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استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة  آلية     

ا   عرب       الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،   
ــــري     اتفـــــاقيـــــة األمم املتحـــــدة ملكـــــافحـــــة اجلرميـــــة  إذ يشــــــــــ أنَّ  املنظَّمـــــة عرب الوطنيـــــة  إىل 

ـا  متثّـِل أهم الصــــــــــــــكوك القـانونـية العـاملـية النطـاق ملكـافحـة آفـة اجلرميـة   ) 1( والربوتوكوالت امللحقـة 
تمعـات يف مجيع البـلدان، وإذ يؤكّـِد ـجمدَّداً  ألفراد وا املنظَّـمة عرب الوطنـية، اليت تلحق الضــــــــــــــرر 
عتبارها األدوات الرئيســــــــــية املتاحة للمجتمع الدويل من أجل هذا  على أمهية هذه الصــــــــــكوك 

  الغرض، 
د جمــدَّداً وإذ       ــا تعزيز التعــاون   يؤكــِّ أنَّ من بني أغراض االتفــاقيــة والربوتوكوالت امللحقــة 

على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها على حنو أكثر فعَّالية، وإذ يشـــدِّد على ضـــرورة  
ــاقيـــة   قـــة لتـــدعيم العمـــل على تنفيـــذ االتفـ ــَّ ــ ــة منســــــــــ ــافيـ ــــ أن تتَّخـــذ الـــدول األطراف تـــدابري إضــــــــــ

ا والستبانة االحتياجات املطلوبة من املساعدة التقنية يف هذا الشأن، و    الربوتوكوالت امللحقة 
من االتفاقية، اليت أنشــئ مبقتضــاها مؤمتر األطراف يف اتفاقية   32إىل املادة وإذ يشــري    

ـــــني قدرة الدول األطراف على  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل حتســـ
ــــــــتعراض   ـــ مكـافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنـية والتشــــــــــــــجيع على تنفـيذ االتفـاقـية واســـ

  تنفيذها، 
د جمــــدَّداً    ــَذ   2004متوز/يوليــــه    7  ؤرَّخامل  1/2ه  مقرَّر   وإذ يؤكــــِّ ــه تنفيــ الــــذي قرر فيــ

  من االتفاقية، 32الوظائف املسندة إليه يف املادة 

من االتفاقية تنص على أن يتفق مؤمتر األطراف على وضــع    32إىل أنَّ املادة   وإذ يشــري   
ـــــــتعراض دوري لتنفيـذ  ـــ ـــــــطالع جبملـة أمور منهـا حتقيق اهلـدف الرامي إىل إجراء اســـ ـــ آليـات لالضـــ

  ، االتفاقية 

ـــــــــتمر، اـلذي متلـيه املـادة   وإذ يالحظ   ـــ من االتفـاقـية على كـل دوـلة   32االلتزام املســـ
ـــــريعيــة   ـا وتـدابريهـا التشــــــــــ طرف، بتزويـد املؤمتر مبعلومـات عن براجمهــا وخططهــا وممـارســــــــــــــــا

  واإلدارية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، 

ـــــتهل  2010األول/أكتوبر  تشــــــــرين   22املؤرَّخ    1/ 5إىل قراره وإذ يشــــــــري     ، الذي اســـ
عملية دراســــــة واســــــتكشــــــاف للخيارات املمكنة إلنشــــــاء آلية ملســــــاعدته على اســــــتعراض تنفيذ 
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ـــا، وكـــذلـــك قراره   تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    19املؤرَّخ    1/ 6االتفـــاقيـــة والربوتوكوالت امللحقـــة 
، املعنون  2013كانون األول/ديســــــــــــمرب   18املؤرَّخ    193/ 68وقرار اجلمعية العامة    2012

مج األمم املتحـدة ملنع اجلرميـة والعـدالـة اجلنـائيـة، وال ســــــــــــــيمـا قـدراتـه يف جمـال التعـاون  "تعزيز بر
التقين"، الذي أكَّدت فيه اجلمعية جمدَّداً على احلاجة إىل إنشـاء آلية السـتعراض تنفيذ االتفاقية 

