقته العاملة ذات الصـــلة، وال ســـيما اجتماعات الفريق 
  العامل املعين بالتعاون الدويل؛

ينبغي للدول، عند االقتضــــاء، أن تســــتفيد من التبادل املنتظم للمعلومات املتعلقة   (و) 
ضمانات واملم ضلى ارسات بتقدمي وإنفاذ التأكيدات وال سليم فيما خيص معاملة الف يف إجراءات الت

ذات القضائية  االجتهادات الشخص املطلوب تسليمه يف الدولة الطالبة، وذلك بوسائل منها تبادل
  يف جمال حقوق اإلنسان يف احلاالت املماثلة؛ الصلة

شجَّع الدول، يف ظروف معيَّ   (ز)  سليم، ُت  نة،إذا كان من املحتمل أن يرفض طلب الت
مىت توفرت دواع إنســانية هلذا التأجيل عند  على النظر يف خيار تأجيل تســليم الشــخص املطلوب

  ؛البت يف الطلب
إجراء حبوث ينبغي لألمانة أن تشــــــرع، رهنا بتوفر موارد من خارج امليزانية، يف   (ح) 

السعي يف تستعرض بوجه عام ما ينبغي أن تراعيه السلطات من اعتبارات عامة إلعداد ورقة مناقشة 
وفعالية إجراءات  من جهة لتوفيق بني ضـــرورة احترام ومحاية حقوق اإلنســـان للشـــخص املطلوبل

ويف التعامل بكفاءة مع التداخل بني اإلجراءات املتعلقة بالالجئني واللجوء من جهة أخرى، التســليم 
، وكذلك ما تواجهه تلك الســــلطات من حتديات يف ات التســــليم من جهة أخرىمن جهة وإجراء

  ؛هذا الشأن وما اكتسبته من دروس مفيدة وممارسات فضلى يف التعامل مع تلك املشاكل
ع الدول األطراف على مواصــــلة االســــتعانة، حســــب االقتضــــاء وعند ُتشــــجَّ  (ط) 

   يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك التسليم؛االنطباق، باالتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل
خدِّرات   (ي)  بامل حدة املعين  لدول األطراف على أن تزود مكتب األمم املت ُتشــــــجَّع ا

واجلرمية مبعلومات حمدثة عن أطرها القانونية واحلاالت الفعلية اليت اســتخدمت فيها االتفاقية كأســاس 
ق املعلومات املتاحة حاليًا يف بوابة املوارد اإللكترونية قانوين للتعاون الدويل، وذلك هبدف توسيع نطا

خالصـــــة للقضـــــايا بإعداد ، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، القياموالقوانني املتعلقة باجلرمية، و
  تتضمن املعارف املتراكمة بشأن هذه املسألة، وتكون قابلة للتحديث على حنو منتظم.

    
    راتاملقرَّ  -باء  

ية املقرَّ  -٢ فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن رين اعتمد مؤمتر األطراف يف ات
  .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩إىل  ١٥التاليني أثناء دورته التاسعة اليت ُعقدت يف فيينا يف الفترة من 
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    ٩/١ر املقرَّ    
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ؤمتر مل جدول األعمال املؤقَّت للدورة العاشرة    

     ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
جدول  ية على  مة عرب الوطن مية املنظَّ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق وافق مؤمتر األطراف يف ات

 األعمال املؤقَّت لدورته العاشرة على النحو املبيَّن أدناه.
    

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

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح دورة املؤمتر العاشرة؛  (أ)

  انتخاب أعضاء املكتب؛  (ب)
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  (ج)
  املشاركة؛  (د)
  التفويض؛اعتماد تقرير املكتب عن وثائق   )(ه

  املناقشة العامة.  (و)
اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت   -٢

  امللحقة هبا:
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛   (أ)

  النساء واألطفال؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة  (ب)
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛  (ج)
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار   (د)

  هبا بصورة غري مشروعة.
شــــكال واألبعاد اجلرائم اخلطرية األخرى، حســــب تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األ  -٣

  اجلديدة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية.
التعاون الدويل، مع التركيز خصـــوصـــًا على تســـليم املجرمني واملســـاعدة القانونية املتبادلة   -٤

  والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها.
  املساعدة التقنية.  -٥
  ة بامليزانية.املسائل املالية واملتعلِّق  -٦
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر احلادية عشرة.  -٧
  مسائل أخرى.  -٨
  اعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال دورته العاشرة.  -٩
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    ٩/٢ر املقرَّ    
  تنظيم أعمال الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     

    ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
يأخذ   إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، إذ  

  من نظامه الداخلي: ٣من املادة  ٣يف اعتباره الفقرة 
يقرِّر أن ُتعَقد دورته العاشرة على مدى مخسة أيام عمل؛ وأن يظلَّ عدد اجللسات   (أ)  

جلســـة ُتوفَّر فيها الترمجة الشـــفوية بلغات األمم  ٢٠، أي على ما كان عليه يف الدورات الســـابقة
  املتحدة الرمسية الست؛ وأن ُيتَّخذ يف هناية الدورة العاشرة قراٌر بشأن مدَّة الدورة احلادية عشرة؛

صة له على نفس مستواها احلايل، وأن  (ب)   تتاح، ضمن  يطلب أن ُتبقى املوارد املخصَّ
  ة أو جلنة جامعة ينشئها.مجلة أغراض، أليِّ أفرقة عامل

    
      املسائل التنظيمية  -ثانيًا  
    افتتاح الدورة  -ألف  

ية دورته ُع  -٣ فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن قد مؤمتر األطراف يف ات
 ت. وخالل الدورة، ُعِقد٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر  ١٩إىل  ١٥التاســعة يف فيينا، يف الفترة من 

جلستني فريق العامل املعين بالتعاون الدويل الللجنة اجلامعة. وعقد جلستان جلسات، من بينها   ١٠
 .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٦يف 

 تشــــــرين األول/ ١٦و ١٥ويف اجللســــــات األوىل والثانية والثالثة من الدورة، املعقودة يومي   -٤
رات ذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ املدير التنفي كل من ، أدىل بكلمة افتتاحية٢٠١٨أكتوبر 

والصــــني)، ونيجرييا (نيابة عن  ٧٧  إكوادور (نيابة عن جمموعة ال يممثلورئيس مجهورية بنما واجلرمية و
األفريقية)، والصــني (نيابة عن جمموعة دول آســيا واملحيط اهلادئ)، والربازيل (نيابة عن الدول جمموعة 

ي)، واالحتــاد األورويب (نيــابــة عن االحتــاد األورويب والــدول جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب
دونيا والبوســــــنة واهلرســــــك واجلبل األســــــود ومجهورية مقوأوكرانيا األعضــــــاء فيه وألبانيا وأندورا 

وزير العدل يف إيطاليا،  أيضــًا تكلَّماليوغوســالفية ســابقًا ومجهورية مولدوفا وســان مارينو وصــربيا). و
ووزير الشــــرطة يف جنوب أفريقيا، والنائب العام يف مصــــر، والنائب العام يف الســــودان، ونائب وزير 

، ونائب وزير العدل يف القيود التنظيمية يف النمســـاختفيف الشـــؤون الدســـتورية واإلصـــالح والعدل و
كوبا، ووزير الدولة لشــــؤون العدل يف أنغوال، ووزير الدولة للشــــؤون الداخلية يف االحتاد الروســــي، 

العالقات وزارة خارجية الكرسي الرسويل لشؤون واملستشار القانوين لوزير الداخلية يف قطر، ووكيل 
داخلية يف غواتيماال، ونائب رئيس األركان العدل يف ناميبيا، ونائب وزير الوكيل وزارة مع الدول، و

واجلمهورية  ممثلو املكســــــيك وتركيا وكندا كذلك تكلَّموشــــــؤون األمن والدفاع يف هندوراس. و
سيا وبريو وأملانيا والربازيل واإلمارات العربية املتحدة  سلفادور والصني واملغرب وإندوني الدومينيكية وال

اجلمهورية مبيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ووباكستان واليابان وأستراليا وكولو
  .مجهورية إيران اإلسالمية ومنظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلةوكذلك ممثال  ،ةسوريالعربية ال
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    انتخاب أعضاء املكتب  -باء  

كان املؤمتر قد قرَّر يف دورته األوىل أن يكون منصبا الرئيس واملقرِّر خاضعني للتناوب بني   -٥
ــــــب الترتيب األجبدي. وتبعًا لذلك قامت  دول املجموعات اإلقليمية وأن جيري هذا التناوب حبس

حت دول أمريكاملؤمتر، يف حني  رئيس ، يف هذه الدورة، بترشــيحأوروبا الغربية ودول أخرى ا رشــَّ
  املقرِّرة. ييبالالتينية والكار

، ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥وانتخب املؤمتر بالتزكية، يف جلسته األوىل املعقودة يف   -٦
 من نظامه الداخلي، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم: ٢٢وفقًا للمادة 

  باالو (إسبانيا) ينساسينن فلور      الرئيس:  
  (إيطاليا) أتشيلي سباتيين ماريا أسونتا    نوَّاب الرئيس:  
  الناشي (العراق)أسامة         
  أليسيا غوادالوبه بوينروسترو ماسيو (املكسيك)        

  لورينا ماريا فريوتا (رومانيا)    
  غافاليك (سلوفاكيا) أوندري        
  فوزية مباركي (اجلزائر)        
  يا)ريأوكيكه (نيج .ر فيفيان ن.        
  أبو ظفر (بنغالديش)        
  )األرجنتني( مايتيه فرنانديس غارسيا      : املقرِّرة  

    
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  

ته األوىل املعقودة يف   -٧ جدول ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٥أقرَّ املؤمتر، يف جلســــــ  ،
  .CTOC/COP/2018/1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 

، إنشـــاء جلنة جامعة ُيفتح باب عضـــويتها أمام مجيع ٥/٢وكان املؤمتر قد قرَّر، يف مقرَّره   -٨
الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والدول املوقِّعة عليها. وتعقد هذه اللجنة اجتماعات أثناء 

ي املهام اليت قد يكلِّفها هبا املؤمتر من أجل وتؤد ،انعقاد دورات املؤمتر حســــبما يقرِّره رئيس املؤمتر
مســاعدته يف معاجلة جدول أعماله وتيســري عمله؛ وتنظر يف بنود حمدَّدة من جدول األعمال وتقدِّم 

ضــمنها مشــاريع قرارات ومشــاريع مقرَّرات، حىت ينظر فيها.   إىل املؤمتر تعليقاهتا وتوصــياهتا، ومن
ملكتب املوســع على طريقة تنظيم أعمال الدورة التاســعة من ، وافق ا٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٤ويف 

خالل إجراء املوافقة الصامتة، وأشار إىل أنَّ اجللسة العامة للمؤمتر أثناء دورته التاسعة سُتعلَّق، وفقًا 
  للممارسة السابقة، من أجل عقد اجتماع للجنة اجلامعة.

