
  2/1املقّرر  
  ة املنّظمة عرب الوطنية  تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي

مج عمل مؤمتر األطراف فيها    وبر
  إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية:  
من اتفاقية األمم املتحدة  32الحظ التزام كل دولة طرف مبوجب املادة   (أ)  

معلومات  يف االتفاقية  ىل مؤمتر األطرافإ ن تقّدم )1(ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية 
ا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية  تنفيذ املتعلقة بعن براجمها وخططها وممارسا

  ؛االتفاقية
، الذي طلب فيه إىل الدول األطراف أن جتيب 2/ 1أّكد جمددا مقّرره   (ب)  

ستبانة يف ذلك املقّرر ودعا فيه بسرعة على االستبيان الذي عمَّمته األمانة حول املسائل امل
  الدول املوقِّعة إىل توفري املعلومات اليت طلبتها األمانة عن تلك املسائل؛

استند إىل الردود  )2(الحظ بقلق أن التقرير التحليلي الذي أعدته األمانة   (ج)    
  يف املائة من الدول األطراف يف االتفاقية؛  47املتلّقاة، واليت مل متّثل سوى  

حّث الدول األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على أن تقّدم ردودها على   )(د  
، وأن تضّمنها، يف حالة 2006آذار/مارس  31االستبيان إىل األمانة يف أَجل أقصاه 

  عدم االمتثال ألحكام االتفاقية، أسباب عدم االمتثال؛
املعلومات دعا الدول املوقِّعة اليت مل تفعل ذلك بعد إىل أن تقّدم أيضا   )ه(  

  اليت طلبتها األمانة؛

شد الدول األطراف والدول املوقِّعة أن تستعرض التقرير التحليلي الذي   (و)  
أعدته األمانة ملؤمتر األطراف يف دورته الثانية وأن تسرتشد به يف إعداد ردودها على 

ه)؛ ا، إن وجدت (انظر الفقرة الفرعية (م) أد   االستبيان وحتديث معلوما

لتزاماته مبوجب   )(ز   الحظ بقلق أن عددا من الدول األطراف مل يف بعد 
  االتفاقية؛
ا مبوجب االتفاقية على أن   (ح)   لتزاما حّث الدول األطراف اليت مل تف بعد 

تتخذ خطوات للقيام بذلك يف أقرب وقت ممكن وأن تقّدم إىل األمانة معلومات عن تلك 
  طراف يف دورته الثالثة؛اخلطوات لكي تعرضها على مؤمتر األ
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ت يف توفري   (ط)     شّجع الدول األطراف والدول املوقِّعة اليت القت صعو
ا مبوجب   2/ 1املعلومات اليت طلبتها األمانة وفقا للمقّرر   لتزاما وهذا املقّرر أو يف الوفاء 

  االتفاقية على أن تلتمس املساعدة من األمانة يف ذلك الشأن؛

مانة أن توّفر هذه املساعدة، رهنا بتوافر املوارد من خارج طلب إىل األ  (ي)  
  امليزانية؛

ا    (ك)    لتزاما حّث الدول األطراف على أن تستعرض ما إذا كانت قد أوفت 
من املادة  5، والفقرة 5من املادة  3اإلبالغية املشار إليها يف االتفاقية، وخاصة يف الفقرة 

  ؛ 31من املادة  6، والفقرة 18من املادة  14و  13، والفقرتني 16
حث أيضا الدول األطراف على أن تستعرض ما إذا كانت قد زّودت   (ل)  

ا الوطنية، وفقا ملا هو منصوص عليه يف الفقرة   ملعلومات عن تشريعا (د)   2األمني العام 
  من االتفاقية؛  13من املادة    5، والفقرة  6من املادة  
أجابت على االستبيان الذي عّممته األمانة طلب إىل الدول األطراف اليت    (م)  

وقّدمت املعلومات أو التشريعات املطلوبة مبوجب االتفاقية وفقا للمواد  1/2وفقا للمقّرر 
املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني (ك) و(ل) أعاله، أن حتدِّث تلك املعلومات أو التشريعات 

  حسب االقتضاء؛

مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة تقريرا حتليليا طلب إىل األمانة أن تقّدم إىل    (ن)  
لقدر الكايف  ذا املقّرر، وأن تكفل تضّمنه تفاصيل  تدرج فيه املعلومات اليت تتلّقاها عمال 

  الذي ميكِّن املؤمتر من استعراض تنفيذ االتفاقية وهذا املقّرر؛

ه الثالثة ما طلب أيضا إىل األمانة أن تقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورت  (س)  
لفقرتني الفرعيتني (ك) و(ل) أعاله؛ ثة عمال    تتلقاه من معلومات جديدة أو حمدَّ

قّرر أنه، دعما الستعراض مؤمتر األطراف الدوري لتنفيذ االتفاقية، ينبغي   (ع)  
لألمانة أن جتمع معلومات عن املواضيع التالية لتقدميها إىل املؤمتر يف دورته الثالثة، مستعينة 

الستبيان الذي أقره املؤمتر يف دورته الثانية : يف     ذلك 
  مسائل عدم االمتثال لالتفاقية وأسباب عدم االمتثال؛  ‘1‘   

  )، يف نطاق أحكام االتفاقية؛7غسل األموال (املادة    ‘2‘   

  )؛11مدى مالءمة اجلزاءات (املادة    ‘3‘   
  )؛13(املادة    التعاون الدويل ألغراض املصادرة  ‘4‘   

  )؛14(املادة ف يف عائدات اجلرائم املصادرة لتصرّ ا  ‘5‘   



رمني (املادة    ‘6‘      )؛16تسليم ا

  )؛17نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة    ‘7‘   
  )18املساعدة القانونية املتبادلة (املادة    ‘8‘ 

  )؛26و  20و  19التحقيق يف قضا اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية (املواد    ‘9‘ 

ن  محاية الشه  ‘10‘      )؛25و  24ود والضحا (املاد
  )؛27التعاون الدويل على إنفاذ القانون (املادة   ‘11‘   

  )؛31تدابري املنع (املادة    ‘12‘   
طلب إىل األمانة أن جتّمع من الدول األطراف يف االتفاقية والدول املوّقعة   (ف)  

ه، عليها املعلومات الالزمة لتحليل املواضيع الواردة يف الفقرة (ع) أعال
لفعل إعدادمها وفقا  الستبيانني اللذين جرى  مستعينة يف ذلك الغرض 

  لإلرشادات اليت قّدمها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية؛
شّجع الدول األطراف والدول املوقِّعة على أن تشمل وفودها إىل الدورة   (ص)  

ال تلك الثالثة للمؤمتر خرباء يف املواضيع املدرجة قائمتها يف جدول أعم
  الدورة؛ 

طلب إىل الدول األطراف أن جتيب بسرعة على االستبيان الثاين الذي   (ق)  
  توّزعه األمانة؛

  دعا الدول املوقِّعة أيضا إىل أن توّفر املعلومات اليت تطلبها األمانة؛  (ر)  
طلب إىل األمانة أن تقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة تقريرا حتليليا   )ش(

   الردود على االستبيانني ملناقشتها.يستند إىل
طلب أيضا إىل األمانة أن تقوم، إذا أمكن، بتصنيف املعلومات الواردة   )ت(

يف الردود على االستبيانني يف شكل جدول يعِّني كل واحد على حدة 
  من البلدان اليت أجابت عليهما.

 


