
    4/1املقرر  
  احملتملة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية اآلليات     

ا و املنظمة عرب الوطنية      الربوتوكوالت امللحقة 
  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةإّن    

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  جمّددا أن مقصد اتفاقية األمم أّكد   (أ)  
هو تعزيز التعاون على منع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بقدر أكرب من   ) 1(ة الوطني 

 ؛الفعالية 

ن يتوىل املؤمتر، بوجه خاص،   32املادة  استذكر    (ب)     من االتفاقية اليت تقضي 
، وترويج ة املنظمة عرب الوطنيةعلى مكافحة اجلرميمسؤولية حتسني قدرة الدول األطراف 

 ؛تنفيذ االتفاقية واستعراضه، وأن يتفق، يف مجلة أمور، على آليات لتحقيق هذه األهداف

من االتفاقية، اللتني حتّددان التزامات  34و 30أيضا املادتني استذكر   (ج)    
  ؛التفاقيةفيما يتعلق بتوفري التعاون وتقدمي املساعدة التقنية وتنفيذ ا الدول األطراف

، عن قلقه 3/1كذلك أن املؤمتر أعرب يف دورته الثالثة، يف مقّرره    استذكر  (د)    
ت اخلاصة بتنفيذ االتفاقية  من اخنفاض معّدل ردود الدول األطراف على االستبيا

ا   )2(؛ والربوتوكوالت امللحقة 
الثة علما مع االرتياح بتحّسن جهود مجع املعلومات منذ دورته الثأحاط   (ه)  

ا، وبوجه خاص  فريق اخلرباء قرار  من حيث تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
ملساعدة التقنية  استحداث أداة بشأن  احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين 

ا األمانة وترد فيها  )3(، الذايت حاسوبية للتقييم أفكار وأحاط علما بورقة العمل اليت أعد
لتشاور مع األطراف واجلهات املاحنة املهتمة يف هذا الصدد  اريع اليت جرتاملش ا    ؛بلور

املعلومات الواردة يف تقرير األمانة عن وضع أدوات أعرب عن قلقه إزاء   (و)    
ا،   االتفاقيةجلمع املعلومات من الدول عن تنفيذ     ) 4(وكل واحد من الربوتوكوالت امللحقة 

َ منها   ا؛واليت َتبنيَّ   تواصل وجود ثغرات يف تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
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استعراض تنفيذ االتفاقية هو عملية تدرجيية ومستمرة، وضع يف اعتباره أن    (ز)    
جياد آلية مناسبة وفّعالة ملساعدة  ورأى أن من الضروري استكشاف اخليارات املتعلقة 

ااملؤمتر يف استعراض تنفيذ االتفاقية والرب    ؛وتوكوالت امللحقة 
بشأن اآلليات احملتملة الستعراض تنفيذ اتفاقية أحاط علما مبذّكرة األمانة    (ح)    

ا،  واليت تتضّمن   )5(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
التفاقية   ؛أمثلة آلليات استعراض يف إطار صكوك ذات صلة 

ملخدرات واجلرمية أن ي  طلب  (ط)      اعقد اجتماعإىل مكتب األمم املتحدة املعين 
، يف فيينا، 2009حبلول أيلول/سبتمرب  على األقل امفتوح العضوية واحد ادولي احكومي

املؤمتر يف دورته اخلامسة عن مع توفري خدمات الرتمجة الشفوية، وذلك لتقدمي تقرير إىل 
ا؛تنفي  اآلليات املناسبة الستعراض   ذ االتفاقية وبروتوكوال

ا وآراءها لغرض طلب إىل الدول األعضاء   (ي)     أن تقّدم إىل األمانة تعليقا
مداوالت االجتماع السالف الذكر، وطلب أيضا إىل األمانة أن تنّظم اآلراء والتعليقات 

  الواردة تيسريا لتلك املداوالت؛
ملخد  (ك)     أن يساعد الدول رات واجلرمية  طلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين 

ا،   األطراف املهتمة على تقييم مدى تنفيذها ألحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
الدول األطراف واملؤسسات املالية املهتمة إىل توفري املوارد لصندوق األمم املتحدة ملنع   ودعا

  اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل متويل تلك املساعدة.
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