  
    املشاركة  -دال  

دولة طرفا يف االتفاقية ومنظمة تكامل اقتصادي إقليمية  ١١٧ممثِّلو حضر دورَة املؤمتر التاسعة   -٩
طرف يف االتفاقية. وحضـــر الدورة أيضـــًا مراقبون عن دولة واحدة موقِّعة على االتفاقية، ودولة مراقبة 
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واحدة غري موقِّعة عليها، وكيان لديه بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدة، ووحدات تابعة لألمانة 
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة   ، وهيئات تابعة لألمم املتحدة، ومعاهد تابعة لشــــــبكة برنامج األممالعامة

صـــة ومؤســـســـات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومنظمات حكومية  اجلنائية، ووكاالت متخصـــِّ
 دولية، ومنظمات غري حكومية تتمتَّع مبركز اســــــتشــــــاري لدى املجلس االقتصــــــادي واالجتماعي،
ومنظمات غري حكومية ذات صــلة ال تتمتَّع مبركز اســتشــاري لدى املجلس االقتصــادي واالجتماعي 

  طلبت احلصول على صفة مراقب.
  .CTOC/COP/2018/INF/2/Rev.2وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة   -١٠
من النظام الداخلي للمؤمتر، اليت  ١٧إىل  ١٤شــــاركني يف الدورة إىل املواد وُلِفَت انتباه امل  -١١

  تتعلق مبشاركة املراقبني.
    

   اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  -هاء  
ملادة   -١٢ هلا املؤمتر يف مقرَّره  ١٨تنص ا عدَّ لداخلي للمؤمتر، كما  ظام ا ، على أن ٤/٧من الن

ممثلي كل دولة طرف رئيُس الدولة أو احلكومة أو وزيُر اخلارجية أو  يتولَّى إصـــــداَر وثائق تفويض
لدولة الطرف أو، يف  قانون الوطين لتلك ا قًا لل لدى األمم املتحدة وف لدائم  لدولة الطرف ا ممثُِّل ا
حالة منظمة تكامل اقتصــــــادي إقليمية، اجلهُة املختصــــــة يف تلك املنظمة. وعندما ينظر املؤمتر يف 

عديالت مقتر قًات ية وف فاق مادة   حة على االت ملادة  ٣٩لل ها وا لداخلي للمؤمتر،  ٦٢من ظام ا من الن
رئيُس الدولة أو احلكومة أو وزيُر اخلارجية يف الدولة الطرف  يتوىل إصـــــــداَر وثائق التفويض إمَّا

  وإمَّا، يف حالة منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهُة املختصة يف تلك املنظمة.
قًا للمادة ويتولَّى   -١٣ لداخلي، فحص وثائق تفويض ممثِّلي  ١٩مكتب املؤمتر، وف من النظام ا

كل دولة طرف وأمساء األشــــخاص الذين يشــــكِّلون وفد الدولة الطرف، ويرفع تقريره إىل املؤمتر. 
من النظام الداخلي، حيقُّ للممثِّلني أن يشــــــاركوا مؤقَّتًا يف الدورة إىل حني اختاذ  ٢٠ووفقًا للمادة 

  مكتب املؤمتر قرارًا بشأن وثائق تفويضهم. 
ونظر مكتب املؤمتر يف مســــألة وثائق التفويض يف جلســــاته األوىل والثانية والثالثة والرابعة   -١٤

. ويف وقت اعتماد ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩و ١٨و ١٧و ١٦و ١٥واخلامسة املعقودة يف 
ــعة،  املمثلة ١١٧ الالتقرير، كانت بني الدول األطراف  ــتوفت  ١١٦يف الدورة التاس دولة طرفًا اس

مقتضـــيات وثائق التفويض، ودولة واحدة من الدول األطراف مل تســـتوفها. ولذا، لن يشـــري تقرير 
الدورة التاســـعة للمؤمتر إىل مشـــاركة الدولة الطرف، اليت مل تســـتوف مقتضـــيات وثائق التفويض، 

  ع للمؤمتر يف الدورة الثامنة.عمال بالقرار الذي اختذه املكتب املوسَّ
    

   عامةالناقشة امل  -لثًاثا  
، ٢٠١٨تشـــرين األول/أكتوبر  ١٦نظر املؤمتر، يف جلســـتيه الثالثة والرابعة، املعقودتني يف   -١٥

  ناقشة العامة".امل(و) املعنون "املسائل التنظيمية:  ١يف بند جدول األعمال 
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ممثلو كل من تايلند وفرنســا وشــيلي والواليات املتحدة واســتمع املؤمتر إىل كلمات ألقاها   -١٦
األمريكية وتونس وإكوادور واألرجنتني وإسبانيا وسويسرا وإسرائيل والكويت والنرويج واجلزائر 

مجهورية ومجهورية كوريا وبيالروس والعراق والربتغال وفيجي ودولة فلســــطني ونيبال ونيجرييا و
يا وكوســــتاريكا والفلبني وليختنشــــتاين وأرمينيا وبنغالديش واهلند زويال البوليفارية ولبنان وكينفن

  زانيا املتحدة ودولة بوليفيا املتعددة القوميات وليبيا. ومجهورية تن
  الصومال، وهو دولة هلا مركز املراقب.اها ممثل واستمع املؤمتر أيضًا إىل كلمة ألق  -١٧
عن األكادميية الدولية ملكافحة الفســـاد املراقبان واســـتمع املؤمتر كذلك إىل كلمتني ألقامها   -١٨

  وهي منظمة حكومية دولية، ومجعية الشفافية الليبية، وهي منظمة غري حكومية. 
  

   املداوالت    
عدَّ  -١٩ ها أعرب  ها أداة ال غىن عن مية املنظمة بوصــــــف ية اجلر فاق يدهم الت تأي ة متكلمني عن 

ض املتكلمون معلومات عن اجلهود الوطنية اليت هتدف للتصــــدي للجرمية املنظمة عرب الوطنية. وعر
إىل وضـــع وتعزيز األطر التشـــريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. 
قات  جل تعزيز التحقي لداهنم من أ هتا ب ختذ تدابري اليت ا ــــــلط معظم املتكلمني الضــــــوء على ال وس

ف أشكال اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص وهتريب بشأن خمتلملالحقات القضائية وا
 عدَّة املهاجرين واالجتار باألســلحة النارية والفســاد وإعاقة ســري العدالة وغســل األموال. كما أبرز

متكلمني اآلليات الوقائية الوطنية الرامية إىل التصـــدي للجرمية املنظمة. ومشلت تلك اآلليات برامج 
  امج توعية تستهدف الفئات الضعيفة، مبا يشمل النساء والشباب واألطفال. تعليمية وبر

متكلمني على أن أطرًا تنظيمية وطنية وإقليمية قد وضـــــعت هبدف مكافحة  شـــــدَّد عدَّةو  -٢٠
ــــــخاص وهتريب املهاجرين وما يتصــــــل بذلك من جرائم. وأبلغ متكلمني عن  عدَّة االجتار باألش

هنم هبدف محاية ضحايا هذه اجلرائم وإعادة تأهيلهم. وأشار بعض املتكلمني التدابري اليت اختذهتا بلدا
الدولية حلقوق اإلنســــان واحلوكمة الرشــــيدة.  للمعايريإىل أن تلك اجلهود وثيقة الصــــلة باالمتثال 

وأعرب بعض املتكلمني عن األمــل يف أن يوفر االتفــاق العــاملي من أجــل اهلجرة اآلمنــة واملنظمــة 
، حلوًال للتصــــدي للتحديات ٢٠١٨لذي من املزمع توقيعه يف كانون األول/ديســــمرب والنظامية، ا

  اليت تطرحها تلك اجلرائم.
متكلمون التدابري الوطنية اليت وضــعت من أجل مواجهة اجلرمية الســيربانية وجرائم تناول و  -٢١

فية واالجتار باألعضاء البشرية احلياة الربية واجلرائم البيئية واجلرائم البحرية واالجتار باملمتلكات الثقا
ــــــة. وذكر العديد من املتكلمني أن اتفاقية اجلرمية املنظمة ال تزال متثل أداة  واالجتار باملعادن النفيس
أســـاســـية تســـاعد الدول على مكافحة هذه األشـــكال من اجلرمية، وال ســـيما من خالل أحكامها 

  املتعلقة بالتعاون الدويل. 
عن قلقهم بشــأن الصــالت القائمة بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب،  وأعرب بعض املتكلمني  -٢٢

بعض  شدَّدواليت تقوض االستقرار االجتماعي واالقتصادي يف البلدان واملناطق اليت ينتمون إليها. و
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على ضــــــرورة مراعاة هذه الصــــــالت بغية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  أيضــــــًااملتكلمني 
  فعال. حنو على
املتكلمني على أمهية االتفاقية بوصــــفها أداة لتيســــري التعاون الدويل يف  عديد مند الدَّوشــــ  -٢٣

التصــــــدي للجرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك من خالل اجلهود الثنائية واإلقليمية والدولية. 
ــــــدَّدو ذلك املؤمتر  بعض املتكلمني على الدور اهلام الذي تؤديه املنتديات الدولية املختلفة، مبا يف ش

  وخمتلف اهليئات اإلقليمية، باعتبارها منابر لتبادل املعلومات واخلربات ذات الصلة. 
وأعرب العديد من املتكلمني عن دعمهم لعمل االجتماع املعين بوضـــــع إجراءات وقواعد   -٢٤

ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ا لوطنية حمددة لتشــــــغيل آلية اس
متكلمني عن تقــديرهم للــدور الـذي اضــــــطلعــت بـه  عـدَّة والربوتوكوالت امللحقــة هبـا. وأعرب

سونتا أ بيالر شيلي سابوريو دي روكافورت (كوستاريكا) وماريا أ ساباتيين (إيطاليا) كرئيستني ت
آلية  العديد من املتكلمني مبواصــــلة املناقشــــات املتعلقة بإنشــــاء رحَّبالعامني املاضــــيني. وخالل 

الدورة للمؤمتر من أجل التوصــــــل إىل اتفاق بشــــــأن املســــــائل العالقة، هذه لالســــــتعراض خالل 
مشـــــاركة املجتمع املدين يف اآللية ومصـــــادر متويل اآللية. وذكر بعض املتكلمني أنه من املهم  مثل
   .هذه الدورةيعتمد املؤمتر آلية االستعراض يف  أن
ا يوفره تقديرهم ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ملة متكلمني عن وأعرب عدَّ  -٢٥

بناء القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية اجلرمية  علىالتقنية واملســـاعدة من أوجه املســـاعدة  للدول األطراف
املتكلمون على جدوى القيام بإصالحات مؤسسية وصوغ  شدَّداملنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا. و

د تشريعات تنفيذية، فضال عن تعزيز الشراكات والشبكات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني من واعتما
من املكتب مواصــلة تقدمي  أيضــًاأجل التصــدي للجرمية املنظمة على حنو فعال. وطلب بعض املتكلمني 
  التقنية.  الدعم يف تلك املجاالت، استنادا إىل احتياجات البلدان من املساعدة

    
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   -رابعًا  

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

ــــــتـــه الرابعـــة املعقودة يف   -٢٦ ــــــرين األول/أكتوبر  ١٦نظر املؤمتر، يف جلس ، ٢٠١٨تش
(أ) من جدول األعمال، املعنون "اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ٢ البند يف

