
      5/1القرار 
رب  ع  نّظمةكفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  

ا     الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
 عرب الوطنية،  نظّمة إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

يوافق الذكرى الســنوية العاشــرة العتماد اتفاقية األمم  2010أن عام  إذ يســتذكر  
ا، عرب الوطنية والربوتوكوالت امل نظّمة املتحدة ملكافحة اجلرمية امل   )1(لحقة 

ــــــــــع   يف اعتباره أمهية كفالة االنضـــــــــــــمام العاملي إىل االتفاقية والربوتوكوالت   وإذ يضـــ
م،  ا وتنفيذها على حنو   امللحقة 

ــد   ــا األدوات   وإذ يعيـ ــارهـ عتبـ ــا  ـ ــة  ــة والربوتوكوالت امللحقـ ــاقيـ ــة االتفـ ــد أمهيـ كيـ
 عرب الوطنية،  نظّمة الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل ملكافحة اجلرمية امل

جلهود اليت بـذلتهـا الـدول األطراف لتنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة   وإذ يقرّ   
مة  ــكوك اســـــتفادة  ا وإذ يســـــّلم بضـــــرورة بذل املزيد من اجلهود لالســـــتفادة من تلك الصـــ

 وفّعالة،

ــأن اجلرمية ا وإذ ينوّه   ــتوى للجمعية العامة بشـــ عرب   نظّمةملمهية االجتماع الرفيع املســـ
ملعـاهـدات اللـذين عقـدا يف نيويورك يف   2010حزيران/يونيـه  17الوطنيـة واحلـدث اخلـاص 

وكذلك   ،2009كانون األول/ديســــــــــمرب   18خ املؤرّ  64/179عمال بقرار اجلمعية العامة 
ــــــــتوى من الدورة اخلامســــــــــــــة  تشــــــــــــــرين   18الذي انعقد يف فيينا يف  للمؤمتراجلزء الرفيع املســــــ

تمع الدويل للتصــــــــدي  2010ر األول/أكتوب ، بوصــــــــفها جهوداً مشــــــــرتكة إضــــــــافية يبذهلا ا
ــمــام العــاملي إىل االتفــاقيــة  نظّمــةللجرميـة امل ــــــ ــجيع االنضــــــ ـدف إىل تشــــــــــــ عرب الوطنيــة، وهي 

ا وتوثيق التعاون الدويل،  والربوتوكوالت امللحقة 

األبعاد كانت أحد   دةعرب الوطنية جبوانبها املتعدّ  نظّمة أن اجلرمية امل وإذ يســــــــــــــتذكر  
ـــــــــر ملنع اجلرميـة والعـدالـة اجلنـائيـة الـذي ُعقـد يف  حمـاور تركيز مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عشــــــ

، والدورة التاســعة عشــرة للجنة  2010نيســان/أبريل  19إىل  12ســلفادور، الربازيل، من 
ر/مايو  21إىل  17منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت ُعقدت يف فيينا من  ، وأن  2010أ

دة اجلهود املبذولة من أجل   الدول األعضـاء قد دعت يف كلتا املناسـبتني إىل العمل على ز
 منع اجلرمية وتعزيز العدالة اجلنائية، 

 
لدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(     .39574، الرقم 2326و 2241و 2237و 2225، ا



ـــــــكال وأبعاد جديدة للجرمية امل مع القلق وإذ يالحظ   ـــ عرب الوطنية   نظّمة ظهور أشـــ
ــار إليـه املؤمتر يف مقّرره  ـــــــ ـــ د فيـه أن االتفـاقيـة،  2/ 4يف العقـد األخري، مثلمـا أشـــ ، الـذي أكـّ

عتبارها صكاً عاملياً معموًال به على نطاق واسع، توّفر أوسع جمال للتعاون على التصدي  
 عرب الوطنية،  نظّمة لألشكال القائمة واملستجّدة من اجلرمية امل

ــلبية اليت ترتكها اجلرمية امل وإذ يســـاوره   ر السـ على حقوق   نّظمةلغ القلق بشـــأن اآل
ـــأن مدى تعقُّد اجلرمية املا ـــــــ وتنوعها   نّظمةإلنســـــــــــــان وســـــــــــــيادة القانون واألمن والتنمية، وبشـــ

ــطة اإلرهابية يف بعض   ــــــ ألنشـــ ــطة إجرامية أخرى و نشـــــــــ وجوانبها العابرة للحدود وارتباطها 
 احلاالت،

ــّلم   ـــ ــا فريداً للتعاون الدويل يف خمتلف جوانب   وإذ يســــــ ــــــــاســـــــــ ن االتفاقية توّفر أســـ
ت مل تستغّل بعد،  نظّمة مية املمكافحة اجلر   عرب الوطنية وتنطوي يف هذا الشأن على إمكا