ا،    والربوتوكوالت امللحقة 
ــاً    ، وقراره 2008تشــــــرين األول/أكتوبر   17املؤرَّخ    4/1إىل مقرَّره   وإذ يشــــــري أيضــــ

ــرين األول/أكتوبر    22املؤرَّخ    5/5 ــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم 2010تشــــــــــــ ، املعنون "اســــــــــــ
ا"، املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    والربوتوكوالت امللحقة 

، املعنون 2014تشـــــرين األول/أكتوبر   10املؤرَّخ   7/1إىل قراره   وإذ يشـــــري كذلك  
"تعزيز تنفـيذ اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنـية والربوتوكوالت امللحقـة  
ملشــــــــــــــورة  ــــمن مجلة أمور، فائدة األفرقة العاملة القائمة يف تزويده  ا"، الذي أكد فيه، ضــــــــــ

  واملساعدة يف تنفيذ واليته،

ــأن إدمــاج م لنــداء الوارد يف إعالن ا   ب وإذ يرحــِّ    نع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة  لــدوحــة بشــــــــــــ
ــادية    يف  ت االجتماعية واالقتصـــــ ــع من أجل التصـــــــدي للتحد جدول أعمال األمم املتحدة األوســـــ

ـــــاركة اجلمهور،  ـــــعيدين الوطين والدويل ومشـــ ـــــيادة القانون على الصـــ الذي اعتمده مؤمتر    ) 2( وتعزيز ســـ
ــلة اســـــتكشـــــاف مجيع ا  خليارات  األمم املتحدة الثالث عشـــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بغية مواصـــ

ـــاء آلـية أو  نشــــــــــ ـــاـعدة مؤمتر األطراف يف اتـفاقـية األمم املتحـد   املتعلـقة  ة  آلـيات مالئـمة وفعـَّاـلة ملســــــــــ
ــتعراض تنف   ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب  ــــ ـــ ا  الوطنية على اســـ يذ تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

جع،     على حنو فعَّال و
ــري     ن تقوم الــدول األطراف،   28إىل املــادة  وإذ يشــــــــــــ ــي  من االتفــاقيــة اليت تقضــــــــــــ

ــــــاط العلميــة واألكــادمييــة، جبمع وتبــادل وحتليــل املعلومــات املتعلقــة   ـــــــ ــاور مع األوســـ لتشــــــــــــــ
ا وتدابريها  الجتاهات الســـائدة يف اجلرمية املنظمة دا خل إقليمها، عالوة على رصـــد ســـياســـا

الفعلية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وإجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري 
ا،   وكفاء

ــاً     ــري أيضـــــــــــــ من االتفـاقيـة اللتني تتنـاوالن على التوايل   37و 2إىل املـادتني  وإذ يشــــــــــــ
ــتخدمَة  ــطلحاِت املســ ا، عالوة على املادة املصــ والعالقَة بني االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

  املشرتكة بني تلك الربوتوكوالت، 1
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من االتفاقية، وإذ يؤكِّد على الصـــــــــــــالت   30و  29إىل املادتني وإذ يشـــــــــــــري كذلك   
ــاعـدة التقنيـ  ــ ـا وبرامج املســــــــــ ــتعراض تنفـيذ االتفـاقـية والربوتوكوالت امللحقـة  ة القـائمـة بني اســــــــــــ

املقــدَّمــة إىل الــدول األطراف بنــاء على طلبهــا والتعــاون الــدويل، من أجــل مكــافحــة اجلرميــة  
  املنظَّمة عرب الوطنية،

ــــدير   - ١   التقـــ مع  علمـــــــاً  املعين    حييُط  الـــــــدويل  احلكومي  االجتمـــــــاع  عن  لتقرير 
ة األمم املتحدة  ســـتكشـــاف مجيع اخليارات املتعلقة بوضـــع آلية مناســـبة وفعالة الســـتعراض اتفاقي 

