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   ة األمم املتحدة ملكافحة اجلرميةتقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقي  
   ورته اخلامسة، املعقودة يف فيينا عرب الوطنية عن دنظّمةامل

         ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٢ إىل ١٨من 
  احملتويات
 الصفحة    

  ٥...............................................................ؤمتر  امل  رات اليت اختذها            القرارات واملقرّ          -أوالً
  ٥..................................................................................القرارات -ألف 
 عرب الوطنية والربوتوكوالت نظّمةكفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل -٥/١ 

  ٥................................................................................امللحقة هبا
تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية  -٥/٢ 

  ٩..............................................طنية عرب الونظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
  تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل التفاقية  -٥/٣ 

  ١٤............................................. عرب الوطنيةنظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
  ١٨............صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة -٥/٤ 
 عرب الوطنية والربوتوكوالت نظّمة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املاستعراض -٥/٥ 

  ٢٣................................................................................هبا  امللحقة
 نظّمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املمنتنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية  -٥/٦ 

  ٤٨...............................................................................الوطنية عرب
  ٥١................................علقة باملمتلكات الثقافية عرب الوطنية املتنظّمةمكافحة اجلرائم امل -٥/٧ 
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 الصفحة    

 نظّمةتنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل -٥/٨ 
  ٥٣...............................................................................الوطنية عرب

  ٥٦...................................................................................نرااملقّر  -باء 
  ٥٧................................................جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السادسة -٥/١ 
  ٥٨..........................................................................إنشاء جلنة جامعة -٥/٢ 
  ٥٩...................................................................................... الدورةتنظيم -ثانياً

  ٥٩.............................................................................افتتاح الدورة -ألف 
  ٥٩.....................................................................انتخاب أعضاء املكتب  -باء 
  ٥٩.......................................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 
  ٦٠...................................................................................احلضور -دال 
  ٦١....................................................اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  -هاء 
  ٦٢....................................................................................الوثائق  -واو 
  ٦٢...............................................................................اجلزء الرفيع املستوى -ثالثاً

  ٦٢.................................................................يع املستوىافتتاح اجلزء الرف -ألف 
  ٦٢......املناقشة العامة يف إطار اجلزء الرفيع املستوى بشأن األشكال اجلديدة واملستجّدة من اجلرمية  -باء 
  ٦٣....................................................... اجلزء الرفيع املستوى واختتامهحصيلة -جيم 
  ٦٥.....................................................................................املناقشة العامة -رابعاً
  ٦٩...... عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبانظّمةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل -خامساً

  ٦٩...................................... عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل -ألف 
  ٧١.................... االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالومعاقبةبروتوكول منع وقمع   -باء 
  ٧٤.......طريق الرب والبحر واجلومشاورات اخلرباء بشأن بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن  -جيم 
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة  -دال 

  ٧٦..............................................................................مشروعة غري
  ٧٩..........................النظر يف اآلليات املمكنة الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا -سادساً

  ٧٩.................................................................................املداوالت -ألف 
  ٨١..................................................................ء الذي اختذه املؤمتراإلجرا  -باء 
  ٨١....................................................................................املساعدة التقنية -سابعاً
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 الصفحة    

  ٨٢.................................................................................املداوالت -ألف 
  ٨٤..................................................................اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  -باء 
  ٨٤..............مشاورات اخلرباء بشأن استخدام االتفاقية من أجل التصّدي لألشكال املستجّدة من اجلرمية -ثامناً

  ٨٥.................................................................................املداوالت -ألف 
  ٨٧.................................................................. املؤمتراإلجراء الذي اختذه  -باء 
التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل  -تاسعاً

  ٨٨...............................................ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها
  ٨٩.................................................................................املداوالت -ألف 
  ٩٠..................................................................اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  -باء 
  ٩٠......................................................................ة واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالي -عاشراً

  ٩٠.........................................................................................املداوالت 
  ٩١.......................................................جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السادسة -حادي عشر

  ٩١..........................................................................اإلجراء الذي اختذه املؤمتر 
  ٩١.....................................................................................مسائل أخرى -ثاين عشر

  ٩٢..........................................................................اإلجراء الذي اختذه املؤمتر 
  ٩٢..............................................................اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته اخلامسة -ثالث عشر

    
  املرفقات

  

كفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية "ح املعنون بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ -األول
  ٩٣......................................................" عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبانظّمةامل

ألشخاص، وخباصة تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار با"بيان مايل بشأن مشروع القرار املعنون  -الثاين
  ٩٥...................." عرب الوطنيةنظّمةالنساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب  تنفيذ بروتوكول" مشروع القرار املنقّح املعنون بيان مايل بشأن -الثالث
  ٩٨........................." عرب الوطنيةنظّمةكافحة اجلرمية املالتفاقية األمم املتحدة مل لوالبحر واجلو، املكّم

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية "ح املعنون بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ -الرابع
  ١٠٠..................................................................."واالجتار هبا بصورة غري مشروعة

 عرب نظّمةمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املاستعراض تنفيذ اتفاقية األ"ح املعنون بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ -اخلامس
  ١٠٣..................................................................."الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
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 الصفحة    

تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة "بيان مايل بشأن مشروع القرار املعنون  -السادس
  ١٠٦................................................................" عرب الوطنيةنظّمةملكافحة اجلرمية امل

 عرب الوطنية املتعلقة نظّمةمكافحة اجلرائم امل" املعنون املنقّحشأن مشروع القرار بيان مايل ب -السابع
  ١٠٨..............................................................................."الثقافية باملمتلكات

تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم "ح املعنون بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ -الثامن
  ١٠٩........................................................."يةعرب الوطن نظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل

  ١١٣............................................"إنشاء جلنة جامعة" املعنون املقرَّرن مشروع أبيان مايل بش -التاسع
  ١١٤.........................................قائمة الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة -العاشر
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      ؤمتراملرات اليت اختذها القرارات واملقّر -أوالً 
    القرارات  - ألف 

 عــرب الوطنيــة نظّمــةألمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املاعتمــد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة ا  -١
 تــشرين ٢٢ إىل ١٨ان دورتــه اخلامــسة الــيت ُعقــدت يف فيينــا يف الفتــرة مــن  ت التاليــة إبَّــاراالقــر
  :٢٠١٠أكتوبر /األول

    
      ٥/١القرار     
 عرب الوطنية نظّمةكفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  

    والربوتوكوالت امللحقة هبا
  عرب الوطنية،نظّمةإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

 يوافــق الــذكرى الــسنوية العاشــرة العتمــاد اتفاقيــة األمــم  ٢٠١٠ أن عــام إذ يــستذكر  
  )١( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،نظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 يف اعتبــاره أمهيــة كفالــة االنــضمام العــاملي إىل االتفاقيــة والربوتوكــوالت       وإذ يــضع  
 امللحقة هبا وتنفيذها على حنو تام،

 تأكيد أمهية االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا باعتبارها األدوات الرئيـسية           وإذ يعيد   
 ، عرب الوطنيةنظّمةاملتاحة للمجتمع الدويل ملكافحة اجلرمية امل

 باجلهود اليت بذلتها الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا            وإذ يقرّ   
 وإذ يسلّم بضرورة بذل املزيد من اجلهود لالستفادة من تلك الصكوك استفادة تامة وفّعالة،

 عــرب نظّمــة بأمهيــة االجتمــاع الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة بــشأن اجلرميــة املوإذ ينــّوه  
 ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٧الوطنيــة واحلــدث اخلــاص باملعاهــدات اللــذين عقــدا يف نيويــورك يف  

ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــؤّر٦٤/١٧٩عمــال بق ــسمرب / كــانون األول١٨خ  امل  وكــذلك ،٢٠٠٩دي
 تـــشرين ١٨ الـــذي انعقـــد يف فيينـــا يف للمـــؤمتراجلـــزء الرفيـــع املـــستوى مـــن الـــدورة اخلامـــسة  

ها جهوداً مشتركة إضافية يبـذهلا اجملتمـع الـدويل للتـصدي للجرميـة              ، بوصف ٢٠١٠أكتوبر  /األول

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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 عــرب الوطنيــة، وهــي هتــدف إىل تــشجيع االنــضمام العــاملي إىل االتفاقيــة والربوتوكــوالت  نظّمــةامل
 امللحقة هبا وتوثيق التعاون الدويل،

ــ عــرب الوطنيــة جبوانبــها املتعــدّ نظّمــة أن اجلرميــة املوإذ يــستذكر   ت أحــد دة األبعــاد كان
حمــاور تركيــز مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الــذي ُعقــد يف     

، والدورة التاسعة عشرة للجنـة منـع        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩ إىل   ١٢سلفادور، الربازيل، من    
ول ، وأن الـد   ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢١ إىل   ١٧اجلرمية والعدالة اجلنائيـة الـيت ُعقـدت يف فيينـا مـن              

األعــضاء قــد دعــت يف كلتــا املناســبتني إىل العمــل علــى زيــادة اجلهــود املبذولــة مــن أجــل منــع   
 اجلرمية وتعزيز العدالة اجلنائية،

 عـرب الوطنيـة يف   نظّمـة  ظهـور أشـكال وأبعـاد جديـدة للجرميـة امل        مع القلـق   وإذ يالحظ   
فيـه أن االتفاقيـة، باعتبارهـا       ، الـذي أكّـد      ٤/٢العقد األخري، مثلما أشار إليـه املـؤمتر يف مقـّرره            

صكاً عاملياً معموالً به على نطاق واسـع، تـوفّر أوسـع جمـال للتعـاون علـى التـصدي لألشـكال                       
  عرب الوطنية،نظّمةالقائمة واملستجّدة من اجلرمية امل

 علـى حقـوق   نظّمـة  بـالغ القلـق بـشأن اآلثـار الـسلبية الـيت تتركهـا اجلرميـة امل            وإذ يساوره   
 وتنوعهـا وجوانبـها     نظّمـة ة القانون واألمن والتنمية، وبشأن مدى تعقُّد اجلرميـة امل         اإلنسان وسياد 

 العابرة للحدود وارتباطها بأنشطة إجرامية أخرى وباألنشطة اإلرهابية يف بعض احلاالت،

 بأن االتفاقية توفّر أساسا فريداً للتعاون الـدويل يف خمتلـف جوانـب مكافحـة             وإذ يسلّم   
  عرب الوطنية وتنطوي يف هذا الشأن على إمكانات مل تستغلّ بعد،نظّمةاجلرمية امل

 بــأن املــساعدة التقنيــة مقــّوم أساســي لــضمان التنفيــذ الفّعــال ألحكــام ًوإذ يــسلّم أيــضا  
 االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،

  باحلاجة إىل احلصول على معلومات دقيقـة عـن االجتاهـات واألمنـاط العامليـة            ُيسلِّموإذ    
 اجلديـدة واملـستجّدة، وباحلاجـة إىل        نظّمـة للجرمية، مبا يف ذلك معلومات عن أشكال اجلرميـة امل         

 ،ونطاق تلك البيانات واكتماهلا نظّمةحتسني نوعية البيانات املتعلقة باجلرمية امل

 الـذي يتـضّمن فريقـا مـن     ي التجـريب  باهتمام بدء تنفيذ برنامج االسـتعراض  ظوإذ يالح   
 ،الربنامج املتطّوعة من خمتلف اجملموعات اإلقليمية والتقرير املرحلي عن ذلك الدول األطراف

/  تــشرين األول٢٢خ  املــؤّر٥/٥، يف قــراره لقــرار الــذي اختــذها يؤكّــد جمــّدداً  -١  
 :بشأن إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية من أجل ما يلي، ٢٠١٠أكتوبر 
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ع آلية أو آليات ملـساعدة املـؤمتر يف اسـتعراض           النظر يف اخليارات املمكنة لوض      )أ(  
والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا     عـرب الوطنيـة   نظّمـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل        تنفيذ اتفاقية   

 )٢(؛واستكشاف تلك اخليارات وتقدمي مقترحات إلنشاء تلك اآللية أو اآلليات

ك ومبــادئ توجيهيــة إعــداد اإلطــار املرجعــي آلليــة أو آليــات االســتعراض تلــ   )ب(  
للخرباء احلكوميني وخمطط أساسي لتقارير االستعراض القُطري للنظر فيهـا واعتمادهـا احملتمـل               

 أثناء دورة املؤمتر السادسة؛

مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة علـى مواصـلة عملـه،              يشّجع    -٢  
ــة نظّمــةاجلرميــة املبالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، للتــصدي لألخطــار الــيت تثريهــا        عــرب الوطني

سيما فيما يتعلق مبختلف أشكال اجلرمية اليت تقع ضمن نطاق االتفاقيـة والـيت متثّـل شـاغالً                   وال
 مشتركاً للدول األطراف؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة أن يقـوم، بالتـشاور              يطلب  -٣  
ة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة  مــع الــدول األعــضاء وبالتعــاون مــع معاهــد شــبك 

 تتـسم  نظّمـة اجلنائية، بتعزيز العمل على مجع وحتليل وتقدمي بيانات عن اجتاهات وأمناط اجلرمية امل      
  من االتفاقية؛٢٨بالدقة واملوثوقية والقابلية للمقارنة، وفقاً ألحكام املادة 

 باملخــدرات واجلرميــة مواصــلة  إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين يطلــب أيــضاً  -٤  
ــها حــسب        ــة وتكميل ــة واإلقليمي ــشطة الوطني ــربامج واألن ــة دعــم ال ــة بغي ــساعدة التقني تقــدمي امل

  عرب الوطنية؛نظّمةاحتياجات الدول األعضاء يف جمال مكافحة اجلرمية امل

 إىل فريق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة                  يطلب  -٥  
ــضع    التق ــة، أن ي ــذ االتفاقي ــق بتنفي ــا يتعل ــة، فيم ــضاء، ني ــىن بُت اســتراتيجية ، حــسب االقت ــز ع تعزي

مبادرات املساعدة التقنية وتروجيها بفعالية، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات              
واجلرمية أن يواصـل العمـل علـى اسـتحداث أدوات للمـساعدة التقنيـة تّتـسم بدرجـة رفيعـة مـن                 

املــضافة، مثــل األدلــة اإلرشــادية وخالصــات الــسوابق القــضائية ذات الــصلة والتعليقــات  القيمــة 
القانونية بشأن الصكوك ككل وبشأن مسائل معّينة مثل املساعدة القانونية املتبادلـة واملـصادرة،              

ؤمتر بني احلني واآلخر أو أحد أفرقته العاملة أو يراه مفيـداً، وذلـك ابتغـاء                املحسب ما قد يطلبه     
حتسني قدرة الدول على تنفيـذ واسـتخدام االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا وزيـادة فعاليـة                    

  عرب الوطنية؛نظّمةأنشطة املساعدة التقنية للمكتب ملكافحة اجلرمية امل

───────────────── 
  .املرجع نفسه )2(  
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 باجلهود املبذولة حالياً لوضع هنج برناجمي متكامل يشمل بـرامج مواضـيعية             يقّر  -٦  
تب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف جمـال تقـدمي املـساعدة             وإقليمية لتنفيذ واليات مك   

املعيارية والتقنية، ويشّجع الدول األطراف على االستفادة مـن أنـشطة املـساعدة التقنيـة املتـضّمنة         
  عرب الوطنية؛نظّمةيف برامج املكتب اإلقليمية لزيادة التعاون اإلقليمي يف مكافحة اجلرمية امل

الــدول األطــراف علــى تقــدمي تربعــات كافيــة إىل احلــساب الــذي فُــتح   ّحيــث   -٧  
 مـن االتفاقيـة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة،        ٣٠املـادة  مـن   ) ج) (٢(عمالً بأحكام الفقرة    

خـارج امليزانيـة مـن أجـل        مـن    إىل توفري موارد     ويدعو الدول األعضاء واجلهات املاحنة األخرى     
 جراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة؛هذا القرار وفقاً للقواعد واإل

 من االتفاقية ويشّجعها علـى وضـع        ٣١ انتباه الدول األطراف إىل املادة       يوّجه  -٨  
  عرب الوطنية؛نظّمةسياسات وتدابري مناسبة هتدف إىل منع اجلرمية امل

 مواصلة تبادل املعلومـات واخلـربات واملمارسـات حـول تطبيـق االتفاقيـة            يقّرر  -٩  
 عـرب الوطنيـة الـيت تقـع ضـمن نطـاق االتفاقيـة               نظّمـة شكال واألبعاد اجلديـدة للجرميـة امل      على األ 

والــيت متثّــل شــاغالً مــشتركاً للــدول األطــراف، وحتقيقــا هلــذه الغايــة، يطلــب إىل فريــق اخلــرباء    
اون احلكوميني العامل املفتوح العضوية املعين بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلـة والتعـ             

الــدويل ألغــراض املــصادرة أن يتبــادل أيــضا املعلومــات واخلــربات واملمارســات بــشأن تطبيــق     
  عرب الوطنية؛نظّمةاالتفاقية على األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية امل

 بعقد اجتماع لفريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتـوح العـضوية املعـين          يرّحب  -١٠  
لقانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل ألغـراض املـصادرة أثنـاء انعقـاد                بتسليم اجملـرمني واملـساعدة ا     

الدورة اخلامسة للمـؤمتر، ويطلـب إىل األمانـة أن تـنظّم اجتماعـات مماثلـة كجـزء اعتيـادي مـن                      
دورات املؤمتر وأن تواصل جهودها الرامية إىل تيسري التعاون األقـاليمي والتـرابط الـشبكي بـني             

 أطراف االتفاقية؛

الدول األطراف على العمل، ضمن منظومة األمم املتحـدة، علـى تعزيـز             حيثّ    -١١  
 عـرب الوطنيـة، ويطلـب       نظّمـة اختاذ إجراءات استراتيجية واستباقية وشاملة يف مكافحة اجلرمية امل        

إىل األمانــة أن تطلـــع املـــؤمتر، يف دورتــه الـــسادسة، علـــى التــدابري املتخـــذة إلدراج إجـــراءات    
 عــرب الوطنيــة يف صــلب عمــل منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما يف   نظّمــةمكافحــة اجلرميــة امل

  .سياق حقوق اإلنسان وسيادة القانون واألمن والتنمية
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      ٥/٢القرار     
تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء     

       عرب الوطنيةنظّمةواألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
   عرب الوطنية،نظّمةإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             ٣٢دة إليـه يف املـادة        املهام املسنَ  إذ يستذكر   
ألطـراف علـى تعزيـز     اليت أُنـشئ املـؤمتر عمـالً هبـا لتحـسني قـدرة الـدول ا        )٣( عرب الوطنية،  نظّمةامل

واستعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يشمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة            
  )٤(،نظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل األمم ملكّمل التفاقيةالنساء واألطفال، 

وقـرارات  ؛ ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين األول ١٧، املؤّرخ ٤/٤ مقّرره  ًوإذ يستذكر أيضا    
خ ، املــؤّر٦١/١٨٠، و٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩خ ، املــؤّر٦١/١٤٤ عيــة العامــةاجلم
، ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ١٨خ ، املـؤرّ ٦٣/١٩٤، و٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠
ّدمني  املقــالتقريــرين، وبعــد النظــر يف ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨خ املــؤّر، ٦٤/١٧٨و

 والتقريـر املقـدَّم مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين               األشخاصمن األمانة بشأن مكافحة االجتار ب     
ــق العامــل    ــشطة الفري ــة   )٥(،باالجتــار باألشــخاص عــن أن  وإذ يأخــذ يف احلــسبان اعتمــاد اجلمعي

، خطة عمل األمـم املتحـدة العامليـة        ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠خ   املؤرّ ٦٤/٢٩٣العامة، يف قرارها    
  ملكافحة االجتار باألشخاص،

بنتــائج مــشاورات اخلــرباء احلكــوميني الــيت أُجريــت أثنــاء اجتمــاع الفريــق   يرّحــب وإذ  
  العامل املعين باالجتار باألشخاص ويف دورة املؤمتر اخلامسة،

  الدولية ذات الصلة، واإلقليمية بروتوكول االجتار باألشخاص وسائر الصكوك يستذكر وإذ  

املي الرئيـسي امللـزم قانونـا     بأن بروتوكول االجتار باألشخاص هو الصك العـ    يسلّم وإذ  
  ملكافحة االجتار باألشخاص،

ف وانعـدام تكـافؤ   االقتصادية، مثـل الفقـر والتخلّـ   -ره العوامل االجتماعية ما توفّوإذ يدرك   
د على ضرورة أن تسعى السياسات الشاملة       يشّدإذ  الفرص، من تربة خصبة لالجتار باألشخاص، و      

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )3(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد  )4(  
  )5( CTOC/COP/2010/5 وCTOC/COP/2010/6و CTOC/COP/2010/11.  
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جتماعية واالقتـصادية والـصحية والتعليميـة وسياسـات العدالـة           ملنع اجلرمية بالتآزر مع السياسات اال     
  ،وحقوق اإلنسان إىل معاجلة األسباب اجلذرية جلرمية االجتار باألشخاص

ــد     ــن جدي ــد م ــسية  وإذ يؤكّ ــني املقاصــد الرئي ــن ب ــدول     أن م ــدرة ال ــؤمتر حتــسني ق للم
هـود الدوليـة املبذولـة      األطراف على مكافحة االجتار باألشخاص وأن املؤمتر ينبغي أن يقـود اجل           

  يف هذا اخلصوص،

اجلهود اليت بذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية خالل عـامي            ب بوإذ يرحّ   
ة حلقات عمل تدريبية يف جمال التحقيق يف         من أجل بناء قدرات الدول بتنظيم عدّ       ٢٠١٠ و ٢٠٠٩

ايـة الـضحايا وإذكـاء الـوعي بـشأن االجتـار           قضايا االجتار باألشخاص ومالحقة مرتكبيـه قـضائياً ومح        
  ، فيهم النساء واألطفالن مب،ضة للخطر الفئات السكانية املعّرلدىسيما   وال،باألشخاص

