
    ١/ ٧القرار   
تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية     

ا   والربوتوكوالت      امللحقة 
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،   

ا أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافح   إذ يستذكر       ) 1( ة اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة 
متثِّل أهم الصـــــــــــــكوك القانونية العاملية النطاق ملكافحة آفة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، اليت  
تمعــات يف مجيع البلــدان، وإذ يعــاود التــأكيــد على أمهيــة هــذه   ألفراد وا ــــــــــــرراً  تلحق ضـــ

عتبارها األدوات الرئيسية ا    ملتاحة للمجتمع الدويل من أجل هذا الغرض، الصكوك 
مو    ـــلِّ ـــ عًة للتعاون   إذ يســـ ا تتيح فرصـــــــــاً موســـــــــَّ نَّ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

نَّ   ــــــــــأن  ـــ الــدويل يف جمــال مكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة، واقتنــاعــاً منــه يف هــذا الشـــ
ت الكبرية اليت تتيحها تلك الصكوك مل ُتست    غل متاماً بعد، اإلمكا

ــا هو  وإذ يعــاود التــأكيــد       ،على أنَّ الغرض من االتفــاقيــة والربوتوكوالت امللحقــة 
تعزيز التعــاون على منع اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة ومكــافحتهــا على    ، من بني مجلــة أمور 

قة  حنو أكثر فعَّالية، وإذ يشـــدِّد على ضـــرورة أن تتَّخذ الدول األطراف تدابري إضـــافية م نســـَّ
ا والسـتبانة ما يتصـل بذلك من احتياجات    لتدعيم تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
  التقنية،   إىل املساعدة

يســـــــــــــــتــــذكر   وقراره    32املــــادة    وإذ  االتفــــاقيــــة،  املؤرَّخ  1/ 5من  تشـــــــــــــــرين   22، 
  كانون األول/ديسمرب   18، املؤرَّخ  193/ 68، وقرار اجلمعية العامة  2010األول/أكتوبر 

داً الذي  ،  2013 ــاء الدول األطراف آليةً   ، يف مجلة أمور   ، ُأكِّد فيه جمدَّ ــرورة إنشــــــ   على ضــــــ
ا،    الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

ــاً    ــ ــتذكر أيضـــ ــ وقراره   2010تشـــــــرين األول/أكتوبر   22املؤرَّخ   5/ 5قراره    وإذ يســـ
تشـــــــرين   17املؤرَّخ   1/ 4قرَّره  ، وكذلك م2012تشـــــــرين األول/أكتوبر    19املؤرَّخ   1/ 6

  ، 2008األول/ أكتوبر 
املؤرَّخ   1/ 2ومقرَّره   ، 2004متوز/يوليه    7املؤرَّخ   2/ 1مقرَّره   وإذ يستذكر كذلك   

األول/أكـتـوبـر    20 تشـــــــــــــــريـن    19املـؤرَّخـني    2/6و  2/2ومـقـرَّريـــــــه    ،2005تشـــــــــــــــريـن 
ــرين األول/أكتوب  18املؤرَّخ    3/2ومقرَّره    ،2005األول/أكتوبر   ــ ومقرَّريـه    ،2006ر  تشــــــــــ

ــرين األول/أكتوبر    17املؤرَّخني    4/4و  4/3 املؤرَّخني    5/4و  5/3، وقراريـه  2008تشــــــــــــ
ــرين األول/ 22 ــــــ ــدِّد على جدوى األفرقة العاملة القائمة من  2010أكتوبر    تشـــ ، وإذ يشـــــــــ

 
لَّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(     . 39574، الرقم  2623و  2241و 2237و  2225، ا



التفـاقيـة ككـل   ــورة إليـه بشـــــــــــــــأن تنفيـذ واليتـه فيمـا يتعلق  ــ ـــــــ أجـل مســـــــــــــــاعـدتـه وتقـدمي املشـــ
لربوتوك ا،و   والت امللحقة 
من االتفاقية، ويؤكِّد على الصـــــالت القائمة بني  30و 29املادتني    وإذ يســـــتذكر  

مة إىل   ا وبرامج املســــــــــاعدة التقنية املقدَّ اســــــــــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
  الدول األطراف اليت تطلبها بغية مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، 

ــــــــــامهــات الــدول املوقِّعــة وغري املوقِّعــة واملنظمــات احلكوميــة    ب وإذ يرحــِّ    بــدور ومســــــ
  الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية يف املؤمتر، 

ـــــاً    ب أيضــــــــــ تمع املدين يف مســـــــــــــــاعدة    وإذ يرّحِ ــــــــــــطلع به ا لدور اهلام الذي يضـــ
ـــــــــلطــات الوطنيــة على منع اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة ومكــافحتهــا، ممــ  ـــ ا يعزِّز تنفيــذ الســـ

