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      واملقّررات اليت اعتمدها املؤمترالقرارات   -أوالً  
    القرارات  - ألف  

 عـرب الوطنيـة     اجلرميـة املنظَّمـة   اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               -١
 / تــشرين األول١٩ إىل ١٥القــرارات التاليــة إبَّــان دورتــه الــسادسة الــيت ُعقــدت يف فيينــا مــن   

  :٢٠١٢أكتوبر 
    

    ٦/١القرار     
   اجلرمية املنظَّمةحة ضمان التنفيذ الفعَّال التفاقية األمم املتحدة ملكاف    

    الربوتوكوالت امللحقة هبا وةعرب الوطني
   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمةحة  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافنَّإ  
كفالــة "، املعنــون ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢، املــؤرَّخ ٥/١اره  قــرإذ يــستذكر  

 عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت اجلرميــة املنظَّمــةالتنفيــذ الفعَّــال التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  
  ،"امللحقة هبا
 أمهيـة التـرويج لتـصديق مجيـع الـدول علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة                وإذ يضع يف اعتبـاره      
يــذها لتلــك الــصكوك  عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، وتنفرميــة املنظَّمــةاجلملكافحــة 
  )١(تنفيذاً تاماً،

 أمهيـــة االتفاقيـــة والربوتوكـــوالت امللحقـــة هبـــا باعتبارهـــا األدوات  يؤكِّـــد جمـــدَّداًوإذ   
   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمةالرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل من أجل مكافحة 

 مبــا تبذلــه الــدول األطــراف مــن جهــود لتنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت   يعتــرفوإذ   
امللحقة هبا، وإذ يدرك أنه يلزم بذل مزيـد مـن اجلهـود لالسـتفادة مـن تلـك الـصكوك اسـتفادة                       

  تامة وفعَّالة،
 على ضرورة التنفيذ التام والفعَّال خلطة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة      وإذ يشدِّد   

 وإذ يرى أنَّ هـذه اخلطـة سـتؤّدي، ضـمن مجلـة أمـور، إىل تعزيـز التعـاون                     )٢(ار باألشخاص، االجت

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة  )2(  
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وحتسني تنسيق اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص وتنفيذ االتفاقيـة وبروتوكـول منـع          
  وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل لتلك االتفاقية،

 إنـشاء األمـني العـام فرقـة عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة                   ظ مع التقـدير   وإذ يالح   
 العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدِّرات، باعتبارمها َخطَرين يهـّددان األمـن     اجلرمية املنظَّمة ب

واالستقرار، لكي تستحدث، ضمن إطـار منظومـة األمـم املتحـدة، هنجـاً فعَّـاالً وشـامالً بـشأن                    
، وإذ يؤكـد جمـدداً دور الـدول األعـضاء البـالغ            املخـدِّرات  عرب الوطنية واالجتار ب    ة املنظَّمة اجلرمي

  األمهية، حسبما هو مبيَّن يف ميثاق األمم املتحدة،
 جبــدوى جلــسة اإلحاطــة الرفيعــة املــستوى عــن التحــّديات القائمــة يف جمــال    وإذ ينــوِّه  

  ر باملخـــدِّرات، الـــيت ُعقـــدت يف نيويـــورك يف  عـــرب الوطنيـــة واالجتـــااجلرميـــة املنظَّمـــةمكافحـــة 
اجلرميــة ، باعتبارهــا جهــداً إضــافياً مــن جانــب اجملتمــع الــدويل ملواجهــة ٢٠١٢فربايــر / شــباط٧

   عرب الوطنية،املنظَّمة
ــستذكر   ــة      وإذ ي ــع اجلرمي ــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملن  أنَّ املوضــوع احملــوري مل

منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة      إدماج  "والعدالة اجلنائية سيكون    
األوســع مــن أجــل التــصّدي للتحــديات االجتماعيــة واالقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى  

  ،"الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور
 جــدوى تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا ضــمن إطــار أنــشطة   وإذ يــدرك  
 املتحدة املتعلقة بسيادة القانون، وكذلك بالنظر إىل إعداد جـدول أعمـال األمـم املتحـدة               األمم

  ،٢٠١٥للتنمية بعد عام 
 ظهور أشـكال وجوانـب جديـدة للجرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، وإذ                وإذ يالحظ بقلق    

تيح نطاقـاً واسـعاً     ا عاملياً حيظى بانضمام واسع النطاق، ت      داً أنَّ االتفاقية، بصفتها صك    يؤكِّد جمدّ 
   عرب الوطنية احلالية واملستجّدة،اجلرمية املنظَّمةللتعاون على التصّدي ألشكال 

 بشأن ما للجرمية املنظَّمة من تـأثري سـليب علـى حقـوق اإلنـسان      وإذ يساوره بالغ القلق    
انبـها عـرب     وتنوُّعهـا وجو   اجلرميـة املنظَّمـة   وسيادة القانون واألمـن والتنميـة، وكـذلك إزاء تعقُّـد            

  الوطنية وصالهتا بأنشطة إجرامية أخرى، وبأنشطة إرهابية يف بعض احلاالت،
 أنَّ االتفاقية توفِّر فرصاً موسَّعة للتعاون الـدويل يف خمتلـف جمـاالت مكافحـة         وإذ يدرك   

 عــرب الوطنيــة، وتنطــوي يف هــذا الــشأن علــى إمكانــات مل ُتستكــشف بعــد         اجلرميــة املنظَّمــة 
  ،استكشافاً تاماً
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 أنَّ املساعدة التقنية هي ضرورة أساسية لتحقيق التنفيذ العـاملي الفعَّـال        وإذ يدرك أيضاً    
  لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،

 أنَّ هناك حاجـة إىل معلومـات دقيقـة عـن اجتاهـات وأمنـاط اإلجـرام        وإذ يدرك كذلك    
ديـدة والناشـئة، وأنـه يلـزم حتـسني          على نطاق العامل، مبا يف ذلك عن أشكال اإلجرام املنظَّم اجل          

   ونطاق تلك الكلمات واكتماهلا،اجلرمية املنظَّمةنوعية الكلمات املتعلقة ب
ي، الـذي شـاركت فيـه          بنتائج برنـامج االسـتعراض التجـريب       وإذ حييط علماً مع التقدير      

م هـذه   جمموعة دول أطراف متطوعة مـن خمتلـف اجملموعـات اإلقليميـة، وبـالتقرير املتعلـق بتقيـي                 
  ،")أداة أومنيبوس("العملية، وبإجناز قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة 

 واجلرميــة، وفقــاً لقــراري املخــدِّرات بإعــداد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بوإذ يرحِّــب  
اجلرميــة ، خالصــة لقــضايا  ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢خني ، املــؤر٥/٨َّ و٥/١املــؤمتر 
 العملـي لتـسهيل صـياغة طلبـات تـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة                   ، والدليل املنظَّمة

 مـن االتفاقيـة، والـدليل العملـي لتـسهيل التعـاون الـدويل واألقـاليمي               ١٨ و ١٦مبقتضى املادتني   
   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمةألغراض املصادرة يف إطار مكافحة 

لعامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين       بالعمل الذي أجنزه الفريق ا     وإذ يعترف   
 عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت       اجلرميـة املنظَّمـة   باستعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحــة          

  امللحقة هبا،
ــدير    -١   ــع التق ــم املتحــدة ملكافحــة     يالحــظ م ــة األم ــدد األطــراف يف اتفاقي  أنَّ ع

ــ )٣( عــرب الوطنيــةاجلرميــة املنظَّمــة  الــيت مل دعوتــه الــدولَ األعــضاءَ  طرفــاً، ويكــرِّر ١٧٢غ قــد بل
أو مل تنـضّم إليهـا َبعـُد، أن تنظـر يف            )٤(تصدِّق بعُد على االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،         

  ذلك، وحيث الدولَ األطراف على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذاً تاماً؛
حدة املعين باملخدِّرات واجلرمية علـى مواصـله العمـل،           مكتَب األمم املت   يشجِّع  -٢  

بالتشاور مع الدول األعضاء، علـى تعزيـز اسـتخدام االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا مـن           
 عــرب الوطنيــة، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق  اجلرميــة املنظَّمــةأجــل التــصّدي لألخطــار الــيت تطرحهــا  

  التفاقية واليت هتّم مجيع الدول األعضاء؛مبختلف أشكال اجلرائم املندرجة ضمن نطاق ا

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(  
  .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللدات  )4(  
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ــيؤ  -٣   ــة    دكِّ ــذ اتفاقي ــة الســتعراض تنفي  اجلرميــة املنظَّمــة  احلاجــة امللحــة إىل اعتمــاد آلي
ــة         ــذ االتفاقيـ ــى تنفيـ ــراف علـ ــدول األطـ ــساعدة الـ ــدف إىل مـ ــيت هتـ ــا؛ الـ ــق هبـ ــول امللحـ والربوتوكـ

برة بنشاط يف هذا املسعى، علـى أسـاس         والربوتوكوالت امللحقة هبا، وحيث الدول األعضاء على املثا       
األعمال اليت أجنزها بالفعل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـتعراض تنفيـذ       

   عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛اجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة 
املخدِّرات واجلرميـة أن يواصـل، بالتـشاور         إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب      يطلب  -٤  

مع الدول األعضاء وبالتعاون مع معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                  
اجلرميـة  أنشطته الرامية إىل تدعيم مجـع الكلمـات الدقيقـة واملوثوقـة والقابلـة للمقارنـة عـن اجتاهـات          

   من االتفاقية؛٢٨لكلمات واإلبالغ عنها، وفقاً للمادة  وأمناطها وحتليل تلك ااملنظَّمة
 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل                يطلب أيضاً   -٥  

ــاون إىل          ــد التع ــّد ي ــة وم ــن خــالل محــالت دعائي ــة، م ــة املنظَّم ــسلبية للجرمي ــار ال ــة باآلث التوعي
معهما، وُيثين على املكتـب ملـا يـصدره مـن       املنظمات األهلية والقطاع اخلاص وإقامة شراكات       

، وملا ينظِّمه من محالت إعالمية مستمرة، ويـشجِّع         اجلرمية املنظَّمة إعالنات لعموم الناس بشأن     
  الدول األطراف على دعم تلك احلملة؛

 واجلرميـة أن يـنظم      املخـدِّرات  إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين ب        يطلب كذلك   -٦  
دول األعضاء على األنشطة اليت تقوم هبا فرقـة عمـل منظومـة األمـم           جلسات إحاطة إلطالع ال   

، باعتبارمهـا خطـرين     املخدِّرات العابرة للحدود الوطنية واالجتار ب     اجلرمية املنظَّمة املتحدة املعنية ب  
  يهّددان األمن واالستقرار؛

  إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي            يطلب  -٧  
املساعدة التقنية من أجل دعـم واسـتكمال الـربامج واألنـشطة الوطنيـة واإلقليميـة واملواضـيعية،                  

   عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّمةتبعاً الحتياجات الدول األعضاء وأولوياهتا يف جمال مكافحة 
 واجلرميـة علـى االسـتفادة ممـا     املخـدِّرات  مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب       يشجِّع  -٨  
دث من أدوات للمساعدة التقنية، مثـل األدلـة العمليـة واخلالصـات واألدوات القانونيـة،                اسُتح

وعلى مواصـلة اسـتحداث أدوات جديـدة، حـسب االقتـضاء، بغيـة حتـسني قـدرة الـدول علـى                      
تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، ويطلــب إىل املكتــب أن يــرّوج ويعّمــم تلــك          

تبادل التجارب واملمارسات اجليـدة بـني املمارسـني، مبـا يف ذلـك              األدوات وأن يواصل تسهيل     
من خالل بّوابة إدارة املعارف يف براجمية تقاسم املوارد اإللكترونية والقـوانني اخلاصـة مبكافحـة                

  ، ورسالة إخبارية عرب اإلنترنت عن خالصات القضايا؛اجلرمية املنظَّمة
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عـين باملخـدِّرات واجلرميـة، بالتـشاور         مبا يبذله مكتب األمـم املتحـدة امل        يعترف  -٩  
مع الدول األعضاء، من جهود متواصلة لصوغ هنج برناجمي متكامل، يضّم الـربامج املواضـيعية               
واإلقليمية، من أجل الوفاء بواليتيه املتعلقتني بوضع املعـايري وتقـدمي املـساعدة التقنيـة، ويـشجِّع                 

دة التقنيــة املدرجــة ضــمن بــرامج املكتــب الــدولَ األطــراف علــى االســتفادة مــن أنــشطة املــساع
   عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّمةاإلقليمية من أجل زيادة التعاون اإلقليمي على مكافحة 

ــدويل،      يرحِّــب  -١٠   ــق العامــل املعــين بالتعــاون ال ــيت اضــطلع هبــا الفري ــشطة ال  باألن
ل، بالتعـاون مـع الـدول       ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـ             

األعضاء، إنشاء شبكات وآليـات أخـرى لتيـسري التعـاون الرمسـي وغـري الرمسـي، بوسـائل منـها                     
عقد اجتماعات إقليمية وأقاليميـة وتبـادل التجـارب بـني املمارسـني، بغيـة إجـراء تقيـيم إمجـايل                    

  ريق العامل؛للمعارف املكتسبة وتقامسها من خالل األدوات واآلليات املذكورة أعاله والف
 باملناقشات املوضوعية واألنشطة الـيت اضـطلع هبـا الفريـق العامـل          يرحِّب أيضاً   -١١  

املعــين باالجتــار باألشــخاص والفريــق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين والفريــق العامــل املعــين   
ــة ا      ــام للربوتوكــوالت الثالث ــذ الت ــسهيل التنفي ــوِّه مبــسامهتها يف ت ــة، وين ــة باألســلحة الناري ملكمِّل

   عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّمةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 أن تــستمر واليـة الفريــق العامـل املعــين باالجتـار باألشــخاص وأن جتــسِّد    يقـرِّر   -١٢  

 )٥(جماالُت عملـه يف املـستقبل، حـسب االقتـضاء، التوصـيات الـواردةَ يف تقريـر الفريـق العامـل،                 
 واجلرميــة بــشأن املخــدِّراتالــيت أعــدها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بويرحِّــب بورقــة املناقــشة 

اســتغالل حالــة االستــضعاف وغريهــا مــن الوســائل املــذكورة يف تعريــف االجتــار باألشــخاص،  
ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل عملــها املتعلــق بتحليــل املفــاهيم األساســية لربوتوكــول االجتــار  

ــة األمــم باألشــخاص املكّمــ ــةاجلرميــة املنظَّمــةاملتحــدة ملكافحــة ل التفاقي  وذلــك )٦( عــرب الوطني
  عداد التقارير التقنية املشاهبة؛بإ

 واجلرمية أن يزيد مـن عملـه        املخدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب      يطلب  -١٣  
بني الوكاالت بشأن اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص، وخـصوصاً عمـل الفريـق                

 الوكاالت للتنـسيق يف جمـال مكافحـة االجتـار باألشـخاص، وأن يـرّوج السـتخدام            املشترك بني 
التكنولوجيـات اجلديـدة يف زيــادة الـوعي مبــسألة االجتـار باألشــخاص، مـن خــالل أنـشطة مثــل       

───────────────── 
  )5( CTOC/COP/WG.4/2011/8 ، ٥١-٤٦الفقرات.  
  .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٢٣٧اجمللد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )6(  
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التــدريس االفتراضــي، وإشــراك املــراهقني والــشباب يف صــوغ االســتراتيجيات الوقائيــة، لكــي    
  ولوجيات املعلومات واالتصاالت استخداماً مسؤوالً؛يظلّوا على وعي باستخدام تكن

 بنتائج املناقشة املشتركة بشأن االجتار باملمتلكات الثقافية الـيت أجراهـا      يرحِّب  -١٤  
فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية والفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل،                 

، رهنــا بالــشروط املــذكورة يف التقريــر الــذي شــارك يف   والــيت ُعقــدت أثنــاء الــدورة الــسادسة 
إعــداده رئيــسا هــذين الفــريقني، ويــصادق علــى التوصــيات املنبثقــة عــن املناقــشة املــشتركة الــيت 

ع الـدول األعـضاء واألمانـة علـى القيـام مبزيـد مـن العمـل                 ويـشجّ  )٧(أجراها الفريقان العـامالن،   
دة بـشأن التـدابري املتخـذة       عّد املبادئ التوجيهية احملدّ   بشأن هذه املسألة، ويطلب إىل األمانة أن ت       

ــة اجلنائيــة مــن أجــل التــصدي لالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، وأن      يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال
تعرض تلك املبـادئ التوجيهيـة، بعـد وضـعها يف صـيغتها النهائيـة، علـى مـؤمتر األطـراف لكـي                       

  يستخدمها يف أغراض تنفيذ االتفاقية؛
 مواصــلة تبــادل املعلومــات عــن التجــارب واملمارســات املتعلقــة بتطبيــق   يقــرِّر  -١٥  