ـا، اـلذي ُعقـد يف فييـنا    ملكـافـحة اجلرميـة    7و   6يومي  املنظمـة عرب الوطنـية والربوتوكوالت امللحقـة 
  ) 3( ؛ 2016يونيه    حزيران/ 

مواصـلة عملية إنشـاء آلية السـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    ر يقرِّ   - ٢  
ا،  اســـــتناداً إىل التوصـــــيات الواردة يف التقرير    ) 7( اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

  عن االجتماع احلكومي الدويل؛ 
ــاً    يقرِّر  -٣   ــَع  أيضــ وقواعد حمددة بشــــأن تشــــغيل آلية االســــتعراض    تاإجراءوضــ

ــد تلك اإلجراءات والقواعد  ـــــرتشــــــ ــعة، على أن تســـ لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاســــــ
  :5/5ملبادئ واخلصائص التالية املذكورة يف قراره 

لشفافية والكفاءة وعدم التدخُّل والشمول واحلياد؛   (أ)      أن تتسم 

  كل من أشكال الرتتيب التصنيفي؛ أالَّ تفضي إىل أيِّ ش  (ب)   

ت؛   (ج)      أن تتيح فرصاً للتشارك يف املمارسات اجليِّدة ومواجهة التحد
ــاء،   (د)    ــاقيـــة، وعنـــد االقتضــــــــــــــ ــاعـــد الـــدول األطراف على تنفيـــذ االتفـ أن تســــــــــــــ

ا، تنفيذاً فعَّاًال؛    الربوتوكوالت امللحقة 

ج جغرايف متوازن؛   (ه)    خذ يف احلسبان اتِّباع    أن 
ــمام    (و)    ع مجيع دول العامل على االنضـــ ــجِّ ــومة واملعاقبة وتشـــ أن تتجنَّب اخلصـــ

ا؛    إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
أن تســـتند يف عملها إىل مبادئ توجيهية راســـخة وواضـــحة بشـــأن جتميع    (ز)   

ــرية وعرض   ــأليت احلفاظ على الســــــ املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مســــــ
نتـائج على مؤمتر األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنيـة،  ال

ختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛    وهو اجلهة املختصَّة 
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ت   (ح)    ـــــــــعو أن حتدِّد، يف أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول األطراف من صـــ
ا مبقتضـــــى االتفاقية والربوت  لتزاما ــاء، وما تتَّبعه يف الوفاء  ا، حســـــب االقتضـــ وكوالت امللحقة 

ـا، عنـد  ـــــات جيـِّدة يف جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة  من ممـارســــــــــ
  االنطباق؛ 
ع على التعاون البنَّاء يف مجلة أمور منها   (ط)    ـــجِّ ـــم بطابع تقين وتشــــــــــ أن تتَّســــــــــ

لتعاون الدويل، واملنع   ، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحا ومحايتهم؛ املسائل املتعلقة 

ــلة،    (ي)    ــــــ ــتعراض الدولية واإلقليمية ذات الصـــ ـــ لة آلليات االســــــ أن تكون مكمِّ
ـــــــاء، وجيتنب االزدواج يف   ـــ ـــــــىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقتضـــ ـــ لكي يتســـ

  اجلهود؛ 

  أن تكون عملية حكومية دولية؛   (ك)   
ذ وفقــاً    (ل)    ل يف    4للمــادة  أن تنفــَّ من االتفــاقيــة، حبيــث ال تُتخــذ أداًة للتــدخــُّ

ا عن األهواء الســـــــــــياســـــــــــية   الشـــــــــــؤون الداخلية للدول األطراف وأن تنفَّذ على حنو ينأى 
  والنـزعة االنتقائية؛ 

ــام الــدول األطراف بتنفيــذ االتفــاقيــة والربوتوكوالت    (م)    ع على قي ـــــجِّ أن تشــــــــــ
ا، حسب مقتضى احلال، وكذ   لك على التعاون فيما بني الدول األطراف؛ امللحقة 