ا، بوســائل منها تيســري تقدمي املســاعدة التقنية والعون إىل   االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
ريب املهاجرين،  ألشخاص و ار    املتضّرِرين من اجلرمية املنظَّمة، وال سيما االجتِّ

ب مع التقدير   ة  مبا شــــــــــــهدته اآلونة األخرية من انضــــــــــــمامات إىل االتفاقي   وإذ يرّحِ
ا ومن تصديقات عليها،    والربوتوكوالت امللحقة 

ملخدِّرات واجلرمية    وإذ ينوِّه مع التقدير   مبا يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين 
من أنشــطة للتوعية وتعميم املعلومات واملســاعدة التشــريعية، دعماً للتصــديق على االتفاقية  

ا وتنفيذها،    والربوتوكوالت امللحقة 
الــدول اليت مل ُتصــــــــــــــــدِّق بعــُد على اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة    ويــدع  -1  

ا،  ــمَّ إليها بعد، إىل النظر    )1(اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة  ـــ أو مل تنضـــ
  يف فعل ذلك وإىل تنفيذ أحكامها تنفيذاً فعَّاًال؛ 

ـا، اليت مل تقم الـدول األطراف يف االتفـاقيـة والربوتوكوالت    حيـثُّ   -2   امللحقـة 
ا مبقتضـــى تلك الصـــكوك، على   ا الوطنية على حنو يتَّســـق مع التزاما بعد مبواءمة تشـــريعا

  بذلك؛   القيام
د  -3   ــدِّ ا هو    يشـــــ ــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  على أنَّ اســـــ

بوضــــــع آلية مناســــــبة    عملية مســــــتمرة وتدرجيية، وأنه يلزم اســــــتطالع مجيع اخليارات املتعلقة 
  وفعَّالة ملساعدة املؤمتر يف عملية االستعراض هذه؛ 

ملخــدِّرات واجلرميــة أن يعقــد، يف    يطلــب  -4   إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ألنشـــــــطة األخرى املندرجة يف إطار  ــاس  حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية ودون املســـــ

ــويـة، ُتوفَّر لـه واليتـه، اجتمـاعـاً واحـداً على األ ــ ـــــــ قـل لفريق عـامـل حكومي دويل مفتوح العضـــ
خدمات الرتمجة الشــــــفوية، ويضــــــمُّ مســــــؤولني حكوميني ذوي خربة عملية فيما يتعلق بتنفيذ  



ــا، بغيـــة حتليـــل اخليـــارات اآلنفـــة الـــذكر واملعلومـــات اليت   ـ ــة  امللحقـ ــاقيـــة والربوتوكوالت  االتفـ
ــيات ملموســـــــة  تقدِّمها الدول األطراف، وتزويد املؤمتر   ــمَّن توصـــــ يف دورته الثامنة بتقرير يتضـــــ

ــاء آلية أو آليات   ا، من خالل إنشـ ــتعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ــأن اسـ بشـ
ممكنة، وتوصــــــيات بشــــــأن التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية  

ــــــــ   32املعنيـة، وفقـاً للمـادة   الســــــ ملبـادئ واخلصـــــــــــــــائص الواردة يف من االتفـاقيـة و رتشـــــــــــــــاد 
  ؛5/5  القرار

ــــــــــــاس طوعي،    يطلــــب   -5   ـــ إىل الــــدول األطراف أن تزوِّد األمــــانــــة، على أســـ
ا وآرائها ألغراض املداوالت اليت ســــــــــــتجري يف إطار االجتماعات املذكورة أعاله،   بتعليقا

  ويدعو الدول األعضاء األخرى املهتمة إىل القيام بذلك على أساس طوعي؛ 

ألشــــــــــــــخـاص والفريق العـامـل    يقرِّر  -6   ار  الجتـِّ أن يكون الفريق العـامـل املعين 
بتة من عناصــــــــر   ــر  ــلحة النارية عناصــــــ ألســــــ املعين بتهريب املهاجرين والفريق العامل املعين 
ع هذه األفرقة العاملة والفريق   ا إىل املؤمتر، ويشـــــــــجِّ ــيا مؤمتر األطراف، تـَُقدُِّم تقاريرها وتوصـــــــ

ملســـــــــــــاعدة التقنية على  العا لتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين  مل املعين 
ً لفعالية   النظر يف عقد اجتماعات ســـــنوية، حســـــب االقتضـــــاء، وعلى عقدها تعاقبيا ضـــــما

  املوارد؛  استخدام

ـــــــاً   -7   ـــ أن تســـــــــــــتمر األفرقة العاملة يف إجراء حتليل شـــــــــــــامل لتنفيذ   يقرِّر أيضـــ
ا، مســــــــــــتفيدًة يف ذلك على النحو األمثل من املعلومات  االتف اقية والربوتوكوالت امللحقة 