 عرب الوطنية وجوانبها احلالية واجلديدة الـيت تنـدرج ضـمن         اجلرمية املنظَّمة االتفاقية على أشكال    
نطاق االتفاقية وعلى املسائل القانونية املثارة اليت متثل شاغالً مشتركاً للدول األطـراف، وهلـذه               

ايــة يطلــب إىل الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل أن يتبــادل املعلومــات عــن التجــارب    الغ
  واملمارسات يف هذا امليدان؛

ــق     يرحِّــب  -١٦   ــشأن تطبي ــدول ب ــة إىل ال ــة املقدَّم ــساعدة التقني ــق بامل ــالتقرير املتعل  ب
ــة،       ــة عــرب الوطني ــة املنظَّم ــدة للجرمي ــب اجلدي ــى األشــكال واجلوان ــة عل ــة   )٨(االتفاقي ــل اجلرمي مث

الــسيربانية والقرصــنة البحريــة واجلرميــة البيئيــة واالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة واالجتــار باألعــضاء 
واألدوية املغشوشة، ويشجِّع الدولَ األطراف على املضي يف تدعيم قوانينها الداخليـة، حـسب              

وجوانبـها اجلديـدة، مبـا       عـرب الوطنيـة      اجلرميـة املنظَّمـة   االقتضاء، من أجل منع ومكافحة أشكال       
يف ذلك عندما ترتكـب يف البحـر، علـى حنـو يتَّـسق مـع أحكـام االتفاقيـة، ويطلـب إىل مكتـب            

  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يدعم الدول األطراف باملساعدة التقنية املناسبة؛
شّجعها علـى    مـن االتفاقيـة، ويـ      ٣١ انتباه الدول األطـراف إىل املـادة         يسترعي  -١٧  

   عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّمةصوغ استراتيجيات وسياسات وتدابري مناسبة هتدف إىل منع 

───────────────── 
  .CTOC/COP/WG.3/2012/6 -CTOC/COP/WG.2/2012/5: ستصدران بالرمزين التاليني )7(  
  )8( CTOC/COP/2012/7.  
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ــشّجع  -١٨   ــه       ي ــا في ــدين، مب ــع امل ــصلة واجملتم ــة ذات ال ــة واإلقليمي ــات الدولي  املنظم
املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، على تدعيم تعاوهنا وعملها مـع الـدول األطـراف يف                

  قية والربوتوكوالت امللحقة هبا من أجل حتقيق تنفيذها بصورة تامة؛االتفا
 الــدول األطــراف علــى تقــدمي تربعــات وافيــة إىل احلــساب املنــشأ وفقــاً   حيــثُّ  -١٩  
   من االتفاقية هبدف توفري املساعدة التقنية؛٣٠من املادة ) ج (٢للفقرة 

نطـاق منظومـة األمـم       الدولَ األطراف أيضاً علـى تـشجيع العمـل، ضـمن             حيثُّ  -٢٠  
 عـرب الوطنيـة،     اجلرميـة املنظَّمـة   املتحدة، على اختـاذ تـدابري اسـتراتيجية واسـتباقية ومشوليـة ملواجهـة               

ويطلب إىل األمانة أن تقدِّم إىل املؤمتر، يف دورته السابعة، تقريراً عن التدابري املتَّخذة لتنفيـذ هـذا                  
  ؛ الوطنية يف صميم عمل منظومة األمم املتحدةالقرار وإلدماج التصّدي للجرمية املنظَّمة عرب

 الدول األعضاء واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج                  يدعو  -٢١  
  .امليزانية عمال بقواعد وإجراءات األمم املتحدة

    
    ٦/٢القرار     
ترويُج االنضمامِ إىل بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها     

  الذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية ومكّوناهتا و
     عرب الوطنية، وتنفيِذهاجلرمية املنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة 

   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة نَّإ  
فاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  مــن ات٣٢ الوظــائف املــسَندة إليــه يف املــادة إذ يــستذكر  

ــة املنظَّمــة  ــة، اجلرمي ــرَّره   )٩( عــرب الوطني ــد جمــدَّداً مق ــؤرَّخ ٤/٦وإذ يؤكّ ــشرين األول١٧، امل /  ت
، وإذ يقلقـــه تـــصاعد مـــستويات األذى والعنـــف اللـــذين ُتولِّـــدمها التنظيمـــات ٢٠٠٨أكتـــوبر 

ة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا      اإلجرامية عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجة لصنع األسلح         
  والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،

، الـذي طلـب     ٢٠١٠أكتـوبر   /األول تـشرين    ٢٢ املؤرَّخ   ٥/٤ القرار   وإذ يؤكِّد جمدَّداً    
فيه املؤمتر إىل الدول أن تنظر يف اعتماد أو تدعيم تدابري شاملة وفّعالة ملكافحـة صـنع األسـلحة                   

مكّوناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، وأن تنظـر يف سـبل                    النارية وأجزائهـا و   
لتدعيم مجع املعلومات وتقامسها، على حنو يّتسق مع نظمهـا القانونيـة واإلداريـة مـن أجـل منـع                  

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )9(  
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ــصورة غــري         ــا ب ــذخرية واالجتــار هب ــا وال ــا ومكّوناهت ــة وأجزائه ومكافحــة صــنع األســلحة الناري
ا واسـتراتيجياهتا اخلاصـة مبراقبـة احلـدود مـن أجـل منـع االجتـار غـري                   مشروعة، وأن ُتدعِّم آلياهتـ    

املشروع باألسلحة النارية، وأن توفِّر كل منها لألخرى أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون الثنـائي             
واإلقليمــي والــدويل بغيــة تــسهيل تعقُّــب األســلحة الناريــة، والتحــّري عــن اجلــرائم املتعلقــة          

  رتكبيها على حنو يتوافق مع قوانينها الوطنية،باألسلحة النارية ومالحقة م
 أنَّ احلدَّ من صنع األسلحة النارية واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة هـو                   وإذ يالحظ   

أحد أهم مكّونات اجلهود الرامية إىل احلّد من العنف الذي يرافق أنشطة اجلماعـات اإلجراميـة     
  املنظَّمة عرب الوطنية،

 هناك حاجة إىل تدعيم التعاون الدويل علـى مكافحـة صـنع              بأنَّ وإذ يعرب عن اقتناعه     
  األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،

 إزاء ظــاهرة النــشر احلــر واملفتــوح، علــى حنــو ينتــهك متطلبــات   وإذ يعــرب عــن قلقــه  
والـذخرية واالجتـار هبـا بـصورة        بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوناهتـا          

 لتقنيـات   )١٠( عـرب الوطنيـة،    اجلرمية املنظَّمة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة        
زلياً عـالوة علـى أجزائهـا         أو إصالح األسلحة النارية، مبا يف ذلك األسلحة املصنوعة من         /صنع و 

  امية ُسُبل التمكُّن من ذلك،ومكّوناهتا والذخرية مما ييسِّر أمام الشبكات اإلجر
مهـا مـن     أنَّ االتفاقية، وخباصة بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية،   وإذ يستذكر   

ــا          ــا ومكّوناهت ــة وأجزائه ــلحة الناري ــية ملكافحــة صــنع األس ــة األساس ــة العاملي ــصكوك القانوني ال
  والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،

  د عدد املنضّمني إىل بروتوكول مكافحة األسلحة النارية، تزايوإذ يالحظ مع التقدير  
ــة    وإذ يالحــظ    أنَّ هنــاك صــكوكاً أخــرى تــشترك يف مواضــيعها وطابعهــا مــع االتفاقي

ــع االجتــار غــري        ــامج عمــل األمــم املتحــدة ملن ــة، مثــل برن وبروتوكوهلــا املتعلــق باألســلحة الناري
ــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة بكــل ج       ومكافحــة ذلــك االجتــار   )١١(وانبــهامل

ــصغرية        ــدول مــن التعــّرف علــى األســلحة ال ــن ال ــذي ُيمكِّ ــدويل ال ــه، والــصك ال والقــضاء علي

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٣٢٦املرجع نفسه، اجمللد  )10( 
لحة اخلفيفة من مجيع تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألس )11( 

  .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة (A/CONF.192/15) ٢٠٠١يوليه / متوز٢٠‐٩جوانبه، نيويورك، 
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فـضال    وَتعقُّبها يف الوقـت املناسـب وبطريقـة ُيعـوَّل عليهـا،            )١٢(واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة   
  عن عدد من الصكوك القانونية اإلقليمية،

ن اخلتامي الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعـين باسـتعراض التقـدُّم     باإلعالعلماً وإذ حييط   
احملَرز يف تنفيذ برنامج العمل ملنع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن                      

ـــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه، الــذي ُعقــد يف نيويــورك مــن      ٧أغــسطس إىل / آب٢٧مجيــع جوانب
ذ ُيــشجِّع الــدولَ الــيت مل َتنــضم أو تــصدِّق بعــُد علــى الــصكوك الدوليــة  ، وإ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول

 عــرب الوطنيــة مبــا فيهــا االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا،   اجلرميــة املنظَّمــةملكافحــة اإلرهــاب و
  وخاصة بروتوكول مكافحة األسلحة النارية، على أن تنظر يف القيام بذلك،

راض املؤمتر الرئيسية هو حتسني قـدرة الـدول األطـراف يف           أنَّ أحد أغ   وإذ يؤكّد جمدَّداً    
بروتوكول مكافحة األسلحة النارية على مكافحة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا                
والذخرية واالجتار هبا بـصورة غـري مـشروعة، وأنـه ينبغـي للمـؤمتر أن يكـون يف طليعـة اجلهـود                        

  الدولية يف هذا الشأن،
 املخـدِّرات  املساعدة اليت يقّدمها مكتب األمـم املتحـدة املعـين ب           تقديروإذ يالحظ مع ال     

  واجلرمية إىل الدول، بناء على طلبها، عرب برناجمه العاملي املتعلق باألسلحة النارية،
ــة      وإذ يالحــظ   ــاألغراض القانوني ــرف ب ــة يعت ــلحة الناري ــول مكافحــة األس  أنَّ بروتوك

ة الرماية أو التقييم أو املعارض أو اإلصالح، وإذ يؤكّـد           القابلة للتحقق منها، كالصيد أو رياض     
جمدداً التزام الدول األطراف بأن تلتمس الـدعم وبـأن تتعـاون علـى منـع ومكافحـة واستئـصال                    
صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، وإذ                     

   االعتراف مبثل هذه األغراض املشروعة، هذا التعاون يتيّسر من خالليقّر بأنَّ
 للعمل الذي قام بـه الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة               ُيعرب عن تقديره    -١  

وصــيات ، وحيــيط علمــاً بالت٢٠١٢مــايو / أيــار٢٢ و٢١يف اجتماعــه األول الــذي عقــد يــومي 
  )١٣(الواردة يف تقريره؛

وتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة      الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف بر   يدعو  -٢  
النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكّمـل التفاقيـة األمـم               

───────────────── 
 )12( A/60/88 وCorr.2 ، ٦٠/٥١٩املرفق؛ انظر أيضا قرار اجلمعية العامة.  
 )13( CTOC/COP/2012/6.  
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إىل أن تنظـر يف أن تـصبح كـذلك، وأن تنفّـذ      )١٤( عـرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة   املتحدة ملكافحة   
  أحكامه تنفيذاً تاماً؛

توكـول مكافحـة األسـلحة الناريـة علـى مواءمـة             الدول األطـراف يف برو     حيثّ  -٣  
تشريعاهتا الوطنية علـى حنـو يتَّـسق مـع أحكـام الربوتوكـول، وعلـى وضـع بـرامج عمـل لتنفيـذ                        
ذلك الربوتوكول، وعلى تزويد األمانة مبعلومـات كاملـة وحمّدثـة عـن هيئتـها الوطنيـة أو نقطـة                    

كتـروين للـسلطات الوطنيـة املختـصَّة      االتصال الوحيدة لديها، وعلـى االسـتفادة مـن الـدليل اإلل           
  اليت عيَّنتها الدول مبقتضى بروتوكول مكافحة األسلحة النارية؛

 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، ســعيا لــدعم       يطلــب  -٤  
 وبروتوكول األسـلحة  )١٥( عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       

الناريــة امللحــق هبــا واالنــضمام إليهمــا وتنفيــذمها، أن يــشجِّع أنــشطة تعزيــز املعرفــة والــوعي بغيــة  
ــشأن        ــة ب ــوانني واســتراتيجيات وطني ــها، يف اعتمــاد ق ــى طلب ــاًء عل ــدول األعــضاء، بن مــساعدة ال

يلـيب  األسلحة النارية، وأن يواصل حيثما أمكن تيسري تقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء، مبـا          
  االحتياجات اليت استبانتها، وأن يرّوج للتعاون فيما بني الوكاالت وعلى الصعيد الدويل؛

 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل                يطلب أيضا   -٥  
تطــوير أدوات املــساعدة التقنيــة، وال ســّيما يف اجملــاالت الــيت اســتباهنا الفريــق العامــل املعــين          

ة النارية، بالتعاون الوثيق مع الدول األعـضاء، وأن يـستفيد حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا                   باألسلح
  من خربة املنظَّمة الدولية للشرطة اجلنائية، وفقا لقواعدها القانونية؛

 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـدِّم              يطلب كذلك   -٦  
ن خــالل برناجمــه العــاملي املتعلــق باألســلحة الناريــة،  إىل الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، مــ 

املــساعدة يف تعزيــز قــدراهتا علــى التحقيــق يف صــنع األســلحة الناريــة واالجتــار هبــا بــصورة غــري  
 عرب الوطنية ذات الـصلة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا، عـن            اجلرمية املنظَّمة مشروعة ويف أشكال    

ع عملــي وتبــادل اخلــربات واإلشــراف علــى  طريــق أمــور منــها تنظــيم حلقــات عمــل ذات طــاب 
االتصاالت بني املسؤولني عن التحقيق واملالحقة القضائية بـشأن تطبيـق االتفاقيـة وبروتوكـول               

  األسلحة النارية امللحق هبا؛

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )14( 
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )15( 
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 باملعلومـات الــيت مجعهـا مكتـب األمــم املتحـدة املعـين باملخــدِّرات      حيـيط علمـا    -٧  
 تـشرين   ٢٢ املـؤرخ    ٥/٤ة الـيت طلبـها املـؤمتر يف قـراره           واجلرمية حـىت تارخيـه يف سـياق الدراسـ         

، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن حيـسِّن              ٢٠١٠أكتوبر  /األول
املنهجيــة املتَّبعــة فيهــا، بالتعــاون الوثيــق مــع الــدول األعــضاء، وأن ُيكمــل هــذه الدراســة وفقــا    

ملــؤمتر يف دورتــه الــسابعة، ويــدعو الــدول إىل املــشاركة      للواليــة املــسندة إليــه، لينظــر فيهــا ا    
  ام يف هذه الدراسة حسب االقتضاء؛واإلسه

 الــدول إىل النظــر يف االســتفادة مــن القــانون النمــوذجي ملكافحــة صــنع  يــدعو  -٨  
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة، باعتبـاره مـن                

عدة التقنية يف جماالت منـها االنـضمام إىل بروتوكـول األسـلحة الناريـة والتـصديق                 أدوات املسا 
عليه وتنفيذه، ويطلب إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يعّمـم القـانون                    

  النموذجي باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛
ة أن يواصـل إسـداء املـشورة         إىل الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـ           يطلب  -٩  

وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر عمال بالوالية املسندة إليه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول األسـلحة الناريـة                  
وفقـــا لـــذلك القـــرار، ويـــدعو الفريـــق العامـــل إىل النظـــر يف تقـــدمي مقترحـــات عمليـــة لتنفيـــذ  

  ؛٢٠١٢مايو / أيار٢٢ و٢١التوصيات اليت صاغها يف اجتماعه املعقود يف 
 الدول علـى أن تعـرض، مـن خـالل الفريـق العامـل، آراءهـا وتعليقاهتـا           يشجِّع  -١٠  

ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول األسـلحة الناريـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها بالعوامـل الـيت قـد                         
تعوق االنضمام إىل الربوتوكول أو التصديق عليـه أو تنفيـذه، وكـذلك مـا يتعلـق منـها َمبـواطن                

ــوة واملم ــع صــنع       الق ــى من ــاون عل ــد التع ــة توطي ــذه، بغي ــدُّم احملــَرز يف تنفي ــدة والتق ارســات اجليِّ
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة ومكافحتـهما              

  والقضاء عليهما؛
 أن يعقــد الفريــق العامــل اجتماعــاً واحــداً علــى األقــل يف فتــرة مــا بــني     يقــّرر  -١١  
ني، وُيشجِّع األمانة على حتديد موعـد عقـد هـذا االجتمـاع أو هـذه االجتماعـات علـى                    الدورت