أن تتيح فرصــــاً لتبادل اآلراء واألفكار واملمارســـــات اجليِّدة، ممَّا يســـــهم يف    (ن)   
  تعزيز التعاون فيما بني الدول األطراف على منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ومكافحتها؛ 

ت التنمية لدى الدول األطر   (س)    ـــــتو ـــــبان مســـ ـــــع يف احلســـ   اف، وكذلك تنوُّع أن تضـــ
القضـــائية والقانونية والســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد القانونية   نظمها 
  فيها؛ 

عتبار أنَّ اســـــــــــتعراض تنفيذ   (ع)    ج متدرج وشـــــــــــامل  ـــــعى إىل اتباع  ـــ أن تســـ
  االتفاقية عملية مستمرة وتدرجيية؛ 

د   -٤   ــرورة أن تكون آلية يؤكِّ ـــهلة ضـــــــ ـــ جعة التكلفة وموجزة وســـ ـــتعراض  االســــــ
ـــــــــتخدم املعلومات واألدوات واملوارد والتكنولوجيا القائمة بفعالية وعلى  ــــــتعمال وأن تســـ االســــــ
ا املركزية  ــلطا ــــــرورة هلا على الدول األطراف وســــــــــ ـــ النحو األمثل حبيث ال تفرض أعباء ال ضـــ

  وخربائها املشاركني يف عملية االستعراض؛
ــاتتأن    يقرِّر  -٥   ــدرجييــــ تــــ ــتعراض  ــ االســــــــــ ــُة  عمليــــ ــاول  ــة    نــــ ــاقيــــ االتفــــ مواد  مجيَع 

ــــك من الصــــــــــكوك اليت انضــــــــــمت إليها الدول  ا فيما خيص كل صــــــ والربوتوكوالت امللحقة 
األطراف، حبيث تصــــــنَّف تلك املواد يف جمموعات مواضــــــيعية وفقاً ملضــــــمون أحكامها، على 



ذا القرار، و   1النحو املبنيَّ يف اجلدول  أن يكون االســتعراض عمليًة متدرجًة ُجترى من املرفق 
  من املرفق؛ 2وتُنجز وفقاً خلطة عمل متعددة السنوات على النحو املبنيَّ يف اجلدول 

مليطلــب    - ٦   ات واجلرميــة أن يعقــد، يف خــدِّر إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ــاس   ــطة األخرى املندرجة يف إطار  حدود املوارد املتاحة من امليزانية العادية ودون املســـــ ألنشـــــ

ــوية، ُتوفَّر له خدمات   واليـته، اجتمـاعاً واحداً على األقل لفريق حكومي دويل مفتوح العضــــــــــــ
ـــتعراض، ويدعو الرتمجة الشـــــــفوية ـــغيل آلية االســـ ، بغرض وضــــــع اإلجراءات والقواعد احملددة لتشـــ

  ذلك أثناء فرتة ما بني الدورات؛   الدول األطراف إىل أن تواصل مشاركتها يف هذه العملية، مبا يف 
ــَر    يقرِّر   - ٧   تضـــــمني اإلجراءات والقواعد احملددة لتشـــــغيل آلية االســـــتعراض العناصـــ

  التالية: 

تنفَّذ آلية االســتعراض، املزمع إنشــاؤها، ضــمن إطار املؤمتر وأفرقته العاملة    (أ)   
ل أعماهلا، حســـــب  القائمة اليت يتعني عليها أن تضـــــيف هذه املســـــألة كبند يُدرج يف جداو 

لوالية الراهنة لكل منها؛    جماالت اختصاصها ودون املساس 

بغية اســـــــــــتعراض كل جمموعة مواضـــــــــــيعية معيَّنة من املواد، يضـــــــــــع الفريق    (ب)   
ا خالل العامني املقبلني ومبســاعدة األمانة اســتبياَن تقييم ذاّيتٍ موجزاً ودقيقاً   العامل املعين 