ـــــتقصـــــــــــائية")   موعة عن طريق الرباجمية الشـــــــــــاملة للتقييم الذايت ("براجمية أومنيبوس االســــــ ا
وســـــــائر األدوات اليت اســـــــتحدثتها األمانة ومجعتها حىت اآلن، مع التقيُّد التام مببدأ تعدُّدية  

  اللغات؛ 
داً   -8   ـــــــد جمدَّ من االتفاقية، أن تقدِّم   32الدول األطراف، وفقاً للمادة    يناشـــ

معلومات ذات صـــــــــــــلة، ويف هذا الصـــــــــــــدد، يدعوها هي والدول املوقِّعة إىل أن تقدِّم على  
أسـاس طوعي إىل األمانة، عن طريق براجمية أومنيبوس االسـتقصـائية، معلومات عن براجمها  

ا، بطريق ــا ــريعية وإدارية  وخططها وممارسـ ذته من تدابري تشـ ة مركَّزة ودقيقة، وكذلك عمَّا اختَّ
ا؛     لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

الـدول األطراف، والـدول املوقِّعـة على أســـــــــــــــاس طوعي، إىل تقـدمي    يـدعو  -9  
ونية  معلومات عن األدوات التشـــــــــريعية ذات الصـــــــــلة إلدراجها يف بوَّابة إدارة املوارد اإللكرت 

جلرمية؛  سم بوَّابة املوارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة    املعروفة 
ع  -10   ا من املســــــــــاعدة    يشــــــــــّجِ مجيع الدول األطراف على اســــــــــتبانة احتياجا

ت تلك االحتياجات، حســـــــــــــــب االقتضـــــــــــــــاء، يف ردودها على قائمـة   التقنية وحتديد أولو



ــتن  الســــــــــ ــاملة، و ــاً إىل أدوات تقييم االحتياجات اليت  التقييم الذايت املرجعية الشــــــــــ ــــ ـــ اد أيضـــ
  استحدثتها األمانة؛ 

الــــذايت    يــــدعو  -11   التقييم  ــائمــــة  قــ ردودهــــا على  إعــــداد  الــــدول األطراف إىل 
ــــع مع مجيع اجلهات املعنية على   ــاور على نطاق واســــــ ــ املرجعية الشــــــــــاملة، من خالل التشــــــ

  ات غري املنتمية للقطاع العام؛ الصعيد الوطين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واألفراد واجلماع
ــات    يطلب   -12   ت واملمارســ ــتبانة التحدِّ ــتمر يف اســ إىل األفرقة العاملة أن تســ

تنفيــذ االتفــاقيــة والربوتوكوالت  ب   فيمــا يتعلق  اجليــِّدة واالحتيــاجــات من املســــــــــــــــاعــدة التقنيــة 
ا تنفيذاً    فعَّاًال؛   امللحقة 

ســــــتعراض تنفيذ   أن يســــــتمر يف إدراج بند يف جدول  يقرِّر   -13   أعماله يتعلق 
ا، مما ســــــيتيح للدول األطراف، وســــــائر الدول األعضــــــاء   االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
ا األفرقة العاملة، وتقييم  املهتمة، ضــمن مجلة أمور، االطِّالع على األنشــطة اليت تضــطلع 

  تكاليف؛ عمل تلك األفرقة ومدى فعاليتها، مبا يف ذلك فعاليتها من حيث ال

بكلِّ دولة طرف أن تســمِّي جهة وصــل بغرض التواصــل مع األمانة    يهيب  -14  
ــأن االمتثال للفقرتني   ــأن تنفيذ الربوتوكوالت   32من املادة   5و 4بشــــــــــــ من االتفاقية وبشــــــــــــ

ــائر    امللحقة ت االتصـــــال اخلاصـــــة جبهة الوصـــــل املعنية، ويدعو ســـ ا، وأن تزوِّد األمانة ببيا
ــاء امل ــة  الدول األعضـــ ــال اخلاصـــ ت االتصـــ ــاس طوعي، ببيا هتمة إىل تزويد األمانة، على أســـ

ــائل املتناولة يف الفقرتني   ــــــ ــل املعنية فيها لكي تناقش معها املســـ من املادة   5و 4جبهة الوصـــــــــ
  من االتفاقية؛ 32

ـــــــــاعـدة األفرقـة العـاملـة على أداء    يطلـب   -15   ـــــــــتمر يف مســــــ إىل األمـانـة أن تســــــ
  وظائفها؛ 
ىل األمانة أن تُِعدَّ، يف حدود املوارد املتاحة، تقريراً من أجل  إ يطلب أيضاً   -16  

ـــــمَّن تدابري حمدَّدة بشـــــــــــأن النجاعة وتوفري التكاليف لكي ينظر مؤمتر   ـــ األفرقة العاملة، يتضـــ
  األطراف يف إمكانية اعتمادها؛ 

ملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـدِّم إليـه    يطلـب   -17   إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين 
م احملَرز يف تنفيذ هذا القرار. يف د   ورته الثامنة تقريراً عن التقدُّ

  
 