ن املســــــاعدة التقنية مقّوم أســــــاســــــي لضــــــمان التنفيذ الفّعال   ◌ً وإذ يســــــّلم أيضــــــا  
ا،   ألحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

موإذ    ــلِّ ــول على معلومات دقيقة عن االجتاهات واألمن يُســـــــــ ـــ ـــ اط  حلاجة إىل احلصـــ
ــــــــكال اجلرمية امل ـــــتجّدة،   نظّمة العاملية للجرمية، مبا يف ذلك معلومات عن أشـــ اجلديدة واملســــــ
جلرميـــة امل ت املتعلقـــة  ـــــــــني نوعيـــة البيـــا ـــ حلـــاجـــة إىل حتســـ ت   نظّمـــة و ونطـــاق تلـــك البيـــا

 ، واكتماهلا

مج االســــــتعراض  ظوإذ يالح   الذي يتضــــــّمن فريقا  يالتجريبهتمام بدء تنفيذ بر
موعــات اإلقليميــة والتقرير املرحلي عن ذلــك  من ا لــدول األطراف املتطّوعــة من خمتلف ا

مج  ، الرب

تشـــــــرين األول/   22خ املؤرّ  5/ 5، يف قراره لقرار الذي اختذها يؤّكد جمّدداً   -1  
بشـــــــــأن إنشـــــــــاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضـــــــــوية من أجل ما ، 2010أكتوبر 

 يلي: 

ـــــاعـدة املؤمتر يف  النظر يف اخليـارات  (أ)    ـــــع آليـة أو آليـات ملســــــــــ املمكنـة لوضــــــــــ
ــــــــتعراض تنفيذ اتفاقية  والربوتوكوالت  عرب الوطنية  نظّمة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املاســــــ

ـــــــــاء تلـك اآلليـة أو  ـــ ـــــــــتكشـــــــــــــــاف تلـك اخليـارات وتقـدمي مقرتحـات إلنشـــ ـــ ـا واســـ امللحقـة 
 )2(؛ اآلليات

 
  املرجع نفسه. )2(  



االســــتعراض تلك ومبادئ توجيهية   إعداد اإلطار املرجعي آللية أو آليات  (ب)   
ــتعراض الُقطري للنظر فيها واعتمادها   للخرباء احلكوميني وخمطط أســـــــــاســـــــــي لتقارير االســـــــ

 احملتمل أثناء دورة املؤمتر السادسة؛ 

ــّجع   -2   ــــ ــلة  يشــــــ ـــــــ ملخدرات واجلرمية على مواصـــ مكتب األمم املتحدة املعين 
ــدي لألخطار  ــ ــاور مع الدول األعضـــــــاء، للتصـــ ــ لتشـــ عرب  نظّمة اليت تثريها اجلرمية امل عمله، 

ــــــــــــــــة   ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــيـــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــنــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــوطـــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ   الــــــ
ــيما فيما يتعلق مبختلف أشـــــــكال اجلرمية اليت تقع ضـــــــمن نطاق االتفاقية واليت متّثل   وال ــ ســـ

 شاغًال مشرتكاً للدول األطراف؛ 

ــة أن يقوم،   يطلــــب  -3   ــدرات واجلرميــ ملخــ ــدة املعين  ــب األمم املتحــ إىل مكتــ
لتعاون مج األمم املتحدة ملنع اجلرمية   لتشـــــاور مع الدول األعضـــــاء و مع معاهد شـــــبكة بر

ت عن اجتـاهـات وأمنـاط اجلرميـة   والعـدالـة اجلنـائيـة، بتعزيز العمـل على مجع وحتليـل وتقـدمي بيـا
لدقة واملوثوقية والقابلية للمقارنة، وفقاً ألحكام املادة  نّظمةامل  من االتفاقية؛ 28تتسم 

ــاً   -4   ــلة  إىل مكتب األمم ا يطلب أيضـ ملخدرات واجلرمية مواصـ ملتحدة املعين 
تقدمي املســـــــاعدة التقنية بغية دعم الربامج واألنشـــــــطة الوطنية واإلقليمية وتكميلها حســـــــب  

 عرب الوطنية؛  نظّمة احتياجات الدول األعضاء يف جمال مكافحة اجلرمية امل

ـــــــــــويـــــة املعين   يطلـــــب   -5   إىل فريق اخلرباء احلكوميني العـــــامـــــل املفتوح العضـــ
اســـــرتاتيجية    ، حســـــب االقتضـــــاء، ملســـــاعدة التقنية، فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، أن يضـــــع

ــاعدة التقنية وتروجيها بفعالية، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة  عىن بتُ  تعزيز مبادرات املســــــــــ
ملخدرات واجلرمية أن يواصـل العمل على اسـتحداث أدوات للمسـاعدة التقنية تّتسـم   املعين 