  ومركَّزاً؛ 

معــة فيمــا خيص كــلَّ دولــة  تتوىل إجر   (ج)    اَء االســــــــــــــتعراض املكتيب للمعلومــات ا
ــارك يف ذلــك الــدولــة الطرف   ـــــــــك املعين، على أن تشـــــــــــــ ـــ ن طرفــان يف الصـــ طرف دولتــان أخر
ة والدولتان املسـتعرِضـتان أشـخاصـاً يتمتعون   املسـتعَرضـة مشـاركة نشـيطة. وتعنيِّ الدولُة املسـتعرضـَ

ملسـتعَرضـة ليكونوا مبثابة خربائها احلكوميني املخصـصـني آللية  خلربات الالزمة لدراسـة املسـائل ا 
االســـتعراض. وحيدد الفريُق العامل املعين الدولتني املســـتعرِضـــتني فيما خيص كلَّ دولة مســـتعَرضـــة  
موعـة اإلقليمـية اليت تنتمي إليهـا اـلدوـلة  ــــحـب القرعـة الختـيار دوـلة واحـدة من ا عن طريق ســــــــــ

جمموعة إقليمية أخرى. ويراعى قدر اإلمكان أن يكون لواحدة من   املستعَرضة ودولة واحدة من 
الدولتني املستعرِضتني نظام قانوين مماثل للنظام القانوين للدولة املستعَرضة. وجيوز للدولة الطرف  
املسـتعَرضـة والدولتني املسـتعرِضـتني أن تطلب تكرار سـحب القرعة مرتني على األكثر. وجيوز يف  

  رار سحب القرعة أكثر من مرتني؛ ظروف استثنائية تك 
ــاركة فيها    (د)    ــ ـــ ب املشـــ تعقد األفرقة العاملة اجتماعات فيما بني الدورات يُفتح 

أمام مجيع الدول األطراف، بغرض سـحب القرعة على النحو املوضـح آنفاً، ودون املسـاس حبق  
  ادية الالحقة؛ الدولة الطرف يف أن تطلب تكرار سحب القرعة أثناء دورة الفريق املعين الع 

  عناصر أخرى؛   ) (ه  



الــدول األطراف إىل إجراء االســـــــــــــتعراض املكتيب وإىل تلبيــة أيِّ طلــب    يــدعو   - ٨  
ع قدر اإلمكان يف   ــُّ ــ ـــ ــاحات تكميلية من خالل التوســـ ــ ـــ ــأن التماس أو تقدمي معلومات وإيضـــ بشــــــــ
ــية وتقنيات التداول اهلاتفي  ـــ ـــ ـــــبكات االفرتاضـــ ـــ اســـــــــــتعمال األدوات التكنولوجية املتاحة، مثل الشـــ

لفيديو. وتتوىل األما  نة، عند االقتضــاء، تيســري إنشــاء خطوط اتصــال مفتوحة فيما بني  والتداول 
  املشاركني؛ 

ع  -٩     الدول األطراف املســتعَرضــة على أن تســعى إىل إعداد ردودها على  يُشــّجِ
ــعيد الوطين مع  ــاورات واســـعة النطاق على الصـ ت التقييم الذايت من خالل إجراء مشـ ــتبيا اسـ

ــــمل، ــــاحبة املصـــــــلحة، مبا يشـــ ــــاء، القطاع اخلاص واألفراد   مجيع اجلهات صـــ ــب االقتضـــ حســـــ
  واجلماعات من خارج دائرة القطاع العام واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية؛

د    -10     ــتعراض   والقواعـدأن تعيني اإلجراءات  يؤكـِّ ــ ـــــــ ــغيـل آليـة االســـ ــــــ ـــ احملـددة لتشـــ
لك اخليار املتمثل يف  يف ذ  ســـــــرياعي كلَّ اخليارات املتعلقة بنموذج متويل آلية االســـــــتعراض، مبا