 حـاالت اجتـار باألشـخاص بغـرض      إزاء تزايد عدد ما يبلـغ عنـه مـن     وإذ يساوره القلق    
حــة االجتــار باألعــضاء ، حــسبما ورد يف تقريــر األمــني العــام املتعلــق مبنــع ومكافئهمعــضاأنــزع 

   والذي خلص إىل وجود نقص يف املعلومات املوثوقة يف هذا الشأن،)٦(،البشرية واملعاقبة عليه

الجتـار  ا بالدراسة املشتركة بـني جملـس أوروبـا واألمـم املتحـدة املعنونـة                وإذ حييط علماً    
ي أحـدث دراسـة      وهـ  )٧(، نزع أعضائهم  ألغراضباألعضاء واألنسجة واخلاليا واالجتار بالبشر      

 / تـشرين الثـاين    ٣خ   املـؤرّ  ،٦٣/١٤، وقد صدرت عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة           باملوضوعتعىن  
  ،التعاون بني األمم املتحدة وجملس أوروبابشأن  ،٢٠٠٨نوفمرب 

ــ   ــة   دوإذ يؤكّ ــة مواصــلة هيئــات األمــم املتحــدة تنفيــذ مدون ــ  قواعــد علــى أمهي سلوك ال
توقـع  ُي الـيت    ٥سـيما املـادة      وال ، التابعـة لألمانـة العامـة      ترياتملـش شعبة ا  اليت وضعتها لموردين  ل

  ،من مجيع املوردين حظر عمل السخرةمبوجبها 

بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار           الدول اليت مل تصّدق بعـد علـى       حيثّ    -١  
األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    ، املكّمــل التفاقيــة  باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال   

 أو مل تنـــضم إليـــه، علـــى أن تنظـــر، علـــى ســـبيل األولويـــة، يف التـــصديق عليـــه أو  )٨(،نظّمـــةامل
  االنضمام إليه؛

───────────────── 
  )6( E/CN.15/2006/10.  
  )7( Council of Europe and the United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in 

Human Beings for the Purpose of the Removal of Organs (Strasbourg, Council of Europe, 2009).  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )8(  
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ــأن ملِّيــس  -٢   ــد     ب ــان ق ــان متمايزت االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين جرميت
تشتركان أحيانـاً يف بعـض الـسمات لكنـهما تتطلبـان يف معظـم احلـاالت تـدابري تـصد منفـصلة                       

  ؛ني والعمليات والسياسات العامةعلى صعيد القوان

يوليـه  / متوز ٣٠، املؤّرخ   ٦٤/٢٩٣ اجلمعية العامة لألمم املتحدة      بقرار بيرّح  -٣  
، مرفقـة بـذلك   خطة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص       ، بشأن   ٢٠١٠

توسـيع  ى  أن خطـة العمـل العامليـة سـوف تـشّجع علـ            القرار، وال سـيما أهـدافها الـستة، ويـرى           
ــرة  ــذه    دائ ــى برتوكــول االجتــار باألشــخاص وتنفي ــصديق عل ــشغيل الفّعــ  الت ــع إىل الت ال ، ويتطل

  لصندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات لضحايا االجتار، وخباصة النساء واألطفال؛

ويوصـي األمانـة بـأن تتـشاور      العاملية ملكافحـة االجتـار بالبـشر         باملبادرة ًعلما حييط  -٤  
  ؛ول األعضاء قبل الشروع يف أي مبادرة من هذا القبيل هبدف ضمان مشاركة أوسع فيهامع الد

مبــا قــام بــه الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك     يرّحــب  -٥  
، ٢٠٠٩أبريــل / نيـسان ١٥ و١٤اجتماعاتــه الـيت عقـدها يــومي   الفريـق، الناجتــة عـن   توصـيات  

  )٩(؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩، ويف ٢٠١٠ر يناي/ كانون الثاين٢٩ و٢٧ويومي 

الـــدول إىل التعـــاون بفعاليـــة يف معاجلـــة األســـباب اجلذريـــة لالجتـــار       يـــدعو   -٦  
مـسأليت العـرض والطلـب      ومن منظور متوازن يشمل معاجلـة       باألشخاص بطريقة تعاونية وشاملة     

  ؛على السواء كخطوة على طريق حتسني تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص

مت يف إطــار بروتوكــول االجتــار  االلتزامــات التاليــة الــيت قــّد علــىجمــّدداً ديؤكّــ  -٧  
  :باألشخاص

اإلداري الداخلي على تـدابري     أو  تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوين          )أ(  
ر لــضحايا االجتــار باألشــخاص، يف احلــاالت الــيت تقتــضي ذلــك، مــساعدات لتمكينــهم مــن   تــوفِّ

اغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة مـن اإلجـراءات اجلنائيـة ضـد         عرض آرائهم وشو  
  اجلناة مبا ال ميس حبقوق الدفاع؛

 على تدابري تتيح لضحايا   ة الداخلي ة القانوني النظمتكفل كل دولة طرف احتواء        )ب(  
  ؛االجتار باألشخاص إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت تكون قد حلقت هبم

───────────────── 
  )9( CTOC/COP/2010/6.  



 

12 V.10-58209 
 

CTOC/COP/2010/17

 أو حتـسني بـرامج       أو تطـوير   تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنـشاء          )ج(  
تدريبية خاصة للعـاملني يف أجهزهتـا املعنيـة بإنفـاذ القـانون، ومنـهم أعـضاء النيابـة العامـة وقـضاة                       
ــع جــرائم االجتــار باألشــخاص        ــاملني املكلفــني مبن ــن الع ــو اجلمــارك وغريهــم م ــق وموظف  التحقي

  ؛تها ومكافحهاوكشف

تنظــر كــل دولــة طــرف يف رصــد سياســاهتا وتــدابريها الفعليــة ملكافحــة االجتــار    )د(  
  باألشخاص ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا؛

تـدابري، مثـل   غريهـا مـن ال  تـشريعية أو  التـدابري   التعتمد كل دولة طرف أو تعـّزز          )ه(  
لثقافية، بوسائل منها التعاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف، مـن            التدابري التعليمية أو االجتماعية أو ا     

أجل صد الطلب الذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، الـيت                 
  ؛تفضي إىل االجتار

  : الدول على النظر يفعيشّج  -٨

االجتـار  تطبيق هنج متمركز حول الضحايا يف تدابريها الوطنية املّتخذة ملكافحـة              )أ(  
  باألشخاص، مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان املكفولة لضحايا هذا الضرب من االجتار؛

ــائر         )ب(   ــصة وس ــسلطات املخت ــني ال ــا ب ــسيق أو تعزيزمهــا فيم ــاون والتن ــة التع إقام
جهـود  تعزيـز  أجهزة إنفاذ القانون ملكافحة االجتار باألشخاص، بوسائل منـها، عنـد االقتـضاء،         

 ٣حقيق واملالحقة القضائية يف قضايا االجتار باألشخاص وفقاً ملا تنص عليـه املـادة               التعاون والت 
من بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك، علـى اخلـصوص، تعزيـز التـدابري يف جمـاالت            
ــانون وإجــراء        ــاذ الق ــاون أجهــزة إنف ــة وتقاســم املعلومــات وتع ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــل امل مث

   عرب الوطنية؛نظّمةركة، وفقاً ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املالتحقيقات املشت

الــيت العــام بــشأن النتــائج املؤذيــة الســتخدام الــسلع واخلــدمات  وعي الــإذكــاء   )ج(  
  ؛يا السخرة وسائر أشكال االستغاللينتجها ضحا

م املتحـدة   حتسني االستفادة مـن األدوات واملـواد الـيت اسـتحدثها مكتـب األمـ                )د(  
 العاملــة يف جمــال ذات الــصلةاملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ر ئســااملعــين باملخــدرات واجلرميــة و
  مكافحة االجتار باألشخاص؛

 مع تشريعاهتا الداخلية، عدم معاقبة املتجر مبا يتماشىأن تكفل الدولة الطرف،   )ه(  
ضـهم لالجتــار  يجــة مباشـرة لتعرّ هبـم أو مالحقتـهم قــضائياً علـى أفعـال يكونــوا قـد ارتكبوهـا كنت      

  ؛وضمان أن تتبىن القوانني واملبادئ التوجيهية والسياسات العامة الداخلية بوضوح هذا املبدأ
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 الدول األطراف على النظر يف قرار جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                عيشّج  -٩  
  :ى القيام مبا يليالذي حتض فيه اللجنة احلكومات عل، ٢٠١٠مايو / أيار٢١، املؤّرخ ١٩/٤

حتسني التدابري الوقائية وتثبـيط الطلـب الـذي حيفِّـز االسـتغالل جبميـع أشـكاله                   )أ(  
بالــضرر الــذي ويفــضي إىل االجتــار باألشــخاص، بغيــة القــضاء عليــه، وإذكــاء الــوعي، مــن مث،  

 ادإجيـ ، طاملا أهنم هم املسؤولون عـن  هذا االجتار أو مستهلكوه أو مستخدموه     زبائن   يتسبب به 
  ؛ عليهالطلب

نظـــر، ضـــمن إطـــار تـــشريعاهتا الوطنيـــة وضـــمن تـــدابري أخـــرى، يف تطبيـــق ال  )ب(  
 عــن يــستفيدونعقوبــات جنائيــة أو عقوبــات أخــرى علــى املــستهلكني أو املــستخدمني الــذين  

  ؛ االستغالليف أي نوع منباألشخاص  خدمات ضحايا االجتار  منعمد وعن علم

األساسـية الـواردة   عملها يف جمال حتليـل املفـاهيم   األمانة أن تواصل  إىل  يطلب  -١٠  
   برتوكول االجتار باألشخاص؛يف

ــة، يف حــدود املــوارد املتاحــة، أن تقــدّ  يطلــب أيــضاً   -١١   ملــؤمتر يف م إىل ا إىل األمان
األعمـال أو   تصدي للطلب علـى     عن أفضل املمارسات يف ال    أمثلة   يضمتقريراً   ،دورته السادسة 

 بروتوكـول االجتـار    للتعريـف الـوارد يف    حتفّز استغالل اآلخرين وفقاً     ليت  املنتجات ا  وأاخلدمات  
، إن أمثلـــة مـــن هـــذا القبيـــلم إىل األمانـــة تقـــّدأن باألشـــخاص، ويـــدعو الـــدول األعـــضاء إىل 

  ؛ العمليةتلك قبل دورة املؤمتر السادسة من أجل تيسري وجدت،

األشـخاص بغـرض نـزع       إىل اجتمـاع فريـق مـن اخلـرباء بـشأن االجتـار ب              يتطلّع  -١٢  
أعضائهم وسائر أشكال االجتار باألعضاء البشرية، من املزمع أن يعقـده مكتـب األمـم املتحـدة         
املعــين باملخــدرات واجلرميــة قبــل انعقــاد دورة املــؤمتر الــسادسة، ويطلــب، يف هــذا الــشأن، أن     

ألمنـاط اجلديـدة   يتناول فريق اخلرباء مسألة اجلرائم من هـذا النـوع هبـدف اسـتبانة االجتاهـات وا        
  والظروف اليت تسهم يف وقوعها؛

 الـدول األعـضاء والـدول املمثلـة مبـراقبني يف دورات املـؤمتر واملنظمـات                 يدعو  -١٣  
 بــشأنبيانــات اإلحــصائية املتاحــة بال إىل تزويــد األمانــة مبعلومــات حديثــة وذات الــصلةالدوليــة 

دة  حتـسني دعـم النـهج املـستنَ        جرمية االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم، وذلك من أجل        
كـذلك  إىل األدلة يف منع هذا النوع من اجلرائم والكشف عنـها ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً، و       

ــّستقــدمي مــساعدات وتعويــضات متخصـّـ   ــاً لــضحايا االجتــار قة صة ومن ــرد وصــفه يف   وفق ــا ي مل
  ؛ أعاله٢ فقرةال
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ــّرر   -١٤   ــل   يقـ ــق العامـ ــل الفريـ ــار باأل أن يواصـ ــين باالجتـ ــخاص املعـ ــام شـ أداء املهـ
  ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧، املؤّرخ ٤/٤ؤمتر امل يف مقّرر ااملنصوص عليه

 الـدورتني  أن يعقد الفريق العامـل اجتماعـا واحـدا علـى األقـل بـني         ًأيضا يقّرر  -١٥  
قبل دورة املؤمتر السادسة وأن يقّدم توصياته إىل املؤمتر بشأن ما إذا كان ينبغـي للفريـق العامـل          

  أن يواصل عمله، وبشأن اجملاالت املقترحة لعمله يف املستقبل إذا ما تقّرر ذلك؛

أنــشطة م إىل املــؤمتر يف دورتــه الــسادسة تقريــراً عــن  أن تقــّد إىل األمانــة يطلــب  -١٦  
 فريـق   بـشأن دوره التنـسيقي ضـمن      مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مبا يف ذلـك           

وفيمـا يتعلـق    كافحة االجتار باألشخاص وأنشطة ذلـك الفريـق،         مل الوكاالت   املشترك بني التنسيق  
اإلقليميـة  ذة مـع أمانـات املنظمـات        وبأعمال التنسيق املنفّـ   باملبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر      

  الدولية ذات الصلة من أجل تعزيز ودعم العمل على تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص؛و

ــة أن تواصــل مــساعدة الفريــق العامــل   ًيطلــب أيــضا  ‐١٧   املعــين باالجتــار  إىل األمان
  يف أداء مهامه؛باألشخاص 

الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج    يــدعو   ‐١٨  
  .امليزانية من أجل هذه األغراض وفقاً للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة

    
      ٥/٣القرار   
تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،   

       عرب الوطنيةنظّمةاملكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
  عرب الوطنية،نظّمةإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             ٣٢ املهام املسَندة إليـه يف املـادة         إذ يستذكر   
 وإذ يذكّر الدول األطراف جبميع التزاماهتا مبوجب بروتوكـول مكافحـة            )١٠( عرب الوطنية،  نظّمةامل

هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                    
  ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧، املؤّرخ ٤/٥ مقّرره  وإذ يستذكر)١١( عرب الوطنية،نظّمةامل

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )10( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  )11( 
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 الـــدول األعـــضاء الـــيت مل ُتـــصّدق بعـــُد علـــى بروتوكـــول مكافحـــة هتريـــب  حيـــثّ  -١  
 عـرب   نظّمـة ، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل             املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـوّ          

  لقيام بذلك؛ أو تنضم إليه على أن تنظر يف ا)١٢(،الوطنية

 من بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين        ٢إىل أنه ينبغي، وفقا للمادة      يشري    -٢  
  ويف سياق منظور حقوق اإلنسان، محاية حقوق املهاجرين املهّربني عند تنفيذ الربوتوكول؛

ــها     يقــّرر   -٣   ــائي بوســائل خمتلفــة، مــن بين تعزيــز التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثن
التقنية، ابتغاء التشجيع على تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين علـى             برامج املساعدة   
  حنو تام وفّعال؛

الـــدول األطـــراف علـــى أن تقـــوم، وفقـــاً لربوتوكـــول مكافحـــة هتريـــب حيـــثّ   -٤  
لتعــاون علــى الــصعيد الــوطين  ارامج وأوجــه املهــاجرين، بتعزيــز أو توطيــد، حــسب االقتــضاء، بــ 

عم اهلجـرة النظاميـة وتـردع اهلجـرة غـري النظاميـة ابتغـاء منـع هتريـب                   تـد الـيت   واإلقليمي والـدويل    
  املهاجرين ومكافحته؛

الدول األطراف على أن تضع أو تعّزز، حسب االقتضاء، قـوانني لتعظـيم             حيثّ    -٥  
فــرص التعــاون الــدويل، مبــا يــشمل التعــاون علــى تــسليم املطلــوبني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، 

   املهاجرين قضائياً؛وملالحقة مهّريب

 أن هتريب املهاجرين واالجتـار باألشـخاص جرميتـان متمايزتـان     يأخذ يف اعتباره    -٦  
قد تشتركان أحياناً يف بعض السمات لكنـهما تتطلبـان يف معظـم احلـاالت تـدابري تـصد منفـصلة               

  على صعيد القوانني والعمليات والسياسات العامة؛

اجرين معاملة إنـسانية وتـوفري احلمايـة الكاملـة هلـم          احلاجة إىل معاملة امله   يؤكّد    -٧  
ــدول         ــشأن أن ال ــذا ال ــاجرين، واضــعاً يف احلــسبان يف ه ــب امله ــاً لربوتوكــول مكافحــة هتري وفق

 من الربوتوكول بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة حلماية حقوق          ١٦األطراف ُملزمة، وفقا للمادة     
ربوتوكول، وال سيما احلق يف احلياة واحلـق يف عـدم           األشخاص الذين يتعّرضون للتهريب وفقاً لل     

  التعّرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 إىل إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات                يشري  -٨  
  الذي اعتمده مـؤمتر األمـم  )١٣(، يف عامل متغرياجلنائية وتطورها م منع اجلرمية والعدالة نظ:العاملية

───────────────── 
  .املرجع نفسه )12( 
 )13( A/CONF.213/18 ، ١الفصل األول، القرار.  
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املتحدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛ ويـدعو الـدول األعـضاء إىل اختـاذ خطـوات                        
فورية لكي ُتدَرج يف االستراتيجيات الدولية ملنـع اجلرميـة تـدابري ملنـع اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى                      

ســيما مــىت  حقــة مرتكبيهــا قــضائياً ومعاقبتــهم، والأعمــال عنــف ضــد املهــاجرين املهــربني ومال
 ؛نظّمةاقترن هذا العنف باجلرمية امل

 بالنتائج املنبثقـة عـن مـشاورات اخلـرباء احلكـوميني الـيت جـرت خـالل              يرّحب  -٩ 
ت حكومي دويل مفتوح العـضوية، وفقـاً للفقـرة          دورته اخلامسة، ويقّرر إنشاء فريق عامل مؤقّ      

 ٢والفقـرة    )١٤(عـرب الوطنيـة،    نظّمـة اجلرمية امل األمم املتحدة ملكافحة    ية   من اتفاق  ٣٢ من املادة    ٣
 مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر، يرأســه أحــد أعــضاء مكتــب املــؤمتر، لكــي يــسدي  ٢مــن املــادة 

 املشورة إىل املؤمتر ويساعده على تنفيذ واليته املتعلقة بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين؛

قـــانون النمـــوذجي ملكافحـــة هتريـــب املهـــاجرين ودليـــل ال بنـــشر ًحيـــيط علمـــا -١٠  
 الـصادرين  التدريب األساسي على التحقيـق يف هتريـب املهـاجرين واملالحقـة القـضائية ملرتكبيـه       

عــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ويــدعو الــدول إىل االســتعانة هبــذين      
 ني؛النّصني لتطوير قدرهتا على التصدي لتهريب اجملرم

 باجلهود الـيت بـذهلا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف                   ينّوه  -١١  
 مــن أجــل بنــاء قــدرات الــدول مــن خــالل عقــد عــّدة حلقــات عمــل    ٢٠١٠ و٢٠٠٩عــامي 

تدريبية إقليمية بشأن التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها، ويـشّجع الـدول              
 ألولوية، بدعم مواصلة حلقات العمل تلك؛على القيام، على سبيل ا

 بالعمل اجلاري يف إطار اجتماعات أفرقة اخلرباء اليت يستضيفها مكتـب            يسلّم  -١٢  
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لوضع دليـل متعمِّـق بـشأن التحقيـق يف جـرائم هتريـب                   

 املهاجرين ومالحقة مرتكبيها؛

ــشر ورقــيت  ًحيــيط علمــا  -١٣   ــشة امل بن ــتني أعــدّ ناق مها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   الل
هتريـب املهـاجرين عـن طريـق        " و )١٥("تعريف موجز بتهريب املهاجرين    "باملخدرات واجلرمية بعنوان  

 وباالجتماعات اليت عقدها فريق اخلرباء بشأن هذين املوضوعني؛ ويطلب إىل األمانـة أن              )١٥(،"اجلو
 عداد ورقة مناقشة بشأن هتريب املهاجرين عن طريق البحر؛رباء إلمن اخلتعقد اجتماعاً لفريق 

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )14( 
  .www.unodc.org: الورقتان متاحتان على املوقع )15( 
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دليـــل تعزيـــز القـــدرة علـــى فحـــص الوثـــائق لألغـــراض    بنـــشر  أيـــضاُيالحـــظ -١٤  
/ يف اآلونة األخرية، وبعقد اجتماع فريق خرباء بشأن هذه املسألة، يف كـانون األول      )١٦(القانونية
  ؛٢٠٠٩ديسمرب 

ــسياس  يالحــظ -١٥   ــوانني وال ــذ الق ــسألة    أن تنفي ــاجرين م ــهريب امله ــصلة بت ات املت
معقّدة وهتّم بالضرورة أجهزة متعّددة، ويوصي بأن ترسي الدول األطـراف عمليـة تنـسيق بـني                 

  األجهزة أو تعّززها، حسب مقتضى احلال؛

 الدول األطراف على تعزيز التدابري، على النحو املبـّين يف البـاب اخلـاص             حيثّ  -١٦  
ــدابري    ــاون والت ــاملنع والتع ــب       ب ــع هتري ــك ملن ــاجرين، وذل ــب امله ــول هتري ــن بروتوك األخــرى م

 املهاجرين وزيادة تبادل املعلومات بني الدول األطراف والسلطات ذات الصلة؛

 مـن بروتوكـول   ١٣ و١٢ أمهية قيـام الـدول األطـراف، طبقـاً للمـادتني           يؤكّد  -١٧ 
ق، يف غضون فتـرة زمنيـة   هتريب املهاجرين، بضمان سالمة وأمن وثائق السفر أو اهلوية والتحق 

 معقولة، من شرعية وصالحية الوثائق اليت يشتبه يف استخدامها ألغراض هتريب املهاجرين؛

 باألمانة أن تعمـل، بالتنـسيق مـع الـدول األطـراف، علـى وضـع أدوات             يهيب  -١٨  
ملــساعدة الــدول األطــراف يف مــساعيها مــن أجــل تعزيــز ســالمة وأمــن وثــائق الــسفر واهلويــة     

