
  3/1  ر املقرّ 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   تنفيذ استعراض    

    ا  امللحقةوالربوتوكوالت 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  املتحدةمؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم  إن  

لفقرة    من االتفاقية:  32  املادةمن   4(د) والفقرة   3عمال 
املثمرة اليت ختّللت جلسات فريقي اخلرباء احلكوميني  ملناقشات يرّحب  (أ)  

  الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف؛  أثناءالعاملني املعقودة 
، وذلك 32من املادة  5أن متتثل ألحكام الفقرة   األطرافالدول    يناشد  (ب)  

  إىل مؤمتر األطراف؛  فيهابتقدمي املعلومات املطلوبة 

املعّدل املتدّين للردود الواردة من دول أطراف عديدة  قلقه إزاء عن يعرب  (ج)  
ت ا والربوتوكوالتبتنفيذ االتفاقية  املتعلقة على االستبيا إىل أمانته أن  ويطلب ، امللحقة 

تترسل إىل الدول األطراف طلبات جديدة للرد على  دون مزيد من التأخري،  االستبيا
  دوريت اإلبالغ املنشأتني عمال مبقّرراته اآلنحىت  ويناشد مجيع الدول األطراف اليت مل تكمل

 انعقادأن تقوم بذلك قبل    2/5و  2/4و  2/3و  2/2و  1/ 2و  1/6و  1/5و  1/3و  1/2
اية حزيران/يونيه    ؛2007دورته الرابعة وعلى األفضل يف موعد ال يتجاوز 

األطراف على أن تشّجع الدول األطراف األخرى على  الدول حيثّ   (د)  
ت دوريت اإلجابة  األوىل والثانية وعلى أن تدعمها يف ذلك، بغية  اإلبالغعلى استبيا

ت بعُد إىل أن تفعل ذلك يف  اليتضمان مبادرة الدول األطراف  مل جتب على االستبيا
  الفقرة (ج) أعاله؛  يفوقت ال يتجاوز األجل احملّدد 

ائية مدجمة أمانته أن تقّدم إىل الدول األطراف تقارير حت إىل  يطلب  (ه)   ليلية 
األوىل والثانية، قبل شهر على األقل من اجتماع الفريق العامل املؤقت  اإلبالغعن دوريت 

 دورته، لكي ينظر فيها املؤمتر يف 2007ملساعدة التقنية، املقرر عقده يف عام  املعين
  الرابعة؛

املذكورة يف   إىل أمانته أن تقوم، لدى إعداد التقارير التحليلية  أيضا  يطلب  (و)  
المتثال لألحكام ذات الصلة من االتفاقية  أعاله، ) الفقرة (ه براز املسائل اليت تتعلق 

ت   املؤمتر؛ اليت تواجهها الدول األطراف يف تنفيذ تلك األحكام، لكي ينظر فيها    والصعو
الدول األطراف اليت قّدمت إليها األمانة بصورة فردية طلبات  يناشد  (ز)  

إيضاح أو دليل بشأن اإلجراء املتخذ أو املعتزم اختاذه فيما يتعلق مبسائل  لىعللحصول 
 مزيد، أن تقّدم املعلومات املطلوبة دون 4/ 2و 3/ 2و 2/1حمّددة، عمال مبقّرراته  امتثال

  من التأخر؛



ائيا يشمل  إىل يطلب  (ح)   أمانته أن تقّدم إىل املؤمتر يف دورته الرابعة تقريرا 
لطلبات الفردية املذكورة يف الفقرة (ز) أعاله، لكي   يتالاملعلومات   تقّدمها األطراف عمال 

  فيه ويتخذ إجراء بشأنه؛ ينظر

إىل أمانته أن تضع شكال منوذجيا بشأن توفري معلومات  أيضا يطلب  (ط)  
الدول األطراف على إجراء تقييم مفّصل المتثاهلا ألحكام  مساعدةتكميلية طوعا، بغية 

ا؛  والربوتوكوالتاالتفاقية   حمّددة من   امللحقة 

تقوم، لدى وضع الشكل النموذجي املذكور  أنكذلك إىل أمانته   يطلب  (ي) 
ت  ستقصاء ،بتوّفر املوارد من خارج امليزانية  ورهنايف الفقرة (ط) أعاله  مجيع إمكا

أقصى ما بغية ضمان  اإلنرتنت،استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة وتطبيقات شبكة 
  ميكن من الكفاءة والفعالية؛

دولة طرف أن تعّني جهة وصل لغرض التنسيق والتواصل مع  كل  يناشد  (ك)  
من االتفاقية وأن تزّود األمانة بتفاصيل   32من املادة    5و  4  للفقرتنياألمانة بشأن االمتثال  

  الوصل؛االتصال جبهة  
التقنية يف مداوالته  ملساعدةأن يدرس الفريق العامل املؤقت املعين  يقّرر  (ل)  

  (ح) أعاله؛و)  هوعلى النحو املالئم التقاريَر املذكورة يف الفقرتني (

مناقشات الفريق  اعتبارهمكتب مؤمتر األطراف على أن يضع يف  يشّجع  (م)  
ملساعدة التقنية لدى إعداد الصيغة  جلدول األعمال املؤقت  النهائية العامل املؤقت املعين 

  متر األطراف الرابعة؛لدورة مؤ 

واخلربات بني اخلرباء   املعلوماتأن يواصل مؤمتر األطراف تيسري تبادل    يقّرر   (ن)  
  واملمارسني والتشجيع على تبادهلا.

 