  مقربة من االجتماعات األخرى ذات الصلة، سعيا الستخدام املوارد املتاحة أكفأ استخدام؛
ما يقوم به مكتب األمـم      ) أ: ( إىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل مبا يلي        يطلب  -١٢  

 واجلرميـة مـن أنـشطة هتـدف إىل مـساعدة املـؤمتر علـى تـرويج ودعـم                    خـدِّرات املاملتحدة املعين ب  
التنـسيق مـع سـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات             ) ب(تنفيذ بروتوكول األسلحة الناريـة،      

اسـتراتيجيات التوعيـة    ) د(املمارسات الفضلى يف جمايل التدريب وبنـاء القـدرات،          ) ج(الصلة،  
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ة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا الراميــة إىل منــع ومكافحــ
  بصورة غري مشروعة؛

 إىل األمانــة أن تــدعم الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة يف يطلــب أيــضاً  -١٣  
  أداء وظائفه؛

 أن تعــّد األمانــة، بالتعــاون مــع رئيــسة الفريــق العامــل املعــين باألســلحة    يقــّرر  -١٤  
   تقريرا عن أنشطة الفريق العامل، لتقدميه إىل املؤمتر، يف دورته السابعة؛النارية،

ــة    يــدعو  -١٥    الــدول وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن امليزاني
  .لألغراض املبيَّنة يف هذا القرار وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ٦/٣القرار     
  يب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، تنفيذ بروتوكول مكافحة هتر    

     عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاملكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة نَّإ  
ــادة إذ يـــستذكر   ــة  ٣٢ املـ ــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـ ــ مـــن اتفاقيـ ــةاجلرميـ  عـــرب ة املنظَّمـ
 اجلرميـة املنظَّمـة   اليت أُنشئ مبوجبها مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة            )١٦(الوطنية

 عـرب الوطنيـة     اجلرميـة املنظَّمـة   عرب الوطنية مـن أجـل حتـسني قـدرة الـدول األطـراف علـى جماهبـة                   
ا فيهـا بروتوكـول مكافحـة    وتعزيز واستعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، مبـ            

اجلرميـة   هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة     
  )١٧( عرب الوطنية،املنظَّمة

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ املؤرَّخ ٥/٣ قراره وإذ يستذكر أيضاً  
ملهـاجرين باعتبـاره الـصك القـانوين         أمهية بروتوكول مكافحة هتريب ا     وإذ يؤكِّد جمدَّداً    

الدويل الرئيسي ملكافحة هتريـب املهـاجرين ومـا يتعلـق هبـذا التـهريب مـن سـلوك، علـى النحـو                       
  احملدد يف الربوتوكول،

───────────────── 
  .املرجع نفسه )16( 
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  )17( 
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ــشدِّد   ــربط بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين     وإذ ي ــة التكامــل الــيت ت  علــى عالق
االً يعتمـد جزئيـاً علـى تنفيـذ الـدول األطـراف             باالتفاقية، وعلى أنَّ تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً فعّ      

  اللتزاماهتا القانونية مبوجب االتفاقية،
 بأمهية العمل الذي بذلته مؤخراً املبادرات اإلقليميـة الراميـة إىل مكافحـة هتريـب        وإذ يقرُّ   

املهاجرين، مبا فيها مـؤمتر بـايل الـوزاري اإلقليمـي الرابـع بـشأن هتريـب األشـخاص واالجتـار هبـم                       
  ،٢٠١١مارس /ا يف آذارواجلرمية عرب الوطنية املرتبطة بذلك، الذي ُعقد يف بايل بإندونيسي

التحـّديات  : مكافحة هتريب املهـاجرين   " باستنتاجات املؤمتر الدويل املعنون      وإذ يرحِّب   
، "والتقدُّم احملرز يف تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو                  

  ،٢٠١٢أبريل /نة املكسيك يف نيسانُعقد يف مديالذي 
، فريقــاً عــامالً حكوميــاً دوليــاً مؤقتــاً ٥/٣ أنــه كــان قــد أنــشأ، يف قــراره وإذ يــستذكر  

مفتوح العضوية معنياً بتهريب املهاجرين، وأنه ينبغي هلذا الفريق العامـل أن يتـوىل مجلـة أمـور،                  
  فيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين،منها أن يناقش اخلربات واملمارسات املتعلقة بتن

حيـثُّ الـدولَ األعـضاء الـيت مل تـصدِّق بعـد علـى بروتوكـول مكافحـة هتريــب            -١  
 اجلرميـة املنظَّمـة  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمِّل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة           

  )١٨(بذلك؛عرب الوطنية،أو مل تنضم إليه بعد، على أن تنظر يف القيام 
ــب  -٢   ــشريعاهتا ذات الــصلة،      يطل ــتعراَض ت ــراف أن تواصــل اس ــدول األط  إىل ال

وتعزيَزها عند االقتضاء، مبا فيهـا تـشريعاهتا اجلنائيـة؛ وأن ُتجـرِّم األفعـال الـيت يغطيهـا كـلٌّ مـن                       
 عــرب اجلرميــة املنظَّمــةبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   

 باعتبارها جرائم جنائية، وذلك بواسطة عّدة أمور منها استـصدار عقوبـات مالئمـة      )١٩(طنيةالو
  تتناسب وطبيعة اجلرم وجسامته؛

 الدولَ األطراف على اعتماد وتنفيذ التدابري املالئمة، مبا يف ذلـك مـا قـد              حيثُّ  -٣  
ز والتعـذيب وغـري     يلزم من تشريعات، مـن أجـل محايـة املهـاجرين املهـرَّبني مـن العنـف والتمييـ                  

ذلــك مــن صــنوف املعاملــة أو العقوبــة الوحــشية والالإنــسانية واملهينــة ومــن انتــهاك حقــوقهم،   
وإتاحــة ســبل الوصــول الفعلــي إىل العدالــة واملــساعدة القانونيــة للمهــاجرين املهــرَّبني ممــن هــم    

  ضحايا جرائم عنيفة؛
───────────────── 

  .املرجع نفسه )18( 
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )19( 
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 مبواصــلة تقــدمي  الــدولَ األطــراف علــى أن تقــوم، بنــاًء علــى الطلــب،  يــشجِّع  -٤  
املساعدة التقنية ومبواصلة دعم اجلهود اليت يبذهلا الشركاء الدوليون، مبا يف ذلك مكتب األمـم                

 واجلرميــة، الــذين يقــدِّمون مــساعدات تقنيــة ترمــي إىل تقويــة قــدرة   املخــدِّراتاملتحــدة املعــين ب
الحقـة مرتكبيهـا،    الدول األطراف على جتـرمي هتريـب املهـاجرين والتحقيـق يف هـذه اجلرميـة وم                

وذلك مثالً عن طريق مساعدة الدول األطراف على أن تـدرج يف تـشريعاهتا الوطنيـة األحكـاَم              
  املنصوَص عليها يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين؛

 واجلرميـــة أن يواصـــل املخـــدِّرات إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين بيطلـــب  -٥  
اء القدرات، بالتنسيق والتعاون مع اجلهات الثنائيـة الـيت       مساعداته التقنية وجهوده الرامية إىل بن     

تقّدم املساعدة ومع غريهـا مـن املنظمـات الدوليـة ذات الـصلة، الـيت تـساعد الـدول األطـراف،           
بناًء على طلبها، على تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين وتـساعد أيـضاً الـدول، بنـاًء                  

   مكافحة هتريب املهاجرين أو على االنضمام إليه؛على طلبها، على التصديق على بروتوكول
 الــدولَ األطــراف بــأنَّ عليهــا أن ُتِقــرَّ، اّتــساقاً مــع بروتوكــول مكافحــة  يــذكّر  -٦  

هتريــب املهـــاجرين وبروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبــة االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء   
وعلــى  )٢٠( عــرب الوطنيــة،ة املنظَّمــةاجلرميــواألطفــال، املكمِّلــْين التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

، الرغم من أنَّ هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص قـد يتـشاركان يف بعـض الـسمات أحيانـاً         
  بان إجراءات تصد قانونية وعملياتية وسياساتية منفصلة؛بأهنما جرميتان متمايزتان تتطلّ

اجرين الذي انعقـد يف      بتقرير اجتماع الفريق العامل املعين بتهريب امله       يرحِّب  -٧  
ويـشجِّع الـدولَ األطـراف       )٢١(،٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١مـايو إىل    / أيـار  ٣٠فيينا يف الفترة من     

  على تنفيذ التوصيات اليت وردت فيه؛
 الدولَ األطراف على أن تكثف، عند االقتضاء، جهودهـا املبذولـة علـى              حيثُّ  -٨  

ري تـدريب متخـّصص ملـوظفي هيئـات         الصعيدين الوطين والـدويل بـشأن التعـاون مـن أجـل تـوف             
إنفاذ القوانني والنيابة العامـة واهليئـات القـضائية، مثـل تـدريب املـسؤولني عـن مجـع األدلـة مـن                       

  نقاط اعتراض املهاجرين املهرَّبني؛
  : الدولَ األطراف على ما يليحيثُّ أيضاً  -٩  

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد  )20( 
 )21( CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
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اجرين، ال سـيما    أن تنظر يف التوعية باجلزاءات املقّررة على جرمية هتريـب املهـ             )أ(  
عند اقتراهنا بظـروف مـشدِّدة، حـىت تكـون تلـك اجلـزاءات رادعـاً أحـسن لكـلِّ َمـْن ُتـسوِّل لـه                          

  نفُسه ارتكاب تلك اجلرمية؛
 مـن   ١أن تنظر يف حتديـد ظـروف مـشدِّدة للجـرائم ذات الـصلة وفقـاً للفقـرة                     )ب(  

 املــشددة الــواردة يف  مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين، مبــا فيهــا الظــروف  ٦املــادة 
ــرة  ــادة  ٣الفق ــن امل ــد       ٦ م ــى وجــه التحدي ــاجرين، وعل ــب امله ــن بروتوكــول مكافحــة هتري  م

الظروف اليت ُتعرِّض للخطر، أو ُيرجَّح أن ُتعرِّض للخطـر، حيـاة أو سـالمة املهـاجرين املعنـيني                   
  تهم معاملةً الإنسانية أو مهينة؛أو اليت تنطوي على معامل

االقتـــضاء، عنـــد التحقيـــق يف جـــرائم هتريـــب املهـــاجرين أن تكفـــل، حـــسب   )ج(  
ومالحقة مرتكبيها، النظَر يف إجـراء حتقيقـات ماليـة متزامنـة بغيـة َتَتبُّـع العائـدات املكتـسبة مـن                      
خــالل هــذه اجلــرائم وجتميــدها ومــصادرهتا، وأن تنظــر إىل هتريــب املهــاجرين باعتبــاره جرميــة    

  أصلية مرتبطة بغسل األموال؛
 الـــدولَ األطـــراف علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان األساســـية   كـــذلكحيـــثُّ  -١٠  

للمهاجرين املهرَّبني، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو جنـسيتهم أو جنـسهم أو عـرقهم              
  أو دينهم أو عمرهم، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال؛

ملمارسـات اجليـدة     الـدولَ األطـراف إىل أن تتبـادل اآلراء واملعلومـات وا            يدعو  -١١  
  ق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني؛بشأن التدابري املتخذة من أجل محاية حقو

 الدولَ األطراف على أن تقوم، حسب االقتضاء، بتعزيز أمن ما تـصدره             حيثُّ  -١٢  
  من وثائق هوية وسفر وقدرهتا على كشف الوثائق االحتيالية؛

خدم، بأقـصى قـدر ممكـن، املـساعدة          الدولَ األطراف على أن تـست      حيثُّ أيضاً   -١٣  
القانونية املتبادلـة وغريهـا مـن أشـكال التعـاون والتنـسيق مـن أجـل مكافحـة هتريـب املهـاجرين                
علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل؛ ويــشجع الــدولَ األطــراف علــى اســتخدام اتفاقيــة    

شــكل املــساعدة القانونيــة  أساســاً قانونيــاً للتعــاون الــدويل، خاصــة يف اجلرميــة املنظَّمــةمكافحــة 
  املتبادلة وتسليم املطلوبني من أجل مكافحة هتريب املهاجرين؛

 كذلك الدولَ األطراف على أن تنظر يف أمهيـة التعـاون الثنـائي واملتعـّدد                حيثُّ  -١٤  
األطــراف، مبــا يــشمل التعــاون علــى الــصعيد اإلقليمــي ومــع البلــدان اجملــاورة، مــن أجــل تعزيــز  
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جـراء حتقيقـات مـشتركة وتبـادل املعلومـات العملياتيـة واالسـتخبارية ووضـع                مراقبة احلـدود وإ   
  برامج تدريبية لصاحل اجلهات الفاعلة ذات الصلة؛

ــشجِّع  -١٥   ــشأ      ي ــدان املن ــرامج، يف بل ــشاء ب ــى أن تنظــر يف إن ــدولَ األطــراف عل  ال
ان املنـشأ، يف ظـلّ      والعبور واملقصد، بشأن عودة املهاجرين املهرَّبني، مبا يشمل إعادهتم إىل بلـد           

مساعدة املنظمات الدولية ذات الصلة واجملتمع املدين، حسب االقتـضاء، متـشياً مـع التوصـيات                
   من تقرير الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين؛٥٣ و٥٢الواردة يف الفقرتني 

 العملياتيــة البيانــات الــدولَ األطــراف علــى اســتخدام قواعــد     يــشجِّع أيــضاً   -١٦  
، مــن أجــل تبــادل )اإلنتربــول( مثــل قواعــد كلمــات املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة القائمــة،

ــدانني بارتكــاب أيٍّ مــن اجلــرائم        ــة باألشــخاص امل ــات املتعلق ــك املعلوم ــا يف ذل ــات، مب املعلوم
 من بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين أو املـشتبه يف ارتكـاهبم إياهـا،                 ٦املذكورة يف املادة    

  ملتعلقة بالوثائق املفقودة أو املسروقة، وفقاً للقانون الوطين؛واملعلومات ا
 الــدولَ األطــراف علــى دعــم التعــاون والتنــسيق فيمــا بــني        يــشجِّع كــذلك   -١٧  

، البيانـات الوكاالت، عن طريق النظر مـثالً يف إنـشاء مراكـز متعـددة الوكـاالت، بغـرض مجـع            
مــات مــن أجــل الكــشف عــن عمليــات وإجــراء حتلــيالت اســتراتيجية وتكتيكيــة وتقاســم املعلو

  هتريب املهاجرين ومنعها وقمعها؛
 الدولَ األطراف على تبادل املعلومات بشأن املمارسات الفـضلى بغيـة            يشجِّع  -١٨  

تعزيز التعاون بأقصى قدر ممكن ملنع وقمع هتريب املهـاجرين عـن طريـق البحـر، وفقـاً للقـانون                    
  كول مكافحة هتريب املهاجرين؛روتو من ب٧الدويل للبحار، تنفيذاً للمادة 

 أن يواصل الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين أداء مهامـه املنـصوص             يقرِّر  -١٩  
  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ املؤرَّخ ٥/٣عليها يف قرار املؤمتر 

 أن يعقد الفريـق العامـل املـذكور اجتماعـاً واحـداً علـى األقـل بـني                   يقرِّر أيضاً   -٢٠  
قبـل دورة املـؤمتر الـسابعة، وحيـيط علمـاً يف هـذا الـصدد بتوصـية الفريـق العامـل بـأن                        الدورتني  

يركّز االجتماع القادم على املمارسـات اجليـدة املتعلقـة بالتقنيـات االستقـصائية اخلاصـة وعلـى                  
  إنشاء مراكز متعددة الوكاالت؛

ه، وأن  إىل األمانـة أن تواصـل مـساعدة الفريـق العامـل علـى أداء مهامـ       يطلـب   -٢١  
  تقدِّم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر يف دورته السابعة؛
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 الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن  يــدعو  -٢٢  
  .امليزانية من أجل تلك األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ٦/٤القرار     
اعدة التقنية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تنفيذ األحكام املتعلقة باملس    

     عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة
   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة نَّإ  
 أنَّ املساعدة التقنية هي جزء أساسـي مـن العمـل الـذي يـضطلع بـه مكتـب                    إذ يالحظ   

 واجلرمية من أجل مساعدة الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ اتفاقيـة               املخدِّراتاألمم املتحدة املعين ب   
  )٢٢( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذاً فعَّاالً،اجلرمية املنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة 

  بالعمل الذي قام به فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية،وإذ يرحِّب   
 التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملـساعدة               ُيقرُّ  -١  

، أثنـاء دورة املـؤمتر الـسادسة،        ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٧التقنية يف اجتماعه املعقود يف      
  واليت هي مرفقة هبذا القرار؛

، الـذي   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧، املـؤرَّخ    ٤/٣ مقـرَّره    يؤكِّد جمدَّداً   -٢  
  قرَّر فيه أن يكون الفريق العامل عنصراً ثابتاً من عناصر املؤمتر؛