 التعاون بني الدول األطراف بغية وضع حد إلساءة استعمال وثائق السفر أو اهلوية؛وتشجيع 

 مـن بروتوكـول مكافحـة    ١١أمهية قيام الدول األطراف، عمـال باملـادة    يؤكّد    -١٩  
هتريب املهاجرين، دون إخالل بااللتزامات الدولية املتعلقة حبّريـة حركـة األشـخاص، واسـتنادا               

ــة احلــدود إىل أقــصى حــّد ممكــن، بقــدر      إىل روح الربوتوكــول وتق ــدابري مراقب ــز ت ــده، بتعزي الي
 يكون ذلك ضروريا ملنع وكشف هتريب املهاجرين؛ ما

 بالدول األطراف أن تنظر يف إنشاء قنوات اتـصال مباشـرة بـني أجهـزة                يهيب  -٢٠  
فـاذ  مراقبة احلدود واحملافظة على تلك القنـوات، حـسب االقتـضاء، وتعزيـز التعـاون يف جمـال إن                  

 مـن   ٢٧القانون وتدعيم قدرة أجهزة إنفاذ القانون، واختاذ التدابري األخـرى املتوّخـاة يف املـادة                
  حتقيقا هلذه األهداف؛نظّمةاتفاقية اجلرمية امل

 إىل األمانة أن تقّدم إليه يف دورته السادسة تقريراً عن األنشطة املـضطلع              يطلب  -٢١  
أجل تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكول هتريب املهـاجرين،   هبا على الصعيدين الدويل واإلقليمي من       

 ؛مع املنظمات اإلقليمية والدوليةبالتنسيق 
───────────────── 

  .A.10.IV.8 املتحدة، رقم املبيع منشورات األمم )16( 
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ــق العامــل املفتــوح العــضوية  يقــّرر  -٢٢   ــشأ مبقتــضى الفقــرة   أن جيــري الفري  ٩، املن
 مشاورات خالل دورة املؤمتر السادسة من أجل تبادل املعلومـات عـن مجلـة أمـور منـها                  أعاله،

 ارسات يف جمال تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين؛اخلربات واملم

ــب  -٢٣   ــسائل      يطلــ ــى املــ ــام علــ ــراف بانتظــ ــدول األطــ ــع الــ ــة أن ُتطلــ  إىل األمانــ
 الذكر؛ السالفة

 الدولَ األعضاَء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي مـسامهات مـن خـارج                يدعو  -٢٤  
رار، وفقـاً للقواعـد واإلجـراءات املعمـول هبـا         امليزانية من أجل حتقيق األغراض املبّينة يف هذا الق        

  .يف األمم املتحدة
    

      ٥/٤القرار     
  صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا   

    بصورة غري مشروعة
   عرب الوطنية،نظّمةإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ٣٢ائف املــسَندة إليــه يف املــادة الوظــإذ يــستذكر   
أكتــوبر / تــشرين األول١٧ املــؤّرخ ،٤/٦ وإذ يؤكّــد مقــرَّره )١٧( عــرب الوطنيــة،نظّمــةاجلرميــة امل
 وقــد نظــر يف تقريــر األمانــة عّمــا يقــوم بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات     ،٢٠٠٨

عم تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا               واجلرمية من أنشطة لترويج ود    
ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكّمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة      

 وإذ يقلقـه تـصاعد مـستويات األذى والعنـف اللـذين ُتولِّـدمها               )١٨( عـرب الوطنيـة،    نظّمـة اجلرمية امل 
لوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجة لصنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا       التنظيمات اإلجرامية عرب ا   

  ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،

أن احلد من صنع األسلحة النارية واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة هـو                  وإذ يالحظ     
اجلماعـات اإلجراميـة   أحد أهم مكّونات اجلهود الرامية إىل احلّد من العنف الذي يرافق أنشطة   

   عرب الوطنية،نظّمةامل

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )17( 
 )18( CTOC/COP/2010/8.  



 

V.10-58209 19 
 

CTOC/COP/2010/17 

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

ع األسـلحة   ، وخباصـة بروتوكـول مكافحـة صـن        نظّمـة اتفاقية اجلرميـة امل    أنوإذ يستذكر     
النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكّمـل التفاقيـة األمـم               

 مهـا مـن الـصكوك العامليـة الرئيـسية ملكافحـة       )١٩( عـرب الوطنيـة،  نظّمـة املتحدة ملكافحة اجلرميـة امل    
   غري مشروعة،صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة

 أن هناك صكوكاً أخرى تشترك يف مواضيعها وطابعها مع اتفاقيـة اجلرميـة              وإذ يالحظ   
 وبروتوكوهلا املتعلق باألسلحة النارية، مثل برنامج عمل األمم املتحدة ملنع االجتـار غـري               نظّمةامل

لقـضاء  املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة بكـل جوانبـه ومكافحـة ذلـك االجتـار وا                
 والصك الدويل الذي ُيمكِّـن الـدول مـن التعـّرف علـى األسـلحة الـصغرية واألسـلحة                    )٢٠(عليه،

 وكـذلك صـكوك     )٢١(اخلفيفة غري املشروعة وَتعقُّبها يف الوقت املناسب وبطريقـة ُيعـوَّل عليهـا،            
قانونيــة إقليميــة مثــل اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة والــذخائر           

 وبروتوكـول   )٢٢(واملتفّجرات واملواد األخـرى ذات الـصلة واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة،                
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن مراقبـة األسـلحة الناريـة واملـواد األخـرى ذات الـصلة               
ــة للجنــوب األفريقــي، وبروتوكــول نــريويب ملنــع األســلحة الــصغرية      يف منطقــة اجلماعــة اإلمنائي

ــي،        واألســل ــرن األفريق ــبحريات الكــربى والق ــة ال ــها يف منطق ــّد من ــها واحل ــة ومراقبت حة اخلفيف
واتفاقية اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا بـشأن األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة                    
ــلحة الــصغرية          ــا ملراقبــة األس ــة وســط أفريقي ــا واملــواد األخــرى ذات الــصلة، واتفاقي وذخائره

ذخائرهــا وأجزائهــا ومكّوناهتــا الــيت ميكــن أن ُتــستعمل يف صــنع تلــك        واألســلحة اخلفيفــة و 
  ،)اتفاقية كينشاسا(األسلحة أو إصالحها أو جتميعها 

العمليـة اجلاريـة بـشأن مـسألة التجـارة غـري املـشروعة يف األسـلحة الـصغرية                   وإذ يدرك     
نقلــها واألســلحة اخلفيفــة والــيت هتــدف إىل منــع ومكافحــة واستئــصال صــنع تلــك األســلحة و   

وتداوهلا بصورة غري مشروعة، وكـذلك انتـشارها بـال ضـابط يف كـثري مـن منـاطق العـامل، وإذ                 

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )19( 
ة واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغري )20( 

  .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة (A/CONF.192/15) ٢٠٠١يوليه / متوز٢٠‐٩نيويورك، 
 )21( A/60/88و Corr.2 ً٦٠/٥١٩ اجلمعية العامة مقّرر، املرفق؛ وانظر أيضا.  
  .٣٥٠٠٥، الرقم ٢٠٢٩ اجمللد جمموعة املعاهدات،، تحدةاألمم امل )22( 
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يالحظ عقد االجتماع الرابع من سلـسلة االجتماعـات الـيت تعقـدها الـدول كـل سـنتني للنظـر                     
يف تنفيذ برنـامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن                        

انبه ومكافحته والقضاء عليه للنظر يف تنفيذ برنامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املـشروع               مجيع جو 
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك االجتار والقضاء عليه، الـذي             

  )٢٣(، وبتقرير ذلك االجتماع الرابع،٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ إىل ١٤ُعقد يف نيويورك من 

أن أحد أغراض املؤمتر الرئيسية هو حتسني قـدرة الـدول األطـراف يف            ّدداً  وإذ يؤكّد جم    
بروتوكول األسلحة النارية على مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية              
واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة، وأنـه ينبغـي للمـؤمتر أن يكـون يف طليعـة اجلهـود الدوليـة يف                       

  هذا الشأن،

الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة             و  يدع  -١  
الناريــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، املكّمــل التفاقيــة   

 أن تنظـر يف أن تـصبح كـذلك، وأن            إىل )٢٤( عرب الوطنية  نظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل    
  تاماً؛تنفّذ أحكامه تنفيذاً 

الدول األطراف يف بروتوكول األسـلحة الناريـة علـى مواءمـة تـشريعاهتا              حيثّ    -٢  
ــذ ذلــك         ــرامج عمــل لتنفي ــسق مــع أحكــام الربوتوكــول، وعلــى وضــع ب ــة علــى حنــو يّت الوطني
ــة          ــة أو نقط ــها الوطني ــة عــن هيئت ــة وحمّدث ــات كامل ــة مبعلوم ــد األمان ــى تزوي الربوتوكــول، وعل

علـى االسـتفادة مـن الـدليل اإللكتـروين للـسلطات الوطنيـة املختـصة              االتصال الوحيدة لديها، و   
  اليت عّينتها الدول مبقتضى بروتوكول األسلحة النارية؛

إىل األمانة أن تسّهل، كلما أمكن، تزويد الدول األطراف الـيت تواجـه             يطلب    -٣  
ــة مبـــساعدة تقنيـــة يف جمـــاالت منـــها حفـــ    ظ صـــعوبات يف تنفيـــذ بروتوكـــول األســـلحة الناريـ

السجالت ووسم األسلحة النارية وتعطيلها وإتالفها، وكيفية التعّرف علـى الـسلطات الوطنيـة              
، والــذخريةاملختــصة، وكــشف وتعقُّــب األســلحة الناريــة غــري املــشروعة وأجزائهــا ومكّوناهتــا   

دوليـة بـشأن عمليـات احلجـز واملـصادرة، وتعزيـز التعـاون فيمـا                 و وإنشاء قواعد بيانات إقليمية   
  جهزة املختصة والتعاون الدويل؛بني األ

  :الدول أن تقوم مبا يلي إىليطلب   -٤  

───────────────── 
 )23( A/CONF.192/BMS/2010/3.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )24( 
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يف اعتمــاد أو تــدعيم تــدابري شــاملة وفّعالــة ملكافحــة صــنع األســلحة   أن تنظــر  )أ(  
 واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، مـع مراعـاة وجـوب                 والذخريةالنارية وأجزائها ومكّوناهتا    

 متامـاً مـع مبـدأ املـسؤولية العامـة واملـشتركة، ومـع املقاصـد                 تنفيذ تلك التدابري على حنو يتوافـق      
  واملبادئ املكّرسة يف ميثاق األمم املتحدة وأحكام القانون الدويل ذات الصلة؛

يف ســبل لتــدعيم مجــع املعلومــات وتقامسهــا، مبــا يتوافــق مــع نظمهــا     أن تنظــر  )ب(  
سلحة الناريـة وأجزائهـا ومكّوناهتـا       القانونية واإلدارية الوطنية، من أجل منع ومكافحة صنع األ        

  والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛

أن ُتدعِّم آلياهتا واستراتيجياهتا اخلاصة مبراقبة احلدود من أجل منـع االجتـار غـري             )ج(  
العمليـة اجلاريـة بـشأن التجـارة غـري املـشروعة يف             املشروع باألسلحة النارية واضعة يف اعتبارهـا        

  غرية واألسلحة اخلفيفة جبميع جوانبها؛األسلحة الص

أن توفّر كل منها لألخـرى أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون الثنـائي واإلقليمـي                      )د(  
والدويل بغية تسهيل تعقُّب األسلحة الناريـة، والتحـّري عـن اجلـرائم املتعلقـة باألسـلحة الناريـة                   

  ومالحقة مرتكبيها، مبا يتوافق مع قوانينها الوطنية؛

 املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الـصلة والقطـاع اخلـاص واملنظمـات             عيشّج  -٥  
ــدول األطــراف يف           ــع ال ــى أن تعمــل م ــها، وعل ــا بين ــاون فيم ــدعيم التع ــى ت ــة عل غــري احلكومي

  بروتوكول األسلحة النارية على حتقيق التنفيذ التام لذلك الربوتوكول؛

املعين باملخـدرات واجلرميـة    ملا يقوم به مكتب األمم املتحدة   يعرب عن تقديره    -٦  
من عمل متواصل إلعداد قانون منوذجي ملكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة واالجتـار هبـا بـصورة                    
غــري مــشروعة، ُيقــصد منــه أن يكــون أداة مــساَعدة تقنيــة مفيــدة لتنفيــذ بروتوكــول األســلحة    

يف صـيغته النهائيـة   النارية تنفيذاً فّعاالً، ويطلـب إىل املكتـب أن يـضع ذلـك القـانون النمـوذجي        
ويعّممـه بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة الـست ضـمن إطـار أنـشطة املكتـب اخلاصـة باملـساعدة             

  التقنية، حسب االقتضاء؛

ــب   -٧   ــستحدث      يطل ــة أن ي ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم إىل مكت
وكـول األسـلحة    أدوات أخرى للمساعدة التقنية، يف تـشاور وثيـق مـع الـدول األطـراف يف بروت                

الناريــة، دعمــاً لتنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناريــة، وأن جيــري دراســة عــن الطــابع عــرب الــوطين   
لالجتار باألسلحة النارية وعن الدروب املستخدمة يف ذلك االجتـار، تـستند إىل حتليـل املعلومـات                 

  يف دورته السادسة؛ املصادرة، لكي ينظر فيها املؤمتر والذخريةاملقدَّمة من الدول عن األسلحة 
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أن ينشئ فريقا عـامال حكوميـا دوليـا مفتـوح العـضوية معنيـا باألسـلحة                 يقّرر    -٨  
 عـرب   نظّمـة  مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل             ٣٢ مـن املـادة      ٣النارية، وفقاً للفقرة    

تب املـؤمتر،    من النظام الداخلي للمؤمتر، يترأسه أحد أعضاء مك        ٢ من املادة    ٢الوطنية والفقرة   
لكــي يــسدي املــشورة إىل املــؤمتر ويــساعده علــى تنفيــذ واليتــه املتعلقــة بربوتوكــول األســلحة    
النارية، ويدعو الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية هلـذه األغـراض                 

  وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة؛

  :ؤّدي الفريق العامل الوظائف التالية أن ييقّرر أيضاً  -٩  

ــربات        )أ(   ــادل اخلـ ــالل تبـ ــن خـ ــة مـ ــلحة الناريـ ــول األسـ ــذ بروتوكـ ــسهيل تنفيـ تـ
واملمارســات بــني اخلــرباء واملمارســني العــاملني يف هــذا امليــدان، بوســائل منــها املــساعدة علــى    

ل ذات  استبانة املمارسات الناجحـة وَمـواطن الـضعف والثغـرات والتحـديات، وكـذلك املـسائ               
  األولوية واملواضيع ذات الصلة، يف ميدان مكافحة االجتار باألسلحة النارية؛

تقدمي توصـيات إىل املـؤمتر بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للـدول األطـراف أن                       )ب(  
  تنفذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية على حنو أفضل؛

طتها، وبـــشأن مـــساعدة املـــؤمتر علـــى تزويـــد أمانتـــه بإرشـــادات بـــشأن أنـــش   )ج(  
  استحداث أدوات مساعدة تقنية تتعلق بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛

تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية الـيت ميكـن أن ُيحـسِّن هبـا الفريـق العامـل                     )د(  
التنسيق مع خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكّوناهتـا والـذخرية                

  جتار هبا بصورة غري مشروعة، يف جمال دعم وترويج تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية؛واال

 أن جيتمع الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين       يقّرر كذلك   -١٠  
باألسلحة النارية أثناء دورة املؤمتر السادسة، وأن يعقد الفريق اجتماعاً واحداً على األقل يف فترة 

  ، ضمن إطار اجتماعات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إن أمكن ذلك؛الدورتني ما بني

إىل األمانة أن تبلِّـغ الفريـق العامـل عمـا يقـوم بـه مكتـب األمـم املتحـدة                     يطلب    -١١  
املعــين باملخــدرات واجلرميــة مــن أنــشطة ملــساعدة املــؤمتر علــى تــرويج ودعــم تنفيــذ بروتوكــول     

 التنسيق مع سائر املنظمات الدولية واإلقليميـة ذات الـصلة، وكـذلك عـن               األسلحة النارية، وعن  
املمارسات الفـضلى يف جمـايل التـدريب وبنـاء القـدرات، واسـتراتيجيات التوعيـة الراميـة إىل منـع                     
  ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛
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ىل األمانـة أن تـساعد الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتــوح       إيطلـب أيـضاً     -١٢  
  العضوية املعين باألسلحة النارية على أداء وظائفه؛

 أن يقدِّم رئيس الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين          يقّرر  -١٣  
  .عن أنشطتهباألسلحة النارية إىل املؤمتر، يف دورته السادسة، تقريرا من الفريق العامل 

    
      ٥/٥القرار     
 عرب الوطنية نظّمةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  

    والربوتوكوالت امللحقة هبا
  عرب الوطنية،نظّمةإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

 عـرب الوطنيـة     نظّمةتحدة ملكافحة اجلرمية امل    أن الغرض من اتفاقية األمم امل      إذ يؤكّد جمّددا    
 عــرب الوطنيــة  نظّمــةهــو تعزيــز التعــاون علــى منــع اجلرميــة امل      )٢٥(والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  

قة بغيـة تعزيـز     د احلاجة إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات املنـسَّ        ال، وإذ يؤكّ  ومكافحتها على حنو فعّ   
  اجات املطلوبة من املساعدة التقنية يف هذا الشأن،العمل على تنفيذ االتفاقية وحتديد االحتي

 من االتفاقية، الـيت أنـشئ مبقتـضاها مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة                ٣٢املادة  وإذ يستذكر     
من أجل حتسني قدرة الـدول األطـراف علـى      عرب الوطنية نظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل    

 تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضها، عرب الوطنية وتعزيز نظّمةمكافحة اجلرمية امل

مرجعية حاسـوبية للتقيـيم الـذايت      احلاجة املاسة إىل وضع الصيغة النهائية لقائمة        وإذ يؤكّد     
 باللغات الرمسيـة الـست   ن إتاحتها، مبا يتضمّ ")ة أومنيبوس أدا("تتسم بالشمول ويسر االستخدام     

 نفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،لألمم املتحدة، لتكون أداة لتيسري مجع املعلومات عن ت

 باألعمــال املــضطلع هبــا يف اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي  حيــيط علمــاً مــع التقــدير  -١  
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      تنفيـذ  احملتملة الستعراض باآلليات الدويل املفتوح املشاركة املعين

 ٢٦ و٢٥حقــة هبــا الــذي عقــد يف فيينــا يــومي   عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللنظّمــةاجلرميــة امل
 )٢٦( وبتوصيات اخلرباء الواردة يف تقرير ذلك االجتماع؛٢٠١٠يناير /كانون الثاين

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات املرجع نفسه )25( 
 )26( CTOC/COP/EG.1/2010/3.  
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بالتقرير املرحلي اخلـاص بالربنـامج التجريــيب الطـوعي السـتعراض             حييط علماً   -٢  
  )٢٧(؛تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  :مل حكومي دويل مفتوح العضوية للقيام مبا يلي إنشاء فريق عايقّرر  -٣  

النظر يف اخليارات املمكنة لوضع آلية أو آليات ملساعدة مؤمتر األطراف علـى               )أ(  
اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا واستكــشاف تلــك اخليــارات وتقــدمي     

  ؛ات إلنشاء تلك اآللية أو اآللياتمقترح

ومبــادئ تلــك ملرجعــي آلليــة أو آليــات االســتعراض املقترحــة  إعــداد اإلطــار ا  )ب(  
توجيهيـــة للخـــرباء احلكـــوميني وخمطـــط أساســـي لتقـــارير االســـتعراض القُطـــري للنظـــر فيهـــا    

 واعتمادها احملتمل من جانب املؤمتر يف دورته السادسة؛

علــى أن للفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية أن ينظــر،   يتفــق   -٤  
عـة مـن مقترحـات ومبـادرات يف ذلـك           مـه الـدول األطـراف واملوقّ      عمله، فيما قـد تقدّ    كأساس ل 

  ذا القرار؛هل ني األول والثاينرفقاملالشأن قبل اجتماعاته، مبا يشمل املقترح الوارد يف 

 أن أي آليــة أو آليــات تــستمد مــن هــذه املقترحــات ملــساعدة املــؤمتر يف  يقــّرر  -٥  
  :وتوكوالت امللحقة هبا يلزم أن تتسم مبا يلياستعراض تنفيذ االتفاقية والرب

  ؛واحليادالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول   )أ(  

  ؛أالّ تفضي إىل أّي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي  )ب(  

  ؛أن تتيح فرصاً لتقاسم املمارسات اجليدة ومواجهة التحديات  )ج(  

يـة، وعنـد االقتـضاء، الربوتوكـوالت        أن تساعد الدول األطراف على تنفيـذ االتفاق         )د(  
  امللحقة هبا تنفيذاً فّعاالً؛

  أن تأخذ يف احلسبان اّتباع هنج جغرايف متوازن؛  )ه(  

أن تتجّنب موقف اخلصومة واملعاقبة وتشّجع علـى انـضمام مجيـع دول العـامل                 )و(  
  إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥ ات، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )27( 



 

V.10-58209 25 
 

CTOC/COP/2010/17 

 توجيهيــة راســخة وواضــحة بــشأن جتميــع     أن تــستند يف عملــها إىل مبــادئ    )ز(  
املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مسأليت احلفاظ على السرية وعرض النتـائج              

  على املؤمتر، وهو اجلهة املختّصة باختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛

أن حتّدد، يف أبكر مرحلة ممكنـة، مـا تواجهـه الـدول األطـراف مـن صـعوبات يف                      )ح(  
الوفاء بالتزاماهتـا مبقتـضى االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، حـسب االقتـضاء، ومـا تّتبعـه مـن                       
  ممارسات جيدة يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛

سائل أن تّتسم بطابع تقين وتشّجع على التعـاون البّنـاء يف مجلـة أمـور منـها املـ                   )ط(  
  املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشهود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛

أن تكــون مكّملــة آلليــات االســتعراض الدوليــة واإلقليميــة ذات الــصلة، لكــي   )ي(  
  يتسىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقتضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهود؛

  ة دولية؛أن تكون عملية حكومي  )ك(  

ــة،  ٤أالّ ُتتخــذ، وفقــا للمــادة    )ل(   ــة   مــن االتفاقي أداةً للتــدّخل يف الــشؤون الداخلي
للــدول األطــراف بــل حتتــرم مبــدأي املــساواة بــني الــدول األطــراف وســيادهتا، وُتجــرى عمليــة  

  ؛عة االنتقائيةز لناالستعراض مبنأى عن األهواء السياسية وا

راف بتنفيذ االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة       تشّجع على قيام الدول األط    أن    )م(  
  ؛هبا، حسب مقتضى احلال، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف

فرصاً لتبادل اآلراء واألفكار واملمارسات اجليدة، ّمما يسهم يف تعزيـز           أن تتيح     )ن(  
  ؛ عرب الوطنية ومكافحتهانظّمةالتعاون بني الدول األطراف على منع اجلرمية امل

أن تضع يف احلسبان مستويات التنميـة لـدى الـدول األطـراف، وكـذلك تنـّوع                   )س(  
نظمهــا القـــضائية والقانونيــة والـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيــة، واالختالفـــات يف التقاليـــد    

  القانونية فيها؛

أن تسعى إىل اتباع هنج متدرج وشامل باعتبـار أن اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة                   )ع(  
 ؛ وتدرجييةعملية مستمرة

 أن ُتـستخدم أداة أومنيبـوس لتيـسري مجـع املعلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة                   يقّرر  -٦  
 يف حتـسينها، مبـا يـشمل إتاحتـها          دماًوالربوتوكوالت امللحقة هبا ويطلب إىل األمانة أن متضي قُ        

 باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة وأن تواصل التشاور مـع الـدول األطـراف واملوقعـة لكـي                 
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توضع األداة يف شكلها النهائي يف أقـرب وقـت ممكـن وتعـرض علـى الفريـق العامـل احلكـومي               
  الدويل املفتوح العضوية للنظر فيها؛

ــة أن تــوزع أداة أومنيبــوس ًأيــضا يطلــب  -٧   ، مترمجــة إىل مجيــع لغــات   إىل األمان
بـدء يف التمـرس      على الدول األطراف واملوقعة للـسماح لتلـك الـدول بال           األمم املتحدة الرمسية،  

 على األداة ولتيسري عملية مجع املعلومات؛

يقوم الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية، عنـد إعـداد                أنيقّرر    -٨  
اإلطار املرجعي آللية أو آليـات االسـتعراض، بـالنظر يف الـسبل الـيت سـيجري هبـا االسـتعراض،                     

  :على أن يشمل ذلك مجلة أمور من بينها ما يلي

  مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛  )أ(  

ــة، مبــا يــشمل       )ب(   ــة القُطري حتديــد أســلوب أو أســاليب لفحــص التقييمــات الذاتي
  أسلوب استعراض األقران؛

   وضع تقارير االستعراض القُطري كمحصلة لعملية االستعراض؛  )ج(  

ــوا    )د(   ــيعية للمــ ــية مواضــ ــد دورات استعراضــ ــة  حتديــ ــصلة يف االتفاقيــ د ذات الــ
  والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

حتديد الوسائل والعمليـات املناسـبة لتعزيـز املـساعدة التقنيـة وتطـوير شـبكات                  )ه(  
 اخلرباء وتبادل املمارسات الفضلى مع التركيز على النهج اإلقليمية؛

  ية مــا أن يعقــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضو  يقــّرر أيــضا   -٩  
 من أجـل تأديـة      دورة املؤمتر السادسة  ال يقل عن اجتماعني يف فترة ما بني الدورتني قبل انعقاد            

  املهام املكلّف هبا؛

الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية      إىل األمانة أن تساعد    يطلب  -١٠  
  يف تأدية مهامه؛

احـة خـارج امليزانيـة أو أن         إىل األمانـة أن تـستخدم أي مـوارد مت          ًيطلب أيـضا    -١١  
الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل تلــتمس مــوارد إضــافية مــن خــارج امليزانيــة لــدعم اجتماعــات 

 هــو العــام الثــاين يف  ٢٠١١ بــالنظر إىل أن عــام ٢٠١١يف عــام املفتــوح العــضوية الــيت ســتعقد  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني احلالية 

خـارج امليزانيـة هلـذه      من  األعضاء وسائر املاحنني إىل توفري موارد        الدول   يدعو  -١٢  
  .بعة يف األمم املتحدةاألغراض وفقا للقواعد واإلجراءات املّت
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      املرفق األول    
اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   

      ا عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبنظّمةامل
  احملتويات    

  الصفحة    
  ٢٨..........................................................................................ديباجة     
  ٢٨..........................................................................................مقدِّمة -أوالً
  ٢٨............................................................املبادئ اإلرشادية لآللية وخصائصها -ثانياً
  ٢٩.....................................................................عالقة اآللية مبؤمتر األطراف -ثالثاً
  ٣٠..............................................................................عملية االستعراض -رابعاً

  ٣٠...............................................................................األهداف -ألف 
  ٣١....................................................................االستعراض القُطري  -باء 
  ٣٥............................................................................رباءاخلحتليل  -جيم 
  ٣٦..............................................................فريق اإلشراف على التنفيذ  -دال 
  ٣٦.........................................................................إجراءات املتابعة  -هاء 
  ٣٧..........................................................................مؤمتر األطراف  -واو 
  ٣٧..........................................................................................األمانة -خامساً
  ٣٨.........................................................................................اللغات -سادساً
  ٣٨........................................................................................التمويل -سابعاً
  ٣٨...................................................مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية يف اآللية -ثامناً

 
   - التذييل األول

  ٣٩................يني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطريةاملبادئ التوجيهية للخرباء احلكوم 
 
   - التذييل الثاين

  ٤٤..............................املخطّط النموذجي لتقارير االستعراض القُطري واخلالصات الوافية 
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    ديباجة  
 عــرب نظّمــة مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل٤ مــن املــادة ١عمــالً بــالفقرة   -١

 أن تؤدي الدول األطراف التزاماهتا مبقتـضى هـذه االتفاقيـة علـى حنـو       اليت تنص على )٢٨(الوطنية،
يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدّخل يف الشؤون 
الداخلية للدول األخرى، ينشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة       

  )٢٩(.وطنية اآللية التالية الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا عرب النظّمةامل
    

    مقدِّمة  - أوالً  
 عـرب الوطنيـة     نظّمـة تشتمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل           -٢
لبــابني ثانيــاً علــى عمليــة اســتعراض تــسترشد باملبــادئ الــواردة يف ا") اآلليــة"ُتــسمَّى فيمــا يلــي (

وتتلقّـى اآلليـة الـدعم مـن أمانـٍة حـسبما        .وثالثاً، وُتجرى وفقا لألحكام الواردة يف الباب رابعاً       
  . للباب سابعاًيبّينه البابان خامساً وسادساً، وُتموَّل وفقاً

    
    املبادئ اإلرشادية لآللية وخصائصها  - ثانياً  

 :يتعيَّن يف اآللية ما يلي  -٣

 ؛واحليادل والشمول لشفافية والكفاءة وعدم التدّخأن تتسم با )أ( 

 أال تفضي إىل أّي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي؛ )ب( 

 أن تتيح فرصا لتقاسم املمارسات اجليدة ومواجهة التحديات؛ )ج( 

ــة، وعنــــد االقتــــضاء،     )د(  أن تــــساعد الــــدول األطــــراف علــــى تنفيــــذ االتفاقيــ
  فّعاالً؛الربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذاً

 سبان اّتباع هنج جغرايف متوازن؛أن تأخذ يف احل )ه( 

أن تتجّنب موقف اخلصومة واملعاقبة وتشّجع علـى انـضمام مجيـع دول العـامل                )و( 
 إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ )28( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧، اجمللدات جمموعة املعاهدات املتحدة، األمم )29( 
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أن تــستند يف عملــها إىل مبــادئ توجيهيــة راســخة وواضــحة بــشأن جتميــع         )ز( 
 وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مسأليت احلفاظ على السرية وعرض النتـائج             املعلومات وإعدادها 

 على املؤمتر، وهو اهليئة املختّصة باختاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛

أن حتّدد، يف أبكر مرحلة ممكنـة، مـا تواجهـه الـدول األطـراف مـن صـعوبات يف                     )ح( 
امللحقـة هبـا، حـسب االقتـضاء، ومـا تّتبعـه مـن              الوفاء بالتزاماهتـا مبقتـضى االتفاقيـة والربوتوكـوالت          

  ممارسات جيدة يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، عند االنطباق؛

أن تّتسم بطابع تقين وتشّجع على التعـاون البّنـاء يف مجلـة أمـور منـها املـسائل                    )ط( 
 ود، ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛املتعلقة بالتعاون الدويل، واملنع، ومحاية الشه

أن تكــون مكّملــة آلليــات االســتعراض الدوليــة واإلقليميــة ذات الــصلة، لكــي  )ي( 
 .ضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهوديتسىن للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقت

 .كوميةً دوليةًتكون اآللية عمليةً ح  -٤

ّتخذ اآلليـة أداةً للتـدّخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول       من االتفاقية، ال ُت٤وفقاً للمادة    -٥
األطراف بل حتترم مبدأي املساواة بني الدول األطراف وسيادهتا، وُتجـرى عمليـة االسـتعراض               

 .عة االنتقائيةز لنمبنأى عن األهواء السياسية وا

حقـة هبـا،   تشّجع اآللية على قيام الدول األطـراف بتنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت املل       -٦
 .حسب مقتضى احلال، وكذلك على التعاون بني الدول األطراف

تتــيح اآلليــة فرصــاً لتبــادل اآلراء واألفكــار واملمارســات اجليــدة، ّممــا يــسهم يف تعزيــز      -٧
 . عرب الوطنية ومكافحتهانظّمةالتعاون بني الدول األطراف على منع اجلرمية امل

ية لدى الدول األطـراف، وكـذلك تنـّوع نظمهـا           تضع اآللية يف احلسبان مستويات التنم       -٨
 .القضائية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، واالختالفات يف التقاليد القانونية فيها

وتبعــاً لــذلك، تــسعى اآلليــة إىل  .اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة عمليــة مــستمرة وتدرجييــة  -٩
  .اتباع هنج متدّرج وشامل

    
   اآللية مبؤمتر األطرافعالقة   - ثالثاً  

 مـن  ٣٢خيضع استعراض تنفيذ االتفاقية وآلية االستعراض لسلطة املؤمتر، وفقـا للمـادة      -١٠
 .االتفاقية
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      عملية االستعراض - رابعاً  
    األهداف  -ألف    

ــادة      -١١ ــة، وخــصوصا امل ــساقاً مــع أحكــام االتفاقي ــة    ٣٢اّت ــإن الغــرض مــن عملي ــها، ف  من
 الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا، حــسب        االســتعراض هــو مــساعدة   

 :ويف هذا الصدد، تتوّخى عملية االستعراض حتقيق مجلة أمور منها .االقتضاء

  منها؛١تعزيز أغراض االتفاقية املبّينة يف املادة   )أ(  

 ٢تعزيز أغراض الربوتوكوالت امللحقـة باالتفاقيـة، والـيت ورد بياهنـا يف املـادة          )ب( 
 من كل واحد من الربوتوكوالت؛

تزويد املـؤمتر مبعلومـات عـن التـدابري الـيت تتخـذها الـدول األطـراف يف تنفيـذ                      )ج(  
االتفاقيـة والربوتوكــوالت امللحقــة هبـا، حــسب مقتــضى احلـال، والــصعوبات الــيت تواجههــا يف    

 القيام بذلك؛

ــد االحتياجــات اخلاصــة مــن املــ      )د(   ــدول األطــراف علــى حتدي ساعدة مــساعدة ال
 التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية؛

 عـــرب الوطنيـــة نظّمـــةتـــشجيع وتيـــسري التعـــاون الـــدويل علـــى منـــع اجلرميـــة امل   )ه(  
 ومكافحتها؛

ــذ       )و(   ــراف يف تنفيـ ــدول األطـ ــاح الـ ــن جوانـــب جنـ ــات عـ ــؤمتر مبعلومـ ــد املـ تزويـ
ــا     ــة هبـ ــوالت امللحقـ ــة والربوتوكـ ــتخدام االتفاقيـ ــا    واسـ ــيت تّتبعهـ ــدة الـ ــات اجليـ ــن املمارسـ وعـ

 والتحّديات اليت تواجهها يف ذلك؛

هـذا اجملـال،    يف الناشـئة  التنفيـذ واملـسائل   تزويد املؤمتر باملعلومات عن اجتاهات  )ز(  
ــصعيد          ــى ال ــة عل ــساعدة التقني ــن امل ــك أوجــه النجــاح والتحــديات واالحتياجــات م ــا يف ذل مب

 ؛) أدناهجيم - انظر الباب رابعاً(اإلقليمي 

تــشجيع وتيــسري تبــادل املعلومــات واملمارســات واخلــربات املكتــسبة يف تنفيــذ    )ح(  
  .االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
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    االستعراض القُطري  -باء    
 وهي تـشمل تـدرجيياً تنفيـذ االتفاقيـة بكاملـها         .ُتطبَّق اآللية على مجيع الدول األطراف       -١٢

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا

ــة دورة          -١٣ ــة يف بداي ــاً يف االتفاقي ــيت تكــون أطراف ــدول ال ــع ال ــام اســتعراض مجي ــي إمت ينبغ
غــري أنــه جيــوز يف ظــروف اســتثنائية أن يقــّرر   .االســتعراض قبــل بــدء دورة اســتعراض جديــدة 

املؤمتر استهالل دورة استعراض جديدة قبل إمتـام مجيـع عمليـات االسـتعراض اخلاصـة بالـدورة                  
ضع أي دولة طرف لالستعراض مرتني خالل دورة اسـتعراض واحـدة، وذلـك              وال خت  .السابقة

وخالل دورة االستعراض، ينبغـي      .دون املساس حبق الدولة الطرف يف تقدمي معلومات جديدة        
ــشمل اســـتعراض التنفيـــذ يف الدولـــة الطـــرف تنفيـــذ تلـــك الدولـــة لالتفاقيـــة وجلميـــع          أن يـ

أجــل تنظــيم عمليــات االســتعراض، ينبغــي أن ومــن  .الربوتوكــوالت الــيت أصــبحت طرفــاً فيهــا
تــــشمل دورات االســــتعراض اجملــــاالت املواضــــيعية املنطبقــــة املنــــصوص عليهــــا يف االتفاقيــــة 

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا

جيب أن يكون عدد الدول األطراف الـيت تـشارك مـن كـل جمموعـة إقليميـة يف عمليـة              -١٤
لك اجملموعة اإلقليمية وعدد أعـضائها مـن الـدول        االستعراض يف سنة معّينة متناسبا مع حجم ت       

وجيري اختيار الدول األطراف املشاركة يف عمليـة االسـتعراض يف سـنة              .األطراف يف االتفاقية  
وجيـوز للدولـة    .معّينة مـن دورة االسـتعراض عـن طريـق القرعـة يف بدايـة كـل دورة اسـتعراض                  

اض يف سـنة معّينـة أن ترجـئ مـشاركتها           الطرف اليت يقع عليها االختيار للمشاركة يف االستعر       
  .إىل السنة التالية من دورة االستعراض، إذا كان لديها مربِّر معقول لذلك

تــزوِّد كــل دولــة طــرف األمانــة باملعلومــات الــيت يطلبــها املــؤمتر عــن امتثاهلــا وتنفيــذها     -١٥
قييم الـذايت املرجعيـة     ، حسب االقتضاء، باستخدام قائمة الت     والربوتوكوالت امللحقة هبا  لالتفاقية  

وتقــّدم الــدول األطــراف ردوداً كاملــة وحمّدثــة . الــشاملة كخطــوة أوليــة لتحقيــق هــذا الغــرض 
  .ودقيقة ويف حينها

تقّدم األمانة إىل الدول األطـراف املـساعدة الـيت تطلبـها مـن أجـل إعـداد الـردود علـى                -١٦
  .أسئلة القائمة املرجعية

 وتـسعى   .لتنسيق مـشاركتها يف عمليـة االسـتعراض       تعّين كل دولة طرف جهة اتصال         -١٧
 لـديهم اخلـربة الفنيـة       تتـوافر كل دولة طرف إىل تعيني شخص أو أشـخاص ملهّمـة االتـصال ّممـن                

  .الالزمة بأحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا اليت أصبحت تلك الدولة طرفاً فيها
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    إجراء االستعراض القُطري  -١    
اض كل دولة طرف يف االتفاقية دولتان أُخريـان مـن الـدول األطـراف يف                يقوم باستعر   -١٨

  .وتشارك الدولة الطرف املستعَرضة مشاركة نِشطة يف عملية االستعراض .االتفاقية

فيمــا يتعلــق بعمليــات اســتعراض الربوتوكــوالت امللحقــة باالتفاقيــة، يتعــّين أن      -مكرراً ١٨
ــستعرِضتان طــر    ــان امل ــدولتان الطرف ــة الطــرف    تكــون ال ــيت تكــون الدول فني يف الربوتوكــوالت ال

غـري أنـه جيـوز أن تكـون بروتوكـوالت االتفاقيـة الـيت أصـبحت الـدولتان              . طرفـاً فيهـا    املستعرضة
  . طرفاً فيها أكثر من اليت تكون الدولة املستعَرضة طرفاً فيهااملستعرضتانالطرفان 

ة إىل املنطقـة اجلغرافيـة نفـسها الـيت          تكون إحدى الدولتني الطرفني املـستعرِِضتني منتميـ         -١٩
تنتمــي إليهــا الدولــة الطــرف املــستعَرضة، ويكــون لــديها، إن أمكــن، نظــام قــانوين مماثــل لنظــام 

وجيـرى اختيـار الـدول األطـراف املـستعرِضة عـن طريـق القــُرعة يف                  .الدولة الطرف املستعَرضة  
وجيوز للدولـة    .استعراضات متبادلة بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ تقوَم الدول األطراف ب          

وجيــوز يف ظــروف  .الطــرف املــستعَرضة أن تطلــب تكــرار ســحب القرعــة مــرتني علــى األكثــر 
  .استثنائية تكرار سحب القرعة أكثر من مرتني

جيوز للدولة الطرف املستعَرضة أن تؤجـل اضـطالعها بـدور الدولـة الطـرف املـستعرِِضة              -٢٠
أ ذاته على الدول األطراف املستعرِضة مع مراعاة ما يقتضيه اختالف           وُيطّبق املبد  .يف العام نفسه  

وحبلول هناية دورة االستعراض جيب أن تكون كل دولة طـرف قـد خـضعت السـتعراض               .احلال
  .خاص هبا وأجرت لغريها استعراضاً واحداً على األقل وثالثة استعراضات على األكثر

 خبرياً لغرض القيام بعمليـة   ٢٠يصل عددهم إىل    ُتعّين كلُّ دولة طرف خرباَء حكوميني         -٢١
ويكون هؤالء اخلرباء ّممن لديهم اخلربة الفنيـة ذات الـصلة يف اجملـاالت املـشمولة يف                  .االستعراض

دورة االستعراض، مبا يف ذلك يف املسائل املقابلـة للربوتوكـوالت الـيت تكـون تلـك الـدول طرفـاً                     
سحب القرعة الختيار الدول األطراف املستعرِضة، قائمـة        وتعّد األمانة وتعّمم، قبل موعد       .فيها

ــة،      ــة ومناصــبهم احلالي بأمســاء أولئــك اخلــرباء احلكــوميني، تتــضّمن معلومــات عــن خــرباهتم املهني
واملناصب ذات الصلة اليت شغلوها أو األنشطة ذات الصلة الـيت اضـطلعوا هبـا وجمـاالت خـرباهتم                   

عى الدول األطراف إىل تزويد األمانة باملعلومـات الالزمـة     وتس .الالزمة لدورة االستعراض املعنية   
  .لتنظيم تلك القائمة وحتديثها باستمرار

ُتجري الدولتان الطرفـان املـستعرِِضتان، وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني                  -٢٢
تعراضـاً  ، اس ")املبادئ التوجيهية "تسمى فيما يلي    (واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطرية      

مكتبّيــاً للــرد الــوارد مــن الدولــة الطــرف املــستعَرضة علــى أســئلة قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  
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ويتــضّمن هــذا االســتعراض املكــتيب حتلــيال للــرد، يركِّــز علــى التــدابري املتَّخــذة لتنفيــذ   .الــشاملة
  .االتفاقية وعلى جوانب النجاح يف تنفيذها والتحديات اليت اعترضت سبيله

جيـوز، وفقـاً للمبـادئ اإلرشـادية املبيَّنــة يف البـاب ثانيـا وطبقـاً للمبـادئ التوجيهيــة، أن           -٢٣
تطلب الـدولتان الطرفـان املـستعرِِضتان، بـدعم مـن األمانـة، إىل الدولـة الطـرف املـستعَرضة أن                     

 .تقــّدم إيــضاحات أو معلومــات إضــافية أو أن تعــاجل مــسائل تكميليــة ذات صــلة باالســتعراض 
راء احلـوار البّنـاء املترتـب علـى ذلـك بوسـائل منـها التواصـل باهلـاتف أو بالفيـديو أو               وميكن إج 

  .تبادل الرسائل اإللكترونية، حسبما يكون مناسباً

تتوىل األمانة إعداد اجلدول الزمين لكل استعراض قُطـري وشـروطَه، وذلـك بالتـشاور                 -٢٤
ــة الطــرف املــست    ــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني والدول ــع  مــع ال ــولّى معاجلــة مجي عَرضة، كمــا تت

وينبغي أن ُتصمَّم هذه االستعراضات حبيـث ال تـستغرق، يف            .املسائل ذات الصلة باالستعراض   
  .احلالة املثلى، أكثر من ستة أشهر