مة  مية املنظَّ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق هبا: ات ية والربوتوكوالت امللحقة  مة عرب الوطن املنظَّ
  على املؤمتر: الوطنية". ومن أجل النظر يف هذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة  عرب

ـــأن مذكِّرة من األمانة   (أ)   تقارير االجتماعات املعنية بوضـــع إجراءات وقواعد حمدَّدة بش
لتشـــغيل آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 

تشــرين األول/أكتوبر إىل   ٣٠ ، ومن٢٠١٧نيســان/أبريل  ٢٦إىل  ٢٤امللحقة هبا، املنعقدة يف فيينا من 
  )؛CTOC/COP/2018/7( ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١، ومن ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١
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حالة االنضــمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة مذكِّرة من األمانة عن   (ب)  
  ).CTOC/COP/2018/CRP.1( ٢٠١٨آب/أغسطس  ١٥عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا حىت 

عن  أيضـــًا(نيابة  ممثلو االحتاد األورويب أيضـــًاوألقى ممثل لألمانة كلمة اســـتهاللية. وتكلَّم   -٢٧
واجلزائر وإيطاليا وتايلند والكويت وبلغاريا ورومانيا وإندونيسيا والواليات املتحدة  دوله األعضاء)

  وبوروندي وغامبيا والصني واملكسيك.
  م أيضًا املراقب عن منظمة الدول األمريكية. لَّوتك  -٢٨
    

    املداوالت  -١  
ة متكلمني بأن العتماد التشــــــريعات الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا على أفاد عدَّ  -٢٩

يف تعزيز إنفاذ القانون واجلهود املبذولة يف جمال التعاون القضــــائي  ارئيســــيًّ ًااملســــتوى الوطين دور
بعض املتكلمني على مرونة االتفاقية من حيث نطاق تطبيقها،  أكَّدالدويل. ويف هذا الصـــــــدد، 

ميكن من مث استخدامها للتصدي ملختلف أشكال اجلرمية املنظَّمة، مبا فيها االتِّجار باألشخاص،   وأنه
رين، واالتِّجار باألســـلحة النارية، واجلرمية الســـيربانية، واالجتار باملمتلكات الثقافية، وهتريب املهاج

  الربية، واالتِّجار باملخدِّرات، والفساد، وغسل األموال.احلياة وجرائم 
حتديات خطرية  يثري مةالطابع العابر للحدود للجرمية املنظَّ نَّد بعض املتكلمني على أوشـــدَّ  -٣٠

ف جمال إن يذ يف  قانون، وأنَّ التنف مة  الفعَّالاذ ال ية اُملنظَّ قدرة اجلماعات اإلجرام حيد من  ية  فاق لالت
  التربح من أنشطتها غري املشروعة وعبور احلدود بال عقاب.  على
باملخدِّرات واجلرمية يف  -٣١ عدد من املتكلمني على جهود مكتب األمم املتحدة املعين   وأثىن 

ــــــتحداث أدوات تســــــاعد على  ب بلداهنم تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعَّاًال. وعرض متكلمون جتاراس
من تشــريعات والقيام مببادرات مؤســســية وعمليات تنســيق بني األجهزة وتطوير الاملتعلقة بوضــع 

  .أجل التنفيذ الفعَّال لالتفاقية
ستعراض تنفيذ االتفاقية   -٣٢ شأن آلية ا وعرض متكلمون اجلهود الرامية إىل اختتام املناقشات ب

ُقدِّم وبروتوكوالهتا، مع اإلشــارة إىل املشــاورات اجلارية حول مشــروع قرار يتناول هذا املوضــوع 
 ز من تقدم يفحرُأمبا . ويف هذا الصـــدد، أفاد املتكلمون احلاليةدورته أثناء ينظر فيه كي املؤمتر لإىل 

ــــــدَّدالتقريب بني اآلراء املتباينة اليت كانت قد أعاقت اعتماد هذه اآللية.  العديد من املتكلمني  وش
سىن للدول األطراف حتديد الثغرات يف تنفيذها  ستعراض حبيث يت شاء آلية ا على األمهية احلامسة إلن

يد االحتياجات من حتديشــــمل ألحكام الصــــكوك، وكذلك ســــبل التصــــدي هلذه التحديات، مبا 
  . يف هذا الشأن املساعدة التقنية وتبادل املمارسات اجليدة

وأشار بعض املتكلمني إىل ضرورة أن تستند آلية االستعراض إىل املبادئ الواردة يف قراري   -٣٣
آخرون ضــــرورة أن تكون هذه اآللية تدرجيية، وأال تفرض أعباء  أكَّد، يف حني ٨/٢و ٥/٥  املؤمتر
هل  ال ما يتعلق لزوم  قة جلمع املعلومات. وفي له جهود املؤمتر الســـــــاب ا أو تكرر على حنو ال مربر 

 بنموذج متويل اآللية، عرض املتكلمون آراء خمتلفة، منها احلاجة إىل وجود متويل مستقر ميكن التنبؤ
 ا منمن موارد امليزانية العادية، واســتكمال تغطيتهلآللية به، وضــرورة تغطية الوظائف األســاســية 
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ــــــتخدام موارد امليزانية العادية والتربعات. وذكر آخرون أنه ال ينبغي زيادة امليزانية العادية،  أن اس
 عن يف اإلخالل بالواليات األخرى املسندة إىل املكتب. وأعرب املتكلمون أيضًاينبغي أال يتسبَّب 

  وجهات نظر خمتلفة بشأن مشاركة املجتمع املدين يف آلية االستعراض.
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  -٢  
شرةاعتمد املؤمتر  -٣٤ سته العا شرين األول/أكتوبر  ١٩املعقودة يف  ، يف جل ، مشروع ٢٠١٨ت

). (لالطالع على النص، انظر الفصـــل األول، القســـم ألف، CTOC/COP/2018/L.4/Rev.1القرار (
الدول األطراف احلاضرة آنذاك ) وقد اقترح الرئيس، وقت اعتماده، أن تتشارك مجيع .٩/١القرار 

يف تقدميه، ووافق املؤمتر على ذلك. وقبل اعتماد مشــــــروع القرار، تال ممثل لألمانة بيانا عن اآلثار 
  املالية املترتبة على اعتماده.

ـــار ممثل اليابان إىل أن اعتماد ذلك   -٣٥ وعقب اعتماد القرار، تكلَّم ممثلو عدَّة دول أطراف، فأش
ز تارخيي يتوج عقدا من املناقشــــــات املســــــتمرة وأنه ميثل جناحا ملبدأ العمل املتعدد القرار هو إجنا

األطراف ويدلل على أن من املمكن حتقيق نتائج ملموســــة حيثما أمكن جتاوز االختالفات يف الرؤى 
واملواقف. كما أثىن على عمل ماريا أســــونتا أتشــــيلي ســــباتيين، املمثلة الدائمة إليطاليا، يف الســــعي 

ــــتاريكا، ووجه الشــــكر إىل مجيع الدول ل تحقيق التوافق يف اآلراء، وكذلك عمل فريقها ووفد كوس
األطراف املشاركة يف هذا املسعى ملا أبدته من تعاون ومرونة ونشاط يف العمل، وقال كذلك إن من 

 الوطنية املتوخى أن تكون آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
والربوتوكوالت امللحقة هبا فعالة وكفؤة وأن تتيح تبادل املعلومات بني املمارســـــني وتيســـــر التعاون 
سليم املجرمني من أجل التصدي للتحديات  سيما من حيث تبادل املساعدة القانونية وت الدويل، وال 

 العمل على تنفيذ القرار املشـــــتركة اليت تفرضـــــها اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وأعرب عن تطلعه إىل
  على خري وجه.

وأعرب ممثل الصــني عن ثقته يف أن إنشــاء اآللية ســوف يســتهل فصــال جديدا يف ســجل   -٣٦
العمل على تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة، كما أعرب عن تقديره للدور القيادي الذي هنضــــــت به 

وكوستاريكا على ما بذاله من جهد، وإىل املمثلة الدائمة إليطاليا، ووجه الشكر إىل وفدي فرنسا 
ب بنجاح هذا املسعى املتعدد اءة يف املفاوضات، ورحَّمجيع الدول األطراف كذلك ملشاركتها البنَّ

األطراف. وأشــار إىل أن أعمال التحضــري لآللية ســوف تســتغرق العامني القادمني، وقال إن بلده 
ي يتســىن له أن يفرز آلية ناجعة تدعم تنفيذ اءة يف ذلك املســعى كســوف يظل يشــارك مشــاركة بنَّ

ــــــيدة يف العامل، وتوثق  االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وتوطد دعائم األمن واحلوكمة الرش
  أواصر التعاون الدويل.

وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن تقديره جلميع الوفود اليت عملت على إنشاء اآللية وأثىن   -٣٧
ي للممثلة الدائمة إليطاليا وجهود فريقها، كما توجه بالشـــــكر أيضـــــًا إىل بيالر على الدور القياد

سا  ستاريكا وفريقها، وكذلك إىل وفود فرن سابقة لكو سابوريو دي روكافورت، املمثلة الدائمة ال
واملكسيك واألردن لألدوار القيادية اليت هنضت هبا خالل السنوات العشر السابقة. وأوضح املتكّلم 

عات املؤمتر أن الو ما ها أن تنشــــــط اجت ية، اليت مبكنت لدعم اآلل قدمي تربع  حدة تعتزم ت اليات املت
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فاذ  هتا إلن ية وبروتوكوال فاق ية االت قال إن أمه نا، و مساه روح فيي ما أ مات و يات مجع املعلو وعمل
القانون واحترام ســـــيادته مل تكن أبدا حمل شـــــك، غري أن ســـــنوات النقاش حول اآللية قد أثارت 

يات بشأن جدوى املؤمتر وأفرقته العاملة كمحافل لتدعيم أهداف تلك الصكوك، وهو ما يدلل حتد
م أن من املهم للدول األطراف أن ُتْخِلص يف التعلم من لِّعليه تراجع مشاركة اخلرباء. وأوضح املتك

إىل أن احلل شركائها يف املجتمع املدين والدوائر األكادميية والقطاع اخلاص، وأشار يف هذا الصدد 
لدول  ٤٢التوفيقي النهائي، الذي جتســـــــده الفقرة  ية، يؤثر تشــــــجيع ا من إجراءات وقواعد اآلل

األطراف على تبادل املعلومات وليس احلد من ســـلطاهتا يف هذا الشـــأن. وقال أيضـــًا إن مســـؤولية 
لومات مبختلف الدول األطراف هي أن تتبادل فيما بينها، مبســاعدة األمانة، أكرب قدر ممكن من املع

الســــــبل، ومنها احلرص على أن يعاجل املؤمتر وأفرقته العاملة بنودا حيوية يف جداول أعماهلم وإيفاد 
متكلمني من خرباء املؤســســات احلكومية واملجتمع املدين والدوائر األكادميية والصــناعية يســامهون 

ة مشــاركة اخلرباء وحتســني مســامهة جوهرية مفيدة يف املناقشــات. وقال إن هذا كفيل بتوســيع دائر
ضًا إىل رئيس  شكر أي نوعية عمل الدول األطراف وحتسني تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا. ووجه ال
املؤمتر على دوره القيادي يف العمل وهنأ األمانة ومجيع الدول األطراف على جناحها يف حتقيق هذا 

تظل ســـاحة فعَّالة لنضـــال احلكومات االنتصـــار التارخيي الذي أثبت أن فيينا كانت وما زالت وســـ
  وشركائها ضد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بكل أشكاهلا.