متويل األنشــــطة األســــاســــية لآللية من خالل املوارد املتاحة يف امليزانية العادية واســــتكماله عند 
الضـرورة من التربعات املقدَّمة لألنشـطة األخرى، وذلك مبجرد اسـتبانة اخليارات الواضـحة وما  

ا من تكاليف وحتديد مدى مالءمة االســـــتعانة مبوارد إضـــــافي ة، مع مراعاة حاجة آلية  يرتبط 
ا، عالوة على مراعاة  ـــــتدامة وقابلة للتنبؤ  ـــ االســـــــــــتعراض إىل أن تتوافر هلا موارد موثوقة ومســـ

  مبدأ فعالية التكاليف؛
أن تعيني اإلجراءات والقواعد احملددة لتشـــغيل آلية االســـتعراض د أيضـــاً  يؤكِّ   -١١    

اخليارات اليت تقر بدور اجلهات صــــاحبة املصــــلحة، مبا فيها املنظمات الدولية  ســــرياعي كلَّ 
واإلقليمية واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية، يف آلية استعراض تنفيذ االتفاقية  

ا، م عتباره أساساً ممكناً؛ والربوتوكوالت امللحقة    شرياً إىل توافق آراء مراكش 
إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد القائمة، بدعم هذه العملية،  يطلب    -12    

ــة من خالل توفري تقـديرات وافيـة للتكـاليف وبيـان مـا ميكن من تـدابري تتيح متويـل   ـــــــ ـــ خـاصـــ
الســـــــــتعانة مب واردها البشـــــــــرية القائمة حســـــــــب  تلك التكاليف من مواردها املالية القائمة و

    االقتضاء؛ 
أن يتوىل، عند االقتضـــــــــاء، أثناء دوراته الالحقة، تقييَم تنظيِم عملية  يقرِّر    -13    

ـــــغيلهـا وأدائهـا ــــــــــــائهـا بغيـة تعـديـل اآلليـة القـائمـة    االســـــــــــــــتعراض وتشــــــــــ عنـد االنتهـاء من إرســـ
    وحتسينها؛ 

ــتفادة الكايدعو   -14     ــلة االســـــ ملة من مؤمتر األطراف  الدول األطراف إىل مواصـــــ
مل ات خدِّر وأفرقته العاملة، وكذلك من األدوات اليت اســـــــتحدثها مكتب األمم املتحدة املعين 

ــادل  ــة وتعزيز تبـ ــة املنظمـــة عرب الوطنيـ ــة اجلرميـ ـــا على مكـــافحـ ــني قـــدر ــة بغرض حتســــــــــــ واجلرميـ



ـــيها مبا يكفل تعزيز تنفيذ االتفا قية والربوتوكوالت  املعلومات فيما بني الدول األطراف وممارســــــ
ا؛   امللحقة 

ت  قرَّر مجيَع امل  داً د جمدَّ يؤكِّ   -15     ــتبيا ــأن االسـ ــادرة عنه بشـ ــلة الصـ ات ذات الصـ
ت املتعلقـة   القـائمـة، ويطلـب إىل مجيع الـدول األطراف أن تقـدم ردودهـا على االســـــــــــــــتبيـا

ا، وأن توفر معلومات   وردوداً مســــــــــــتوفاة تشــــــــــــمل  بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
ا من املساعدة التقنية؛    )4(حتديد احتياجا

جراء تقييم للممارسات يطلب    - 16     إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد القائمة، 
ــتفادة والعقبات اليت تعرتض تنفيذ أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة   ــلى والدروس املســـ الفضـــ

ت؛ ا، وذلك  معة من خالل االستبيا   استناداً إىل املعلومات ا
ا من املســــــــــاعدة  يطلب   -17     إىل الدول األطراف أن تبلغ األمانة بكل احتياجا