يتمّخض االستعراض القُطري عن إعداد تقريـر اسـتعراض قــُطري يـستند إىل املخطّـط                  -٢٥
  . هلذا اإلطار املرجعيالنموذجي الوارد يف التذييل الثاين

  :ُتجرى عملية االستعراض القُطري على النحو التايل  -٢٦

يستند االستعراض املكتيب إىل الردود على أسئلة قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة               )أ(  
  الشاملة وأي معلومات تكميلية تقّدمها الدولة الطرف املستعَرضة؛

احلكوميني، تقوم الدولة الطرف املـستعَرضة      يف سياق احلوار البنـّاء بني اخلرباء         )ب(  
بتيـسري تبـادل املعلومـات ذات الـصلة بتنفيـذ االتفاقيــة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا الـيت تكــون          

  الدولة الطرف املستعَرضة طرفاً فيها؛

 دولية أو إقليمية خمتـصة      منظّمةإذا كانت الدولة الطرف املستعَرضة عضوا يف          )ج(  
ذات صلة باالستعراض، جيـوز للـدولتني الطـرفني املـستعرِضتني أن تنظـرا          تشمل واليتها مسائل    
  . من املعلومات ذات الصلة بتنفيذ االتفاقيةنظّمةفيما أصدرته تلك امل

تــسعى الدولــة الطــرف املــستعَرضة إىل إعــداد ردودهــا علــى أســئلة قائمــة التقيــيم الــذايت    -٢٧
لنطــاق علــى الــصعيد الــوطين ومــع كــل املرجعيــة الــشاملة مــن خــالل إجــراء مــشاورات واســعة ا

 القطاع اخلـاص واألفـراد واجلماعـات خـارج القطـاع            مبا يف ذلك  املعنيني من أصحاب املصلحة،     
وحتــدد الدولــة الطــرف املــستعَرضة يف ردودهــا علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة، عنــد  . العــام
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ــاق، أصــحاب املــصلحة الــذين انــضموا إىل املــشاورات وصــلتهم       باملوضــوع، آخــذة يف  االنطب
  .اعتبارها أحكام الربوتوكوالت اليت تتعلق حتديدا بالدور املنوط بأصحاب املصلحة هؤالء

ـــ   -٢٨ ــتعراض املكت ــستكمل االسـ ــرف   ي بينبغـــي أن ُيـ ــة الطـ ــى ذلـــك الدولـ ، إذا وافقـــت علـ
د املستعَرضة، بـأّي وسـائل أخـرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر، مثـل القيـام بزيـارة قُطريـة أو عقـ                         

  .اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، وفقاً للمبادئ التوجيهية

تشجَّع الدول األطراف على تيـسري التعامـل مـع كـل أصـحاب املـصلحة الـوطنيني أثنـاء                      -٢٩
وقبـل تنظـيم زيـارة قُطريـة، تقتـرح الدولـة الطـرف املـستعَرضة علـى الـدولتني             .الزيارات القُطرية 

ني أمساء أصحاب املصلحة الذين سينضمون إىل الزيارة وحتّدد صـلة أصـحاب             الطرفني املستعرِِضت 
املصلحة هؤالء مبوضوع االستعراض، آخذة يف اعتبارها أحكام الربوتوكوالت اليت تتعلق حتديدا           

  .بالدور املنوط بأصحاب املصلحة هؤالء

علومـات الـيت    حتافظ الدول األطراف املـستعرِِضة وكـذلك األمانـة علـى سـّرية مجيـع امل                 -٣٠
  . احلصول عليها أثناء عملية االستعراض القُطري أو ُتستخدم فيهاجيري

تنظّم األمانة دورات تدريب دورّية للخـرباء الـذين يـشاركون يف عمليـة االسـتعراض،                  -٣١
  .من أجل تعريفهم باملبادئ التوجيهية وتعزيز قدرهتم على املشاركة يف عملية االستعراض

    
    االستعراض القُطرينتائج عملية   -٢    

تعّد الدولتان الطرفـان املـستعرِضتان، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة واملخطّـط النمـوذجي،                  -٣٢
تقريَر استعراض قـُطرياً، يـشتمل علـى خالصـة وافيـة للتقريـر، بالتعـاون والتنـسيق الـوثيقني مـع                    

اح واملمارسـات   وحيـّدد التقريـر أوجـه النجـ        .الدولة الطـرف املـستعَرضة ومبـساعدة مـن األمانـة          
اجليدة والتحديات املطروحة ويقّدم مالحظات بشأن تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة               

كما يتضّمن، حسب االقتضاء، حتديد االحتياجات من املـساعدة التقنيـة الالزمـة لتحـسني                .هبا
  .تنفيذ االتفاقية

 هنائية لـدى االتفـاق عليـه        ُيوضع تقرير االستعراض القُطري وُخالصته الوافية يف صيغة         -٣٣
  .بني الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعَرضة

جتمع األمانة أعم وأنسب مـا يـرد يف تقـارير االسـتعراض القُطـري مـن معلومـات عـن                       -٣٤
أوجه النجاح واملمارسات اجليـدة والتحـديات املطروحـة ومـن املالحظـات واالحتياجـات مـن                 

 وتـدرجها مـصّنفة حبـسب املواضـيع احملوريـة يف تقريـر مواضـيعي عـن التنفيـذ                    املساعدة التقنيـة،  
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ويف إضافات تكميلية إقليمية، من أجل إحالتها كلها إىل فريق اخلرباء املفتوح العـضوية وفريـق                
  .اإلشراف على التنفيذ

ُتترجم اخلُالصات الوافية جلميع تقارير االسـتعراض القُطـري الـيت وضـعت يف صـيغتها                  -٣٥
لنهائية إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست وتتاح باعتبارها من وثائق فريـق اإلشـراف علـى              ا

  .التنفيذ، وذلك لغرض العلم هبا فقط

تظل تقارير االستعراض القُطري سّرية، غري أنّ الدولة الطـرف املـستعَرضة تـشجَّع علـى                  -٣٦
  . نشر جزء منهممارسة حقها السيادي يف نشر تقرير استعراضها القُطري أو

تسعى الدول األطراف، مـن أجـل حتـسني تعاوهنـا وتوطيـد ُعـَراه واإلفـادة مـن جتـارب               -٣٧
غريها، إىل إتاحة فرصة االطالع على تقـارير االسـتعراض القُطـري أمـام أي دولـة أخـرى بنـاء                     

وعنــد االقتــضاء، يتعــّين علــى الدولــة الطــرف الطالبــة أن حتتــرم كــل   .علــى طلــب تلــك الدولــة
  .ترام سرية تلك التقاريراالح

    
    رباءاخلحتليل   -جيم    

ُتــستكمل عمليــة االســتعراض القُطــري بتحليــل خــرباء مــوازٍ جيريــه فريــق خــرباء    - مكــررا٣٧ً
مفتوح العضوية يسعى جاهدا إىل استبانة االجتاهات العامة يف جمال التنفيـذ ومـا يتـصل هبـا مـن       

لتحديات واالحتياجات من املساعدة التقنيـة علـى        املسائل الناشئة، مبا يف ذلك أوجه النجاح وا       
  .الصعيد اإلقليمي

يتــألف فريــق اخلــرباء املفتــوح العــضوية مــن اخلــرباء الــذين تعينــهم الــدول      - مكــرراً ثانيــا٣٧ً
 . مــن هــذا اإلطــار املرجعــي٢١األطــراف وُتــدرج أمســاؤهم يف القــوائم املــشار إليهــا يف الفقــرة 

  . مرة واحدة يف السنةوجيتمع فريق اخلرباء يف فيينا

يتناول حتليل اخلرباء النطاق املواضيعي ذاته الـذي تتناولـه دورة االسـتعراض               - مكرراً ثالثاً  ٣٧
ويستند فريق اخلرباء يف عملـه إىل اخلالصـات الوافيـة لتقـارير االسـتعراض القُطـري                  .املناظرة له 

ــة عــن أوجــه النجــ      ــا األمان ــيت جتمعه ــسب املعلومــات ال ــدة  وإىل أعــم وأن اح واملمارســات اجلي
والتحديات واملالحظات واالحتياجات من املساعدة التقنية، على النحـو املـشار إليـه يف الفقـرة      

  .وتتاح اخلالصات الوافية لغرض العلم هبا فقط . من اإلطار املرجعي٣٤

وعـالوة علـى ذلـك، ال جيـوز أن ينظـر فريـق اخلـرباء املفتـوح العـضوية يف                       - مكرراً رابعـاً   ٣٧
ــك      م ــت تلـ ــرين، إال إذا كانـ ــصلحة آخـ ــحاب مـ ــلة أو يف آراء أصـ ــرى ذات صـ ــات أخـ علومـ

ــة       ــئة املتعلقــ ــسائل الناشــ ــة واملــ ــات العامــ ــيم االجتاهــ ــصلة بتقيــ ــة الــ ــات واآلراء وثيقــ املعلومــ
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وال يعَمد فريـق اخلـرباء حبـال مـن األحـوال إىل تقيـيم تنفيـذ                  .بالربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية  
  .ة والربوتوكوالت امللحقة هبابلدان معينة لالتفاقي

ُيعّد فريق اخلرباء املفتوح العـضوية تقريـر فريـق خـرباء تقـين عـن املـسائل                    - مكرراً خامساً  ٣٧
وميكن أن يتـضّمن هـذا التقريـر         .ذات الصلة بواليته يف كل سنة من سنوات دورة االستعراض         

 يف جمـال التنفيـذ، مـع إيـالء          توصيات مناسبة بشأن تناول املسائل الناشئة والتحديات املطروحة       
  .اهتمام خاص لالحتياجات من املساعدة التقنية واملساعدة على الصعيد اإلقليمي

يقـّدم تقريـر فريـق اخلـرباء الـتقين إىل فريـق اإلشـراف علـى التنفيـذ لكـي                       - مكرراً سادسـاً   ٣٧
  .ينظر فيه

    
    فريق اإلشراف على التنفيذ  -دال    

التنفيذ فريقـاً حكوميـاً دوليـاً مفتـوح العـضوية يعمـل حتـت          َيكون فريق اإلشراف على       -٣٨
وينطبـق النظـام الـداخلي للمـؤمتر علـى فريـق اإلشـراف علـى                 .سلطة املؤمتر ويقّدم إليه التقـارير     

ويـسمح مبـشاركة مـراقبني يف اجتماعـات فريـق اإلشـراف علـى التنفيـذ حـسبما يـنص                    .التنفيذ
  .اإلشراف على التنفيذ خالَف ذلكعليه النظام الداخلي، ما مل يقرِّر فريق 

  .جيتمع فريق اإلشراف على التنفيذ يف فيينا مرةً واحدةً على األقل يف السنة  -٣٩

مهاّم فريق اإلشراف على التنفيـذ هـي تكـويُن صـورة إمجاليـة عـن عمليـة االسـتعراض                      -٤٠
التقنيــة، للوقــوف علــى التحــّديات واملمارســات اجليــدة والنظــر يف االحتياجــات مــن املــساعدة  

وُيّتخـذ التقريـر املواضـيعي عـن         .وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتـا تنفيـذاً فّعـاالً          
التنفيـذ وتقريــر اخلــرباء الــتقين أساسـاً للعمــل التحليلــي الــذي يـضطلع بــه فريــق اإلشــراف علــى    

توصــيات ويقــّدم فريــق اإلشــراف علــى التنفيــذ، بنــاًء علــى مــا جيريــه مــن مــداوالت،     .التنفيــذ
  .واستنتاجات إىل املؤمتر للنظر فيها واملوافقة عليها

    
    إجراءات املتابعة  -هاء    

تقّدم كل دولة طرف، خـالل فتـرة االسـتعراض التاليـة، يف إطـار ردودهـا علـى قائمـة                       -٤١
ــواردة يف      التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة، معلومــات عــن التقــّدم احملــرز بــشأن املالحظــات ال

ــارير اال ــسابقة اخلاصــة هبــا   تق ــدول األطــراف     .ســتعراض القُطــري ال ــّدم ال ــضاء، تق ــد االقت وعن
معلومات أيضاً عن مدى تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية اليت طلبتها فيما يتعلـق بتقـارير                

  .االستعراض القُطري اخلاصة هبا
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القتـضاء، تكييـف    يتوىل املؤمتر، من خالل فريق اإلشراف على التنفيذ، تقيـيم، وعنـد ا              -٤٢
اإلجــراءات واملتطلبــات فيمــا يتعلــق مبتابعــة االســتنتاجات واملالحظــات الناشــئة عــن عمليــة         

ولتحقيـق هـذه األغـراض،       .االستعراض، مبا يف ذلك متابعة التوصيات املتعلقة باملساعدة التقنية        
فرقــة العاملــة جيــوز أن يقــّرر املــؤمتر أن يــدعو، يف كــل دورة مــن دوراتــه العاديــة، إىل انعقــاد األ

  .املعنية باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
    

    مؤمتر األطراف  -واو    
يتوىل املؤمتر مسؤولية وضع الـسياسات العامـة وحتديـد األولويـات ذات الـصلة بعمليـة                 -٤٣

  .االستعراض

  .ينظر املؤمتر يف التوصيات واالستنتاجات املقّدمة من فريق اإلشراف على التنفيذ  -٤٤

ــتعراض      -٤٥ ــا، وكـــذلك نطـــاق االسـ ــتعراض ودوراهتـ حيـــّدد املـــؤمتر مراحـــل عمليـــة االسـ
وُتختـتم مرحلـة االسـتعراض لـدى إمتـام اسـتعراض حالـة تنفيـذ                 .وتسلسله املواضيعي وتفاصيله  

ــة يف كــل الــدول األطــراف   ــه    .مجيــع مــواد االتفاقي وتنطبــق نفــس مراحــل االســتعراض ودورات
فاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، علـى اسـتعراض حالـة         املقرَّرة الستعراض تنفيذ االت   

وُتقـسَّم كـل مرحلـة اسـتعراض إىل دورات           .تنفيذ مجيع مواد الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقيـة      
وُيحّدد املؤمتر مّدة كـل دورة مـن دورات االسـتعراض، ويقـّرر عـدد الـدول                 .زمنية استعراضية 

ن دورة االسـتعراض، مـع مراعـاة عـدد الـدول األطـراف              األطراف اليت تـشارك يف كـل سـنة مـ          
  .املقرَّر استعراضها ونطاق دورة االستعراض

ــة     -٤٦ ويتــوىل  .ُيقــّر املــؤمتر أّي تعــديالت ُتجــرى يف املــستقبل علــى اإلطــار املرجعــي لآللي
  .املؤمتر، عقب اكتمال كل دورة استعراض، تقييم أداء اآللية وإطارها املرجعي

    
    مانةاأل - خامساً    

تضطلع أمانة املؤمتر مبهام أمانة اآللية، وتـؤدِّي كـل املهـام الالزمـة لـضمان كفـاءة أداء             -٤٧
اآللية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقين والفين إىل الدول األطـراف، بنـاًء علـى طلبـها، يف سـياق                     

  .أداِء مهام اآلليِة
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     اللغات- سادساً    
اإلنكليزيـة والروسـية والـصينية والعربيـة والفرنـسية،          لغات عمل اآللية هـي اإلسـبانية و         -٤٨

  .رهناً بأحكام هذا الباب

وتتـوىل األمانـة     .جيوز إجراء عملية االستعراض القُطري بأّي لغة من لغات عمل اآللية            -٤٩
مــسؤولية تــوفري مــا يلــزم مــن ترمجــة حتريريــة وشــفوية إىل أيٍّ مــن لغــات عمــل اآلليــة حــسبما    

  . مهامها بكفاءةتقتضيه الضرورة ألداء

تسعى األمانة إىل التماس تربعات لتوفري الترمجة التحريرية والشفوية إىل لغـات أخـرى                -٥٠
  .غري لغات عمل اآللية الست، إذا ما طلبت منها الدولة الطرف املستعَرضة ذلك

ُتعترب اخلالصات الوافية لتقـارير االسـتعراض القُطـري والتقريـر املواضـيعي عـن التنفيـذ                   -٥١
  .تقرير فريق اخلرباء التقين من وثائق املؤمتر، ومن ثَمَّ فإهنا ُتنشر بلغات عمل اآللية الستو
    

    التمويل - سابعاً    
  .ُتموَّل احتياجات اآللية وأمانتها من امليزانية العادية لألمم املتحدة  -٥٢

 تتعلـق جبملـة    والـيت ٣١ و٢٨ُتموَّل من خالل التربعات االحتياجات املبّينة يف الفقـرتني      -٥٣
أمور منها الزيارات القُطرية املطلوبة واالجتماعات املشتركة اليت تعقد يف مكتـب األمـم املتحـدة              

  .يف فيينا وتدريب اخلرباء، على أن تكون هذه التربعات بال شروط أو تأثري

  .تتوىل األمانة مسؤولية إعداد ميزانية مقترحة لكل فترة سنتني ألنشطة اآللية  -٥٤

وتـضمن امليزانيـة أداء اآلليـة عملـها علـى حنـو              .ر املؤمتر يف ميزانية اآللية كل سنتني      ينظ  -٥٥
  .اهةز لنيتسم بالكفاءة واالستمرارية وا

دة إليهـا يف    ُتزوَّد األمانة باملوارد املالية والبـشرية الوافيـة لتمكينـها مـن أداء املهـام املـسنَ                  -٥٦
  .هذا اإلطار املرجعي

    
    ول املوقِّعة على االتفاقية يف اآلليةمشاركة الد - ثامناً    

جيوز ألي دولة موقِّعـة علـى االتفاقيـة أن تـشارك يف اآلليـة باعتبارهـا دولـة مـستعَرضة                       -٥٧
ــة        ــذ االتفاقي ــة بتنفي ــسائل املتعلق ــى امل ــك عل ــصر ذل ــى أن يقت ــى أســاس طــوعي عل ــسّدد . عل وُت

  .التكاليف املرتبطة هبذه املشاركة من التربعات املتاحة
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      تذييل األولال    
  املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء   

      االستعراضات القُطرية
    توجيهات عامة  - أوالً    

يسترشد اخلرباُء احلكوميون واألمانة، طيلة عملية االسـتعراض، باألحكـام ذات الـصلة               -١
نية واإلطار املرجعـي آلليـة اسـتعراض       عرب الوط  نظّمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل      من

  . عرب الوطنيةنظّمةتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 ١يتعّين على اخلرباء احلكوميني، على وجه اخلصوص، أن يضعوا يف اعتبـارهم الفقـرة                 -٢
ضى االتفاقيـة    من االتفاقية، اليت تنص على أن تؤدِّي الدول األطراف التزاماهتا مبقتـ            ٤من املادة   

علــى حنــو يّتــسق مــع مبــدأي املــساواة يف الــسيادة والــسالمة اإلقليميــة للــدول، ومــع مبــدأ عــدم 
  .التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

 عـن ذلـك، أن ُيجـروا هـذه االستعراضـات وهـم              فـضال يتعّين علـى اخلـرباء احلكـوميني،          -٣
  . من اإلطار املرجعي١١ حمدد يف الفقرة يدركون متاما الغرض من عملية االستعراض كما هو

يتعّين على اخلرباء احلكوميني أن حيترموا النهج اجلماعي يف كل تفاعالهتم أثنـاء عمليـة             -٤
 .اهـة ز لـن وُيتوقّع منهم أن يتصرَّفوا بكياسة ودبلوماسية، وأن يلتزمـوا املوضـوعية وا    .االستعراض

بــدوا االســتعداد للتكّيــف مــع التغــيريات يف     ويــتعني علــيهم أن يلتزمــوا املرونــة يف هنجهــم ويُ    
  .اجلداول الزمنية

يتعّين على اخلرباء احلكوميني وأعضاء األمانة أن حيـافظوا علـى سـّرية مجيـع املعلومـات             -٥
الــيت حيــصلون عليهــا أو يــستخدموهنا أثنــاء عمليــة االســتعراض القُطريــة، وكــذلك علــى ســرية   

فـإذا كانـت هنـاك أسـس      .دد يف اإلطـار املرجعـي  تقرير االسـتعراض القُطـري، علـى النحـو احملـ         
جّدية لالعتقاد بأن خبرياً حكومياً أو عضواً يف األمانة قد أخلّ بواجـب احلفـاظ علـى الـسّرية،                   
يتعّين على األمانة إبالغ فريـق اإلشـراف علـى التنفيـذ بـذلك للنظـر يف األمـر واختـاذ إجـراءات             

  .متربشأنه، مبا يف ذلك إحالة املسألة إىل املؤ

ــة        -٦ ــذ االتفاقي ــيمهم لتنفي ــأثري يف تقي ــون ألّي ت ــضا أالّ خيــضع اخلــرباء احلكومي ــع أي  .ُيتوقّ
وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املعلومات املستمدَّة من املنظمات اإلقليمية والدولية املختصة الـيت              

ائل ذات تكون الدولة الطرف املستعَرضة عضوا فيها واليت تـشمل الواليـات املـسندة إليهـا مـس         
صلة باستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، ويتعّين على اخلـرباء احلكـوميني يف               
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الوقت نفسه أن ُيجروا حتليلهم اخلاص هبم للوقائع اليت توفّرهـا الدولـة الطـرف املـستعَرضة مـن            
ــام اال         ــددة الــواردة يف أحك ــع املقتــضيات احمل ــسقة مــع مجي ــدمي اســتنتاجات مّت تفاقيــة أجــل تق

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا اخلاضعة لالستعراض

ُيشجَّع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االستعراض، على االتصال باألمانـة لطلـب أي          -٧
  .مساعدة حيتاجون إليها

    
    توجيهات حمّددة إلجراء االستعراض  - ثانياً    

اليتـها،  يـة االسـتعراض وفع    ضـمان كفـاءة عمل     لإلطار املرجعي واتـساقا مـع أمهيـة          وفقاً  -٨
  . عمليات االستعراض بروح من التعاون واحلوار البّناء والثقة املتبادلةُتجرى

حتــرص الــدول األطــراف واألمانــة علــى التقّيــد باجلــداول الزمنيــة اإلرشــادية املبّينــة يف      -٩
  .الفقرات أدناه

  :ستعراض بالقيام مبا يلييتعيَّن على اخلرباء احلكوميني أن ُيِعّدوا أنفسهم لعملية اال  -١٠