    
    املرفق    
   التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية    

    ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٧يف اجتماعه املعقود يف 
  : باملساعدة التقنيةإنَّ فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين  
 عـرب الوطنيـة     اجلرميـة املنظَّمـة   يشجِّع الدولَ على صوغ استراتيجيات ملكافحـة          )أ(  
  : مجيع األجهزة احلكومية، من أجلتشمل

  سيق احلكومي الداخلي؛تعزيز التن  ‘١‘  
   الوطنية من طابع دائب التغيُّر؛ عرباجلرمية املنظَّمةالتصّدي ملا تتَّسم به مجاعات   ‘٢‘  

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )22( 
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  إذكاء وعي الناس باآلثار السلبية ألنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة؛  ‘٣‘  
يطلب إىل األمانة أن تنظِّم لالجتماع القادم للفريق العامل مناقـشات، تـشمل               )ب(  

  :مناظرات، حول املواضيع التالية
  ؛اجلرمية املنظَّمةإنشاء فرق عمل مشتركة بني الوكاالت ملكافحة   ‘١‘  
ري مساعدات وممارسات جيدة وإجراء مقارنة بـني التـشريعات الوطنيـة يف             توف  ‘٢‘  

   والشهود عليها ومحايتهم؛ اجلرمية املنظَّمةجمال التعرُّف على ضحايا 
إنــشاء بــرامج لبنــاء قــدرات أعــضاء النيابــة العامــة واجلهــاز القــضائي وأجهــزة    ‘٣‘  

   األجهزة؛ز التعاون والتنسيق بنيإنفاذ القانون، ألغراض منها تعزي
  اث أدوات لتقييم اخلطر اإلجرامي؛استحد  ‘٤‘  
املساعدة على مناسقة التشريعات الداخليـة مـع أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة                ‘٥‘  

  )٢٣(طنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ عرب الواجلرمية املنظَّمةملكافحة 
  :يدعو الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل ما يلي  )ج(  
صـــل تـــوفري املـــوارد الالزمـــة ملـــا يبذلـــه مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  أن توا  ‘١‘  
اجلرميــة  واجلرميــة مــن جهــود لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة املخــدِّراتب

  طنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ عرب الواملنظَّمة
فيهـا  أن تواصل تقـدمي مـساعدات منـسَّقة مـن خـالل القنـوات املوجـودة، مبـا                     ‘٢‘  

  املنظمات الدولية واإلقليمية وبرامج املساعدة الثنائية؛
يــدعو الــدول واملنظمــات الدوليــة إىل تقيــيم جهــود املــساعدة التقنيــة وقيــاس      )د(  

وتقييم نتائجها، بغية حتقيق الدرجة القصوى من تنـسيق تلـك اجلهـود وفعاليتـها، وكـذلك أثـر                 
ــة امل    ــصلة هبــا،    تلــك اجلهــود يف مكافحــة اجلماعــات اإلجرامي ــة املت ــشبكات اإلجرامي نظَّمــة وال

  .املمارسات اجليدة يف هذا اجملالويشجِّع الدول واملنظمات الدولية على تقاسم 
    

───────────────── 
  .املرجع نفسه )23( 
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    املقّررات  - باء  
 عـرب الوطنيـة     اجلرميـة املنظَّمـة   اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               -٢

 / تــشرين األول١٩ إىل ١٥ الــيت ُعقــدت يف فيينــا مــن  املقــررات التاليــة إبَّــان دورتــه الــسادسة 
  :٢٠١٢أكتوبر 

    
    ٦/١املقرر     
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية     

     عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة 
 عــرب الوطنيــة  املنظَّمــةاجلرميــةأقــرَّ مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     

  :جدول األعمال املؤقَّت لدورة املؤمتر السابعة على النحو التايل
    

جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     
     عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة

  :املسائل التنظيمية  -١  
  سابعة؛افتتاح دورة املؤمتر ال  )أ(    
  ؛انتخاب أعضاء املكتب  )ب(    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  )ج(    
  املشاركة؛  )د(    
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  )ه(    
  .مناقشة عامة  )و(    
 عــرب الوطنيــة اجلرميــة املنظَّمــةاســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   -٢  

  :اوالربوتوكوالت امللحقة هب
   عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  )أ(    
بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء                )ب(    

  واألطفال؛
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛  )ج(    
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ئهـــا ومكوِّناهتـــا بروتوكـــول مكافحـــة صـــنع األســـلحة الناريـــة وأجزا  )د(    
  .والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة

اجلــرائم اخلطــرية األخــرى، حــسب تعريفهـــا الــوارد يف االتفاقيــة، مبــا فيهـــا          -٣  
  .األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية

التعـــاون الـــدويل، مـــع التركيـــز خـــصوصاً علـــى تـــسليم اجملـــرمني واملـــساعدة    -٤  
يـــة املتبادلـــة والتعـــاون الـــدويل ألغـــراض املـــصادرة وإنـــشاء الـــسلطات القانون

  .املركزية وتدعيمها
  .املساعدة التقنية  -٥  
  .املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية  -٦  
  . جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر الثامنة  -٧  
  .مسائل أخرى  -٨  
  .لسابعةاعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال دورته ا  -٩  

    
    ٦/٢املقرر     
تنظيم أعمال الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

     عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة
 عـرب الوطنيـة، إذ      اجلرميـة املنظَّمـة   إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة              

  : من النظام الداخلي للمؤمتر ٣ من املادة ٣يأخذ يف اعتباره الفقرة 
قــرَّر أن ُتعقــد دورة املــؤمتر الــسابعة علــى مــدى مخــسة أيــام؛ وأن يظــلّ عــدد      )أ(  

 جلـسة تـوفر فيهـا الترمجـة الـشفوية           ٢٠اجللسات على ما كان عليه يف الدورات الـسابقة، أي           
 بــشأن مــدة بلغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة الــست؛ وأن ُيتَّخــذ يف هنايــة الــدورة الــسابعة قــرار   

  الدورة الثامنة؛
طلــب أن تبقــى املــوارد املخصَّــصة للمــؤمتر علــى نفــس مــستواها احلــايل، وأن    )ب(  

  .ُتتاح، ضمن مجلة أغراض، أليِّ فريق عامل أو جلنة جامعة ينشئهما املؤمتر
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    ٦/٣املقرر     
فحة تنظيم أعمال الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكا    

     عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة
  : عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةمؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة قرَّر   
فيما يتعلق بدورات املـؤمتر املقبلـة، وابتـداًء مـن الـدورة الـسابعة، سـيكون املوعـد                     )أ(  

أّمـا مـشاريع القـرارات      . يـة الـدورة   األقصى القطعي لتقدمي مشاريع القرارات قبـل أسـبوعني مـن بدا           
 سوفاملنبثقة من جلسات األفرقة العاملة، اليت تنعقد بالتزامن مع جلـسات اهليئـة العامـة للمـؤمتر، فـ                

  ؛ن مّدة املؤمتر هي مخسة أيام عمليكون املوعد األقصى لتقدميها هو ظُهر يوم اخلميس، بافتراض أ
بتداًء مـن الـدورة الـسابعة، سـوف تـسبق      فيما يتعلق بدورات املؤمتر املقبلة، وا    )ب(  

املؤمتر مشاورات غري رمسية، بدون ترمجة شفوية، ُتعقد يف يوم العمل الذي يـسبق اليـوم األول                 
وسوف تتيح هـذه املـشاورات غـري الرمسيـة الـسابقة لـدورة املـؤمتر فرصـةً لكـي جتـري                      . للمؤمتر

لة أمور منها جـدول األعمـال        غري رمسية بشأن مشاريع القرارات، وبشأن مج       تالدول مشاورا 
  .املؤقَّت لدورة املؤمتر الالحقة

    
      تنظيم الدورة  -اًثاني  
    افتتاح الدورة  - ألف  

 عــرب الوطنيــة اجلرميــة املنظَّمــةعقــد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   -٣
وخــالل . ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٩ إىل ١٥دورتــه الــسادسة يف فيينــا، يف الفتــرة مــن  

وعقـد الفريـق    .  جلـسات، منـها ثـالث جلـسات للجنـة اجلامعـة            ١٠الدورة، ُعقـد مـا جمموعـه        
. ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦ و ١٥ الدويل ثـالث جلـسات يـومي         عاونالعامل املعين بالت  

كمــا . ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٧وعقــد فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل جلــستني يف 
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ يف العامالن جلستني مشتركتنيعقد الفريقان 

، ألقـــى ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥ويف أوىل جلـــسات الـــدورة، املعقـــودة يف   -٤
 واجلرميـة،   املخـدِّرات كلماٍت افتتاحيـةً كـلٌّ مـن املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب                   

ــة عــن الــ (ورئــيس ســلوفينيا، وممثــل شــيلي   دول األعــضاء يف األمــم املتحــدة، األعــضاء يف  نياب
نيابة عن الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، األعـضاء            (، وممثل نيجرييا    )ني والص ٧٧جمموعة الـ 

نيابــة عــن الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة،   (، وممثــل الفلــبني )يف جمموعــة الــدول األفريقيــة 
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نيابـة عـن الـدول األعـضاء        (ممثـل الـسلفادور     ، و )األعضاء يف جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ      
وأدىل بكلمـة أيـضا ممثـل       ). ي   يف جمموعـة أمريكـا الالتينيـة والكـاريب         ألعضاءيف األمم املتحدة، ا   

نيابة عـن الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، األعـضاء يف االحتـاد األورويب؛                  (االحتاد األورويب   
 ا والبوسـنة واهلرسـك    آيـسلند و لبانيـا وأوكرانيـا    وأ وأعربت موافقتـها علـى هـذه الكلمـة أرمينيـا          

 و وســان مــاريناوريــة مولــدوف ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة ومجهدســوواجلبــل األ
كمـا أدىل بكلمـات كـلٌّ مـن وزيـرة العـدل يف دولـة بوليفيـا             ).  وليختنـشتاين  ا وكرواتيـ  اوصربي

 العــام يف وزارة العــدل االحتاديــة يف   املتعــددة القوميــات؛ ووزيــر العــدل يف نيجرييــا؛ واملــدير     
  . الداخلية يف املكسيكرالنمسا؛ ووزي

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - باء  

ــّرر خاضــعني          -٥ ــرئيس واملق ــصبا ال ــه األوىل أن يكــون من ــّرر يف دورت ــد ق ــؤمتر ق كــان امل
 وتبعــاً. للتنــاوب بــني اجملموعــات اإلقليميــة وأن جيــري هــذا التنــاوب حبــسب الترتيــب األجبــدي 

لذلك رّشحت جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ رئيس املؤمتر يف دورته الـسادسة، وطُلـب إىل             
  . نائباً واحداً للرئيس واملقّررالدول األفريقية أن ترّشح

أكتـوبر  / تـشرين األول ١٥وانتخب املؤمتر بالتزكية، يف جلـسته األوىل الـيت عقـدها يف        -٦
  : ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠١٢

  )إندونيسيا(رامشات بودميان     : الرئيس  
  )رومانيا(سيمونا مارين    :نواب الرئيس  
  )األرجنتني(يوجينيو ماريا كوريا       
  )إسبانيا(كارمن بوجان فريري       
  )مصر(خالد عبد الرمحن مشاع       
  )الفلبني(لوردس إيباراغويري       
  )سلوفينيا(بالنكا يامنيتشيك       
  )املكسيك(ومريو  بواريه رليخاندروأ      
  )األمريكيةالواليات املتحدة (جون براندولينو       
  )كينيا(كونسوالتا كرياغو     :املقرِّرة  
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  
، جـدول   ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥أقرَّ املؤمتر، يف جلسته األوىل املعقودة يوم          -٧

  .CTOC/COP/2012/1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 
    

    مشاركة املراقبني  - دال  
 مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ومنظمـة            ١٠٨حضر الدورة السادسة للمؤمتر ممثلو        -٨

ضا مراقبــون عـن ســبع مــن  وحــضر املـؤمتر أيــ .  طـرف يف االتفاقيــة االقتــصاديإقليميـة للتكامــل  
 ووكالـة وق تـابع لألمـم املتحـدة،    وصـند ووحدات تابعة لألمانـة،  . عة على االتفاقية  قِّالدول املو 
 والعدالـة وأحد معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة          تابعة لألمم املتحدة،     متخصصة
وهيئة هلا بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدة، وحضر ممثلون عن منظمـات حكوميـة                ،اجلنائية

.  واالجتمـاعي  دولية ومنظمات غري حكوميـة ذات مركـز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي               
ــش       ــع مبركــز است ــة ذات صــلة ال تتمّت ــات غــري حكومي ــضا منظم ــت أي ــس  اريوُمثِّل ــدى اجملل  ل

  . االقتصادي واالجتماعي طلبت احلصول على صفة مراقب لدى املؤمتر
  . CTOC/COP/2012/INF/2/Rev.2وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة   -٩

 من النظـام الـداخلي للمـؤمتر،        ١٧ إىل   ١٤ملواد  ولُِفَت انتباه املشاركني يف الدورة إىل ا        -١٠
  .اليت تتعلق مبشاركة املراقبني

ــه دعــوات حلــضور دورات املــؤمتر   رَّوكــان املــؤمتر قــد قــ   -١١ ــه اخلامــسة، توجي ر، يف دورت
ــة     ــذكورة يف الوثيقـ ــة املـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــة إىل املنظمـ  CTOC/COP/2010/CRP.7الالحقـ

ــصيغتها املعّد ــة شــفوياً ب ــسته      . ل ــد نظــر يف هــذه املــسألة يف جل ــع ق ــؤمتر املوسَّ وكــان مكتــب امل
؛ وُوجِّهت إىل مجيع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املـذكورة يف             ٢٠١٢ يوما/ أيار ٧املعقودة يف   

  .اٌت حلضور دورة املؤمتر السادسة دعوCTOC/COP/2010/CRP.7الوثيقة 
 عمََّمت األمانة على املكتب يف التوقيـت الواجـب           من النظام الداخلي   ١٧ووفقاً للمادة     -١٢

قائمةً باملنظمات غري احلكومية الـيت هلـا مركـز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                    
ومبنظمــات أخــرى لــيس لــديها مركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي لكنــها   

كتــب املوسَّــع، أثنــاء جلــساته  ونظــر امل.  طلبــاً للحــصول علــى صــفة مراقــب تــبقــدمت إىل املك
، يف  ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٩سـبتمرب و  / أيلول ٦يوليه و / متوز ٤مايو و / أيار ٧املعقودة يف   

  .لسادسة؛ ووافق على تلك املشاركةمشاركة املنظمات غري احلكومية يف دورة املؤمتر ا
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    د تقرير املكتب عن وثائق التفويضاعتما  - هاء  
 مـن نظامـه الـداخلي، املتعلقـة بتقـدمي           ١٨، املادة   ٤/٧ل، يف مقّرره    كان املؤمتر قد عدَّ     -١٣

  :  وإضافة فقرة جديدة على النحو التايل٣وثائق التفويض، وذلك بتعديل الفقرة 
ى إصداَر وثائق التفويض رئيُس الدولة أو احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجيـة             لّيتو  -٣"  

املتحدة وفقا للقانون الوطين لتلـك الدولـة الطـرف        أو ممثل الدولة الطرف الدائم لدى األمم        
  .أو، يف حالة منظّمة تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهةُ املختصة يف تلك املنظّمة

 مـن   ٣٩عندما ينظر املؤمتر يف تعـديالت مقترحـة علـى االتفاقيـة وفقـاً للمـادة                   -٤"  
وثـائق التفـويض إمـا     مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يتـوىل إصـداَر          ٦٢االتفاقية واملـادة    

رئيُس الدولة أو احلكومة أو وزيُر الشؤون اخلارجية يف الدولة الطرف وإمـا، يف حالـة                
  ." تلك املنظّمة اجلهةُ املختصة يفليمية،منظّمة تكامل اقتصادي إق

 مـن النظـام الـداخلي، فحـص وثـائق           ١٩ و ١٨ويتولّى مكتـب املـؤمتر، وفقـا للمـادتني            -١٤
الطـرف ويرفـع    طرف وأمساء األشـخاص الـذين يـشكّلون وفـد الدولـة             تفويض ممثلي كل دولة     

  .تقريره إىل املؤمتر
ويف . ونظــر املــؤمتر يف مــسألة وثــائق التفــويض يف جلــساته األوىل والــسابعة والعاشــرة    -١٥

اجللسة العاشرة، أبلغ املقرُر املؤمتَر أن املكتب نظر يف مسألة وثائق التفويض يف جلـساته األوىل                
 تفـويض واستمع املكتب أيـضا يف جلـسته الرابعـة إىل التقريـر املتعلـق بوثـائق ال         .  والرابعة والثانية