ــة يف   ــات املطلوبـ ــة إىل توفري املعلومـ ــا الراميـ ــل دعم جهودهـ ــا من أجـ ــة اليت ينبغي تلبيتهـ التقنيـ
ت، ويطلب إىل الدول األطراف   ــتبيا ـــــــ وغريها من اجلهات املاحنة املهتمة أن توفر موارد  االســـ

  من أجل املساعدة التقنية كمسألة ذات أولوية؛
ه    -18     ملســــــاعدة التقنية يوّجِ إىل أن ينظر   فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 

يف االحتياجات اليت حتددها الدول األعضـاء وإىل أن يقدم توصـيات من أجل مسـاعدة تلك 
ملعلومات  الدول يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت وتزويد مؤمتر األطراف 
  الة؛جراء استعراضات فعَّ الالزمة إل

الـدول واجلهـات املـاحنـة إىل توفري موارد من خـارج امليزانيـة من أجـل    يـدعو  -19    
ا.    تلك األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءا

    
     املرفق   
ا      تنظيم عملية استعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

  1اجلدول  
ا املُعدَّة من أجل تنفيذ عملية   جمموعات مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

    االستعراض 

 
رات والجريمة   (4)   االستبيانات متاحة على الموقع الشبكي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدِ

)www.unodc.org.( 
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  15و   10و   9و 
 ) أ ( 23و 

  25و  24املواد  
 31و  30و  29و

  19و   11و   7املواد  
  27و   26و   22و   20و 
 28و 

  14و   13و   12املواد  
  18و    17و   16و 
 21و 

بروتوكول االجتار  
 ألشخاص 

ن   ن   13و  12و  11املواد   9و  7و  6املواد   5و  3املاد  10و  8املاد

ريب   بروتوكول 
 املهاجرين 

  14و  9و  8املواد   6و  5و  3املواد  
 16و  15و

 18و  10و  7املواد   13و  12و  11املواد  

بروتوكول األسلحة  
 النارية 

  10و  9و  7املواد   8و  5و  3املواد  
 15و  14و   11و

 13و  12و  6املواد     

  
اجلرمية املنظمة    يقتصر على الدول األطراف يف اتفاقية  9و  8استعراض ماديت االتفاقية    (أ)  

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  األطراف يف غري
    

  2اجلدول  
 اآلليةخطة العمل املتعددة السنوات لتشغيل  

 

 السنة 
الفريقان العامالن املعنيان  

 (أ) جلرمية املنظمة 
الفريق العامل املعين 
ألشخاص   الجتار 

الفريق العامل املعين 
 بتهريب املهاجرين 

الفريق العامل املعين 
 ألسلحة النارية

     
حتديد املسائل   الثانية - األوىل 

 التنظيمية واالستبيان 
حتديد املسائل  

 التنظيمية واالستبيان 
حتديد املسائل  

 التنظيمية واالستبيان 
حتديد املسائل التنظيمية  

 واالستبيان 

 التجرمي  التجرمي  التجرمي  التجرمي  السادسة - الثالثة 

التعاون الدويل   
واملساعدة القانونية  

 املتبادلة واملصادرة 

التعاون الدويل  
واملساعدة القانونية  

 واملصادرة املتبادلة  

التعاون الدويل  
واملساعدة القانونية  

 املتبادلة واملصادرة 

التعاون الدويل واملساعدة  
القانونية املتبادلة  

 واملصادرة 

إنفاذ القانون والنظام   العاشرة - السابعة 
 القضائي 

إنفاذ القانون والنظام  
 القضائي 

إنفاذ القانون والنظام  
 القضائي 

إنفاذ القانون والنظام  
 القضائي 

تدابري املنع واملساعدة    
  واحلماية وتدابري أخرى 

تدابري املنع واملساعدة  
  واحلماية وتدابري أخرى 

تدابري املنع واملساعدة  
  واحلماية وتدابري أخرى 

تدابري املنع واملساعدة  
  واحلماية وتدابري أخرى 

  
لتعاون الدويل وفريق اخلرباء  (أ)   ملساعدة التقنية. الفريق العامل املعين   احلكوميني العامل املعين 

 

 