دراسة االتفاقية واإلطار املرجعي لآللية، مبا يف ذلك هـذه املبـادئ التوجيهيـة،                )أ(  
  دراسة دقيقة؛

 نظّمـة اإلملام بالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل               )ب(  
 إعــداد اتفاقيــة األمــم للمفاوضــات مــن أجــل  وكــذلك األعمــال التحــضريية)٣٠(عــرب الوطنيــة،

ــة امل  ــا   نظّمــةاملتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق  وخــصوصا )٣١(، عــرب الوطني
   ذات الصلة؛ستعراضاالتعلقة باملواد اليت تكون موضوع دورة األجزاء امل

استعراض الردود املقّدمة من الدولة الطرف املستعَرضة يف قائمـة التقيـيم الـذايت                )ج(  
  الدولة الطرف املستعَرضة؛اإلملام باملسائل اليت تعاجلها ة الشاملة والوثائق املكّملة هلا واملرجعي

إبالغ األمانة عند احلاجة إىل معلومات ومواد إضـافية؛ وتـسليط الـضوء علـى                 )د(  
  .املسائل اليت تستلزم املزيد من التوضيح

───────────────── 
 .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )30( 
 .A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )31( 
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لــذين يــشاركون يف عمليــة تــنظّم األمانــة دورات تــدريب دورّيــة للخــرباء احلكــوميني ا  -١١
االسـتعراض، مـن أجـل تعــريفهم باملبـادئ التوجيهيـة وتعزيـز قــدرهتم علـى املـشاركة يف عمليــة         

  .االستعراض

 الدولـةَ  غ رمسيـاً يتعّين على األمانة، يف غضون شهر واحـد مـن سـحب القرعـة، أن ُتبلّـ                 -١٢
ستعراض القُطـري وباملـسائل     الطرف املستعَرضة والدولتني الطرفني املستعرِضتني ببدء إجراء اال       

اإلجرائيــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك اجلــدول الــزمين لتــدريب اخلــرباء واجلــدول الــزمين املؤقــت  
  .لالستعراض القُطري

تقوم الدولةُ الطـرف املـستعَرضة، يف غـضون ثالثـة أسـابيع مـن إبالغهـا رمسيـا، بتعـيني                    -١٣
غ  مـن اإلطـار املرجعـي، وتبلّـ        ١٧فقـرة   جهة اتصال لتنسيق مشاركتها يف االسـتعراض، وفقـا لل         

  .وتنتدب األمانة أحد موظفيها لكل عملية استعراض .األمانة باسم جهة االتصال تلك

ــرفني          -١٤ ــدولتني الطـ ــستعَرضة والـ ــرف املـ ــة الطـ ــع الدولـ ــشاورات مـ ــة مـ ــري األمانـ ُتجـ
مبــا يف املـستعرِضتني بــشأن وضــع اجلــدول الــزمين لالسـتعراض القُطــري والــشروط املتعلقــة بــه،   

 مــن اإلطــار ذلــك اختيــار لغــة أو لغــات العمــل يف االســتعراض القُطــري، وفقــا للبــاب سادســاً  
  .ر األمانة الترمجة من تلك اللغات وإليها طيلة عملية االستعراضوتوفِّ .املرجعي

تعمد الدولـة الطـرف املـستعَرضة، يف غـضون شـهرين مـن إبالغهـا رمسيـا ببـدء إجـراء                        -١٥
 إىل تزويد األمانة باملعلومـات الالزمـة بـشأن امتثاهلـا وتنفيـذها لالتفاقيـة،                االستعراض القُطري، 

وتـزّود   .باالستعانة بقائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الـشاملة كخطـوة أوىل لتحقيـق هـذا الغـرض                 
وتقوم األمانـة، يف غـضون    .األمانة الدولة الطرف باملساعدة اليت تطلبها من أجل إعداد الردود         

 تلقــي الــرد علــى القائمــة املرجعيــة، بتقــدمي ذلــك الــرد للترمجــة وتعميمــه علــى شــهر واحــد مــن
  .اخلرباء احلكوميني

ــراء            -١٦ ــدء إج ــا بب ــستعَرضة رمسي ــة الطــرف امل ــالغ الدول ــن إب ــضون شــهر واحــد م يف غ
االســتعراض القُطــري، يــشارك اخلــرباء احلكوميــون يف املــداوالت باهلــاتف أو بالفيــديو الــيت         

ــة الطــرف    تنظّمهــا األمانــة  بغــرض التعريــف بكــل مــن الــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني والدول
املستعَرضة وموظفي األمانة املنتدبني للعمـل يف االسـتعراض القُطـري، وبغـرض التوجيـه العـام،                  

  .مبا يف ذلك استعراض اجلدول الزمين لالستعراض وشروطه

ستعرِضتني أن يقــرِّروا كيفيــة يتعــّين علــى اخلــرباء احلكــوميني مــن الــدولتني الطــرفني املــ   -١٧
  .توزيع املهام واملسائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميادين اختصاصهم املختلفة
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ُيقيم اخلرباء احلكوميون خطوط اتصاالت مفتوحة بالدولة الطرف املـستعَرضة ويتعـّين              -١٨
  .عليهم أثناء ذلك إطالع األمانة باستمرار على كل ما جيرونه من اتصاالت

ــى النحــو          -١٩ ــروا عل ــتعراض، أن ينظ ــة االس ــة عملي ــى اخلــرباء احلكــوميني، طيل ــّين عل يتع
املناسب يف املعلومات واملواد اليت تقدمها الدولة الطرف املستعَرضة مبختلف وسـائل االتـصال،     

  .على النحو املبّين يف اإلطار املرجعي

 عن بال اخلـرباء احلكـوميني     عند االستيضاح والتماس معلومات إضافية، ينبغي أالّ يغيب         -٢٠
ما يّتسم بـه االسـتعراض مـن طـابع غـري خـصامي وغـري تـدّخلي وغـري عقـايب، وأنّ اهلـدف العـام               

  .املنشود إمنا هو مساعدة الدولة الطرف املستعَرضة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال

 الـشاملة وأي    يف غضون شهر واحد من تلقّي الرد على قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة                 -٢١
معلومــات تكميليــة تقــّدمها الدولــة الطــرف املــستعَرضة، يقــّدم اخلــرباء احلكوميــون إىل األمانــة   
ــات التوضــيح أو املعلومــات اإلضــافية أو األســئلة        ــشمل طلب ــا ي ــائج االســتعراض املكــتيب، مب نت

  .ملستعَرضةالتكميلية، لكي ُتترَجم إىل لغات االستعراض احملّددة وتقدَّم إىل الدولة الطرف ا

يتجّنــب اخلــرباء احلكوميــون، أثنــاء االســتعراض املكــتيب، تكــرار النــصوص الــيت ســبق      -٢٢
ويكـون االسـتعراض املكـتيب مـوجزا وقائمـا          .ورودها يف قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الـشاملة         

 .على وقائع ويشتمل على أسباب قوية تعلّل االسـتنتاجات املستخلـصة يف االسـتعراض املكـتيب               
ــا يــساعد علــى الفهــم يف هــذا الــصدد اســتخداُم لغــٍة موضــوعية وجمــّردة     وعنــد اســتخدام  .وّمم
  .املختصرات ألول مرة جيب بيان ما ترمز إليه هذه املختصرات بعبارات كاملة

ــائج االســتعراض املكــتيب،        -٢٣ ــة الطــرف املــستعَرضة لنت ــة، عقــب تلقــي الدول تقــوم األمان
ــداول باهلــاتف أو ب   ــسة ت ــدولتني الطــرفني     بتنظــيم جل ــديو جتمــع اخلــرباء احلكــوميني مــن ال الفي

ويقــوم اخلــرباء احلكوميــون مــن الــدولتني الطــرفني   .املــستعرِضتني والدولــة الطــرف املــستعَرضة 
املستعرِضتني أثنـاء هـذه اجللـسة بعـرض األجـزاء الـيت أعـّدوها مـن االسـتعراض املكـتيب وشـرح                

ــستغرق احلــوار الــ   .االســتنتاجات ــّين أن ي ــى، وأن   ويتع ــة املثل ــي ذلــك شــهرين، يف احلال ذي يل
يتمحور حول طلبات احلصول علـى معلومـات أو أسـئلة حمـّددة مـن اخلـرباء احلكـوميني جتيـب                     
عليها الدولة الطرف املستعَرضة باستخدام خمتلف وسائل احلوار، مبا يف ذلـك التـداول باهلـاتف          

 مــن وســائل احلــوار املباشــر، علــى أو بالفيــديو وتبــادل الرســائل اإللكترونيــة أو وســائل أخــرى
  . من اإلطار املرجعي واملبّين أدناه٢٤النحو املشار إليه يف الفقرة 

، إذا وافقـــت علـــى ذلـــك الدولـــة الطـــرف ي بينبغـــي أن ُيـــستكمل االســـتعراض املكتـــ  -٢٤
املستعَرضة، بأّي وسائل أخرى مـن وسـائل احلـوار املباشـر، مثـل القيـام بزيـارة قطريـة أو عقـد                       
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وتتـوىل الدولـة الطـرف املـستعَرضة ختطـيط           .ع مشترك يف مكتب األمم املتحـدة يف فيينـا         اجتما
ويف حــني  .وتنظــيم الزيــارة القُطريــة أو االجتمــاع املــشترك يف مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا  

تتــوىل األمانــة تيــسري مجيــع الترتيبــات العمليــة، فــإن علــى اخلــرباء احلكــوميني أن يّتخــذوا مجيــع   
الالزمــة مــن جانبــهم للمــشاركة يف الزيــارة القُطريــة أو االجتمــاع املــشترك يف مكتــب  التــدابري 

  . من اإلطار املرجعي٢٩األمم املتحدة يف فيينا، آخذين يف االعتبار الفقرة 

يتعّين على اخلرباء احلكوميني، أثنـاء الزيـارة القُطريـة أو االجتمـاع املـشترك يف مكتـب               -٢٥
  .لتقّيد باملبادئ واملعايري املبّينة يف التوجيهات العامة الواردة أعالهاألمم املتحدة يف فيينا، ا

ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا على حنـو فّعـال وبّنـاء يف كـل االجتماعـات،                    -٢٦
مبا يف ذلك اجللسات اإلعالمية الداخلية يف هناية كل يوم عمل، أو يف هنايـة الزيـارة القُطريـة أو      

  .شترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينااالجتماع امل

ُيتوقَّــع مــن اخلــرباء احلكــوميني التــزام االحتــرام والكياســة يف االجتماعــات، وذلــك           -٢٧
ويتوقـع   .بتقيُّدهم باألطر الزمنية احملّددة يف الربنامج وإتاحة الوقـت جلميـع األعـضاء للمـشاركة     

رونة، ألنّ الربنـامج قـد يتغّيـر أثنـاء الزيـارة           من اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفسه أن يتحلوا بامل        
  .القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

ينبغي أن تستهدف األسـئلة اسـتكمال املعلومـات الـيت قّدمتـها الدولـة املـستعَرضة وأن                    -٢٨
انـب احليـاد وأن     ومن مثّ، ينبغي أن يلتزم اخلرباء احلكوميـون ج         .تقتصر على عملية االستعراض   

  .ميتنعوا عن إبداء آراء شخصية أثناء االجتماعات

ُيتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يـدوِّنوا مالحظـاهتم أثنـاء االجتماعـات كلـها ّممـا يتـيح                    -٢٩
وعلــيهم أن ُيطلعــوا  .إمكانيــة الرجــوع إليهــا عنــد إعــداد تقريــر االســتعراض القُطــري النــهائي   

نة كتابيـا علـى مـا لـديهم مـن آراء واسـتنتاجات أّوليـة، يف غـضون                 بعضهم بعضا وُيطلعوا األما   
  .أسبوعني من انتهاء الزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

يتعّين على اخلـرباء احلكـوميني، خـالل املرحلـة النهائيـة مـن عمليـة االسـتعراض وعلـى                      -٣٠
 االســتعراض، أن يعــّدوا مــشروع تقريــر اســتعراض  األفــضل يف غــضون مخــسة أشــهر مــن بــدء 

قطري مبساعدة من األمانة وباالستناد إىل املخطّط النموذجي، وأن ُيرسلوه إىل الدولة الطـرف               
ــة االســتعراض احملــّددة   ــستعَرضة يف لغ ــر  .امل ــدة  أوجــه النجــاح   وحيــّدد التقري واملمارســات اجلي

. االتفاقيـة والربوتوكــوالت امللحقـة هبــا  والتحـديات املطروحــة ويقـّدم مالحظــات بـشأن تنفيــذ    
ــة الالزمــة       ــد االحتياجــات مــن املــساعدة التقني ــر، حــسب االقتــضاء، حتدي كمــا يتــضّمن التقري

وُتـــدرج تعليقـــات الدولـــة الطـــرف  .لتحـــسني تنفيـــذ االتفاقيـــة والربوتوكـــوالت امللحقـــة هبـــا 
  .املستعَرضة يف مشروع تقرير االستعراض القُطري
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ــورد اخلــرباء    -٣١ ــة       ي ــن االتفاقي ــستعَرضة م ــواد امل ــذ امل ــشأن تنفي ــون مالحظــات ب احلكومي
  .وبروتوكوالهتا بإدراجها يف القانون الوطين، وكذلك تطبيقها على صعيد املمارسة العملية

واملمارســـات اجليـــدة أوجـــه النجـــاح حيـــّدد اخلـــرباء احلكوميـــون، فـــضال عـــن ذلـــك،   -٣٢
ــشأن    ــّدمون مالحظــات ب ــة    والتحــديات املطروحــة، ويق ــن االتفاقي ــستعَرضة م ــواد امل ــذ امل  تنفي

  .وبروتوكوالهتا، واجملاالت اليت قد تستدعي تقدمي املساعدة التقنية

بنــاًء علــى طلــب الدولــة املــستعَرضة وحــسب االقتــضاء، جيــوز أن ُيطلــب إىل اخلــرباء      -٣٣
ــى           ــب عل ــة التغل ــن كيفي ــستعَرضة بتوضــيحات ع ــة الطــرف امل ــُد الدول ــضا تزوي احلكــوميني أي

تحــديات املــستبانة لــتمكني الدولــة الطــرف املعنيــة مــن تنفيــذ املــواد ذات الــصلة مــن االتفاقيــة ال
  .وبروتوكوالهتا تنفيذاً تاماً وفّعاالً

ــستعَرضة        -٣٤ ــة الطــرف امل ــر االســتعراض القُطــري إىل الدول ــة مــشروع تقري ُترســل األمان
ة الطـرف املـستعَرضة واخلـرباء       ويف حال عدم املوافقة، ُيجـَرى حـوار بـني الدولـ            .للموافقة عليه 

وجيـري فيمـا بعـد إعـداد خالصـة        .احلكوميني من أجل التوصـل بتوافـق اآلراء إىل تقريـر هنـائي            
  .وافية هلذا التقرير واالتفاق عليها

    
      التذييل الثاين    
      املخطّط النموذجي لتقارير االستعراض القُطري واخلالصات الوافية    
  خبصوص تنفيذ ] امسا الدولتني املستعرِضتني[االستعراض الذي قامت به     

  من اتفاقية ] )أرقامها(رقمها ) [املواد(املادة ] اسم الدولة املستعَرضة[
] أرقام مواد[ومواد [ عرب الوطنية نظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

      ]اإلطار الزمين [لدورة االستعراض] الربوتوكوالت امللحقة هبا
    ةمقّدم  - أوالً    

 عــرب الوطنيــة نظّمــةأُنــشئ مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل   -١
 مــن االتفاقيــة لكــي يــضطلع جبملــة أمــور منــها التــشجيع علــى تنفيــذ االتفاقيــة   ٣٢باملــادة  عمــال

  .واستعراض تنفيذها

عمـــال  و مــن االتفاقيــة  ٣٢ مــن املــادة   ٤ و٣عمــال بــالفقرتني   ينبغــي إنــشاء اآلليــة    و  -٢
 مــن االتفاقيــة، الــيت تــنص علــى أن تــؤدِّي الــدول األطــراف التزاماهتــا    ٤ مــن املــادة ١ بــالفقرة
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ــة       ــسيادة والــسالمة اإلقليمي ــدأي املــساواة يف ال ــة علــى حنــو يتفــق مــع مب مبقتــضى هــذه االتفاقي
  .للدول، ومع مبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

 عملية حكومية دوليـة هـدفها العـام تقـدمي املـساعدة إىل الـدول                وآلية االستعراض هذه    -٣
  .األطراف يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا، حسب االقتضاء

  .تستند عملية االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعراض  -٤
    

    العملية  - ثانياً    
ــة وبروتوكوالهتــا مــن ج     -٥ ــايل لتنفيــذ االتفاقي ــة [انــب يــستند االســتعراض الت اســم الدول

ــة [إىل الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة الــواردة مــن    ] املــستعَرضة اســم الدول
 مـن اإلطـار املرجعـي ونتـائج      ٢٦وإىل أي معلومات تكميليـة مقّدمـة وفقـا للفقـرة            ] املستعَرضة

تعرِضتني والدولــة أمســاء الــدولتني املــس[احلــوار البّنــاء الــذي أُجــري بــني اخلــرباء احلكــوميني مــن 
التداول باهلاتف أو بالفيديو أو تبادل الرسائل اإللكترونية أو أي وسـائل            [بواسطة  ] املستعَرضة

  .]أمساء اخلرباء املشاركني[، ومبشاركة ]أخرى من وسائل احلوار املباشر وفقا لإلطار املرجعي

ــة     -٦ :اختياري[ ــة مبوافقـ ــارة قُطريـ ــستعَرضة [أُجريـــت زيـ ــة املـ ــم الدولـ ــن ] اسـ ــاريخ[مـ   ] تـ
  ].]تاريخ[إىل 

  أو

يف مكتـب   ] امسا الـدولتني املـستعرِضتني    [و] اسم الدولة املستعَرضة  [ُعقد اجتماع مشترك بني     [
  ].]تاريخ[إىل ] تاريخ[األمم املتحدة يف فيينا من 

    
    اخلالصة الوافية  - ثالثاً    

  :خالصة ما يلي[  -٧

  أوجه النجاح واملمارسات اجليدة؛  )أ(  

  ديات اليت تعترض سبيل التنفيذ، عند االنطباق؛التح  )ب(  

  املالحظات املتعلقة بتنفيِذ املواد قيد االستعراض؛  )ج(  

ــة       )د(   ــة الالزمــة لتحــسني تنفيــذ االتفاقي االحتياجــات احملــّددة مــن املــساعدة التقني
  .]وبروتوكوالهتا
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      تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا  - رابعاً    
    ]عند االنطباق [تفاقية وبروتوكوالهتاالتصديق على اال  -ألف    

وصـــّدقت عليهـــا يف ] تـــاريخ[علـــى االتفاقيـــة يف ] اســـم الدولـــة املـــستعَرضة[وقّعـــت   -٨
  ].تاريخ[صك التصديق لدى األمني العام يف ] اسم الدولة املستعَرضة[وأودعت  ].تاريخ[
  
  ]هانفس املعلومات فيما يتعلق بالربوتوكوالت اليت تكون الدولة طرفا في[
  
  التــــشريع اخلــــاص بتنفيــــذ ] تــــاريخ[يف ] اســــم اهليئــــة التــــشريعية الوطنيــــة[اعتمــــدت   -٩

  وبــدأ  -] عنــوان القــانون التــشريعي بــشأن التــصديق علــى االتفاقيــة [ بعبــارة أخــرى -االتفاقيــة 
اســم ورقــم وتــاريخ املنــشور الرمســي الــذي أُعلــن فيــه [وُنــِشر يف ] تــاريخ[نفــاذ هــذا التــشريع يف 

ــشريع التنفيــذي  ]. ذا القــانون التــشريعياعتمــاد هــ ــشريع التــصديق  [ويــشمل هــذا الت   ملخَّــص ت
  ].على االتفاقية

    
    ]اسم الدولة املستعَرضة[النظام القانوين يف   -باء    

يــذكر مــا إذا كانــت املعاهــدات ذاتيــة  [مــن الدســتور علــى ] رقــم املــادة[تــنص املــادة   -١٠
  .].ها، ومرتبة االتفاقية يف سلم القانون، وما إىل ذلكالتنفيذ أم أهنا حتتاج إىل تشريع لتنفيذ

    
    تنفيذ مواد خمتارة من االتفاقية  -جيم    

  ]رقم املادة [املادة

  ]عنوان املادة[

  ] اهلامش األمينمع اإلزاحة عننص املادة، يدرج [
    

    ملّخص املعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ املادة  )أ(    
ن الدولــة املــستعَرضة مــن خــالل قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  املعلومــات املقّدمــة مــ[  -١١

ــة مقّدمــة وفقــا للفقــرة    ــشاملة وأي معلومــات تكميلي  مــن اإلطــار املرجعــي، ويف ســياق  ٢٧ال
  ].احلوار البّناء
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    املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  )ب(    
، بعاً لنطـاق دورة االسـتعراض     وت .مالحظات اخلرباء احلكوميني فيما يتعلّق بتنفيذ املادة      [  -١٢

االســتنتاجات فيمــا يتعلّــق بالطريقــة الــيت اتُّبعــت يف مواءمــة القــانون الــوطين مــع هــذه املــادة مــن   
  ].االتفاقية، فضال عن تنفيذ املادة يف املمارسة العملية

املالحظات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة، مبا يف ذلـك أوجـه النجـاح واملمارسـات اجليـدة                [  -١٣
  ].لتحديات يف جمال تنفيذهاوا
    

    أوجه النجاح واملمارسات اجليدة  )ج(    
  ].حتديد أوجه النجاح واملمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة، عند االنطباق[  -١٤
    

    التحديات، عند االنطباق  )د(    
  ].حتديد أي حتديات تعترض التنفيذ، عند االنطباق[  -١٥
    

    نيةاالحتياجات من املساعدة التق  )ه(    
حتديد االحتياجات من املساعدة التقنيـة، واألولويـات واإلجـراءات الالزمـة لتحـسني              [  -١٦