، نائــب رئــيس املكتــب، الــذي درس وثــائق التفــويض )مــصر(قدمــه خالــد عبــد الــرمحن مشــاع 
وشدَّد املكتب على التزام كـل دولـة طـرف بتقـدمي وثـائق تفـويض ممثّليهـا                  . بالنيابة عن املكتب  

وأوصى املكتـب املـؤمتر باعتمـاد تقريـر املكتـب الـشفوي             .  من النظام الداخلي   ١٨وفقاً للمادة   
 بامتثال مجيع الدول األطراف املمثلة يف الدورة السادسة ملتطلبات وثـائق التفـويض،            يدالذي يف 

 لتقــدمي ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٩علــى أن متــنح الــدول الــيت مل متتثــل بعــد مهلــة حــىت  
  . إىل األمانةوثائق تفويضها األصلية

، ٢٠١٢أكتــوبر /األولتــشرين  ١٩واعتمــد املــؤمتر يف جلــسته العاشــرة، املعقــودة يف    -١٦
  .تقرير املكتب عن وثائق التفويض

 اليت حضرت الدورة الـسادسة، مل متتثـل         ١٠٨ومن بني الدول األطراف البالغ عددها         -١٧
  . دولة ملتطلبات وثائق التفويض١٣
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    الوثائق  - واو  
معروضا على املؤمتر يف دورته السادسة، إىل جانب الوثائق اليت أعدهتا األمانة، قائمـة              كان    -١٨

  ).CTOC/COP/2012/CRP.7(بالوثائق تتضمن اقتراحات قدمتها األمانة، واقتراح قدمته احلكومة 
    

    املناقشة العامة  -اًثالث  
 تـشرين   ١٦ و ١٥ملعقـودة يف    نظر املؤمتر، يف جلساته األوىل والثانيـة والثالثـة والرابعـة ا             -١٩

: ملــسائل التنظيميــة ا"مــن جــدول األعمــال، املعنــون    ) و (١، يف البنــد ٢٠١٢أكتــوبر /األول
  ".مناقشة عامة

ــاء          -٢٠ ــن أجــل إتاحــة الوقــت إللق ــد الفرعــي يف جــدول األعمــال م ــذا البن ــد أُدرج ه وق
لحقـة هبـا وقـد      كلمات عن مـسائل ذات طـابع عـام تتـصل بتنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امل                 

وعالوة على ذلك، أتاح تنظـيم مناقـشة عامـة للمـشاركني فرصـة              . تكون موضع اهتمام املؤمتر   
 يف اجللـسة العامـة، مـع الـسماح أيـضا بتبـادل اآلراء علـى حنـو أكثـر          ةالتعـبري عـن آرائهـم العامـ    

  . تركيزاً وتفاعالً يف إطار البنود املوضوعية من جدول األعمال
ر إىل كلمات أدىل هبا ممثلو االحتاد الروسـي، ناميبيـا، الواليـات املتحـدة،               واستمع املؤمت   -٢١
سبانيا، أستراليا، الصني، فرنـسا، الفلـبني، فنلنـدا، قطـر، تركيـا، مـصر، كولومبيـا، بـيالروس،                   إ

 كوســتاريكا، ويج،الــسلفادور، بلجيكــا، املغــرب، فييــت نــام، كوبــا، كنــدا، اجلزائــر، النــر        
، إكـوادور،   )البوليفاريـة -مجهورية(زويال    فناململكة العربية السعودية،    كازاخستان، إندونيسيا،   

  .، بننجنوب أفريقيا، الكرسي الرسويل
تايلنــد، : عــة التاليــةقِّدىل هبــا املراقبــون مــن الــدول املوكمــا اســتمع املــؤمتر إىل كلمــات أ  -٢٢

  .، اليابان، مجهورية كوريا)اإلسالمية-يةرمجهو(إيران 
  .معية الربملانية للبحر املتوسطاملراقب عن اجلوأدىل بكلمة   -٢٣
ــة      -٢٤ ــة التالي ــون عــن املنظمــات غــري احلكومي ــضاً املراقب ــرأة  : وأدىل بكلمــات أي ــدى امل منت

والتنمية، وائتالف مكافحـة االجتـار بـاملرأة، وشـبكة البحـر املتوسـط ملكافحـة االجتـار بالنـساء،           
  .ؤسسة الشفافية الدوليةلنساء، وموالتحالف العاملي املناهض لالجتار با
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    املداوالت    
 عرب الوطنية وبأثرها الـسليب علـى سـيادة          اجلرمية املنظَّمة أقرَّ عّدة متكلمني بتزايد تعقيد        -٢٥

وشدَّد متكلمون كثريون علـى مـا للجرميـة املنظَّمـة مـن             . القانون وعلى السالم واألمن والتنمية    
 حتقِّــق ظَّمــةأشــاروا إىل أنَّ اجلماعــات اإلجراميــة املنتــأثري علــى األفــراد واُألســر واجملتمعــات؛ و 

وأملـح بعـض املـتكلمني إىل التواطـؤ القـائم بـني             . أرباحاً طائلـةً تـضاهي ميزانيـات بعـض الـدول          
  . واإلرهاب، مشريين إىل األوضاع يف منطقة الساحلاجلرمية املنظَّمةاملتورطني يف 

رمني بـأيِّ ملجـأ آمـن؛ وعلـى أنَّ     وأكَّـد متكلمـون علـى وجـوب عـدم الـسماح للمجـ         -٢٦
 عـرب الوطنيـة،     اجلرميـة املنظَّمـة   االتفاقية ُتستخدم باعتبارها الصك القانوين الرئيسي يف مكافحـة          

وأبـدى متكلمـون كـثريون اسـتعدادهم        . وذلك بتوفريها إطاراً مرناً للتعـاون الـدويل واإلقليمـي         
. طلـوبني وتقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة          االتفاقية أساساً قانونياً لتسليم امل     ستخدامالقوي ال 

  ، اجلرميـة املنظَّمـة  كما أوضـح عـدة مـتكلمني أنَّ االتفاقيـة متثـل أساسـاً متينـاً جملاهبـة شـىت أنـواع                 
 جتــارمبــا يــشمل مــا اختذتــه مــن أشــكال وأبعــاد جديــدة؛ منــها مــثالً اجلرميــة الــسيربانية واال          

ملـــشاركة املنـــسَّقة مـــن جانـــب املمارســـني ذوي الـــصلة  وُنـــوِّه أيـــضاً با. باملمتلكـــات الثقافيـــة
  . عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةوباستخدام أدوات تكنولوجية مبتكرة يف مكافحة 

 احملرز وعلـى مناقـشة   التقدُّموُشدِّد على أنَّ املؤمتر هو احملفل الرئيسي القادر على تقييم       -٢٧
ام الدول فرصـةَ االسـتفادة مـن طائفـة عريـضة            كما يتيح املؤمتر أم   . االستراتيجيات والتوجهات 

وعــرض . مــن املمارســات الفــضلى وتكييــف سياســاهتا واســتراتيجياهتا الوطنيــة بنــاء علــى ذلــك
معظم املتكلمني أطرهم التشريعية واملؤسـسية الوطنيـة؛ ونـادوا بـإجراء استعراضـات وحتـديثات                

 وأبعادهـا اآلخـذة يف التغّيـر        املنظَّمـة اجلرميـة   منتظمة للتشريعات احمللية بغية التكّيف مع أشـكال         
كما شدَّد عّدة متكلمني على احلاجـة إىل صـياغة سياسـات تـستند إىل األدلـة واحلاجـة              . املطَّرد

  .اجلرمية املنظَّمةأشكال وأبعاد إىل التوعية بشّتى 
وسلَّط معظم املتكلمني الضوء على أمهية اعتماد آلية تكفـل اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة         -٢٨

فمن شـأن مثـل هـذه اآلليـة أن تـؤّدي دوراً حامسـاً يف دفـع عجلـة                    . والربوتوكوالت امللحقة هبا  
التنفيذ ويف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل، عالوة على حتديـد االحتياجـات وتقـدمي املـساعدة                

أشــار العديـد مــن املــتكلمني إىل الــدور اهلــام الــذي ينبغــي أن  .  علــى طلــب الــدولًء بنــاتقنيـة، ال
  .سيما املنظمات غري احلكومية، يف آلية االستعراض يضطلع به املراقبون، وال
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   اجلرمية املنظَّمةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -اًرابع  
      عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

     عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   - ألف  
 يف ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٦ظــر املــؤمتر خــالل جلــسته الرابعــة املعقــودة يف  ن  -٢٩

اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   "مــن جــدول األعمــال، املعنــون  ) أ (٢البنــد 
اجلرميـة  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         :  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     اجلرمية املنظَّمة 

  :ئق التالية معروضةً على املؤمترومن أجل النظر يف هذا البند كانت الوثا".  عرب الوطنيةمةاملنظَّ
  ؛)CTOC/COP/2012/11 (اجلرمية املنظَّمةتقرير األمانة عن إعداد خالصة لقضايا   )أ(  
مــذكرة مــن األمانــة عــن تقــديرات االحتياجــات املاليــة آلليــة اســتعراض تنفيــذ   )ب(  
  ؛)CTOP/COP/2012/14( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظَّمةاجلرمية املاتفاقية 

 عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة   ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة التـصديق علـى اتفاقيـة              )ج(  
 ٢٠١٢أكتـــــوبر / تـــــشرين األول١الوطنيـــــة والربوتوكـــــوالت امللحقـــــة هبـــــا اعتبـــــارا مـــــن 

)CTOC/COP/2012/CRP.1(؛  
 معلومات حمدَّثـة عـن تطـوير براجميـة أومنيبـوس         تتضمَّنات  ورقة غرفة اجتماع    )د(  

اجلرميـة  لالستقصاء الـشامل املعـدَّة جلمـع املعلومـات عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                      
  ؛)CTOC/COP/2012/CRP.2( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا املنظَّمة

 الســتعراض تنفيــذ ي التجــريبنــامج  تقييمــا للربتتــضمَّنورقــة غرفــة اجتماعــات   )هـ(  
  ؛)CTOC/COP/2012/CRP.3( عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

اعتمـاد هنـج القـارة      : توافـق شـابولتبيك   "ورقة غري رمسية من املكسيك عنواهنا         )و(  
  ؛)CTOC/COP/2012/CRP.5" ( عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاألمريكية للتعاون على مكافحة 

 املخــدِّراتوألقــت مــديرة شــعبة شــؤون املعاهــدات يف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب    -٣٠
  .اً بصرياًممثل األمانة عرضاً مسعيوقّدم . واجلرمية كلمة استهاللية

  .نيا والواليات املتحدة ولبنانوألقى كلمة ممثّلو النـرويج وروما  -٣١
  .عة اليابانقِّلدولة املومة أيضاً املراقب عن اوألقى كل  -٣٢
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    املداوالت  - ١  
ــة       -٣٣ ــى اتفاقي ــصديق عل ــدول إىل الت ــون ال ــا املتكلم ــة دع ــة املنظَّم  والربوتوكــوالت اجلرمي

ة كأســاس للتعــاون وُشــدِّد أيــضا علــى أمهيــة اســتخدام االتفاقيــ . ا وتنفيــذ أحكامهــاهبــامللحقــة 
  .القضائي الدويل

 واجلرميـة   املخدِّراتر الذي يضطلع به املكتب املعين ب      ونّوه املتكلمون مع التقدير بالدو      -٣٤
اجلرميـة  وأشاروا أيضا إىل أنَّ التنفيذ الفّعال التفاقيـة مكافحـة           . يف تقدمي املساعدة التقنية للدول    

  .ا يستلزم اعتماد آلية الستعراضه والربوتوكوالت امللحقة هباملنظَّمة
ورة الـسابقة للمـؤمتر يف إطـار الفريـق العامـل            ورّحب املتكلمون بالتقدُّم احملرز منذ الـد        -٣٥

ــة والربوتوكــوالت       ــذ هــذه االتفاقي ــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باســتعراض تنفي احلكــومي ال
 هوُنـوِّ . امللحقة هبا، ويف إطار املـشاورات غـري الرمسيـة، الـيت يـسَّرهتا املكـسيك علـى حنـو إجيـايب                     

 واجلرميـة لتـوفري املعلومـات ذات الـصلة،          خـدِّرات املكذلك باجلهود اليت يبـذهلا املكتـب املعـين ب         
وخاصــة املعلومــات املتعلقــة بتــدابري تــوفري التكــاليف وحتــسينات براجميــة التقيــيم الــذايت الــشاملة 

 ولوإضـافة إىل ذلـك، ذكـر املتكلمـون أنَّ معظـم فـص             ). براجمية أومنيبوس لالستقصاء الشامل   (
ــة االســتعراض قــد اتُّفــق   ــذلت ملراعــاة الــدروس   اإلطــار املرجعــي آللي  عليهــا وأنَّ اجلهــود قــد ُب

  .وكفالة الفعالية من حيث التكلفةاملستفادة 
وأعربت الدول عن استعدادها للنظر يف آراء أخرى ولإلسـهام علـى حنـو بّنـاء يف حـلّ                -٣٦

  .متويل اآللية ومشاركة املراقبنياملسألتني العالقتني، ومها 
ا إذا كـان ينبغـي متويـل اآلليـة مـن مـسامهات مـن        واختلفت آراء بعض الدول بشأن مـ       -٣٧

خـارج امليزانيــة حـصرا أم متويلــها مــن مـزيج مــن مـوارد امليزانيــة العاديــة ومـن خــارج امليزانيــة،      
  .شكل مشاركة املراقبني يف اآلليةوبشأن 

ــة مبــشاركة        -٣٨ ــة املرجعــي املتعلق ــضا إىل مــشاريع أحكــام إطــار اآللي ــدول أي وأشــارت ال
  .الريمو املعين باستعراض التنفيذدورات فريق باملراقبني يف 

 اجلرميــة املنظَّمــةن املــؤمتر مــن إنــشاء آليــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة كَّومل يــتم  -٣٩
  .والربوتوكوالت امللحقة هبا
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    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢  
، ٢٠١٢كتـــوبر أ/ألول تـــشرين ا١٩اعتمـــد املـــؤمتر يف جلـــسته العاشـــرة، املعقـــودة يف    -٤٠

وبريو واالحتاد األورويب    م من إكوادور  دَّاملق) CTOC/COP/2012/L.4/Rev.2(ح  قَّمشروع قرار من  
 طـالع لال (. املتحـدة ياتوالوالوكوستاريكا ومصر واملكسيك   وكرواتيا  وغواتيماال  والسلفادور  

قـرار املـنقّح،    وقبل اعتماد مشروع ال   ) .٦/١على النص، انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار         
  )٢٤(. املالية املترتبة على اعتمادهتال ممثل عن األمانة كلمة عن اآلثار

    
    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  -باء  

/  تـشرين األول   ١٧ و ١٦نظر املؤمتر، يف جلـستيه الرابعـة واخلامـسة املعقـودتني يـومي                -٤١
ــوبر  ــون ) ب (٢د جــدول األعمــال  ، يف بنــ٢٠١٢أكت اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم    "املعن

بروتوكــول منــع :  عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا اجلرميــة املنظَّمــةاملتحــدة ملكافحــة 
ومـن أجـل النظـر يف هـذا البنـد        ".  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال     جتاروقمع ومعاقبة اال  

  :على املؤمتركانت الوثائق التالية معروضةً 
تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة مـن                )أ(  

أجل تعزيز ودعـم تنفيـذ بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء                      
ــة      ــدة ملكافحــ ــم املتحــ ــة األمــ ــل التفاقيــ ــال، املكمِّــ ــة واألطفــ ــة املنظَّمــ ــة  اجلرميــ ــرب الوطنيــ  عــ

)CTOC/COP/2012/2(؛  
مذكرة مـن األمانـة حتيـل فيهـا التوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل املعـين                 )ب(  

أكتـــوبر / تـــشرين األول١٢ إىل ١٠باالجتـــار باألشـــخاص يف اجتماعـــه املعقـــود يف فيينـــا مـــن 
٢٠١١) CTOC/COP/2012/3(؛  

مـال أو   تقرير من األمانة عن أفضل املمارسات يف التصدِّي للطلـب علـى األع              )ج(  
  ).CTOC/COP/2012/4(اخلدمات أو السلع اليت تشجِّع على استغالل الغري 

كما ألقى كلمةً املقرُِّر اخلـاص املعـين باالجتـار          . وألقى كلمةً استهاللية ممثّل عن األمانة       -٤٢
  .باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

، اإلمـــارات العربيـــة وألقــى كلمـــات ممثلــو النـــرويج، األرجنــتني، إكـــوادور، اجلزائــر      -٤٣
ــا،      ــوب أفريقيـ ــستان، جنـ ــو، كازاخـ ــا فاسـ ــسويد، بوركينـ ــدة، الـ ــناملتحـ ــة (زويال فـ -مجهوريـ