والصــــــني، فهنأ املمثلة الدائمة الســـــــابقة  ٧٧ نيابة عن جمموعة ال رإكوادوم ممثل وتكلَّ  -٣٨
ت لكوســــتاريكا واملمثلة الدائمة إليطاليا على دورمها القيادي الذي اضــــطلعتا به خالل املفاوضــــا

  حول اآللية، اليت كللت بالنجاح.
وهنأ ممثل كوســــتاريكا املمثلة الدائمة إليطاليا على عملها يف توجيه ُخطى املؤمتر صــــوب   -٣٩

اعتماد القرار بعد عشر سنوات من العمل املكثف، ونوَّه باجلهود اليت بذلتها املمثلة الدائمة السابقة 
املشاورات حول اآللية. وقال ذلك املسعى املتعدد لكوستاريكا خالل السنتني اللتني رأست فيهما 

األطراف قد دلل على أن وجود اإلرادة السياسية ميكن أن يثمر نتائج وأشار إىل أن اآللية ستحقق 
ــــــتبانة مواطن القوة والضــــــعف يف القدرات الوطنية وترويج  هدفها املعلن وهو تعزيز التعاون واس

املتعدد األطراف متوقد يف روح فيينا وأثىن على رئيس  املمارســــــات اجليدة. وقال إن مبدأ العمل
املؤمتر ملا أبداه من اقتدار يف تســـــيري عمل املؤمتر وملا أظهره من قدرة على القيادة وفهم للمســـــائل 

  املطروحة، وكلها أمور مكنت املؤمتر من إمتام عمله بنجاح.
ي، فهنأت رئيس التينية والكاريبمت ممثلة الربازيل نيابة عن جمموعة دول أمريكا الوتكلَّ  -٤٠

 أيضًااملؤمتر على جناح الدورة، اليت شهدت اعتماد اآللية بعد عشر سنوات من املفاوضات. وقالت 
إن ما تبديه الدول من إرادة ســياســية والتزام هو أســاس االتفاق الذي ســيســمح للدول األطراف 

ته املمثلة الدائمة إليطاليا واملمثلة برصـــــد تنفيذ أحكام الصـــــكوك املعنية. وقالت كذلك إن ما أبد
ــــــتاريكا من مهارة يف القيادة كان عامال جوهريا يف تأمني اعتماد القرار.  الدائمة الســــــابقة لكوس

ي، إىل املمثلتني الدائمتني وأعضـــــــاء ووجهت الشــــــكر، نيابة عن دول أمريكا الالتينية والكاريب
  .اءيف اآلر فريقيهما الذين عملوا على بناء التوافق
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ها لعمل وتكلَّ  -٤١ قدير فأعربت عن ت ية،  لدول األفريق بة عن جمموعة ا يا لة اجلزائر ن مت ممث
ــــــتاريكا لعملهما على تكليل املفاوضــــــات، اليت  رئيس املؤمتر واملمثلتني الدائمتني إليطاليا وكوس
اسـتمرت ألكثر من عشـر سـنوات، بالنجاح، وهي املفاوضـات اليت تابعها أحد أعضـاء وفدها عن 

ت املتكلمة أن عمل املمثلة الدائمة إليطاليا كان حموريا يف التوصــــــل إىل أكَّدكثب منذ بدايتها. و
  اعتماد القرار.

وأشـــــار ممثل املكســـــيك إىل أن بلده كان من أوائل الدول اليت أطلقت مبادرة الدعوة إىل   -٤٢
ه اليت ســـاقها يف هذا إنشـــاء آلية اســـتعراضـــية ووجه الشـــكر إىل ممثل الواليات املتحدة على كلمات

ريكا على واملمثلة الدائمة السابقة لكوستاللممثلة الدائمة إليطاليا  أيضًاالشأن. وأعرب عن شكره 
  ما قامتا به من عمل.

ووجه ممثل االحتاد الروســي الشــكر إىل املمثلة الدائمة إليطاليا على ما بذلته من جهود من   -٤٣
سيس  شكر إىل مجيع الوفود ملا بذلته من أجل التوصل إىل حل توفيقي يتيح تأ اآللية، كما توجه بال

جهود يف التماس هذا احلل التوفيقي بعد عشر سنوات من املناقشات، وقال إن هذا احلل كان مثرة 
  جهود متعددة األطراف وروح فيينا.

أبدياه من   ملاها كذلك َفَلئمة إليطاليا ومن َسووجه ممثل االحتاد األورويب الشكر إىل املمثلة الدا  -٤٤
إىل مجيع الوفود اليت  أيضــــــًامهارة يف القيادة، مما كان له أبلغ األثر يف اعتماد اآللية. وتوجه بالشــــــكر 

شـــاركت يف هذه املفاوضـــات وقال إن اعتماد اآللية يرســـل إشـــارة صـــحيحة إىل العامل اخلارجي بأن 
  ورويب يعتزم تقدمي تربع لدعم اآللية.التعاون املتعدد األطراف حيقق قيمة مضافة وأوضح أن االحتاد األ

وهنأ ممثل اململكة املتحدة املمثلة الدائمة إليطاليا واملمثلة الدائمة الســـابقة لكوســـتاريكا ملا   -٤٥
من صــــدق يف العمل وصــــواب يف الرؤية واقتدار يف القيادة، مما أدى إىل جتاوز العراقيل اليت  أبدتاه

  زحزحتها.  كان يبدو يف السابق أن من املستحيل
ساوأعرب ممثل فر  -٤٦ سنوات من العمل وقال ن شر  سعادة وفده باعتماد اآللية بعد ع إن  عن 

إىل مجيع الدول األطراف، وخص بالشكر املمثلة  أيضًابلده كان منشأ تلك العملية. ووجه الشكر 
  عمل.الدائمة السابقة لكوستاريكا واملمثلة الدائمة إليطاليا وفريقها ملا قاموا به من 

وقال ممثل األرجنتني إن وفده شـــارك بدور نشـــط يف املفاوضـــات اليت أفضـــت إىل اعتماد   -٤٧
اآللية وإن الدول األطراف قد بذلت جهودا كبرية من أجل التخلي عن حتفظاهتا حىت يتسىن اعتماد 

اآلراء يف اآلليــة. وقـال كـذلـك إن املمثلــة الـدائمــة إليطــاليــا لعبــت دورا حموريـا يف حتقيق التوافق 
  وكذلك املمثالن الدائمان السابقان لكوستاريكا واألردن.

ه ممثل باكســـــتان الشـــــكر إىل املمثلة الدائمة إليطاليا على دورها القيادي يف العمل، ووجَّ  -٤٨
يدعم قرار املؤمتر  له يف أن  لدول األطراف، وأعرب عن أم عاون  ٩/١وكذلك مجيع ا يذه الت وتنف

  ت املشتركة اليت تفرضها اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.الدويل على التصدي للتحديا
ه ممثل إسرائيل الشكر إىل املمثلة الدائمة السابقة لكوستاريكا واملمثلة الدائمة إليطاليا ووجَّ  -٤٩

  على دورمها القيادي يف العمل وعلى تكليل املفاوضات بالنجاح.
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ق هناية ناجحة للمناقشـــات اليت وأعرب ممثل الكويت عن تقديره لكل من ســـاهم يف حتقي  -٥٠
ســـيما املمثلة الدائمة إليطاليا. وأشـــار إىل أن اهلدف من اآللية هو  اســـتمرت عشـــر ســـنوات، وال

  ضمان حسن التعريف باملمارسات الفضلى يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا وتبادهلا.
    

   النساء واألطفالبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة   -باء  
تشرين األول/أكتوبر  ١٧و ١٦املعقودتني يومي  ،نظر املؤمتر، يف جلستيه الرابعة واخلامسة  -٥١

ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٢، يف بند جدول األعمال ٢٠١٨ (ب) املعنون "اس
هبا: بروتوكول منع ية والربوتوكوالت امللحقة  مة عرب الوطن مية املنظ جار  اجلر بة االتِّ عاق وقمع وم

باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء واألطفال". ومن أجل النظر يف هذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان 
  معروضتني على املؤمتر:

تقرير األمانة عن األنشــطة اليت يضــطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات   (أ)  
ول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشـــخاص، وخباصـــة واجلرمية من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوك

ــة  ــة عرب الوطني ــة املنظَّم ــافحــة اجلرمي ــة األمم املتحــدة ملك ــاقي ــل التف ــال، املكمِّ النســــــــاء واألطف
)CTOC/COP/2018/2؛(  

 املعين باالتِّجار باألشــــــخاصالفريق العامل ي مذكِّرة من األمانة بشـــــــأن تقرير  (ب)  
 ٢٠١٨متوز/يوليه  ٣و ٢ويومي  ٢٠١٧أيلول/ســبتمرب  ٨إىل  ٦املعقودين يف فيينا من  اجتماعيه  عن

)CTOC/COP/2018/5.(  
ــــــتهاللية. كما تكلمت ممثِّلٌة لرئيســـــــة الف  -٥٢ ريق العامل املعين وألقى ممثِّل لألمانة كلمة اس

  باالتِّجار باألشخاص يف اجتماعيه السابع والثامن.
عن دوله األعضـــاء) وتايلند والنمســـا والكويت  أيضـــًاوتكلَّم ممثِّلو االحتاد األورويب (نيابة   -٥٣

ــــــبانيا وكولومبيا واهلند واململكة املتحدة  ــــــيا واجلزائر والواليات املتحدة وإس والربازيل وإندونيس
وبيالروس وفرنســـــا واألرجنتني وجنوب أفريقيا واملكســـــيك ونيجرييا ومنغوليا وبريو وإســـــرائيل 

  ومصر واإلمارات العربية املتحدة.
املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية: الرابطة الدولية ألخوات املحبة،  أيضــًام وتكلَّ  -٥٤

ــــــيدة العذراء والراعي الصـــــــاحل لألعمال اخلريية، واملجلس األكادميي املعين مبنظومة  ومجاعة الس
 املتحدة. األمم

    
    املداوالت    

ر باألشخاص يف اجتماعيه السابع والثامن، أشارت ممثِّلة رئيسة الفريق العامل املعين باالتِّجا  -٥٥
، إىل تقريري ٢٠١٨متوز/يوليه  ٣و ٢ويومي  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨إىل  ٦املعقودين يف فيينا من 

ت على أكَّد)، وCTOC/COP/WG.4/2018/3و CTOC/COP/WG.4/2017/4االجتماعني املذكورين (
أن التوصيات املعتمدة يف االجتماعني تتعلق بتدابري العدالة اجلنائية الفعالة يف جمال التصدي لالتِّجار 
باألشـــخاص، وضـــروب احلماية واملســـاعدة اليت حتتاجها خمتلف فئات وأنواع الضـــحايا، وخباصـــة 
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جار يف خضــــم تدفقات اهلجرة املختلطة، واحتياجات ضــــحايا االتِّجار وحقوقهم يف ضــــحايا االتِّ
  سياق التعاون الدويل.

