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لتعاون الدويل من اتفاقية األ  مم املتحدة ملكافحة  تنفيذ األحكام املتعلقة 

  اجلرمية  
  املنّظمة عرب الوطنية  

  
  إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية:  
، وخصوصا 16حّث الدول األطراف اليت مل متتثل ملقتضيات املادة   (أ)  
مم املتحدة ملكافحة ، من اتفاقية األ18من املادة    8، وكذلك الفقرة  15و  6و  5الفقرات  

خلطوات الالزمة لذلك يف أسرع وقت ممكن؛  )1(اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية،    على القيام 
من  16طلب إىل األمانة أن تقوم، حتقيقا لالمتثال ملقتضيات املادة   (ب)  

ا ليست ممتثلة للواجبات  لتماس إيضاحات من الدول األطراف اليت بّينت أ االتفاقية، 
لزامية الواردة يف تلك املادة، وخصوصا بطلب املزيد من املعلومات من الدول األطراف اإل

رمني استنادا إىل معاهدة أو استنادا إىل قانون داخلي،  ا ال تقوم بتسليم ا اليت أبلغت أ
رمني بدعوى أن اجلرم يتعلق مبسائل  ا ترفض تسليم ا ومن الدول األطراف اليت أبلغت أ

ن دورته الثالثة؛مالية، و  ّ   أن تقّدم تقريرا عن ذلك إىل مؤمتر األطراف إ
من  18طلب إىل األمانة أن تسعى، حتقيقا لالمتثال ملقتضيات املادة   (ج)  

ا ليست ممتثلة  االتفاقية، إىل احلصول على إيضاحات من الدول األطراف اليت أبلغت أ
الّ  ُحتجم عن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  للواجبات اإللزامية املبّينة يف تلك املادة 

ن دورته الثالثة؛ ّ   بدعوى السّرية املصرفية؛ وأن تقّدم تقريرا عن ذلك إىل مؤمتر األطراف إ

طلب إىل األمانة أن تضع وحتفظ، على موقعها الشبكي املأمون دليال   (د)  
ن االتفاقية، وأن تدرج يف م 18من املادة  13لسلطات املركزية املعينة مبقتضى الفقرة 

ذلك الدليل، إىل احلد املمكن، معلومات من قبيل املنصب/املكتب املسؤول وتفاصيل 
التصال وساعات العمل واللغات املقبولة، وكذلك أي معلومات أخرى تراها  خاصة 

  األمانة ضرورية إلجراء اتصاالت فعالة؛
ة املعلومات اإلضافية املطلوبة دعا الدول األطراف إىل أن تقّدم إىل األمان  (ه)  

  يف الفقرة (د) أعاله بغية تيسري وضع الدليل؛
طلب إىل األمانة أن تضع وحتفظ، ضمن حدود املوارد املتاحة حاليا،   (و)   

رمني ونقل األشخاص احملكوم عليهم، بشكل  لسلطات اليت تعاجل طلبات تسليم ا دليال 
من االتفاقية،  18من املادة  13قتضى الفقرة مماثل لشكل دليل السلطات املعّينة مب
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املطلوب يف الفقرة (د) أعاله، ودعا الدول األطراف إىل تقدمي معلومات عن تلك السلطات 
  إىل األمانة؛

قّرر أن ينشئ يف دورته الثالثة فريقا عامال مفتوح العضوية، مع ترمجة   (ز)  
رمني شفوية، لكي يعقد مناقشات مضمونية حول املسائل العمل ية اخلاصة بتسليم ا
  واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة؛

شّجع الدول األطراف على أن تشمل وفودها إىل الدورة القادمة ملؤمتر   (ح)  
ا املركزية وخرباء حكوميني آخرين بغية حضورهم أعمال الفريق  األطراف ممثّلني لسلطا

  ضوية املشار إليه يف الفقرة (ز) أعاله؛العامل املفتوح الع
إلبالغ الوارد يف الفقرة   (ط)   من االتفاقية،  13من املادة  5اعتبارًا لاللتزام 

حّث الدول األطراف اليت مل تقّدم بعُد نسخا من قوانينها ولوائحها التنظيمية أو شروحا هلا 
ا، على أن تقوم بذلك يف أ سرع وقت ممكن، وأن أو صيغا حديثة العهد ذات صلة 

تقّدمها بشكل إلكرتوين حيثما يكون ذلك ممكنا، وطلب إىل األمانة أن تقّدم إىل مؤمتر 
األطراف يف دورته الثالثة، بناء على املعلومات املتحّصلة، ُجممال يبّني اخليارات املتاحة بشأن 

قصى قدر من الفعالية من القوانني واللوائح التنظيمي ة املقّدمة مبقتضى كيفية االستفادة 
  تلك املادة، بغية حتقيق مزيد من الفعالية يف تنفيذ االتفاقية؛

طلب إىل األمانة أن تقوم، استنادا إىل املعلومات اليت سبق أن حصلت   (ي)  
ستفسار الدول األطراف:   عليها رّدا على االستبيان املتعلق بتنفيذ االتفاقية، 

ملصادرة اليت ُتطلب  عّما إذا كانت قد رفضت التعاون  ‘1‘    فيما يتعلق 
من االتفاقية يف حاالت معينة، وأن تطلب إليها، إذا حدث  13مبقتضى املادة 

  ذلك، أن حتّدد األسباب اليت رفضت على أساسها ذلك التعاون؛
عّما إذا كانت قد واجهت حاالت معّينة جرى فيها رّد عائدات اجلرائم   ‘2‘   

من   14(ب) من املادة    3و  2سامها وفقا للفقرتني  أو املمتلكات املصادرة أو اقت
  االتفاقية، وإذا حدث ذلك، فما هو اإلطار القانوين الذي مت فيه ذلك.

 