───────────────── 
 )24( CTOC/COP/2012/CRP.6املرفق األول ،.  
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، سويسرا، لبنـان، فرنـسا، االحتـاد الروسـي، رومانيـا، إندونيـسيا، إيطاليـا، الـصني،                  )البوليفارية
  . املتحدة، مصر، بيالروس، املكسيكالواليات

  .عتني تايلند واليابانقِّلتني املوالدووألقى كلمات أيضا املراقبان عن   -٤٤
كما ألقى كلمةً املراقُب عـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة واملراقـُب عـن التحـالف العـاملي                     -٤٥

  .املناهض لالجتار بالنساء
    

    املداوالت    
 علــى الــصعيد الــوطين مــن أجــل مكافحــة االجتــار املتخــذةطــرح عــّدة مــتكلمني التــدابَري   -٤٦

 ذلــك التــصديُق علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص،   باألشــخاص، مبــا يف
 )٢٥( عرب الوطنيـة، اجلرمية املنظَّمةوخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة    

 األخرى اعتمـاَد خطـط عمـل        املتخذةوتضمَّنت اإلجراءاُت   .  أو تعديل تشريعات وطنية    تماُدواع
َء آليات وطنية للتنسيق ومجع املعلومات؛ واعتماَد أحكام حتول دون جتـرمي ضـحايا              وطنية؛ وإنشا 

االجتار باألشخاص وتكفل تعزيز ما يتلقونه من محاية ومـساعدة؛ وتـدابَري بـشأن ضـبط األصـول                  
وأعلـن بعـض املـتكلمني أنَّ       .  وإعداَد أنشطِة توعيـٍة؛ ووضـَع اتفاقـات ثنائيـة وإقليميـة            تعادهتا؛واس

؛ وأعربوا عن تأييدهم لصندوق األمم املتحدة االسـتئماين      "محلة القلب األزرق  " اعتمدت   بلداهنم
  .للتّربعات لضحايا االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

اجلرميـة  وَوَصف عدد من املتكلمني االجتاَر باألشخاص بأنه شـكل خطـري مـن أشـكال                  -٤٧
دان العبور وبلدان املقـصد علـى حـدٍّ سـواء؛ ممـا يتطلّـب           يلحق أضراراً ببلدان املنشأ وبل     املنظَّمة

. اتِّباع هنج مشويل متعـّدد األبعـاد يرسـي توازنـاً بـني جوانـب العدالـة اجلنائيـة وحقـوق اإلنـسان              
 متكلمون الضوء على ضرورة اتِّباع هنج يركز على الضحايا من أجـل مكافحـة االجتـار          لَّطوس

يا االجتار وإرسـاء آليـات تكفـل، علـى حنـو شـامل،              باألشخاص؛ وعلى أمهية حتديد هوية ضحا     
  .محايةَ ومساعدةَ ضحايا وشهود االجتار باألشخاص

وأبرز عّدة مـتكلمني أمهيـةَ النـهج الـشامل املتَّبـع يف خطـة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة              -٤٨
ــا        ــة يف قراره ــة العام ــدهتا اجلمعي ــيت اعتم ــار باألشــخاص ال ــب . ٦٤/٢٩٣ملكافحــة االجت ورحَّ

  .٢٠١٢ لعام  عن االجتار باألشخاصللتقرير العامليتكلمون بقرب نشر املكتب م

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )25( 
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وأبرز بعض املتكلمني الدوَر اهلام الذي تؤّديه منظمات اجملتمـع املـدين يف تنفيـذ تـدابري                   -٤٩
  . مناهضة لالجتار باألشخاص، خاصة يف جمال منع هذا االجتار ومحاية الضحايا وإعادة دجمهم

ــ  -٥٠ ــار    والحـــظ متكلمـ ــة لالجتـ ــباب اجلذريـ ــامل يتـــصّدى لألسـ ــاع هنـــج شـ ون وجـــوب اتِّبـ
ويف هــذا الــصدد، فــإن تقريــر . باألشــخاص يف مجيــع أشــكاله وجلانــب الطلــب املتعلــق هبــذا االجتــار

األمانة عن أفضل املمارسات يف التصدِّي للطلب على األعمال أو اخلدمات أو الـسلع الـيت تـشجِّع                  
  .ت بشأن اجلهود العاملية احلاليةون مبثابة خط أساس للمعلوما ميكن أن تكلغريعلى استغالل ا

وشدَّد عّدة مـتكلمني علـى ضـرورة االسـتمرار يف حتليـل املفـاهيم الرئيـسية الـواردة يف                      -٥١
بروتوكول مكافحة االجتار باألشخاص؛ ورحَّبوا بالورقـة البحثيـة الـيت أصـدرها مكتـب األمـم                  

ة عن إساءة استغالل حالة االستـضعاف وغريهـا مـن الوسـائل           املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمي   
  . يف تعريف االجتار باألشخاصرةاملذكو
وأُحيطَ علماً بالنتائج والتوصيات املنبثقة عن اجتماع الفريق العامـل املعـين باالجتـار يف              -٥٢

، مبـا فيهـا توصـيات الفريـق     ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢ إىل   ١٠األشخاص املعقـود مـن      
  .مل الالحقة وتأييد متديد واليتهعامل بشأن جماالت العال

وأقــرَّ عــّدة مــتكلمني بالتقــدُّم الــذي أحــرزه حــىت اآلن الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت   -٥٣
للتنسيق يف جمال مكافحـة االجتـار باألشـخاص فيمـا خيـّص حتـسني التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني                       

وليـــة ذات الـــصلة يف جمـــال مكافحـــة االجتـــار هيئـــات منظومـــة األمـــم املتحـــدة ومنظماهتـــا الد
  .لفريَق املذكور على مواصلة عمله اعواباألشخاص؛ وشجَّ

 واجلرمية وغـريه مـن   املخدِّراتوأبرز بعض املتكلمني دور مكتب األمم املتحدة املعين ب         -٥٤
وأعـرب  . املنظمات الدوليـة يف تـوفري املـساعدة التقنيـة مـن أجـل مكافحـة االجتـار باألشـخاص                   

  . الذي قدمه املكتب إىل حكوماهتمتكلمون عن تقديرهم للتعاونم
    

    بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو  - جيم  
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٧نظر املـؤمتر، يف جلـستيه اخلامـسة والـسادسة املعقـودتني يف                -٥٥

يــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة    اســتعراض تنف"املعنــون ) ج (٢، يف بنــد جــدول األعمــال   ٢٠١٢
بروتوكـول مكافحـة هتريـب      :  عرب الوطنية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا        اجلرمية املنظَّمة ملكافحة  

ئق التاليـة   ومن أجـل النظـر يف هـذا البنـد كانـت الوثـا             ". املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو     
  :معروضةً على املؤمتر
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م املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة مـن         تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األم       )أ(  
أجل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو،                    

  ؛)CTOC/COP/2012/5( عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةاملكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اعتمـدها الفريـق العامـل املعـين     مذكرة مـن األمانـة حتيـل فيهـا التوصـيات الـيت             )ب(  

 ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ١مـايو إىل  / أيار٣٠بتهريب املهاجرين يف اجتماعه املعقود يف فيينا من  
)CTOC/COP/2012/8.(  

  . استهالليةةً األمانة كلمثّلُوألقى مم  -٥٦
وألقى كلمـةً ممثّـلُ كـلٍّ مـن االحتـاد الروسـي، إندونيـسيا، جنـوب أفريقيـا، املكـسيك،                   -٥٧

  .الواليات املتحدةتركيا، رومانيا، األرجنتني، 
  .عة تايلندقِّقُب عن الدولة املووأدىل بكلمة أيضاً املرا  -٥٨
  .وألقى كلمةً أيضا املراقُب عن منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة  -٥٩
  .اقُب عن املنظمة الدولية للهجرةكما ألقى كلمةً املر  -٦٠
  .قُب عن مؤسسة تروين أيضاً املراوألقى كلمةً  -٦١
    

    املداوالت  - ١  
  شدَّد عّدة متكلمني على ضـرورة جتـرمي هتريـب املهـاجرين ومـا يتعلـق بـه مـن سـلوك،                        -٦٢

ــة       مبــا يف ذلــك تزويــر الوثــائق، خاصــة عنــدما جيــري هــذا التــهريب علــى يــد مجاعــات إجرامي
من أجل تنفيـذ بروتوكـول    منظمة؛ عالوة على ضرورة إنفاذ تلك القوانني إنفاذاً فعَّاالً، وذلك           

  . تنفيذاً فعَّاالًهاجرينمكافحة هتريب امل
والحظ بعـض املـتكلمني أنَّ هتريـب املهـاجرين هـو جرميـة َتـُدرُّ أرباحـاً طائلـة جتتـذب                        -٦٣

اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة املتورِّطة يف جرائم أخرى، مثـل االجتـار باملخـدِّرات أو اإلرهـاب،          
د تلجــأ إىل إفــساد املــوظفني احلكــوميني مــن أجــل تيــسري اضــطالعها     وأنَّ تلــك اجلماعــات قــ 

  . غري املشروعةتهابأنشط
ورحَّــب متكلمــون بالنتــائج الــيت انتــهى إليهــا اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين بتــهريب      -٦٤

؛ ودعـــوا إىل ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران١مـــايو إىل / أيـــار٣٠املهـــاجرين، املعقـــود يف فيينـــا مـــن 
  .تنفيذ توصياته تنفيذاً كامالً واستمرار الفريق
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وأعــرب عــّدة مــتكلمني عــن تقــديرهم للمــساعدة التقنيــة الــيت يقــدِّمها مكتــب األمــم      -٦٥
ــا          ــا فيه ــاجرين، مب ــب امله ــة هتري ــدول يف جمــال جماهب ــة إىل ال ــين باملخــدِّرات واجلرمي املتحــدة املع

واملعاونـــة علـــى التوعيـــة، ومراقبـــة احلـــدود وبنـــاء القـــدرات، ووضـــع اســـتراتيجيات وطنيـــة،  
  .سيقيةاستحداث آليات تن

وأشار بعض املتكلمني إىل إدراج هنجهم االستراتيجي الـوطين الرامـي إىل منـع هتريـب                  -٦٦
وشـدَّد  . املهاجرين ومكافحته ضمن سياسات وخطط عمـل وطنيـة أو إقليميـة ختـص التـهريب               

ــس       ــة وأن ت ــسياسات بالواقعي ــك ال ــسم تل ــى ضــرورة أن تتَّ ــتكلمني عل ــوق بعــض امل تند إىل حق
 تلك السياسات إرساَء قنـوات هجـرة شـرعية مـن أجـل احلـدِّ مـن                  نوينبغي أن تتضمَّ  . اإلنسان

وسـع  هشاشة موقـف املهـاجرين إزاء اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّمـة، وأن ُتـدَرج يف الـسياق األ                  
  .املتمثل يف اهلجرة والتنمية

ع هتريب املهـاجرين، مثـل سياسـات        وسلَّط بعض املتكلمني الضوء على أمهية تدابري من         -٦٧
ــة         ــدرات ممارســي العدال ــسفر، وتطــوير ق ــة وال ــائق اهلوي ــن وث ــز أم ــابر احلــدود، وتعزي إدارة مع

كمــا ينبغــي أن تتَّــسم التــدابري املتَّخــذة بطــابع مشــويل وأن  . اجلنائيــة، وتــوفري أجهــزة متخّصــصة
  .هذه اجلرمية اهلجرة اجلذرية وترتقي بوعي الناس بشأن طبيعة سبابتتصدَّى أل

ولوحظ أنَّ مـن أهـم التحـدِّيات الـسياساتية عمليـاِت حتديـد هويـة املهـاجرين املهـرَّبني             -٦٨
ــاجرين      ــن امله ــم م ــاليب اللجــوء وغريه ــات   . وضــحايا االجتــار وط ــوحظ أنَّ التكنولوجي ــا ل كم

اجلديــدة املــستخدمة يف الكــشف عــن هتريــب املهــاجرين ميكــن أن يــستغلّها اجملرمــون أيــضاً ممــا  
  . عند التعامل معهااملسؤوليةيستوجب توّخي 

والحـــظ عـــّدة مـــتكلمني ســـهولةَ َتَعـــرُّض املهـــاجرين املهـــرَّبني جلـــرائم أخـــرى، مثـــل    -٦٩
وشـدَّدوا  . االختطاف واالبتزاز واالجتـار باألشـخاص واالغتـصاب واالعتـداء اجلـسدي والقتـل             

 املُــَشدِّدة وعلـى متكـني ضــحايا   علـى أمهيـة أن تأخـذ التــشريعاُت اجلنائيـةُ يف اعتبارهـا الظـروفَ      
 من الوصول الفعَّال إىل سبل العدالـة، بغـضِّ النظـر عـن وضـعهم كمهـاجرين؛                  لعنفاجلرائم وا 

وعلـى أمهيــة إشـراك املنظمــات الدوليــة واجملتمـع املــدين يف اجلهـود املبذولــة مــن أجـل احلــدِّ مــن      
لفريــق العامــل املعــين بتــهريب    وقيــل إنَّ االجتمــاع التــايل ل  . استــضعاف املهــاجرين املهــرَّبني  

املهاجرين ميكن أن يكون مبثابة حمفل يتيح تقاسَم املمارسات الفضلى يف جمـال التعـاون الـدويل                 
  .ايةَ حقوق املهاجرين املهرَّبنيومح
ــصعيد        -٧٠ ــسيق جهــود أصــحاب املــصلحة علــى ال وشــدَّد عــّدة مــتكلمني علــى ضــرورة تن

التنسيق اليت تضطلع هبا حكومـاهتم مـن أجـل الكـشف            وضربوا أمثلة عملية على أنشطة      . الوطين
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عــن هتريــب املهــاجرين وتزويــر الوثــائق والتحقيــق يف تلــك اجلــرائم، ومــن أجــل مجــع الكلمــات    
  . وضع سياسات وتدابري معينة تشمل إدارة معابر احلدودلوحتليلها وتقامسها، ومن أج

ــه ال     -٧١ ــدوَر احلاســم الــذي يؤّدي ــرز عــدد مــن املــتكلمني ال تعــاون الــدويل واإلقليمــي،  وأب
واملــسؤوليةَ املــشتركة الــيت تتحمَّلــها بلــدان املنــشأ وبلــدان العبــور وبلــدان املقــصد فيمــا خيــص    

وأعربـوا عـن اعتقـادهم بـأنَّ التعـاونَ املتعـدد األطـراف والثنـائي،                . التصدِّي لتهريب املهـاجرين   
لنــسبة لبنــاء الثقــة وتقاســم  علــى املــستوى الرمســي وغــري الرمســي كليهــا، أمــٌر عظــيم األمهيــة با   

املعلومات وإجراء عمليات مشتركة وتعزيـز قـدرات ممارسـي العدالـة اجلنائيـة وتـسليم اجملـرمني                  
وتقدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة ومنـع هتريـب املهـاجرين علـى حنـو فعَّـال، وبالنـسبة لنجـاح                       

  .ومعاقبتهمرين ومالحقة مرتكبيها  املتعلقة بقضايا هتريب املهاجقيقاتالتح
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢  
، مـشروع   ٢٠١٢أكتـوبر   /ألول تشرين ا  ١٩اعتمد املؤمتر يف جلسته العاشرة، املعقودة يف          -٧٢

وإندونيسيا واالحتـاد األورويب   وإكوادور قدمته أستراليا) CTOC/COP/2012/L.6/Rev.2(ح  قَّقرار من 
لالطـالع علـى     (.ليابـان النـرويج والواليـات املتحـدة وا      وكندا واملكـسيك و   وغواتيماال  والسلفادور  

ــرار     ــف، الق ــاب أل ــنص، انظــر الفــصل األول، الب ــنقّح،    ) .٦/٣ال ــرار امل ــل اعتمــاد مــشروع الق   وقب
  )٢٦(. املالية املترتبة على اعتمادهتال ممثل عن األمانة كلمة عن اآلثار

    
وناهتا والذخرية بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومك  - دال  

    واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
 يف  ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧نظر املؤمتر خالل جلـسته الـسادسة املعقـودة يف             -٧٣

اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  "مــن جــدول األعمــال، املعنــون ) د (٢البنــد 
بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة     : ة هبـا  عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـ    اجلرمية املنظَّمة 
ومـن أجـل النظـر يف       ".  ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غـري مـشروعة         ائهاالنارية وأجز 

  :ئق التالية معروضةً على املؤمترهذا البند كانت الوثا
 مــن رئــيس الفريــق العامــل املعــين باألســلحة الناريــة عــن أنــشطة   مقــدَّمتقريــر   )أ(  
  ؛)CTOC/COP/2012/6(امل الفريق الع

───────────────── 
 )26( CTOC/COP/2012/CRP.6املرفق الثالث ،.  
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 مذكرة من األمانة عن العمل الذي يـضطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                    )ب(  
باملخــدِّرات واجلرميــة بــشأن إجــراء دراســة عــن طبيعــة ودروب االّتجــار باألســلحة الناريــة عــرب 