ـــــريين إىل أنه  العديد أكَّدو  -٥٦ من املتكلمني جمددا دعمهم لتنفيذ الربوتوكول تنفيذًا تامًّا، مش
باألشــخاص. وقدم العديد يزال حجر الزاوية لتعزيز ما تتخذه الدول من تدابري ملكافحة االتِّجار   ال

من املتكلمني معلومات عن اإلجراءات الوطنية املضــــــطلع هبا مؤخرا لتعزيز األطر التشــــــريعية اليت 
ـــخاص، وكذلك اجلهود املبذولة يف جماالت املالحقة القضـــائية  هتدف إىل التصـــدي لالتِّجار باألش

على أمهية التعاون اإلقليمي والدويل على  أيضــــــًاالعديد من املتكلمني  أكَّدوالتحري والتحقيق. و
  مكافحة االتِّجار باألشخاص.

لة حول وضــــع اســــتراتيجيات وخطط عمل وقدَّ  -٥٧ م العديد من املتكلمني معلومات مفصــــَّ
وأطر تنســيق وطنية، تشــمل وحدات متخصــصــة ومنســقني وطنيني وآليات إحالة وطنية من أجل 

إىل أمهية إشــراك القطاع اخلاص يف العمل على منع  أيضــًا متكلمني عدَّة ضــحايا االتِّجار. وأشــار
االتِّجار باألشـــخاص ومكافحته، مبا يف ذلك من خالل تشـــجيع الشـــراكات مع وســـائط اإلعالم 

  وقطاع الطريان.
متكلمني إىل ضــرورة تعزيز القدرات يف جمال العدالة اجلنائية بتقدمي املســاعدة  عدَّة وأشــار  -٥٨

ــة جب ــة املتعلق ــارات التقني ــل املخــاطر وتطوير مه ــة وحتلي ــاراتي ــــــتخب ــات االس التحــاور مع املعلوم
االســــــتجواب. وقدم بعض املتكلمني أمثلة على أنشــــــطة تدريبية للصــــــحفيني بشــــــأن االتِّجار و

باألشــــخاص واإلبالغ عنه، وأنشــــطة رامية إىل بناء قدرات موظفي القنصــــليات على اكتشــــاف 
  يضًا على أمهية التعاون الوثيق مع املجتمع املدين.حاالت االتِّجار باألشخاص. وُشدِّد أ

وشــــدَّد العديد من املتكلمني على احلاجة املاســــة إىل ُنهج تركز على الضــــحايا وتســــتنري   -٥٩
دوا على أمهية توفري ضروب مناسبة دَّالصدمات اليت يتعرضون هلا. وش باملعارف الالزمة للتعامل مع

لك تقدمي املســـــاعدة الصـــــحية والطبية والقانونية، وكذلك وكافية من الدعم للضـــــحايا، مبا يف ذ
عدَّةمحايتهم من الترهيب. و تدابري  أكَّد  ية يف  بارات اجلنســـــــان عاة االعت متكلمني على أمهية مرا

احلد من العوامل اليت جتعل النساء والفتيات عرضة هلذا النوع وأمهية مكافحة االتِّجار باألشخاص، 
متكلمني قيمة التعاون مع الضــحايا الســابقني  عدَّة . وأبرزيف هذا الشــأن يف إطار العمل من اجلرائم

جلرائم االتِّجار بالبشر لالسترشاد هبم يف وضع برامج وسياسات ملكافحة هذا الضرب من االتِّجار 
  وحتسني السياسات والربامج القائمة يف هذا الشأن.

ة إىل حتسني رصد سالسل اإلمداد، وتعقب وُأشري إىل عدد من التحديات املتبقية، منها احلاج  -٦٠
  جار باألشخاص.تِّالتدفقات املالية وعائدات اجلرائم، ووضع تدابري أقوى قائمة على األدلة للتصدي لال

وأشــاد العديد من املتكلمني جبهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بصــفته   -٦١
شـــريكا اســـتراتيجيا يف املســـاعدة على تنفيذ بروتوكول االتِّجار باألشـــخاص، وخباصـــة من خالل 
أنشـــطة بناء القدرات. وســـلطوا الضـــوء باملثل على أمهية أنشـــطة التوعية والتواصـــل، وأثنوا على 

بدور املكتب كمنســـق  أيضـــًاكتب لســـعيه املتواصـــل ملســـاعدة الدول يف هذين املجالني. وأقروا امل
ـــــخاص، و ـــــجَّعلفريق التعاون بني الوكاالت على مكافحة االتِّجار باألش أحد املتكلمني الدول  ش
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األعضـــاء على دعم صـــندوق األمم املتحدة االســـتئماين للتربعات لضـــحايا االتِّجار باألشـــخاص، 
العديد من املتكلمني على أنه ميكن للربوتوكول أن يساعد الدول  شدَّدالنساء واألطفال. و وخباصة

  .٢٠٣٠األعضاء على الوفاء بااللتزامات املتعلقة باالتِّجار يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 
    

   بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو  -جيم  
تشـــرين األول/أكتوبر  ١٧املؤمتر أثناء جلســـتيه اخلامســـة والســـادســـة، املعقودتني يف نظر   -٦٢

ند ٢٠١٨ ية األمم املتحدة  ٢، يف الب فاق ــــــتعراض تنفيذ ات جدول األعمال، املعنون "اس (ج) من 
ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة هبــا: بروتوكول مكــافحــة هتريــب 

تاليتان املهاجرين ع ن طريق الرب والبحر واجلو". ومن أجل النظر يف هذا البند، كانت الوثيقتان ال
 معروضتني على املؤمتر:

تقرير األمانة عن أنشـــــطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لترويج   (أ) 
ية ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، امل فاق كمِّل الت

  )؛CTOC/COP/2018/3األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية (
نة بشـــــــأن تقريري (ب)  هاجرين عن  مذكِّرة من األما مل املعين بتهريب امل عا الفريق ال

 ٢٠١٨متوز/يوليه  ٥و ٤ويومي  ٢٠١٧أيلول/ســـبتمرب  ١٣إىل  ١١اجتماعيه املعقودين يف فيينا من 
)CTOC/COP/2018/6.(  

ــــــتهاللية. و  -٦٣ رئيس الفريق العامل املعين بتهريب  تكلَّم أيضــــــًاوألقى ممثِّل لألمانة كلمة اس
  املهاجرين يف اجتماعيه الرابع واخلامس.

عن دوله األعضاء) والربازيل وإندونيسيا واجلزائر  أيضًام ممثِّلو االحتاد األورويب (نيابة وتكلَّ  -٦٤
  والواليات املتحدة واملكسيك واألرجنتني ومصر.

حة هتريب  أيضـــــــًاوتكلَّم   -٦٥ كاف عة على بروتوكول م لة موق ند، وهي دو تايل قب عن  املرا
  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو.

    
    التاملداو   

أشــار رئيس الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين يف اجتماعيه الرابع واخلامس، املعقودين يف   -٦٦
، إىل تقريري االجتماعني ٢٠١٨متوز/يوليه  ٥و ٤ويومي  ٢٠١٧أيلول/ســـبتمرب  ١٣إىل  ١١فيينا من 

) وإىل التوصــــيات اليت اعتمدها CTOC/COP/WG.7/2018/3و CTOC/COP/WG.7/2017/5املذكورين (
اســـــتخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة من أجل التصـــــدي للتحديات املتعلقة بتهريب بشـــــأن الفريق العامل 

املنفعة املادية األخرى" الوارد يف تعريف هتريب املهاجرين، وتدابري املهاجرين، وجانب "املنفعة املالية أو 
العدالة اجلنائية يف جماالت التحري والتحقيق بشــــــأن جرائم هتريب املهاجرين واملالحقة القضــــــائية 
ملرتكبيها. وأضــــاف أن الفريق العامل انتهى من وضــــع اســــتبيان الســــتعراض تنفيذ بروتوكول هتريب 

 بأن يعتمده املؤمتر.  أيضًااملهاجرين، وأوصى 
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على التصــــــديق على اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكول  الدول متكلمني عدَّة عوشــــــجَّ  -٦٧
دوا على أمهيتهما الكربى يف التصــــدي ملا تثريه هتريب املهاجرين وتنفيذمها تنفيذًا كامًال، وشــــّد

  تلك اجلرائم من حتديات.
بروتوكول هتريب املهاجرين هو أداة رئيسية لتيسري التعاون وذكر العديد من املتكلمني أن   -٦٨

ما بني  بادل املعلومات في لدويل واإلقليمي، مبا يف ذلك ت ــــــجعوا على تعزيز التعاون ا لدويل، وش ا
شدَّد الدول بشأن االجتاهات ذات الصلة والتحديات القائمة واملمارسات الفضلى يف هذا الشأن. و

  كات مع املجتمع املدين أمهية خاصة يف مكافحة هتريب املهاجرين.متكلمني على أن للشرا عدَّة
متكلمني ضــرورة محاية املهاجرين املهرَّبني، وذكروا أن من بني الســبل الكفيلة  عدَّة وأبرز  -٦٩

بذلك حتديد املحتاجني منهم إىل احلماية واملســاعدة يف نقاط الوصــول. وأشــار أحد املتكلمني إىل 
على أمهية محالت التوعية  شــدَّدهلا املهاجرون على أيدي شــبكات التهريب، واملخاطر اليت يتعرض 

م آخر الدول إىل اعتماد ودور وســــائط اإلعالم يف نشــــر املعلومات عن تلك املخاطر. ودعا متكّل
  تدابري حلماية املبلِّغني والشهود واملخربين إلهناء إفالت مهريب املهاجرين من العقاب.

لمني إىل احلاجة إىل معاجلة الروابط القائمة بني هتريب املهاجرين وأشكال متك عدَّة وأشار  -٧٠
ـــاملة، فضـــال عن ضـــرورة  ـــل األموال واإلرهاب، معاجلة ش ـــاد وغس اجلرمية األخرى، ومنها الفس

ــــــترداد عائدات تلك اجلرائم. و متكلمني باجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة  رحَّب عدَّةاس
واجلرمية من أجل تعزيز قدرات املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية يف هذا الصدد،  املعين باملخدِّرات

  وشجعوا على تقدمي املزيد من الدعم لألنشطة ذات الصلة اليت يضطلع هبا املكتب. 
ــــــجَّع عدَّةو  -٧١ متكلمني على اتباع هنج قائمة على حقوق اإلنســـــــان تراعي االعتبارات  ش

يب املهاجرين، وأعربوا عن التزامهم بصــــون حقوق اإلنســــان جلميع اجلنســــانية يف التصــــدي لتهر
على احلاجة إىل حتليل ومعاجلة  أيضـــــًامتكلمني  شـــــدَّد عدَّةاملهاجرين املهرَّبني وحبفظ كرامتهم. و

  الدوافع الكامنة وراء نشوء الطلب على هتريب املهاجرين.
    