  ].تنفيذ االتفاقية، عند االنطباق
    

    ]اسم الربوتوكول[تنفيذ مواد خمتارة من الربوتوكول املتعلق   - دال    
  ].ُيتبع نسق هيكلي وسرد مماثل ملا ورد يف الباب السابق[
    

      املرفق الثاين    
    والربوتوكوالت امللحقة هبا نظّمةاجلرمية املالتوزيع اإلرشادي ملواضيع اتفاقية     

  :التايل يكون توزيع اجملاالت املواضيعية املُراد استعراضها يف الدورتني األوىل والثانية على النحو  

تـدابري   والتـدابري اجلنائيـة األخـرى، و       التجـرمي  ):مخـس سـنوات   (الدورة األوىل     )أ(  
 ؛ والتعاون الدويل،املنع

 ،محايـــة الـــضحايا والـــشهود، والتعـــاون    ):مخـــس ســـنوات (الـــدورة الثانيـــة    )ب(  
  .التقنية واملساعدة
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      ٥/٦القرار   
   اتفاقية األمم املتحدة منتنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية   

     عرب الوطنيةنظّمةملكافحة اجلرمية امل
  عرب الوطنية،نظّمةمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األ 

 أن املساعدة التقنية هي جزء أساسـي مـن العمـل الـذي يـضطلع بـه مكتـب                    إذ يالحظ  
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أجل مساعدة الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ اتفاقيـة                  

 تنفيذاً فّعاالً، )٣٢(والربوتوكوالت امللحقة هبا عرب الوطنية نظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 بالعمل الذي قام به فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العضوية املعـين             وإذ يرّحب  
 باملساعدة التقنية،

 التوصيات الصادرة عن اجتماع فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املفتـوح           يقّر  -١ 
، ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ و ١٩الـذي ُعقـد يـومي       العضوية املعين باملساعدة التقنيـة،      

 ؛ الواردة يف مرفق هذا القرار،لمؤمترلأثناء الدورة اخلامسة 

الـذي  ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧، املـؤّرخ    ٤/٣ مقـّرره    يؤكّد جمّدداً   -٢  
ابتــا مــن قــّرر فيــه أن يكــون فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة التقنيــة عنــصراً ث 

  .عناصر املؤمتر
    

      املرفق    
التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح   

    العضوية املعين باملساعدة التقنية
 :إن فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية 

 احلكــوميني العامــل املفتـــوح   حيــيط علمــاً بتوصـــيات اجتمــاع فريــق اخلـــرباء     )أ( 
 ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ و١العضوية املعين باملساعدة التقنية، الذي ُعقد يومي 

يــدرك احلاجــة املــستمرة إىل املــساعدة التقنيــة لــضمان التنفيــذ الفعــال التفاقيــة  )ب( 
 )٣٣(ا؛ عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبنظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات وعة املعاهداتجمماألمم املتحدة،  )32( 
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) املكتـب (يرّحب مبا يبذله مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                 )ج( 
من جهود إلدماج االتفاقية وبروتوكوالهتـا إدماجـاً تامـاً وأكثـر بـروزاً ضـمن اجملموعـة املناسـبة             
من برامج املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا املكتب، وكـذلك جهـود املكتـب الراميـة إىل إذكـاء          

وعي باالتفاقية وبروتوكوالهتـا بـني الـشركاء الـوطنيني بـصفتها أداة عمليـة للتعـاون القـضائي                   ال
 الدويل والتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛

يــشّدد علــى أمهيــة ضــمان االرتبــاط القــوي بــني البحــوث الــيت يــضطلع هبــا،      )د( 
ة وما يقّدمه املكتـب مـن       والبيانات اليت جيمعها، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي        

  عرب الوطنية؛نظّمةمساعدة تقنية بشأن اجلرمية امل

يقــّر النــهج االســتراتيجي والــشامل الــذي يتبعــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    )ه( 
باملخدرات واجلرمية يف تقدمي املـساعدة التقنيـة، والـذي يـدمج عناصـر االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا         

  الوطنية واإلقليمية املتكاملة؛كأولوية رئيسية يف الربامج

براجميـة أومنيبـوس    "(يشري إىل وجوب استخدام براجمية التقييم الـذايت الـشاملة            )و( 
كأداة لتسهيل مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،              ) "االستقصائية

عـل تلـك الرباجميـة متاحـة        ويطلب إىل األمانة أن تواصل حتسني تلك الرباجميـة، بوسـائل منـها ج             
جبميع لغات املؤمتر الرمسية، وأن تواصل التشاور مع الـدول األطـراف واملوقّعـة هبـدف وضـعها                  
يف صيغتها النهائية يف أقرب وقـت ممكـن، وأن تعرضـها علـى الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل           

 لكي ينظر فيها؛ ٥/٥املؤمتر املفتوح العضوية الذي أنشئ مبقتضى قرار 

يطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة أن يواصـل تقاسـم          )ز( 
املـساعدة التقنيـة   ما جيمعه من معلومات عن االحتياجات من املساعدة التقنية مع سائر مقّدمي             

سـيما املعلومـات املتعلقـة باالحتياجـات علـى الـصعيد الـوطين، مـن أجـل تنـسيق                     احملتملني، وال 
 ع البلدان املستفيدة؛أنشطة املساعدة م

ــين باملخــدرات         )ح(  ــم املتحــدة املع ــب األم ــى ضــرورة أن يواصــل مكت ــشّدد عل ي
واجلرمية والدول األطـراف تنـسيق أنـشطة تقـدمي املـساعدة التقنيـة مـع سـائر املنظمـات الدوليـة                      

 واإلقليمية ذات الصلة، وكذلك مع هيئات املساعدة الثنائية؛

 املعين باملخدرات واجلرميـة علـى اسـتحداث هنـج           يشّجع مكتب األمم املتحدة    )ط( 
 ومكافحتــها، يأخــذ االحتياجــات اإلقليميــة والوطنيــة نظّمــةمواضــيعي شــامل يف منــع اجلرميــة امل

───────────────── 
  .املرجع نفسه )33( 
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ــة واســتحداث األدوات وتقاســم املمارســات       ــساعدة القانوني ــشمل تقــدمي امل ــار وي بعــني االعتب
 برنـامج مواضـيعي بـشأن منـع         الفضلى وإنشاء آليات تنطوي على حماكمات قضائية من خالل        

 ؛نظّمةاجلرمية امل

يطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يعمــل علــى   )ي( 
 عــرب الوطنيــة الــيت انطــوت علــى جنــاح التحقيقــات أو   نظّمــةإعــداد خالصــة لقــضايا اجلرميــة امل 

الفـضلى، لكـي ُتعـرض      املالحقات القضائية، من أجل استبانة الـدروس املـستفادة واملمارسـات            
على املؤمتر يف دورته السادسة، وأن يعقد اجتماعاً للخرباء يتولّى حتديـد املمارسـات اجليـدة يف                 

، لكـي تـستخدمها الـدول    نظّمـة إنشاء وتـشغيل الوحـدات املتخّصـصة الـيت تتـصّدى للجرميـة امل          
 اليت تنظر يف إنشاء وحدات من هذا القبيل كمرجع يف هذا الشأن؛

م مـساعدة   ىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة أن يقـدّ          يطلب إ  )ك( 
 علـى تطبيـق أحكـام االتفاقيـة علـى      ، عنـد االقتـضاء،   تقنية هتدف إىل مـساعدة الـدول األعـضاء        

اجلديدة الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق االتفاقيـة ومتثّـل             وأبعادها   عرب الوطنية    نظّمةأشكال اجلرمية امل  
ألطـراف، وأن يقـّدم إىل املـؤمتر يف دورتـه الـسادسة تقريـراً عـن التقـّدم                   شاغالً مشتركاً للدول ا   
 احملرز يف هذا الشأن؛

ــر،     )ل(  ــة أن ينظـ ــدرات واجلرميـ ــدة املعـــين باملخـ ــم املتحـ يطلـــب إىل مكتـــب األمـ
بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، يف اســتحداث أدوات معّينــة، مثــل ممارســات فُــضلى ومبــادئ    

وذجية تساعد الدول األعضاء، عند االقتضاء، على تطبيـق أحكـام           توجيهية تشريعية وأحكام من   
 عـرب الوطنيـة وأبعادهـا اجلديـدة الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق                 نظّمةاالتفاقية على أشكال اجلرمية امل    

 االتفاقية ومتثّل شاغالً مشتركاً للدول األطراف؛

ّينـة يف هـذا   يدعو الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي تربعات لألغـراض املب      )م( 
 ؛ األمم املتحدةللقواعد واإلجراءات املعمول هبا يفالقرار، وفقا 

حيثّ الدول األطراف على تقدمي تربعـات كافيـة إىل احلـساب املنـشأ مبقتـضى            )ن( 
  من االتفاقية لغرض املساعدة التقنية؛٣٠من املادة ) ج (٢الفقرة 

رتــه الــسادسة تقريــراً عــن تقــدمي يطلــب إىل األمانــة أن تقــّدم إىل املــؤمتر يف دو )س( 
املساعدة التقنية هبدف مساعدة الدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا علـى                   

  .الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين
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      ٥/٧القرار   
       عرب الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافيةنظّمةمكافحة اجلرائم امل  

  عرب الوطنية،نظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املإن مؤمتر األطراف يف  

 ،٢٠٠٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥خ   املؤرّ ،٥٥/٢٥ قرارات اجلمعية العامة     إذ يستذكر   
ــؤّر،٥٨/١٧و ــانون األول٣خ  املـ ــسمرب / كـ ــؤّر،٦١/٥٢ و،٢٠٠٣ديـ ــانون األول٤خ  املـ  / كـ

، بـــشأن إعـــادة أو رّد ٢٠٠٩مرب ديـــس/ كـــانون األول٧خ  املـــؤّر،٦٤/٧٨ و،٢٠٠٦ديـــسمرب 
 وإذ يرّحــب بقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي )٣٤(املمتلكــات الثقافيــة إىل بلــداهنا األصــلية،

 بشأن التدابري املّتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة         ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٢خ   املؤرّ ،٢٠١٠/١٩
   هبا،اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخاصة من االجتار

 إىل االتفاقية بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع استرياد وتـصدير ونقـل              وإذ يشري   
 األمـم املتحـدة     نظّمـة ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة اليت اعتمـدها املـؤمتر العـام مل             

متلكـات   واالتفاقيـة املتعلقـة بامل     )٣٥(،١٩٧٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤للتربية والعلم والثقافة يف     
الثقافية املسروقة أو املصّدرة بطرق غري مشروعة، اليت اعتمدها املعهد الـدويل لتوحيـد القـانون                

ــران٢٤اخلــاص يف  ــه / حزي ــشوب     )٣٦(،١٩٩٥يوني ــة ن ــة يف حال ــة الثقافي ــة امللكي ــة محاي  واتفاقي
 ١٤ وبروتوكوليهـا املعتمـدين يف       )٣٧(،١٩٥٤مـايو   / أيـار  ١٤صراع مـسلّح، الـيت اعُتمـدت يف         

ــارأ ــايو /ي ــارس / آذار٢٦ و)٣٦(١٩٥٤م ــاملي لتلــك    )٣٨(،١٩٩٩م ــضمام الع ــة االن ــة كفال  وأمهي
ــة التــراث الثقــايف الــيت تبــذهلا       الــصكوك والتنفيــذ الكامــل هلــا، ويقــّدر اجلهــود الراميــة إىل محاي

 نظّمـة  األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وامل     منظّمـة منظمات دوليـة أخـرى خمتـصة، منـها          
  لشرطة اجلنائية، واملعهد الدويل لتوحيد القانون،الدولية ل

 إىل عمــل فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات مــع التقــدير وإذ يــشري  
املـؤّرخ  ،  ٢٠٠٨/٢٣الثقافية يف اجتماعه املعقود عمالً بقرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             

بأن يقوم مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم          ويشّدد على توصية الفريق     ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٤
───────────────── 

 . للشعوبتشكّل املمتلكات الثقافية جزءاً من التراث الثقايف )34( 
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )35( 
 .www.unidroit.org :املوقع الشبكيمتاحة على  )36( 
 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )37( 
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣املرجع نفسه، اجمللد  )38( 
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 عـرب الوطنيـة بتقـّصي الـسبل الكفيلـة باسـتخدام أحكـام اتفاقيـة                 نظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل   
  ، كأساس قانوين للتعاون الدويل)٣٩( عرب الوطنيةنظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

اماً كامالً لغـرض مكافحـة اجلـرائم املرتكبـة           أنّ االتفاقية ينبغي أن ُتستخدم استخد      وإذ يرى   
  ضد املمتلكات الثقافية بوسائل من بينها استكشاف إمكانية وضع معايري أخرى، عند االقتضاء،

ً مبذكّرة األمانة عن استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة           حييط علما   -١  
  )٤٠(؛متلكات الثقافية عرب الوطنية من أجل احلماية من االجتار باملنظّمةامل

 )٤١( عـرب الوطنيـة    نظّمـة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل     أن اتفاقية    جمّددا يؤكّد  -٢  
  متثّل أداة فّعالة للتعاون الدويل على مكافحة اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية؛

 بـإعالن ســلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الــشاملة ملواجهـة التحــديات     يرّحـب   -٣  
 الـذي ُحثَّـت فيـه الـدول         )٤٢(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّيـر،          :عامليةال

اليت مل تضع بعُد تشريعات فّعالة ملنـع االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومالحقـة املّتجـرين هبـا أمـام                      
 يف اعتبـار    القضاء ومعاقبتهم على أن تضع هذه التشريعات، ويدعو الـدول األعـضاء إىل النظـر              

  اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية جرائم خطرية طبقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية؛

 الدول األطراف على استخدام االتفاقية من أجل توسـيع نطـاق التعـاون              حيثّ  -٤  
على منع ومكافحة اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافيـة، وخباصـة مـن خـالل رد العائـدات                  

 مـن   ٢ّتية من ارتكاب اجلرائم ورّد تلـك املمتلكـات إىل أصـحاهبا الـشرعيني، وفقـاً للفقـرة                   املتأ
   من االتفاقية؛١٤املادة 

 الدول األطراف على النظر يف القيام، بالتـشاور مـع األوسـاط العلميـة                يشّجع  -٥  
ــا       ــل اجتاه ــصلة، بتحلي ــة ذات ال ــع املنظمــات غــري احلكومي ــضاء، وم ــد االقت ــة، عن ت واألكادميي

اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية يف أقاليمها ومالبـسات ارتكـاب تلـك اجلـرائم، اّتـساقاً                 
 من االتفاقية، وكذلك النظر يف أساليب عمل اجلماعات احملترفـة الـضالعة             ٢٨مع أحكام املادة    

  يف تلك اجلرائم والتكنولوجيات املستخَدمة يف ارتكاهبا؛

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )39( 
 )40( CTOC/COP/2010/12. 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )41( 
 )42( A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار. 
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تبادل املعلومات عن مجيـع جوانـب اجلـرائم املرتكبـة            الدول األطراف إىل     يدعو  -٦  
ضد املمتلكات الثقافية، وفقاً لقوانينها الوطنية، وتنسيق التدابري اإلدارية وغـري اإلداريـة املتخـذة،                

  حسب االقتضاء، بغرض منع هذه اجلرائم وكشفها يف مرحلة مبكّرة ومعاقبة مرتكبيها؛

لعامـل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة           إىل فريق اخلرباء احلكـوميني ا      يطلب  -٧  
التقنية وإىل فريق اخلرباء العامل املفتوح العـضوية املعـين بالتعـاون الـدويل أن يدرسـا التوصـيات                   
والنتائج ذات الـصلة املنبثقـة عـن فريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                   

العدالة اجلنائيـة، وأن ُيقـّدما توصـيات لينظـر فيهـا مـؤمتر             الذي أنشئ يف إطار جلنة منع اجلرمية و       
ق  عرب الوطنية، من أجـل تـرويج تطبيـ         نظّمةاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل       

يف نطـاق املعـايري القائمـة ومالءمتـها وكـذلك يف وضـع              ذلـك بـالنظر     االتفاقية تطبيقـاً عمليـاً، و     
تمام الواجب يف هذا الشأن جلوانب التجرمي والتعـاون الـدويل، مبـا            معايري أخرى، مع إيالء االه    

  يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني؛

 إىل األمانــة أن تعــّد تقريــراً حتليليــاً موّجهــاً لفريقــي اخلــرباء املــذكورين  يطلــب  -٨  
رتكبة ضـد املمتلكـات الثقافيـة       أعاله املعنيني بتطبيق الدول األطراف لالتفاقية يتناول اجلرائم امل        

وحيــثّ الــدول األطــراف علــى تزويــد األمانــة باملعلومــات إلعــداد ذلــك التقريــر ويــدعو الــدول 
األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية لتحقيق هذه األغـراض وفقـاً       

  .للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة
    

      ٥/٨ القرار  
  تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   

      عرب الوطنيةنظّمةاجلرمية امل
   عرب الوطنية،نظّمةإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  

ة ملكافحــة اجلرميــة  علــى األمهيــة اخلاصــة الــيت تّتــسم هبــا اتفاقيــة األمــم املتحــد إذ يــشّدد  
 باعتبارهـا أساسـاً للتعـاون الـدويل يف جمـال تـسليم اجملـرمني واملـساعدة                  )٤٣( عرب الوطنية،  نظّمةامل

القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املـصادرة، وإذ ُيـدرك ضـرورة وضـع أدوات لتيـسري                 
 التعاون الدويل وضرورة تعزيز السلطات املركزية،

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )43( 
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 الــذي قــّرر فيــه ،٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١٨ املــؤّرخ ،٣/٢ه  مقــّرروإذ يــستذكر 
تشكيل فريق عامل مفتوح العضوية معين بالتعاون الدويل ليكون عنصرا ثابتا من عناصر املـؤمتر،                

 الــذي أحــاط فيــه علمــا باملناقــشات  ،٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٧ املــؤّرخ ،٤/٢ومقــّرره 
 إطـار ذلـك الفريـق العامـل يف اجتماعـه الـذي ُعقـد أثنـاء دورة                   املوضوعية املتعمِّقة اليت دارت يف    

 املؤمتر الرابعة،

 بالعمل الذي اضـطلعت بـه األمانـة بالفعـل حـسبما طُلـب                مع التقدير  وإذ ُيحيط علماً   
 رين املذكورين آنفا،إليها يف املقّر

، ٤/٢ مقـّرر املـؤمتر    األنـشطة املـذكورة يف        إىل األمانة أن تواصل تعزيز     يطلب -١ 
 :، وذلك من خالل مجلة أمور منها ما يلي٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧املؤّرخ 

 األدلـة التـشريعية لتنفيــذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميــة       تـرويج ونـشر   )أ( 
 الـيت وضـعها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين             )٤٤(، عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     نظّمةامل

 ة؛باملخدرات واجلرمي

حتليل واستخدام األمثلة اليت قّدمتها الـدول األعـضاء عـن كيفيـة تطبيـق املـواد              )ب( 
ــة امل   ١٨ و١٦ و١٣ و١٢ ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــة، نظّمــة مــن اتفاقي  )٤٥( عــرب الوطني

وكذلك الفهرس الذي نشره مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة واملتعلـق بأمثلـة                 
 اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية وأشكال أخرى من التعاون الـدويل يف املـسائل              قضايا تسليم 

ــسلِّط الــضوء علــى املمارســات       ــة، وذلــك مــن أجــل تقــدمي خالصــة وأدوات أخــرى ُت القانوني
 الفضلى من أجل تفادي العقبات اليت ُيحتمل أن تعوق تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وناجحا؛

القوانني النموذجية الـيت وضـعها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              تعزيز استخدام    )ج( 
 باملخدرات واجلرمية يف جمال تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة؛

ــة      )د(  ــاء علــى الطلــب، لــضمان فعالي ــة، عنــد االقتــضاء وبن تقــدمي املــساعدة التقني
 املقّدمـة اسـتناداً إىل اتفاقيـة اجلرميـة          طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة وطلبـات تـسليم اجملـرمني          

 والربوتوكوالت امللحقة هبا، مبا يف ذلك تيسري إنشاء قنوات اتـصال وتبـادل املعلومـات                 ظّمةنامل
 بني الدول األطراف املعنية؛

───────────────── 
 .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )44( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )45( 
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 عمـالً  التعـاون الـدويل واإلقليمـي         تـشجيع   إىل األمانـة أن تواصـل      يطلب أيضاً  -٢ 
 :ق منها ما يلي، وذلك بطرائ٤/٢املؤمتر قرر مب

 عـرب   نظّمـة  مكافحـة اجلرميـة امل     علىتيسري إنشاء شبكات إقليمية تعىن بالتعاون        )أ( 
الوطنية، وعند االقتـضاء، تيـسري التعـاون فيمـا بـني مجيـع هـذه الـشبكات بغيـة املـضي قُـدماً يف                         

 استكشاف إمكانية تطلّع الدول األعضاء إىل إنشاء شبكة عاملية؛

ممارسني هبدف تيسري التعاون الدويل واألقاليمي ألغـراض        وضع دليل عملي لل    )ب( 
 فرة حالياً؛ا عرب الوطنية، باالستفادة من الدراسات املتونظّمةاملصادرة يف إطار مكافحة اجلرمية امل

وضع دليل عملي لتيسري صـوغ طلبـات التـسليم وطلبـات املـساعدة القانونيـة                 )ج( 
ــادتني    ــذها عمــال بامل ــة امل  ١٨ و١٦وإرســاهلا وتنفي ــة اجلرمي ــيت  نظّمــةمــن اتفاقي ، يف احلــاالت ال

 تستخدم فيها هذه االتفاقية كأساس قانوين للطلب؛

وضع مصفوفة، بناء علـى احلـاالت والتجـارب املتاحـة حاليـا، ُتحـدِّد املـسائل                 )د( 
 نظّمــة مــن اتفاقيــة اجلرميــة امل١٩القانونيــة والعمليــة الــيت ُيمكــن أن ُتثــار يف ســياق تنفيــذ املــادة  