  ).CTOC/COP/2012/12(احلدود 
  .قى ممثل األمانة كلمة استهالليةوأل  -٧٤
  . األرجنتني،الواليات املتحدة ،املكسيك ،رومانيا ،لبنان، لمة ممثلو كل من اجلزائروأدىل بك  -٧٥
  ).اإلنتربول(ية للشرطة اجلنائية وأدىل بكلمة أيضا املراقب عن املنظمة الدول  -٧٦
    

    املداوالت  -١  
أعرب عّدة متكلمني عن قلقهم من ارتفاع مـستوى االجتـار باألسـلحة الناريـة وصـلته              -٧٧
وشدَّد عدد من املتكلمني على احلاجة إىل تكثيف اجلهود ووضـع           .  عرب الوطنية  مية املنظَّمة اجلرب

تدابري مجاعية وفّعالة على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والـوطين ملنـع هـذا                 
ودعا عّدة متكلمني الدول إىل االنضمام إىل بروتوكـول         .  اخلطري من اجلرمية ومكافحته    لشكلا

  .ااألسلحة النارية وتنفيذ أحكامه تنفيذا تام
 واجلرميـة مـن   املخـدِّرات أبدى عدد مـن املـتكلمني تأييـدهم ملـا قـام بـه املكتـب املعـين ب                    -٧٨

ــة     ــرويج ودعــم التــصديق علــى بروتوكــول األســلحة الناري ــوا علــى وجــه  . عمــل علــى ت ورّحب
ــانون النمــوذجي ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــ   اخلــصوص بإعــداد   ة وأجزائهــا ومكّوناهتــا  الق

إذ رأوا أنــه أداة قيمــة ملــساعدة الــدول علــى  )٢٧(، غــري مــشروعةبــصورةوالــذخرية واالجتــار هبــا 
وحتــدَّث املتكلمــون عــن التقــدُّم . تــدعيم تــشريعاهتا الراميــة إىل تنفيــذ الربوتوكــول تنفيــذا فّعــاال

ريــة شــاملة لالمتثــال  الــذي أحرزتــه بلــداهنم علــى صــعيد اعتمــاد أُطــر وتــدابري مؤســسية ومعيا   
  . وبروتوكول األسلحة الناريةاجلرمية املنظَّمةألحكام اتفاقية 

وقدَّم بعض املتكلمني معلومات عـن الـنظم املعتمـدة يف بلـداهنم ملراقبـة األسـلحة الناريـة                     -٧٩
وعن إنشاء وحدات متخصِّصة معنية باملالحقة القـضائية للتحقيـق يف حـاالت االجتـار باألسـلحة                 

 دوأبرز عّدة متكلمني احلاجة إىل إقامة نظم متينة حلفظ السجالت تستند إىل وضع قواع             . النارية
وأُشـري  . كلمات شاملة لكفالة حتسني اقتفاء أثر األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية               

  .أيضا إىل احلاجة إىل مسك سجالت مناسبة بشأن عمليات نقل األسلحة على الصعيد الدويل

───────────────── 
  .E.11.V.9 املبيعرقم منشورات األمم املتحدة،  )27( 



 

38 V.12-57116 

 

CTOC/COP/2012/15

عرب عن شواغل بشأن امتداد فترة صالحية اسـتعمال األسـلحة الناريـة املـستخدمة               وأُ  -٨٠
يف أنــشطة غــري مــشروعة، مبــا يتجــاوز فتــرة التــسجيل املرتــآة يف بروتوكــول األســلحة الناريــة     

وأشار املتكلمون أيضا إىل أساليب العمل اجلديـدة والناشـئة الـيت يّتبعهـا      . والبالغة عشر سنوات  
 ذلك استخدام اإلنترنت ألغـراض صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا                اجملرمون، مبا يف  

وإصـالحها بـصورة غـري مــشروعة، وتعمـيم الدرايـة الفنيـة املتخّصــصة املتعلقـة بـصنع األســلحة         
  .جة إىل جترمي أشكال اجلرمية هذهالنارية بصورة غري مشروعة، وإىل احلا

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢  

ــودة يف      -٨١ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين ا١٩اعتم ــوبر /ألول ت ، ٢٠١٢أكت
ــن  ــرار م ــه ) CTOC/COP/2012/L.5/Rev.2(ح قّمــشروع ق ــسلفادور اقدمت األعــضاء يف باســم (ل

لالطـالع علـى    . (، والواليـات املتحـدة    )ي  الكـاريب جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر         
ملـنقّح،  وقبـل اعتمـاد مـشروع القـرار ا    ) .٦/٢ ألـف، القـرار   اب البـ النص، انظر الفـصل األول،  

  )٢٨(.لية املترتبة على هذا االعتماد عن اآلثار املامةًتال ممثل عن األمانة كل
 إىل أن كنــدا كانــت وســتظل اوعقــب اعتمــاد القــرار، أدىل ممثــل كنــدا بكلمــة، أشــار فيهــ  -٨٢

ــة ملكافحــة    ــا للجهــود الدولي ــدا قوي ــة، ونظَّمــةاجلرميــة املمؤي  املخــدِّراتاملعــين بملكتــب ا عــرب الوطني
والتزمــت حكومــة كنــدا باحلفــاظ علــى  .  عــرب الوطنيــةاجلرميــة املنظَّمــةواتفاقيــة مكافحــة واجلرميــة 

كما اختذت خطوات لتخفيف العبء عن كاهـل مـالكي البنـادق الـذين              .  آمنة اهتاشوارعها وجمتمع 
وأشار املتكلم أيضا إىل قلـق      .  طائل منه وغري فعال    حيترمون القانون وختلصت من سجل للبنادق ال      

كندا من أنه، يف حماولة للحفاظ علـى األسـلحة الناريـة مـن الوقـوع يف أيـادي خاطئـة، سـوف تـتم                         
 غــري ضــرورية تفــضي إىل نتــائج عكــسية لــن تــؤدي ســوى إىل معاقبــة    وابطالــدعوة إىل فــرض ضــ 

 أنــه نظــرا إىل وجــود اســتخدامات    وأشــار كــذلك إىل . مــستخدمي األســلحة الناريــة الــشرعيني   
وذكـر أن  . م بـه ولـيس رأيـاً ضـيق األفـق     لَّا جتارة مشروعة، وأن هذا واقع مس  مشروعة، فهناك أيض  

 أنـشطتهم املـشروعة، مبـا     النارية الشرعيني واحترامهـا، وأنَّ ةينبغي االعتراف حبقوق مالكي األسلح   
وشـكر املـؤمتر علـى إدراجـه يف         . غاضـي عنـها   يف ذلك ممارسة رياضة الرماية والصيد، ينبغي عدم الت        

 كنــدا القــرار إشــارة تــدافع عــن املــستخدمني الــشرعيني واالســتخدامات املــشروعة، وأشــار إىل أنَّ  
ــوى   ــة أق ــل يف كلم ــت تأم ــة     أنَّوأضــاف . كان ــالكي األســلحة الناري ــة م ــوق وحري ــراف حبق  االعت

───────────────── 
 )28( CTOC/COP/2012/CRP.6املرفق الثاين ،.  
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لتعامـل مـع التهديـد احلقيقـي للجرميـة          الشرعيني واحترامها سيجعل اجملتمـع الـدويل متفقـا أكثـر يف ا            
  .ألمر بصفته أولوية من أولوياهتا كندا ستحافظ على هذا ااملنظمة عرب الوطنية، وأنَّ

  
  

اجلرائم اخلطرية األخرى، حسب تعريفها الوارد يف االتفاقية، مبا فيها   -اًخامس  
    ة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنيةاألشكال واألبعاد اجلديد

 / تـشرين األول ١٧ و١٦ملؤمتر، أثناء جلستيه الرابعة واخلامسة املعقـودتني يـومي     نظر ا   -٨٣
ــوبر  اجلــرائم اخلطــرية األخــرى، وفقــاً  " مــن جــدول األعمــال املعنــون  ٣، يف البنــد ٢٠١٢أكت

". للتعريف الوارد يف االتفاقية، مبا فيها األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة               
  :ئق التالية معروضةً على املؤمترالنظر يف هذا البند كانت الوثاومن أجل 

تقريــر األمانــة عــن املــساعدة التقنيــة املقدمــة إىل الــدول بــشأن تطبيــق اتفاقيــة      )أ(  
 عـرب الوطنيـة علـى األشـكال واألبعـاد اجلديـدة للجرميـة               اجلرميـة املنظَّمـة   األمم املتحدة ملكافحـة     

  ؛)CTOC/COP/2012/7(املنظَّمة عرب الوطنية 
كافحـة  ملورقة اجتماع عـن مفهـوم اجلرميـة اخلطـرية يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                    )ب(  

  ).CTOC/COP/2012/CRP.4( عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمة
  .قى ممثل األمانة كلمة استهالليةوأل  -٨٤
الروسـي،  أدىل ممثلو كل من لبنان، النرويج، اجلزائر، النمسا، الصني، إيطاليـا، االحتـاد                -٨٥

  .كازاخستانالواليات املتحدة، نيجرييا، جنوب أفريقيا، تركيا، 
  .عة تايلندقِّراقُب عن الدولة املووأدىل بكلمة أيضاً امل  -٨٦
  . عن الصندوق العاملي للطبيعةُباق املركذلكوأدىل بكلمة   -٨٧
    

    املداوالت    
عـاد اجلديـدة للجرميـة املنظَّمـة عـرب      أبرز عّدة متكلّمني التحدِّي الذي متثّله األشكال واألب         -٨٨

 تعد إطاراً مناسباً ملعاجلتها، وال سيما من اجلرمية املنظَّمةالوطنية، وأشاروا إىل أنَّ اتفاقية مكافحة   
 أن تـشمل اجلـرائم الناشـئة        مـن فلم ُيمكّـن هـذا املعيـاُر االتفاقيـةَ          ". اجلرمية اخلطرية "خالل مفهوم   

وأشـار متكلمـون إىل أمهيـة       .  اخلطرية اليت قد تنـشأ يف املـستقبل        احلالية فحسب، بل أيضا اجلرائم    
تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل منــع ومكافحــة األشــكال واألبعــاد اجلديــدة للجرميــة املنظَّمــة، مبــا فيهــا  

 واالجتـار باحليوانـات والنباتـات، واألدويـة         رية،اجلرائم السيربانية، واجلرائم البيئية، والقرصنة البح     
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اجلرميـة  فمنـذ سـنوات عديـدة، أُقـرَّ بوجـود العديـد مـن أشـكال                 . املمتلكات الثقافية املغشوشة، و 
وعلى الرغم من تـوفُّر املعلومـات بـشأن بعـض تلـك           . ، مبا يف ذلك جرمية هتريب السجائر      املنظَّمة

  .على صعيد مكافحتها حمدودا نسبيا احملرز ماألشكال اجلديدة من اجلرمية، بقي التقدُّ
يــد مــن املــتكلّمني إىل اجلرميــة الــسيربانية كمــصدر قلــق كــبري نظــراً للتقــدُّم  وأشــار العد  -٨٩

الــذي أحــرز مــؤّخرا يف إمكانيــة التواصــل عامليــاً عــرب شــبكة اإلنترنــت وألنَّ درجــة تعقيــد           
.  عـرب الوطنيـة تـزداد تـدرجيياً        اجلرمية املنظَّمـة  التكنولوجيا اليت تستخدمها اجلماعات الضالعة يف       

افحة اجلرمية السيربانية ال تتطلّب سنَّ قوانني جنائيـة حمـّددة فحـسب، بـل تتطلّـب         إنَّ مك  وقالوا
ــاالً، وبنــاَء املعرفــة            ــات، وتعاونــاً دوليــاً فّع ــسيَق فيمــا بــني القطاع ــضا بنــاَء القــدرات، والتن أي

 الفـضاء  نوينبغي تنسيق االسـتراتيجيات تنـسيقاً وثيقـاً مـع النـهج اخلاصـة بتعزيـز أمـ         . والتثقيف
وشــدَّد متكلّمــون علــى املبــادرات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك إنــشاء مراكــز االختــصاص  . اينالــسيرب

ورحَّـب عـّدة مـتكلّمني بالعمـل الـذي قـام بـه فريـق اخلـرباء                  . واألفرقة العاملة احلكومية الدولية   
املعين بـإجراء دراسـة شـاملة ملـشكلة اجلرميـة الـسيربانية، وقـالوا إهنـم يتطلّعـون إىل معرفـة نتـائج              

وأكَّد بعض املتكلّمني على ضرورة أن ُتعرض نتائج عمـل فريـق اخلـرباء        . لك الدراسة الشاملة  ت
  .ئية يف دورهتا الثانية والعشرينعلى جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنا

وويف جمال التعاون يف مكافحة اجلرمية الـسيربانية، أشـار متكلّمـون إىل آليـات التعـاون                    -٩٠
) اإلنتربـول (ثنائية، والتعـاون مـن خـالل املنظَّمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة                املتعّددة األطراف وال  

وأشـار بعـض املـتكلّمني إىل الـصكوك القانونيـة القائمـة، مثـل اتفاقيـة          . وأفرقة التنسيق اإلقليمية  
والحـظ بعـض املـتكلّمني وجـود حاجـة إىل التفـاوض             . جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية    

  .وين دويل بشأن اجلرائم احلاسوبية يف إطار األمم املتحدةعلى صّك قان
وأكَّد عّدة متكلّمني على ضرورة اختاذ إجراءات دولية منـسَّقة ملنـع االجتـار باملمتلكـات                  -٩١

ورحَّب متكلّمون بـاجلهود الـيت      . الثقافية ومكافحته، وعلى ضرورة مواصلة محاية التراث الثقايف       
 العامـل املعـين     يقاخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية والفر      يبذهلا يف ذلك اجملال فريق      

كمــا رحَّبــوا بالعمــل الــذي يقــوم بــه فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار  . بالتعــاون الــدويل
وشـجَّع متكلّمـون الـدول      . باملمتلكات الثقافيـة الـذي أنـشأته جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                

 العمل على وضع مبـادئ  مواصلةاء ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على     األعض
  .ة باالجتار باملمتلكات الثقافيةتوجيهية لتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتعلق

يـة،   عـرب الوطن اجلرمية املنظَّمـة وأشار العديد من املتكلّمني إىل الصلة بني اجلرمية البيئية و         -٩٢
والحظوا أنَّ االجتار باحليوانات والنباتات والـصيد غـري القـانوين لألمسـاك والـتخلُّص العـشوائي                 
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 املهــدَّدة واعمــن النفايــات اخلطــرة واإللكترونيــة تلحــق ضــرراً بالغــاً بــالنظم اإليكولوجيــة واألنــ
ملخـدِّرات  ورحَّب متكلّمون بالدراسـة الـيت نـشرها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين با           . باالنقراض

 عرب الوطنيـة يف قطـاع صـيد األمسـاك، وأعربـوا عـن       اجلرمية املنظَّمة عن ٢٠١١واجلرمية يف عام    
وأوصـى بعـض   . ٢٠١٢نـوفمرب  /تطلّعهم إىل اجتماع فريق اخلرباء املقرَّر عقده يف تشرين الثاين  

ــة    ــأنَّ تــسارع الــدول األطــراف يف اتفاقي بل التــصّدي  إىل حبــث ســاجلرميــة املنظَّمــةاملــتكلّمني ب
  .شكلة االجتار بالنفايات اخلطرةاجلماعي مل

ولفت بعض املتكلّمني االنتباه إىل أشكال حمـدَّدة مـن اجلرميـة البيئيـة، منـها الـصيد غـري           -٩٣
املشروع لوحيد القرن والتعدين غري القانوين، والحظوا أنَّ هـذه األشـكال مـن اجلرميـة مرتبطـة             

 غالبـاً متكلّمون إنَّ غسل العائـدات املتأّتيـة مـن هـذه اجلـرائم              وقال  . بالفساد والفوارق التنموية  
ــة    وقيــل إنَّ إحــدى االســتراتيجيات األساســية  . مــا يتــضَمن اســتخدام نظــم مــصرفية غــري رمسي

للتصّدي هلذه املشكلة تشمل إجراء تعديالت تـشريعية، ورصـد مـدى امتثـال قطـاع الـصناعة،                  
  .املوجوداتد والتعاون الدويل، مبا يف ذلك آليات استردا

وفيمــا يتعلــق بالقرصــنة البحريــة، نــوَّه متكلّمــون بأمهيــة بنــاء القــدرات املــستدامة يف جمــال     -٩٤
العدالة اجلنائية والبنية األساسية للسجون، واحلاجة إىل التعاون الدويل، مبا يف ذلك من خالل فريـق                

 تعقيــد أســاليب القرصــنة ولــوحظ أنَّ. االتــصال املعــين مبكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال  
وقيـل  . البحرية بدأ يتزايد تدرجيياً، كما تزايدت أعمال القرصـنة يف منـاطق معيَّنـة مثـل خلـيج غينيـا                 