  ناهتا والذخرية ومكوِّ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها   -دال  
    هبا بصورة غري مشروعة االتِّجارو

ــــــة املعقودة يف   -٧٢ ــــــادس ــــــته الس ، ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٧نظر املؤمتر، يف جلس
(د) من جدول األعمال، املعنون "اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ٢ البند يف

ية  نارية املنظَّمة عرب الوطن ــــــلحة ال والربوتوكوالت امللحقة هبا: بروتوكول مكافحة صــــــنع األس
وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالتِّجار هبا بصـــورة غري مشـــروعة". ومن أجل النظر يف هذا البند، 

  على املؤمتر:يقتان التاليتان معروضتني كانت الوث
باملخدِّرات واجلرمية الرامية تقرير األمانة عن أنشــــــطة مكتب األمم املتحدة املعين   (أ)  

إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية 
واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 

)CTOC/COP/2018/4؛(  
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ــــــلحة النارية مذكِّرة من األمانة بشــــــأن تقريري  (ب)   عن  الفريق العامل املعين باألس
يه ماع نا من اجت مايو  ١٠إىل  ٨، املعقودين يف فيي يار/ مايو  ٣و ٢ويومي  ٢٠١٧أ يار/  ٢٠١٨أ

)CTOC/COP/WG.6/2017/4 وCTOC/COP/WG.6/2018/4( )CTOC/COP/2018/8(.  
  . استهاللية وألقى ممثِّل لألمانة كلمة  -٧٣
ــبانيا اجلزائر عن دوله األعضــاء) والربازيل و أيضــًااالحتاد األورويب (نيابة ممثلو تكلَّم و  -٧٤ وإس

  البوليفارية).-زويال (مجهوريةفنويا والكويت واألرجنتني ريونيجالربتغال واملكسيك وواهلند 
  اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.املراقب عن فرنسا وممثل  تكلَّم أيضًاو  -٧٥
    

    املداوالت -١  
نارية عرض ممثل املكســــــيك،   -٧٦ ــــــلحة ال يابة عن رئيســــــي الفريق العامل املعين باألس بالن
يه يف ماع نا يف الفترة من  اجت خلامس والســـــــادس املعقودين يف فيي مايو  ١٠إىل  ٨ا يار/  ٢٠١٧أ

 CTOC/COP/WG.6/2017/4، تقريري هـــذين االجتمـــاعني (٢٠١٨أيـــار/مـــايو  ٣و ٢ ويومي
  ).CTOC/COP/WG.6/2018/4و

ي  -٧٧ فاق ية وات نار حة ال ــــــل ية بروتوكول األس عدَّة متكلمني على أمه مية املنظمة وأكَّد  ة اجلر
 االتِّجاروالذخرية و ناهتاباعتبارمها الصكني الرئيسيني ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

صبح بعد أطرافا يف الربوتوكول أن تفعل ذلك.  شدوا الدول اليت مل ت صورة غري مشروعة، ونا هبا ب
مع الصــكوك األخرى بالتآزر وأشــار متكلمون آخرون إىل أمهية تنفيذ بروتوكول األســلحة النارية 

غري املشــــروع باألســــلحة  اراالتِّجذات الصــــلة مثل معاهدة جتارة األســــلحة، وبرنامج العمل ملنع 
الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضـــاء عليه، والصـــك الدويل لتمكني 

يف الوقت وتعقبها األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفة غري املشــــروعة التعرف على الدول من 
  . يعول عليهااملناسب وبطريقة 

تنفيذ بروتوكول األســـلحة عن هي املســـؤول األول  ةالدولوأشـــار بعض املتكلمني إىل أن   -٧٨
على وجه كامل، مع التأكيد يف الوقت   املشــــروع باألســــلحة الناريةغري االتِّجارالنارية ومكافحة 

  .يف هذا الشأن على أمهية التعاون واحلوار بني الدول وأصحاب املصلحة املعنينينفسه 
 جانب باألســلحة النارية من االتِّجاربني القائمة العديد من املتكلمني على الروابط  شــدَّدو  -٧٩
سيما ،األشكال األخرى للجرائم اخلطرية واملنظمةو باألشخاص  االتِّجارات، وخدِّربامل االتِّجار ال 
أبرزوا األثر الســـليب الذي ختلفه األســـلحة النارية غري املشـــروعة كما  من جانب آخر. اإلرهاب،و

عاملي، والســــــالمعلى األمن الوطين واإلقليمي وا ية ل ية وجهود حتقيق والتنم ، واجلهود اإلنســـــــان
هو من األســلحة النارية غري املشــروعة توافر  أن أحد املتكلمني بني ذلك، . وعالوة علىاالســتقرار

  باملوارد الطبيعية، مثل املعادن واألخشاب. االتِّجارالعوامل الرئيسية يف تيسري 
يد من املتكلمني ملح  -٨٠ عد قدم ال ية إىل منع  اتو ية الرام ية واإلقليم مة عن اجلهود الوطن عا

ــــــلحة النارية وأجزائها ومكوِّ  والذخرية. ومشلت تلك اجلهود وضــــــعناهتا ومكافحة صــــــنع األس
شاء ستراتيجيات وخطط عمل متكاملة للتصدي هلذه األنواع من اجلرائم؛ وإن سبة  مؤسسات ا منا
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 ؛االتِّجار باألسلحة النارية من أجل مكافحة يف إطار أجهزة الشرطة والقضاء ووحدات متخصصة
ملراقبة األســلحة النارية، ونظم شــاملة حلفظ الســجالت؛ وتعزيز مالئمة أنظمة وتشــريعات وضــع و

صعيد الثنائي واإلقليمي والدويل وكذلك فيما بني خمتلف  كل من التعاون وتبادل املعلومات على ال
من خمتلف األجهزة األمنية من أجل تعزيز عمل مشــــــتركة  فرقأجهزة األمن الوطنية؛ وتشــــــكيل 

مراقبة احلدود؛ وتنظيم محالت مجع األســــلحة للتشــــجيع على تســــليم األســــلحة بشــــكل طوعي 
تدريب املتخصــــــصـــــــة يف جمال التحقيق  ودون االتِّجار يف جرائم ذكر اهلوية؛ وتنظيم دورات ال

ــــــلحة النارية و القرارات لصــــــناع التدريب املوجهة ، ودورات مالحقة مرتكبيها قضــــــائياباألس
شأن  شاركة أوجه األسلحة النارية؛ واملتعلقة بسائل املاالستراتيجية ب التعاون مع املجتمع املدين وم

  .لفئات معينة من اجلمهور املخصصة املجتمعات املحلية وبرامج التوعية
شئة، متكلمون وأعرب   -٨١ شأن االجتاهات والتحديات النا مبا يف ذلك إعادة عن تزايد القلق ب

إىل أســـلحة نارية غري القاتلة لألســـلحة النارية املعطلة، وحتويل األســـلحة التشـــغيل غري املشـــروع 
ــــــلحــة نــاريــةحقيقيــة، والتجميع غري املرخص  ــــــتخــدام متفرقــة من أجزاء ومكونــات ألس ، واس

ـــلحة النارية دون ترخيص ـــدَّد. والتكنولوجيات احلديثة يف صـــنع األس معاجلة  ىلاحلاجة إعلى  واش
  .اليت تتيح تنفيذ هذا النوع من األنشطة الثغرات القانونية

من جانب أصـــــحاب املتخذة متكلمني االحتياجات الفعلية لتعزيز اإلجراءات  عدَّة وحدد  -٨٢
وتبادل املعلومات؛ ووسم األسلحة النارية اقتفاء األثر التعاون الدويل ووال سيما يف جمال املصلحة، 

كشـــف لكوســـيلة األســـلحة النارية  املعلومات املتعلقة بضـــبطيات ناهتا؛ واســـتخداموأجزائها ومكوِّ
اقتفاء األثر البلدان املتلقية لطلبات ضــرورة أن تســعى املراكز االســتراتيجية للمنظمات اإلجرامية؛ و

قدرات التعزيز وضــــرورة ؛ إىل إجراء حتقيقات أكثر انتظامًا يف عمليات االتِّجار باألســــلحة النارية
  مجع وحتليل البيانات بشأن األسلحة النارية.على 
ات واجلرمية خدِّرمتكلمني عن دعمهم لعمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل عدَّة وأعرب  -٨٣

إىل املساعدة التشريعية  . وأشاروا، على وجه اخلصوص،والربنامج العاملي لألسلحة النارية التابع له
يف املبادرة اجلارية جلمع البيانات عن األســـــلحة ، على ســـــبيل املثال، واملتمثلة اليت يقدماهناوالتقنية 

واليات متصـــلة باألســـلحة اليت هلا النارية، والتعاون بني املكتب وســـائر اهليئات الدولية واإلقليمية 
 .يف العمليات احلكومية الدولية األخرى املتصـــلة باألســـلحة النارية الفنيةمســـامهة املكتب والنارية، 
  .يف هذا الشأن أمثلة ملموسة على التعاونملتكلمون ووضح ا

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  -٢  

شرة املعقودة يف   -٨٤ سته العا شرين األول/أكتوبر  ١٩اعتمد املؤمتر، يف جل ، مشروَع ٢٠١٨ت
عن دوله األعضـــاء)  أيضـــًامن االحتاد األورويب (نيابة  مًامقد) CTOC/COP/2018/L.5/Rev.2( قرار

وإكوادور والربازيل وبريو والســــــلفادور وغواتيماال وكندا. (لالطالع على النص، انظر الفصــــــل 
). وقبل اعتماد مشــروع القرار، أبلغ ممثل لألمانة املؤمتر بأن تنفيذ ٩/٢األول، القســم ألف، القرار 

  امليزانية. من خارجهذا القرار سيكون مرهونا بتوافر موارد 
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اجلرائم اخلطرية األخرى، حسب تعريفها الوارد يف االتفاقية،   -امسًاخ  
    األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية فيها مبا
 تشـــرين األول/ ١٨و ١٧يومي عة، املعقودتني ســـابوال ســـادســـةنظر املؤمتر، يف جلســـتيه ال  -٨٥

اجلرائم اخلطرية األخرى، حســـــــب تعريفها املعنون " ،٣ جدول األعمال، يف بند ٢٠١٨أكتوبر 
  ".الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظمة عرب الوطنية

  وألقى ممثل لألمانة كلمة استهاللية.  -٨٦
الكويت والربازيل وإندونيسيا واجلزائر وتايلند واهلند وفرنسا  كلمات ممثلو كل منألقى و  -٨٧

يقيا وقطر والواليات املتحدة وهندوراس (نيابة عن الســـلفادور وغواتيماال) وكولومبيا وجنوب أفر
  .والصني ومصر

ــــــتمع املؤمتر   -٨٨ ــــــالميــة، ا ألقــاهــة إىل كلمــ أيضـــــــًاواس املراقــب عن مجهوريــة إيران اإلس
  . موقعة دولة وهي