عة من القيمة املضــافة، مثل األدلة اإلرشــادية وخالصــات الســوابق القضــائية ذات  بدرجة رفي
الصــــــلة والتعليقات القانونية بشــــــأن الصــــــكوك ككل وبشــــــأن مســــــائل معّينة مثل املســــــاعدة  

ــب ما قد يطلبه   ـــــ ــادرة، حســـ ؤمتر بني احلني واآلخر أو أحد أفرقته املالقانونية املتبادلة واملصــــــــ
ــــتخدام االتفاقية    العاملة أو يراه مفيداً،  وذلك ابتغاء حتســــــــــــــني قدرة الدول على تنفيذ واســــــــــ

ـــــطة املســــــــاعدة التقنية للمكتب ملكافحة اجلرمية   دة فعالية أنشـــ ا وز والربوتوكوالت امللحقة 
 عرب الوطنية؛   نظّمة امل

ــمـل برامج  يقرّ   -6   جمي متكـامـل يشــــــــــــ ج بر ــع  جلهود املبـذولـة حـاليـاً لوضــــــــــــ
ــيعـية وإقليميـة لتن ــ ملخـدرات واجلرميـة يف جمـال مواضــــــــــ ت مكتـب األمم املتحـدة املعين  فـيذ وال

ــــّجع الدول األطراف على االســــــــــتفادة من أنشــــــــــطة  ـــ ـــــــاعدة املعيارية والتقنية، ويشـــ تقدمي املســـ
دة التعاون اإلقليمي يف مكافحة  ــّمنة يف برامج املكتب اإلقليمية لز ـــ ـــ ــاعدة التقنية املتضـــ املســـــــــ

 ية؛عرب الوطن نظّمةاجلرمية امل



ّ◌الدول األطراف على تقدمي تربعات كافية إىل احلساب الذي فُتح  حيث   -7  
حكــام الفقرة (  من االتفــاقيــة من أجــل تقــدمي املســــــــــــــــاعــدة   30املــادة ) (ج) من 2عمًال 

ــاء واجلهات املاحنة األخرى خارج امليزانية من إىل توفري موارد  التقنية، ويدعو الدول األعضــــ
ا يف األمم املتحدة؛  من أجل هذا القرار وفقاً   للقواعد واإلجراءات املعمول 

ـــّجعها على   31انتباه الدول األطراف إىل املادة  يوجّه   -8   ـــ من االتفاقية ويشـــ
دف إىل منع اجلرمية امل  عرب الوطنية؛  نظّمة وضع سياسات وتدابري مناسبة 

ــات حول تطبيق   يقرّر   -9   ــــ ـــــلــة تبــادل املعلومــات واخلربات واملمــارســــــــــ مواصــــــــــ
ــــــــــــمن   نظّمة تفاقية على األشـــــــــــــــكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املاال عرب الوطنية اليت تقع ضـــ

نطاق االتفاقية واليت متّثل شــاغًال مشــرتكًا للدول األطراف، وحتقيقا هلذه الغاية، يطلب إىل  
رمني واملســـــاعدة القانونية   ــليم ا فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العضـــــوية املعين بتســـ

تبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة أن يتبادل أيضا املعلومات واخلربات واملمارسات  امل
 عرب الوطنية؛  نظّمة بشأن تطبيق االتفاقية على األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية امل

ــــــــــــويـة   يرحـّب   -10   بعقـد اجتمـاع لفريق اخلرباء احلكوميني العـامـل املفتوح العضـــ
رمني ــليم ا ــادرة أثناء املعين بتســ ــاعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصــ  واملســ

انعقــاد الــدورة اخلــامســــــــــــــــة للمؤمتر، ويطلــب إىل األمــانــة أن تنّظم اجتمــاعــات ممــاثلــة كجزء  
ــــــــــــري التعـاون األقـاليمي   ــل جهودهـا الراميـة إىل تيســـ ـــ اعتيـادي من دورات املؤمتر وأن تواصــــــــــ

 تفاقية؛ والرتابط الشبكي بني أطراف اال

الدول األطراف على العمل، ضـــــــــــــمن منظومة األمم املتحدة، على  حيّث   -11  
عرب الوطنية،   نظّمة تعزيز اختاذ إجراءات اســرتاتيجية واســتباقية وشــاملة يف مكافحة اجلرمية امل

ــة، على التدابري املتخذة إلدراج   ــــــــادســــــــــــ ـــ ويطلب إىل األمانة أن تطلع املؤمتر، يف دورته الســـ
ــــــلب عمل منظومة األمم املتحدة، وال  نظّمة اجلرمية امل إجراءات مكافحة  عرب الوطنية يف صـــ

  سيما يف سياق حقوق اإلنسان وسيادة القانون واألمن والتنمية. 
 