إنَّ رّد اجملتمع الدويل ينبغي أن يتمثَّل يف بـذل جهـد مجـاعي للتـصّدي لألسـباب اجلذريـة للقرصـنة،           
  .ائدات التمويل والعوتفكيك الشبكات اإلجرامية الضالعة فيها، وجتفيف مصادر

والحــظ متكلّمــون أيــضا أنَّ اجلــرائم الــيت تنطــوي علــى االجتــار باألدويــة املغــشوشة أو   -٩٥
باألعــضاء البــشرية آخــذة بالتزايــد بــسبب حمدوديــة القــدرات الوطنيــة الالزمــة للتــصّدي هلــذه     

وأشـار  . اجلرائم واألربـاح الـضخمة الـيت ميكـن جنُيهـا مـن خـالل هـذه األنـشطة غـري القانونيـة               
 االستــضعاف الــشديد الــيت يعــاين منــها األشــخاص يف البلــدان الناميــة إزاء  حالــةمتكلّمــون إىل 

العمليات غري القانونية النتزاع أعضائهم، وبيَّنوا أنَّ هناك حاجة ماسَّة لتعزيـز التـدابري الدوليـة،                
مـا تـشكِّله األدويـة      وأشـار بعـض املـتكلّمني إىل        . بوسائل منها وضع املعـايري والقواعـد املالئمـة        

وأبـرز متكلّمـون الـدور      .  من هتديـد عـاملي ملـصداقية نظـم الرعايـة الـصحية وفعاليتـها               غشوشةامل
الذي يؤّديه التعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك جلنة اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا املعنيـة           

هـا املاسـحات احملمولـة      مبكافحة األدويـة املغـشوشة، واسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة، مبـا في             
  . عن األدوية املغشوشةللكشف
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التعاون الدويل، مع التركيز خصوصاً على تسليم اجملرمني واملساعدة   -اًسادس  
القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة وإنشاء السلطات 

    املركزية وتدعيمها
، يف ٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين األول ١٨ ظر املـؤمتر أثنـاء جلـسته الـسابعة، املعقـودة يف        ن  -٩٦

التعــاون الــدويل، مــع التركيــز خــصوصاً علــى تــسليم  " مــن جــدول األعمــال، املعنــون  ٤البنــد 
اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل ألغــراض املــصادرة، وإنــشاء الــسلطات 

البند، تقرير األمانـة عـن أنـشطة     وكان معروضاً على املؤمتر، للنظر يف هذا        ". عزيزهااملركزية وت 
 واجلرمية لترويج تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعـاون الـدويل   املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب  

  ).CTOC/COP/2012/9( عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  .قى ممثل األمانة كلمة استهالليةوأل  -٩٧
ــ  -٩٨ يُس الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل املــؤمتَر علــى مــداوالت الفريــق     وأطلــع رئ

وأبلغ املؤمتر أيضا بفريق خـرباء قـدم عروضـا عـن الـتخلص مـن       . العامل، وقدَّم عرضاً لتوصياته 
  .عائدات اجلرمية املصاَدرة وتقامسها واستخدامها

 إندونيـسيا، الـصني،     وألقى كلمة ممثلـو كـل مـن أنـدورا، سـري النكـا، كازاخـستان،                 -٩٩
  .االحتاد الروسي، الواليات املتحدة، مصر

  .وألقى كلمة املراقب عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  -١٠٠
  .األمريكية-يف البلدان اإليبرييةوألقى كلمة أيضاً املراقب عن مؤمتر وزراء العدل   -١٠١

    
    املداوالت    

ة استخدام االتفاقية كأساس قانوين منفرد أو مقترناً مبعاهـدات          أبرز عّدة متكلّمني أمهي     -١٠٢
ــدويل      ــة والتعــاون ال ــة املتبادل تعــاون دويل أخــرى ألغــراض تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانوني

وُشــدِّد علــى ضــرورة التنفيــذ التــام لألحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل يف   . ألغــراض املــصادرة
ــة، ــة رميــة املنظَّمــة اجل مــن أجــل مكافحــة  االتفاقي ــرز املتكلّمــون جــدوى تلــك   .  عــرب الوطني وأب

. األحكام يف مكافحة عدد كبري من األفعال اإلجرامية، مثل اجلرمية الـسيربانية وغـسل األمـوال               
  .ري املشروعة واسترداد املوجوداتكما أنَّ تلك األحكام تتيح مصادرة املوجودات غ

ل الذي يقوم به املكتب يف إعداد خالصـات         وأعرب عّدة متكلّمني عن تقديرهم للعم       -١٠٣
، وأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، ودليل املساعدة القانونيـة           اجلرمية املنظَّمة قضايا  
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 ائماملتبادلة وتسليم اجملرمني، والدليل اخلاص بالتعـاون الـدويل ألغـراض مـصادرة عائـدات اجلـر                
لك يف تيـسري إنـشاء الـشبكات اإلقليميـة الناشـطة يف             ودليل الـسلطات الوطنيـة املختـصة، وكـذ        

وأبـرز بعـض املـتكلّمني مـا حللقـات          .  عـرب الوطنيـة    اجلرميـة املنظَّمـة   ميدان التعاون على مكافحة     
ــاء القــدرات مــن فائــدة للممارســني فيمــا يتعلــق بــصياغة طلبــات املــساعدة       العمــل املتعلقــة ببن

  .رفة أولئك املمارسني باالتفاقيةادة مع املتبادلة، وأشاروا إىل ضرورة زيونيةالقان
ــة مــن أجــل حتــسني قــدرات       -١٠٤ ــرز املتكلّمــون احلاجــة إىل التــدريب واملــساعدة التقني وأب

الــسلطات الوطنيــة يف جمــال اســتخدام االتفاقيــة يف معاجلــة طلبــات املــصادرة وتــسليم اجملــرمني    
دوى شـبكات االتـصال احلاسـويب       وأكّد بعض املـتكلّمني علـى جـ       . واملساعدة القانونية املتبادلة  

 بواسطة الفيديو، وخصوصاً عندما ُتستعمل للحصول على شهادة شفوية مـن            تداولاملباشر وال 
  .لشهود، يف تيسري التعاون الدويلا

وأكَّد عّدة متكلّمني أنَّ التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والـدويل هـو عنـصر أساسـي                  -١٠٥
وشـّجعوا املمارسـني علـى تقاسـم املمارسـات اجليـدة       .  الوطنيـة   عـرب  اجلرمية املنظَّمـة  يف مكافحة   

  .من أجل مكافحة تلك اجلرمية مبزيد من الفعالية
وأشــار بعــض املــتكلّمني إىل كثــرة أنــواع اجلــرائم الــيت متكّنــوا مــن اســتخدام األحكــام    -١٠٦

اعدة القانونيـة   املتعلّقة بالتعاون الدويل من االتفاقية بشأهنا، سـواء مـن أجـل تقـدمي طلبـات املـس                 
  .املتبادلة أو للرّد عليها

وأملح بعـض املتحـدثني إىل أنَّ املعاهـدات الثنائيـة ال تـزال الزمـة يف حالـة البلـدان الـيت                         -١٠٧
جتعــل التعــاون مــشروطاً بوجــود معاهــدة والــيت ال تتَّخــذ مــن االتفاقيــة أساســاً قانونيــاً للتعــاون   

  .ة املتبادلةو املساعدة القانونيبشأن تسليم اجملرمني أ
وذكر بعض املتكلّمني أنَّ طلبات تسليم اجملرمني كثرياً ما ُترفَض دون أن تقدِّم الدولـة                 -١٠٨

 مـن االتفاقيـة تـشري إىل أنـه          ١٦ من املادة    ١٦متلقِّية الطلب إيضاحاً هبذا الشأن، مع أنَّ الفقرة         
 لدولــةن تتــشاور مــع ايتعــّين علــى الدولــة الطــرف متلقِّيــة الطلــب، قبــل أن تــرفض التــسليم، أ   
  .الطرف الطالبة عند االقتضاء لكي يتسّنى هلا تقدمي املعلومات ذات الصلة

    
    املساعدة التقنية  -اًسابع  

ــسابعة والثامنــة، املعقــودتني يف     -١٠٩ ــوبر / تــشرين األول١٨نظــر املــؤمتر، يف جلــستيه ال أكت
وكانـت الوثـائق التاليـة    ". يـة املـساعدة التقن  " من جـدول األعمـال، املعنـون         ٥، يف البند    ٢٠١٢

  :هذا البندمعروضة على املؤمتر للنظر يف 



 

44 V.12-57116 

 

CTOC/COP/2012/15

مــة إىل الــدول بــشأن تطبيــق اتفاقيــة  تقريــر األمانــة عــن املــساعدة التقنيــة املقدّ   )أ(  
 عـرب الوطنيـة علـى األشـكال واألبعـاد اجلديـدة للجرميـة               اجلرميـة املنظَّمـة   األمم املتحدة ملكافحـة     

  ؛)CTOC/COP/2012/7(املنظَّمة عرب الوطنية 
تقريــر األمانــة عــن تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم     )ب(  

  ؛)CTOC/COP/2012/10( عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةاملتحدة ملكافحة 
  ).CTOC/COP/2012/13(مذكّرة من األمانة عن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ) ج(  
رئــيُس فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة التقنيــة املــؤمتَر علــى     وأَطلــع   -١١٠

  .مداوالت الفريق، وقدَّم عرضاً لتوصياته لكي ينظر فيها املؤمتر
وأَطلع الرئيُس املـشارُك للمناقـشة املـشتركة املتعلقـة باملمتلكـات الثقافيـة، الـيت أجراهـا            -١١١

عين باملساعدة التقنية والفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل،             فريق اخلرباء احلكوميني العامل امل    
  . فيها املؤمترنظراملؤمتَر على ما جرى يف املناقشة، وقدَّم عرضاً للتوصيات الصادرة عنها لكي ي

  .الصني كلمتنيوألقى ممثِّال الواليات املتحدة و  -١١٢
عتني اليابــان وإيــران قِّللــدولتني املــودىل هبــا املراقبــان كمــا اســتمع املــؤمتر إىل كلمــات أ   -١١٣

  ).اإلسالمية-مجهورية(
    

    املداوالت  - ألف  
أعرب عدد من املتكلّمني عـن تقـديرهم السـتمرار املكتـب يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة                     -١١٤

ــة    ــذ اتفاقي ــدول يف جمــال تنفي ــة املنظَّمــة إىل ال ــا اجلرمي ــة هب ــضاً  .  والربوتوكــوالت امللحق ــوِّه أي   وُن
د بـه يف تقـدمي      زه املكتب مـن تقـدُّم باعتمـاده هنجـاً برناجميـاً مواضـيعياً وإقليميـاً ليـسترش                 مبا أحر 

  .املساعدة التقنية
وأكَّد املتكلّمون أيضاً على ضرورة العمل على أخذ أولويات البلدان واحتياجاهتـا مـن          -١١٥

 مـن املعلومـات املتعلقـة مبـا     وحثُّـوا املـؤمتَر علـى االسـتفادة املثلـى        . املساعدة التقنية بعني االعتبار   
منيبـوس  وَتبيَّن من احتياجـات إىل املـساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اسـتخدام براجميـة أ                

 الـيت صـدرت سـابقاً، وهـذا     واالسـتبيانات االستقصائية، وكذلك قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة        
 املكتـَب علـى تعمـيم املعلومـات         كمـا حثُّـوا   . من شأنه أن حيسِّن توجيه برامج املـساعدة التقنيـة         

 امليدانيـة،  اتبـه املتعلقة مبا َتبيَّن مـن احتياجـات إىل املـساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مك                
  .على مقدِّمي املساعدة التقنية احملتملني
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 عـرب الوطنيـة، ذُِكـَر أنـه         اجلرميـة املنظَّمـة   وفيما يتعلق باالستراتيجيات الوطنيـة ملكافحـة          -١١٦
 تقدمي مساعدة تقنية يف جمال بناء القدرات إىل البلـدان الناميـة، وأنـه ينبغـي إجـراء حـوار                     ينبغي

  . الحتياجات كل دولة وأولوياهتابني مقدِّمي املساعدة التقنية ومتلقِّيها، تبعاً
وأُشري إىل ما تنطوي عليـه أدوات املـساعدة التقنيـة، مبـا فيهـا األدوات الـيت اسـتحدثها                 -١١٧

   فائــــدة للممارســــني الــــذين يعــــاجلون مــــسأليت املــــساعدة القانونيــــة املتبادلــــة  املكتــــب، مــــن
  .وتسليم اجملرمني

وأُشري إىل فعالية االسـتعانة مبعاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة                       -١١٨
 وقيـل إنـه ينبغـي تـشجيع وتـدعيم جهـود تقـدمي املـساعدة               . اجلنائية يف توصيل املـساعدة التقنيـة      

 اجلرميـة املنظَّمـة   التقنية يف كل منطقة، من أجل دعم وتعزيز اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحـة               
  .عرب الوطنية

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - باء  

ــودة يف      -١١٩ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين األول١٩اعتم ــوبر / ت ، ٢٠١٢أكت
م مــن رئــيس فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل   ، مقــدَّ)CTOC/COP/2012/L.9(مــشروع قــرار 

ــة  ــساعدة التقني ــرار     . (املعــين بامل ــف، الق ــاب أل ــنص، انظــر الفــصل األول، الب ــى ال لالطــالع عل
   عــن اآلثــار املاليــة املترتبــة  ةًالقــرار، تــال ممثــل عــن األمانــة كلمــ  وعوقبــل اعتمــاد مــشر). ٦/٤

  )٢٩(.على اعتماده
    

    لقة بامليزانيةاملسائل املالية واملتع  -اًثامن  
، يف  ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩نظر املؤمتر، خالل جلسته التاسعة املعقـودة يف           -١٢٠
وكـان معروضـا علـى      ". املـسائل املاليـة واملتعلقـة بامليزانيـة       " مـن جـدول أعمالـه املعنـون          ٧البند  

ة بامليزانيـــة املـــؤمتر للنظـــر يف هـــذا البنـــد مـــذكرة مـــن األمانـــة بـــشأن املـــسائل املاليـــة واملتعلقـــ  
)CTOC/COP/2012/13.(  

  .وألقى ممثل األمانة كلمة استهاللية  -١٢١
    

───────────────── 
  .املرجع نفسه، املرفق الرابع )29( 
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    ت للدورة السابعة للمؤمترقَّجدول األعمال املؤ  -اًتاسع  
ــوبر / تــشرين األول١٩نظــر املــؤمتر يف جلــسته العاشــرة، املعقــودة يف     -١٢٢ ، يف ٢٠١٢أكت
ــد  ــون   ٧البن ــسابعة  جــدول األعمــال "  مــن جــدول األعمــال، املعن ــؤمتر ال ــدورة امل ".  املؤقــت ل

وأعدت األمانة مشروع جدول األعمال املؤقّت لدورة املـؤمتر الـسابعة بالتـشاور مـع املكتـب،                 
  . النظام الداخلين م٨وفقاً للمادة 

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر    

، جدول  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩اعتمد املؤمتر يف جلسته العاشرة، املعقودة يف          -١٢٣
لالطـالع علـى الـنص، انظـر الفـصل األول، البـاب بـاء،               . (األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السابعة    

  .٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٠إىل  ٦وقرر املؤمتر أن يعقد دورته السابعة من ) .٦/١املقرر 
    

    مسائل أخرى  -اًعاشر  
  . مل تطرح يف املؤمتر مسائل أخرى  -١٢٤

    
    ختذه املؤمتراإلجراء الذي ا    

ــودة يف      -١٢٥ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين األول١٩اعتم ــوبر / ت ، ٢٠١٢أكت
لالطـالع علـى الـنص،      . (عسَّـ مقدم مـن املكتـب املو     ) CTOC/COP/2012/L.11(مشروع مقرر   

وقبــل اعتمــاد القــرار، تــال ممثــل األمانــة العامــة ) .٦/٢انظــر الفــصل األول، البــاب بــاء، املقــرر 
  )٣٠(. املترتبة على اعتمادهاليةة بشأن اآلثار املكلم
م دَّمقـ ) CTOC/COP/2012/L.12(واعتمد املؤمتر أيضا يف جلسته العاشرة مشروع مقرر            -١٢٦

  ).٦/٣لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب باء، املقرر . (عسَّمن املكتب املو
    
    ادسةاعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الس  -حادي عشر

اعتمـــــد املـــــؤمتر يف جلـــــسته العاشـــــرة، التقريـــــر عـــــن أعمـــــال دورهتـــــا الـــــسادسة   -١٢٧
)CTOC/COP/2012/L.1و Add.1  إىلAdd.9(بصيغته املعدلة شفويا ،.  
 

───────────────── 
  . املرفق اخلامساملرجع نفسه، )30( 