  
   املداوالت    

 لتتصـــدىد العديد من املتكلمني أن اتفاقية اجلرمية املنظمة هي أداة مرنة وقابلة للتكيف أكَّ  -٨٩
بشــأن إدماج منع ألشــكال اجلرمية اجلديدة واملســتجدة. وأشــار بعض املتكلمني إىل إعالن الدوحة 

ــــــع من أجل التصــــــدي للتحديات  اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوس
االجتماعية واالقتصــــــادية وتعزيز ســــــيادة القانون على الصــــــعيدين الوطين والدويل ومشــــــاركة 

الرامية إىل منع ومكافحة أشـــكال  هابتعزيز جهودالذي تعهدت فيه الدول األعضـــاء  )١٨(اجلمهور،
شكال   قلقهم إزاء التهديدات اليت متكلمني عن عدَّة . وأعرباجلرمية اجلديدة واملستجدة تطرحها أ

اجلديدة واملستجدة، اليت تقوض على حنو متزايد االستقرار االجتماعي واالقتصادي للبلدان رمية اجل
الصــــالت  تحقيق أهداف التنمية املســــتدامة. وأشــــار بعض املتكلمني إىللوتعرقل اجلهود املبذولة 

  . واإلرهاب القائمة بني أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة
سيربانيةمتكلمني الض عدَّة وسلط  -٩٠ صلة مبكافحة اجلرمية ال ، ومنها أثر وء على التحديات املت

على األشـــكال األخرى للجرمية املنظمة. ولفت العديد من املتكلمني االنتباه إىل  اجلرائم الســـيربانية
من أجل مكافحة اجلرمية الوطنية التنظيمية والتشـــغيلية  التحســـني قدراهتاليت تتخذها دوهلم التدابري 
تســليمهم بأمهية الصــكوك الثنائية واإلقليمية، إىل اســتحداث  بعض املتكلمني، مع  ية. ودعاالســيربان

 نيمتكلماجلرمية الســـيربانية حتت رعاية األمم املتحدة. ولكن بشـــأن صـــك جديد متعدد األطراف 
وبا جملس أورالصـــــكوك الدولية القائمة، مبا يف ذلك اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية  رأوا أن ينآخر

إطارا معياريا كافيا لدعم البلدان يف مكافحة اجلرمية الســـيربانية   املتعلقة باجلرمية الســـيربانية، ترســـي
  .أجل التصدي هلا وتعزيز التعاون الدويل من

                                                                    
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(
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وأثىن متكلمون على األعمال اليت يضـــطلع هبا فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية   -٩١
ــــــاملة عن اجلرمية الســــــيربانية، ورحَّ ــــــة ش . ٢٠٢١-٢٠١٨بوا خبطة عمله لفترة املعين بإجراء دراس

بناء  برامج  تقديرهم ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على  بعض املتكلمني عن  وأعرب
حتسني تدابري العدالة اجلنائية اليت تتخذها الدول األعضاء من أجل التصدي اليت يقدمها هبدف  القدرات

  . السيربانية  بفعالية للجرمية
العديد من املتكلمني على الصـــالت القائمة بني اجلرائم البيئية واألشـــكال األخرى من  شـــدَّدو  -٩٢

بعض املتكلمني على أمهية التصـــدي للجرائم املتعلقة مبصـــائد األمساك  أكَّداجلرمية املنظمة عرب الوطنية. و
إىل أمهية استخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة، إضافة إىل الصدد، يف هذا  ،يف البحر. وأشريضمان السالمة و

صلة. ودعا صكوك اإلقليمية ذات ال ضافر اجلهود فيما بني البلدان ملكافحة  عدَّة ال جرائم متكلمني إىل ت
يف جمال الربية، وأثنوا على الدعم الذي يقدمه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية احلياة 

  .الربيةجرائم احلياة مكافحة  صوغ تشريعاتل، مبا يف ذلك إعداده لدليل املساعدة التقنية
ار باملمتلكات د العديد من املتكلمني على ضــــرورة تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتوأكَّ  -٩٣

 شـــجَّع عدَّةهذا الصـــدد،   يفاجلرائم. وتلك الثقافية، بوســـائل منها فرض عقوبات رادعة على مرتكيب 
متكلمني على اســــتخدام املبادئ التوجيهية الدولية بشــــأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق 

بعض املتكلمني على احلاجة إىل  شــــدَّدأخرى؛ وباالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتصــــل به من جرائم 
أحد املتكلمني أنه ميكن للمؤمتر أن ينظر يف   عىن باالجتار باملمتلكات الثقافية. ورأىوضــع صــك دويل ُي

على دراســة ظاهرة اجتار اجلماعات  )اليونســكومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (التعاون مع 
  . امتلكات الثقافية ووضع تدابري التصدي املناسبة هلاإلجرامية املنظمة بامل

جترمي األفعال املتعلقة  دوا على ضرورة، وشّدتعزيز ومواءمة التشريعاتإىل متكلمون دعا و  -٩٤
بالقرصنة البحرية واملنتجات الطبية املزيفة والتعدين غري املشروع واالجتار باملعادن النفيسة واالجتار 

استخدام اآلليات املنصوص مواصلة . وعالوة على ذلك، دعا بعض املتكلمني إىل البشرية باألعضاء
اتفاقية اجلرمية املنظمة، مثل التعاون من خالل الســــــلطات املركزية املعيَّنة وعمليات إنفاذ  عليها يف

تلك القانون املشــتركة من أجل احلصــول على معلومات كافية ويف الوقت املناســب ملنع ومكافحة 
ـــكا خرباهتم يف جمال التعاون مع النظراء األجانب  أيضـــًا. وتبادل بعض املتكلمني رميةاجلل من األش

  .اجلديدة واملستجدةشكال اجلرمية التصدي أل والقطاع اخلاص يف
    

 التعاون الدويل، مع التركيز خصوصًا على تسليم املجرمني واملساعدة  -سادسًا  
املصادرة، وإنشاء السلطات  اضملتبادلة والتعاون الدويل ألغرالقانونية ا

   املركزية وتعزيزها
 ٤، يف البند ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٨نظر املؤمتر، يف جلسته السابعة، املعقودة يف   -٩٥

من جدول األعمال، املعنون "التعاون الدويل، مع التركيز خصوصًا على تسليم املجرمني واملساعدة 
". الســــــلطات املركزية وتعزيزهاالقانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصــــــادرة، وإنشــــــاء 

  أجل النظر يف هذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على املؤمتر: ومن
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تقرير األمانة عن أنشـــــطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لترويج   (أ)  
الوطنية تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب 

)CTOC/COP/2018/10؛(  
الفريق العـــامـــل املعين بـــالتعـــاون الـــدويل  مـــذكِّرة من األمـــانـــة بشــــــــأن تقريري  (ب)  
ـــاعدة التقنية  اخلرباء  وفريق الفترة من   املعقودين يف فيينا يف عن اجتماعيهما احلكوميني العامل املعين باملس

-CTOC/COP/WG.2/2017/4( ٢٠١٨ايو أيار/م ٣١إىل  ٢٨ومن  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل   ٩

CTOC/COP/WG.3/2017/4 وCTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3( )CTOC/COP/2018/9(.  
  لألمانة كلمة استهاللية. ةممثِّل توألق  -٩٦
طة إىل املؤمتر عن أعمـال الفريق   -٩٧ حا لدويل إ بالتعـاون ا مل املعين  قدم رئيس الفريق العـا و

  العامل يف الفترة الفاصلة بني الدورتني الثامنة والتاسعة للمؤمتر.
وجنوب أفريقيا واهلند والفلبني وكازاخســــــتان اجلزائر إندونيســــــيا وممثلو  وألقى كلمات  -٩٨

  املكسيك.السودان وومصر ووالواليات املتحدة  االحتاد الروسي وإسرائيل وكولومبياوالكويت و
  . وهي دولة موقِّعة، املراقب عن مجهورية إيران اإلسالمية أيضًاوألقى كلمة   -٩٩
  

   املداوالت  -ألف  
العديد من املتكلمني األطر القانونية لبلداهنم، اليت تنظم التعاون الدويل يف املســــــائل تناول   -١٠٠

املعاهدات واالتفاقات  وكذلكاجلنائية، مبا يف ذلك تســـليم املجرمني واملســـاعدة القانونية املتبادلة، 
 جيري إدخاهلا الثنائية واإلقليمية السارية يف هذا املجال. وأشار بعض املتكلمني إىل اإلصالحات اليت

على األطر القانونية لبلداهنم من أجل مواكبة التطورات يف جمال التعاون الدويل وضـــمان االتســـاق 
مع اتفاقية اجلرمية املنظمة. وأشــــار بعض املتكلمني إىل املمارســــات الوطنية مثل اســــتخدام املبادئ 

متخصــصــة ُتكلَّف بأشــكال  التوجيهية والترتيبات املؤســســية املناســبة، مبا يف ذلك إنشــاء وحدات
العمل الذي تضــــــطلع به الســــــلطات أمهية حمددة من التعاون. وشــــــدَّد العديد من املتكلمني على 

  املركزية املعيَّنة يف بلداهنم واملسؤولة عن معاجلة طلبات التعاون الدويل. 
يًّا للتعاون الدويل. ونوَّه العديد من املتكلمني بالقيمة املضــافة لالتفاقية بوصــفها أســاســًا قانون  -١٠١
أحد املتكلمني أن  أكَّدو الضـــوء على االعتماد املتزايد على االتفاقية ألغراض التعاون الدويل طوســـلِّ

طائفة متنوعة من فيما خيص كأســاٍس قانوين لتســليم املجرمني وتبادل املســاعدة القانونية  اســتخدامها
. وأشار أحد بات عرفا مستقرا ساعدة املطلوبةاجلرائم ويف عدد متزايد من أشكال التعاون وأنواع امل

  املتكلمني إىل فائدة االتفاقية يف التصدي للصالت القائمة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.
التعاون الدويل يف املســــائل أن متارس بلداهنم أن بوســــع وأشــــار العديد من املتكلمني إىل   -١٠٢

عدد من املتكلمني على احلاجة إىل اعتماد وتنفيذ  شـــــــدَّدثل. واجلنائية على أســـــــاس املعاملة بامل
  إجراءات مبسطة لتسليم املجرمني قصد تسريع التعاون يف هذا املجال.

حتســني التعاون الدويل، ومن املتكلمني املمارســات اجليدة الرامية إىل تيســري تناول العديد و  -١٠٣
مباشرة بني السلطات املركزية واملحافظة جسور اتصال الشبكي، وإقامة الترابط مبا يف ذلك تعزيز 
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شاء أفرقة عاملة العمل على عليها، وتعزيز  صال يف اخلارج، وإن تبادل املعلومات، وتعيني موظفي ات
  بني املمارسني من أجل تبادل اآلراء واخلربات.

رفض  لتجنببني الدول املتعاونة اليت ُتجرى وأشـــــار عدد من املتكلمني إىل املشـــــاورات   -١٠٤
ضمان أن  سية لتحقيق التعاون، حيثما كانت هناك حاجة إىل  الطلبات، وتوفري الضمانات الدبلوما

  حقوق اإلنسان. باحترام الدولية لتزامات يعامل الشخص املطلوب يف الدولة الطالبة وفقًا لال
رة املوجودات وسلَّط بعض املتكلمني الضوء على أمهية وجود نظم قوية وكفؤة وفعالة ملصاد  -١٠٥

واســـــتردادها، مبا يف ذلك آليات التعاون الدويل ملراقبة التدفقات املالية غري املشـــــروعة وإتاحة إعادة 
إىل بلداهنا األصلية. وأشري إىل أنه ينبغي للدول، لدى إنشاء املتأتية من اجلرائم املوجودات العائدات و

يف  على أن تؤخذاملختصـــة يف هذا املجال،  هذه النظم، إعطاء أولوية عالية لتعزيز قدرات الســـلطات
  االعتبار ضرورة احترام السيادة الوطنية واستقاللية النظم القانونية الوطنية. 

ــاول و  -١٠٦ ــاب اإلرادة تن ــل غي ــدويل، مث ــاون ال ــات املواَجهــة يف جمــال التع متكلمون التحــدي
، الرعايا الوطننيدم تســـــليم الســـــياســـــية، واالختالفات املوجودة بني النظم القانونية الوطنية، وع

واحلواجز املتعلقة باللغة والترمجة، وحمدودية املوارد القانونية واملؤســـســـية، والصـــعوبات القائمة يف 
  مواجهة أساليب اجلماعات اإلجرامية املنظمة املتطورة اليت تنشط عرب احلدود.

ـــُ   -١٠٧ عزيز مهارات القضـــاة دِّد على احلاجة إىل أنشـــطة التدريب وبناء القدرات من أجل توش
معاجلة مســألة التعاون  علىواملمارســني يف املؤســســات املختصــة، وكذلك ســلطات إنفاذ القانون، 

، منشـــودة نتائجتوفري مســـاعدات تقنية مفيدة موجهة إىل حتقيق دِّد على أمهية الدويل بفعالية. وشـــُ 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  ايضــــــطلع هباليت ل اعملأل ةر اإلجيابياباإلضــــــافة إىل األث

أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية  ، مبا يشمل الفوائد املحققة من استعمالواجلرمية يف هذا املجال
  املختصة. املتبادلة ودليل السلطات الوطنية

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  -باء  

 ، مشروَع قرار٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩اعتمد املؤمتر، يف جلسته العاشرة املعقودة يف   -١٠٨
)CTOC/COP/2018/L.6 (نيابة  ًامقدم) عن دوله األعضــــــاء) والواليات  أيضــــــًامن االحتاد األورويب

 ). وقبل اعتماد مشــروع٩/٣املتحدة. (لالطالع على النص، انظر الفصــل األول، القســم ألف، القرار 
  امليزانية. من خارجالقرار، أبلغ ممثل لألمانة املؤمتر بأن تنفيذ هذا القرار سيكون مرهونا بتوافر موارد 

    
    املساعدة التقنية  -سابعًا  

 ٥، يف البند ٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر  ١٨نظر املؤمتر، يف جلســته الســابعة املعقودة يف   -١٠٩
ثيقتان املعنون "املســــــاعدة التقنية". ومن أجل النظر يف هذا البند، كانت الو ،من جدول األعمال
  على املؤمتر:التاليتان معروضتني 

مذكِّرة من األمانة بشأن تقريرين عن اجتماعي الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل   )(أ  
ــــــاعدة التقنية املعقودين   ١٣إىل  ٩يف فيينا يف الفترة من وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملس
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-CTOC/COP/WG.2/2017/4( ٢٠١٨أيـــار/مـــايو  ٣١إىل  ٢٨ومن  ٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر 

CTOC/COP/WG.3/2017/4 وCTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3 ()CTOC/COP/2018/9(؛  
تقرير األمانة عن تقدمي املســـــاعدة التقنية إىل الدول يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   )(ب  

  ).CTOC/COP/2018/11الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا (ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب 
ممثلو اجلمهورية العربية الســورية والصــني تكلَّم . واســتهالليةوألقى ممثل عن األمانة كلمة   -١١٠

  والواليات املتحدة وكولومبيا.
    

    املداوالت    
طار   -١١١ ند يف إ مل املعين  ٤الب عا قدَّم رئيس فريق اخلرباء احلكوميني ال مال،  جدول األع من 

  باملساعدة التقنية يف اجتماعه احلادي عشر التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل.
مجيع املتكلمني بأعمال املســــــاعدة التقنية اليت يضــــــطلع هبا املكتب من خالل براجمه  وأقرَّ  -١١٢

ــــــجَّعوالعاملية وأعربوا عن تقديرهم هلا. كما  القطرية واإلقليمية لدول على تقدمي  ش املتكلمون ا
سيق من أجل  ساعدة التقنية الثنائية واإلقليمية. وأقر أحد املتكلمني باحلاجة إىل حتسني آليات التن امل

  تقدمي املساعدة التقنية.
ستند إىل األدل  -١١٣ ساعدة التقنية جيب أن ت شار متكلمون إىل أن امل ستبانة وأ ة واالحتياجات امل

املســـاعدة من أجل إشـــراك املجتمع املدين يف مكافحة  ت متكلمةمن أجل تلبية الطلبات. والتمســـ
م آخر احلاجة إىل احترام السيادة وحق تقرير املصري يف تقدمي . وذكر متكّلدولتها اجلرمية املنظمة يف
  املساعدة التقنية.

سلَّ  -١١٤ ضوء علىو ستدامة  ط أحد املتكلمني ال شجيع  ١٦ضرورة حتقيق هدف التنمية امل ("الت
على إقامة جمتمعات مســـاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســـتدامة، وإتاحة إمكانية 
وصــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعَّالة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميع على مجيع 

، على النحو احترام القانونثقافة  غرسيقتضـــي  ١٦حتقيق اهلدف  م أند املتكّلاملســـتويات"). وأكَّ
املبني يف إعالن الدوحة، من أجل إرســـاء بيئة مســـتقرة ميكن للمواطنني فيها ممارســـة حقوقهم، مع 

  وجود مؤسسات شفافة حتترم تلك احلقوق.
اتفاقية اجلرمية ذ لتنفيأساسي و مقوم املساعدة التقنية هتوفري ة متكلمني على أن د عدَّوشدَّ  -١١٥

د أحد املتكلمني من . وأكَّهاملنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا، ويف بعض األحيان شـــرط مســـبق ل
زالت  يف ضـــوء التســـليم بوجود ثغرات تشـــريعية ما جديد على احلاجة إىل املســـاعدة التشـــريعية

األســاســية يف بناء  م آخر أمهية التدريب املتخصــص باعتباره أحد العناصــر. وأبرز متكّلمســتعصــية
  القدرات ملكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة.

وأشــــــار متكلمون إىل أمهية التعاون اإلقليمي واألقاليمي يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة،   -١١٦
مع التقدير بأدوات  أيضــًاب املتكلمون بوا جبهود املكتب الرامية إىل تعزيز ذلك التعاون. ورحَّورحَّ

تقنية اليت اســتحدثها املكتب، وال ســيما أداة كتابة طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة. املســاعدة ال
من جديد على ضـــــرورة اســـــتخدام تلك األدوات. ودعا أحد املتكلمني الدول إىل حتديث  ُأكِّدو
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باسم  معلوماهتا الواردة يف دليل السلطات الوطنية املختصة، املتاح على بوابة إدارة املعارف املعروفة
  بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية.

بالعدد  تالتقنية ليســـ ةيف املســـاعدالعربة  نَّإىل أ ، يف هناية املطاف،وخلص أحد املتكلمني  -١١٧
ويدفعون أحيانا حياهتم  لجرمية املنظمةممن يتصدون لالرجال والنساء هود م جباملتكّل هنوَّ. وبل باألثر
ـــــار إىل أن على الدول ، وافحتهامثنا ملك ما تتعلمه إىل أن تتعلم من بعضـــــها البعض وأن تترجم أش

  .ممارسات عملية
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -ثامنًا  
 ٦، يف البند ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٨نظر املؤمتر، يف جلســــــته الثامنة املعقودة يف   -١١٨
"املســائل املالية واملتعلقة بامليزانية". ومن أجل النظر يف هذا البند، عرضــت جدول األعمال، املعنون   من
  ).CTOC/COP/2018/12هتا األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية (رة اليت أعدَّاملذكِّيه عل

  .استهالليةوألقت ممثلة لألمانة كلمة   -١١٩
    

    جدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر العاشرة  -تاسعًا  
 ٧، يف البند ٢٠١٨ألول/أكتوبر تشــــــرين ا ١٨نظر املؤمتر، يف جلســــــته الثامنة املعقودة يف   -١٢٠
أعدت   ؤمتر العاشــرة". وكانت األمانة قدجدول أعماله املعنون "جدول األعمال املؤقَّت لدورة امل  من

من  ٨األعمال املؤقت لدورة املؤمتر العاشــــرة بالتشــــاور مع املكتب، عمًال باملادة مشــــروع جدول 
  النظام الداخلي.

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر    

، جدول األعمال ٢٠١٨تشـــرين األول/أكتوبر  ١٨أقرَّ املؤمتر، يف جلســـته الثامنة املعقودة يف   -١٢١
). ٩/١، املقرَّر باء ، القســــــماألول انظر الفصــــــلاملؤقت لدورته العاشــــــرة. (لالطالع على النص، 

  .٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر  ١٦إىل  ١٢املؤمتر أن ُتعقد دورته العاشرة يف الفترة من   وقرَّر
(لالطالع على النص، انظر  .تنظيم أعمال دورته العاشرةواعتمد املؤمتر يف اجللسة نفسها   -١٢٢

املؤمتر ممثِّلة لألمانة أبلغت وقبل اعتماد مشـــروع املقرَّر،  ).٩/٢ر الفصـــل األول، القســـم باء، املقرَّ
  .ربأنه لن تترتب آثار مالية على اعتماد املقرَّ

    
    مسائل أخرى  -عاشرًا  

 ٨، يف البند ٢٠١٨األول/أكتوبر   تشــــرين ١٨نظر املؤمتر يف جلســــته الثامنة، املعقودة يف   -١٢٣
  املعنون "مسائل أخرى". ،من جدول األعمال
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    اعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال دورته التاسعة -حادي عشر
عة، املعقودة يف   -١٢٤ ــــــ تاس ته ال ، ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٩اعتمد املؤمتر يف جلســــــ
ــــــعــة ( عن  تقريره ، CTOC/COP/2018/L.1 ،CTOC/COP/2018/L.1/Add.1أعمــال دورتــه التــاس

CTOC/COP/2018/L.1/Add.2 ،CTOC/COP/2018/L.1/Add.3 ،CTOC/COP/2018/L.1/Add.4 ،
CTOC/COP/2018/L.1/Add.5، CTOC/COP/2018/L.1/Add.6 ،CTOC/COP/2018/L.1/Add.7 ،
CTOC/COP/2018/L.1/Add.8 ،CTOC/COP/2018/L.1/Add.9 ،CTOC/COP/2018/L.1/Add.10 ،

CTOC/COP/2018/L.1/Add.11.بصيغته املعدَّلة شفويًّا (  
  