ستحداث طرائق إجراء التحقيقـات املـشتركة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إنـشاء هيئـات حتقيـق                      وا
مشتركة، وكذلك النظر يف حلول حمتملة لتلك املـسائل، مبـا يـشمل جتميـع أمثلـة عـن ترتيبـات                

 أو اتفاقات أبرمتها دول أطراف لذلك الغرض؛

ُتحـدِّد املـسائل   وضع مصفوفة، بناء علـى احلـاالت والتجـارب املتاحـة حاليـا،               )ه( 
 نظّمــة مــن اتفاقيــة اجلرميــة امل  ٢٠القانونيــة والعمليــة الــيت ُيمكــن أن ُتثــار لــدى تنفيــذ املــادة        

واستخدام أساليب حتـّر خاصـة، وكـذلك النظـر يف حلـول حمتملـة لتلـك املـسائل، مبـا يف ذلـك                        
  ليب؛بتجميع أمثلة عن ترتيبات أو اتفاقات أبرمتها دول أطراف بشأن استخدام تلك األسا

 واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج                األعضاء الدول   يدعو -٣ 
 أعـاله، وفقـاً للقواعـد واإلجـراءات املعمـول           ٢ و ١امليزانية لتنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرتني       

 هبا يف األمم املتحدة؛

 نظّمـــة الـــدول األطـــراف علـــى مواصـــلة اســـتخدام اتفاقيـــة اجلرميـــة املُيـــشّجع -٤ 
أســاس قــانوين للتعــاون الــدويل يف جمــال تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا يف ك

ذلك املصادرة، واضعة يف اعتبارها كامل نطاق التعاون املتـاح مبقتـضى أحكامهـا، وذلـك مـن                  
مني أجل التوعية باالتفاقية وتيسري األنشطة التدريبية للسلطات املركزية والقـضاة واملـّدعني العـا        

 الدوليـة   منظّمـة واملوظفني املعنيني بإنفاذ القـانون ومـوظفي املكاتـب املركزيـة الوطنيـة التابعـة لل               
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العـاملني يف جمـال التعـاون القـانوين الـدويل علـى مكافحـة اجلرميـة                ) اإلنتربـول (للشرطة اجلنائيـة    
  عرب الوطنية من خالل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا؛ظّمةنامل

ومبـا يتماشـى    األطراف على أن تضطلع، علـى وجـه اخلـصوص     الدولُيشجع   -٥ 
 :، مبا يليمع قانوهنا الداخلي

أن تسعى إىل تعجيل إجراءات تسليم اجملرمني وإىل تبسيط متطلبـات اإلثبـات              )أ( 
 ؛نظّمة من اتفاقية اجلرمية امل١٦فيما يتعلق بأي جرمية تنطبق عليها املادة 

بــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة     أن تــسعى، عنــد االقتــضاء، إىل إ   )ب( 
 مــن ١٦األطــراف لتنفيــذ تــسليم اجملــرمني أو تعزيــز فاعليتــه، آخــذة يف اعتبارهــا أحكــام املــادة  

 مـن االتفاقيـة، املتعلقـة باملـساعدة         ١٨، وكذلك لكي ختدم أغراض املادة       نظّمةاتفاقية اجلرمية امل  
 عملي أو تعزز أحكامها؛القانونية املتبادلة، أو تضعها موضع النفاذ ال

ــة اجلرميــة امل    )ج(  ــع أحكــام اتفاقي ــذا تامــا مجي  املتعلقــة بالتعــاون  نظّمــةأن تنفّــذ تنفي
الدويل، مع إيالء اهتمام خاص ألمور منها إمكانية إنشاء هيئات حتقيق مـشتركة مـع االحتـرام                 

ون علـى الـصعيد     ، واستخدام أساليب حتّر خاصة يف سياق التعا       )١٩املادة  (التام لسيادة الدول    
 ؛)١٣املادة (، والتعاون الدويل ألغراض املصادرة )٢٠املادة (الدويل 

أن تتصّرف يف ما ُيصادر من عائدات اجلرمية أو املمتلكات وفقا ألحكام املـادة              )د( 
، وأن تعطي األولوية، إذا طلـب إليهـا ذلـك، لـرد عائـدات اجلرميـة         نظّمة من اتفاقية اجلرمية امل    ١٤

 املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلـا تقـدمي تعويـضات إىل        املصادرة أو 
ضحايا اجلرمية أو رد عائدات اجلرميـة أو املمتلكـات تلـك إىل أصـحاهبا الـشرعيني، وأن تنظـر يف                     

 ؛١٤ من املادة ٣إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن األغراض املذكورة يف الفقرة 

ــيطلــب -٦  ــذ     إىل األمان ــرا عــن تنفي ــسادسة تقري ــه ال ــؤمتر يف دورت ــّدم إىل امل ة أن تق
  .القرار هذا
    

 نرااملقّر  - باء 
 عـرب الوطنيـة     نظّمـة تمد مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل              اع  -٢

شرين  تـ  ٢٢ إىل   ١٨ان دورته اخلامـسة، الـيت ُعقـدت يف فيينـا يف الفتـرة مـن                  إبَّ املقرَّرين التاليني 
  .٢٠١٠أكتوبر /األول
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     ٥/١ر املقّر  
     جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السادسة    

  عــرب الوطنيــةنظّمـة  مــؤمتر األطـراف يف اتفاقيــة األمــم املتحـدة ملكافحــة اجلرميــة امل  وافـق  
 . لدورة املؤمتر السادسةأدناه الوارد على جدول األعمال املؤقت

    
  دورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة جدول األعمال املؤقت لل    

      عرب الوطنيةنظّمةملكافحة اجلرمية امل
 :املسائل التنظيمية -١

 افتتاح دورة املؤمتر السادسة؛ )أ( 

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج( 

 احلضور؛ )د( 

 ثائق التفويض؛ اعتماد تقرير املكتب عن و )ه( 

 .املناقشة العامة )و( 

 عـرب  ظّمـة ناملناقشة املواضيعية واستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة امل      -٢
 :الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

   عرب الوطنية؛نظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل )أ( 

 االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ ومعاقبةبروتوكول منع وقمع  )ب( 

 بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ )ج( 

ــذخرية     )د(  ــة وأجزائهــا ومكّوناهتــا وال بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري
 واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛

شــكال األ، مبــا فيهــا  تفاقيــةاال اجلــرائم اخلطــرية األخــرى، وفقــاً للتعريــف الــوارد يف      -٣
 .نظّمةواألبعاد اجلديدة للجرمية امل
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التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة              -٤
 .والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

 .املساعدة التقنية -٥

 واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالية  -٦

 .جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السابعة -٧

 .مسائل أخرى -٨

  .اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته السادسة -٩
      

      ٥/٢ر املقّر  
      إنشاء جلنة جامعة  

 عــرب الوطنيــة نظّمــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل قــرَّر 
 ُيفتح باب عـضويتها أمـام مجيـع الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                    ، جامعة إنشاء جلنة 

 :للقيام مبا يلي والدول املوقّعة عليها )٤٦( عرب الوطنيةنظّمةملكافحة اجلرمية امل

أداء املهـام الــيت قــد يكلّفهــا هبــا املـؤمتر مــن أجــل مــساعدته يف معاجلــة جــدول    )أ( 
 أعماله وتيسري عمله؛

ر يف بنود حمّددة من جدول األعمـال حـسبما يطلـب إليهـا املـؤمتر وتقـدمي        النظ )ب( 
 تعليقاهتا وتوصياهتا إليه، ومن ضمنها مشاريع قرارات ومشاريع مقّررات، حىت ينظر فيها؛

 عقد اجتماعات عندما يقّرر رئيس املؤمتر ذلك؛ )ج( 

  .مؤمترللممارسة العمل يف حدود موارد امليزانية القائمة املخّصصة  )د( 

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ رقم ٢٢٢٥لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )46( 
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     تنظيم الدورة  -ثانياً  
   افتتاح الدورة  - ألف  

 عــرب الوطنيــة نظّمــةعقــد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل  -٣
ــا مــن    ــسة يف فيين ــه اخلام ــشرين األول٢٢ إىل ١٨دورت ــوبر / ت ــد خــالل   . ٢٠١٠أكت ــد عق وق

  .الدورة ست عشرة جلسة
    

    بانتخاب أعضاء املكت  - باء  
ــّرر خاضــعني          -٤ ــرئيس واملق ــصبا ال ــه األوىل أن يكــون من ــّرر يف دورت ــد ق ــؤمتر ق كــان امل

وتبعــا  .للتنـاوب بــني اجملموعــات اإلقليميــة وأن جيــري هــذا التنــاوب حبــسب الترتيــب األجبــدي 
لذلك، رّشحت اجملموعة األفريقية رئيسة املـؤمتر يف دورتـه اخلامـسة، وطُلـب إىل جمموعـة دول             

  .ية ودول أخرى أن ترّشح نائبا واحدا للرئيس واملقّررأوروبا الغرب

ــدها يف      و  -٥ ــسته األوىل الــيت عق ــة، يف جل ــؤمتر األطــراف بالتزكي  تــشرين ١٨انتخــب م
 :، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠١٠أكتوبر /األول

 )كينيا(حممد . جأمينة    :الرئيسة 
 )اجلزائر(طاوس فروخي   :نواب الرئيس 
 )األرجنتني(اريا كوريا نيو مييوخ    
 )إندونيسيا(غوسيت أغونغ ويساكا بوجا إ    
 )إيطاليا(جانِّي غيسي     
 )كازاخستان(يرجان كازخيانوف     
 )املكسيك(ماريسيال موراليس إيبانيس     
 )بولندا(دومينكا كرويس     
 )رومانيا(سيمونا مارين     
  )تحدة األمريكيةالواليات امل(إليزابيث فريفيل    :املقّررة 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  

 جـدول  ،٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ١٨ املعقـودة يف  ،أقّر املـؤمتر يف جلـسته األوىل      -٦
 .CTOC/COP/2010/1األعمال املؤقت بصيغته الواردة يف الوثيقة 
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    احلضور - دال  
 واحـدة مـن     منظّمـة  يف االتفاقيـة و    ٍفدول أطرا  ١٠٤حضر دورة املؤمتر اخلامسة ممثلو        -٧

وحـضر الـدورة أيـضا مراقبـون مـن           االتفاقيـة    صادي اإلقليميـة طـرف يف     منظمات التكامل االقت  
دول موقعة علـى االتفاقيـة، ودول غـري موقعـة عليهـا، وكيـان حيـتفظ ببعثـة مراقـب دائـم لـدى                 

قها وبراجمهـا ومعاهـد     األمم املتحدة، ووحدات األمانـة العامـة وهيئـات األمـم املتحـدة وصـنادي              
شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والوكـاالت املتخصـصة وغريهـا مـن                    
مؤسسات منظومة األمم املتحـدة، ومنظمـات حكوميـة دوليـة، ومنظمـات غـري حكوميـة ذات         

ة مركز استشاري لدى اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصل                
ــا          ــّدمت طلب ــيت ق ــاعي وال ــصادي واالجتم ــدى اجمللــس االقت ــشاري ل ــا مركــز است ــيس هل ــيت ل ال

مـت األمانـة قائمـة       مـن النظـام الـداخلي، عمّ       ١٧ووفقـاً للمـادة      .للحصول على مركز مراقـب    
 .باملنظمات غري احلكومية ذات الصلة ومل ترد أي اعتراضات على تلك القائمة

  .قائمة بأمساء املشاركني CTOC/COP/2010/INF.2/Rev.1 وترد يف الوثيقة  -٨

، الــدول األعــضاء علــى العمــل مــع الــشبكات ٤/٢ و٣/٢ع املــؤمتر، يف مقرريــه وشــّج  -٩
اإلقليمية القائمة وطلب إىل األمانـة تيـسري التواصـل فيمـا بـني الـسلطات الوطنيـة وتعزيـز إقامـة                      

 ذلـك، أوصـت جلنـة منـع          وإضـافة إىل   . األقـاليمي  الـصعيد الشبكات فيمـا بـني الـسلطات علـى          
تعزيز الشبكات اإلقليمية للتعـاون الـدويل يف      " املعنون   ١٩/٧اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها      

ــة  ــشؤون اجلنائي ــشبكا   ،"ال ــؤمتر يف دعــوة ال ــأن ينظــر امل ــة القائمــة   ب شاركة يف إىل املــت اإلقليمي
وقد وجهت األمانـة انتبـاه       .ةالدورة اخلامسة هبدف حتسني التعاون فيما بني الشبكات اإلقليمي        

 قائمـة بتلـك املنظمـات علـى املـؤمتر عـن       ، بنـاء علـى طلبـه   ،مـت املكتب إىل هـذه املـسألة، وعمّ      
 .طريق اجملموعات اإلقليمية

ونظر املؤمتر يف جلسته اخلامسة فيمـا إذا كـان مـن املمكـن لتلـك املنظمـات احلكوميـة                      -١٠
رة يف املؤمتر، أن حتضر أيـضاً اجتماعـات الفريـق            وكانت حاض  طابع إقليمي الدولية، اليت لديها    

ضور اجتماعــات حبــر املــؤمتر مــنح تلــك املنظمــات اإلذن  وقــّر .العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل 
 بشرط أال يشكل ذلك سابقة يف املستقبل بـشأن حـضور            ،الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل    

 .العاملةاملنظمات احلكومية الدولية الجتماعات األفرقة 

 للمــؤمتر يف دورتــه اخلامــسة، عممــت األمانــة قائمــة  املوّســعوبنــاء علــى طلــب املكتــب    -١١
باملنظمات احلكومية الدولية تضمنت املنظمات اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بـصفة مراقـب              

ــة العامــة وأعماهلــا  ــة الــيت تلقــت دعــوة حلــضور    ،يف دورات اجلمعي ــة الدولي  واملنظمــات احلكومي
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ــسابق دورا ــؤمتر يف ال ــة      .ت امل ــى املنظمــات احلكومي ــسته العاشــرة، أن تتلق ــؤمتر، يف جل ــرر امل وق
ــة، املدرجــة يف الوثيقــة   ــصيغتها املعدCTOC/COP/2010/CRP.7َّالدولي ــة شــفوياً، دعــوة دائمــة    ب ل

 .ؤمتر القادمةاملدورات  من النظام الداخلي حلضور ١٦دة  من املا٢مبقتضى الفقرة 

ــّر  -١٢ ــؤمتوق ــسته العاشــرة ر امل ــودة يف ،ر يف جل ــشرين األول٢٢ املعق ــوبر/ ت  مواصــلة ،أكت
الــسماح للمنظمــات غــري احلكوميــة باملــشاركة يف دورات املــؤمتر متاشــياً مــع النظــام الــداخلي    

  .واملمارسة املعمول هبا سابقاً
    

   اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض - هاء 
 مــن نظامــه الــداخلي، املتعلقــة بتقــدمي وثــائق ١٨ادة  املــ،٤/٧ره  يف مقــّر،ؤمتراملــعــّدل  -١٣

 : وإضافة فقرة جديدة على النحو التايل٣التفويض، وذلك بتعديل الفقرة 

يتــوىل إصــداَر وثــائق التفــويض رئــيُس الدولــة أو احلكومــة أو وزيــر الــشؤون      -٣" 
طين اخلارجيــة أو ممثــل الدولــة الطــرف الــدائم لــدى األمــم املتحــدة وفقــا للقــانون الــو    

هـة املختـصة يف      تكامل اقتـصادي إقليميـة، اجل      منظّمةالدولة الطرف أو، يف حالة       لتلك
 .ظّمةنتلك امل

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

لة أو احلكومة أو وزيُر الشؤون اخلارجية يف الدولة الطرف وإمـا، يف حالـة               رئيُس الدو 
 ."نظّمة تكامل اقتصادي إقليمية، اجلهةُ املختصة يف تلك املمنظّمة

 مـن النظـام الـداخلي علـى أن يقـوم املكتـب بفحـص وثـائق تفـويض               ١٩وتنص املـادة      -١٤
ولـة الطـرف ويقـّدم تقريـره        ممثلي كل دولة طرف وأمسـاء األشـخاص الـذين يـشكلون وفـد الد              

  .هبذا الشأن إىل املؤمتر

أكتــوبر، أبلــغ / تــشرين األول٢٢ املعقــودة يف ،ويف اجللــسة العاشــرة مــن دورة املــؤمتر   -١٥
ــسة          ــة واخلام ــة والرابع ــساته الثالث ــب يف جل ــى املكت ــد عممــت عل ــة ق ــأن األمان ــؤمتر ب ــرر امل املق

ــائمتني التــاليتني  ــت   )أ(: الق ــة بالــدول الــيت اس ــدميها إىل األمانــة وثــائق     قائم وفت املتطلبــات بتق
التفــويض األصــلية إمــا يف شــكل وثــائق تفــويض أصــلية أو يف شــكل مــذكرات شــفوية وقعهــا   

 ، قائمة بالدول اليت مل تقدم إال وثائق التفويض يف شكل مـذكرات شـفوية              )ب(املمثل الدائم؛   
وأوصـى املكتـب    .، أو يف شـكل رسـالة إلكترونيـة    فحـسب موقعة بأحرف أوىل وممهـورة خبـامت  

املــؤمتر باعتمــاد تقريــر املكتــب الــشفوي الــذي يفيــد بامتثــال مجيــع الــدول األطــراف املمثلــة يف  
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الدورة اخلامسة ملتطلبات وثـائق التفـويض، علـى أن متـنح الـدول الـيت مل متتثـل بعـد مهلـة حـىت                     
  .ا األصلية إىل األمانة لتقدمي وثائق تفويضه٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩

 .التاسعةن وثائق التفويض يف جلسته واعتمد املؤمتر تقرير املكتب ع  -١٦

  دت املهلـة النهائيـة لتقـدمي وثـائق التفـويض األصـلية حـىت تـاريخ                 دِّ علـى ذلـك، مُـ      وبناًء  -١٧
  وحــىت ذلــك التــاريخ، امتثلــت ملتطلبــات وثــائق التفــويض   . ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠
  . دول أطراف حضرت الدورة اخلامسة١٠٣ من أصل اًطرف دولة ٩٠
    

    الوثائق  - واو  
هتا األمانـة،   يف دورته اخلامسة، إىل جانب الوثـائق الـيت أعـدّ      ،كان معروضاً على املؤمتر     -١٨

انظـر  (متـها احلكومـات     ن اقتراحـات قدّ   ن اقتراحات قدمتـها األمانـة ووثـائق تتـضمّ         وثائق تتضمّ 
 .)قائمة الوثائق يف املرفق

    
     اجلزء الرفيع املستوى -ثالثاً 
    افتتاح اجلزء الرفيع املستوى - ألف 

ــة األمــم        -١٩ ــدورة اخلامــسة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــع املــستوى مــن ال ُعقــد اجلــزء الرفي
وافتتحـت  . ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨ عـرب الوطنيـة يف       نظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل   

   . حممد، رئيسة املؤمتر يف دورته اخلامسةمينةأاجلزَء الرفيع املستوى 
    

املناقشة العامة يف إطار اجلزء الرفيع املستوى بشأن األشكال اجلديدة  - باء 
    واملستجّدة من اجلرمية

 :لرفيعو املستوى التالية أمساؤهمألقى كلمات املمثلون ا  -٢٠

باملخــدرات واجلرميــة يــوري فيــدوتوف، املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين  
 واملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا

 ) والصني٧٧نيابة عن جمموعة الـ) (فيينا(طاوس فروخي، سفرية اجلزائر لدى األمم املتحدة  

ــا(مــصطفى حممــد جعفــر، ســفري ســري النكــا لــدى األمــم املتحــدة       ــة عــن ) (فيين نياب
 )جمموعة الدول اآلسيوية
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كعـضو يف  (ير الدولـة ونائـب وزيـر الداخليـة يف االحتـاد الروسـي           سريجي بوالفني، وز   
 )جمموعة دول أوروبا الشرقية

نيابـة عـن    (فرانكلني أمليدا رانسيه، وزير الداخلية والشرطة يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة             
 )ي والكاريبجمموعة دول أمريكا الالتينية 

كعــضو يف (اخليــة يف إيطاليــا  الدوزيــر الدولــة بــوزارة نيتــو فرانشيــسكو باملــا، وكيــل   
 ) دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة

 )  االحتاد األورويبنيابة عن) (فيينا(األمم املتحدة ، سفري بلجيكا لدى ريكريفرانك  
نيابـة عـن جمموعـة      ) (فيينـا (زوليسا ماهبونغو، سفري جنوب أفريقيا لدى األمم املتحـدة           

 )الدول األفريقية
 ش، وزير العدل يف صربيا سنيزانا مالوفيت 
 حممد بيلو أدوكي، النائب العام ووزير العدل يف نيجرييا 
 ، نائب وزير العدل يف كولومبياوبليدو ديل كاستيلورفيليبه بابلو  
 ماري بوكيل، وزير الدولة لشؤون العدالة يف فرنسا-جان 
 العدل يف رومانيا بوزارة دولةألينا ميهاييال بيكا، وزيرة ال 
 زينا كُوالسكا، نائبة املدعي العام يف بولندامار 
ــسيال مــوراليس    ــانيسماري ــة إيب ــالنائ، نائب ــةب ــصة يف  ة العام ــة بالتحقيقــات املتخصِّ  املعني

  يف املكسيكنظّمةاجلرمية امل
 ديباك أوهبراي، أمني الشؤون الربملانية، وزارة الشؤون اخلارجية يف كندا 
 قانوين لوزير الدولة للشؤون الداخلية يف قطرعبد اهللا يوسف املال، املستشار ال 
 علي خّشان، وزير العدل يف السلطة الوطنية الفلسطينية 

    
     اجلزء الرفيع املستوى واختتامهحصيلة - جيم 

أشارت رئيسة املؤمتر، يف كلمتها االفتتاحية، إىل أن اجلزء الرفيع املستوى ُيعقـد عمـال                 -٢١
ــة العامــة   ــع     ، ا٦٤/١٧٩بقــرار اجلمعي ــنظم املــؤمتر جــزءا رفي ــأن ي ــة ب ــه اجلمعي لــذي أوصــت في

املستوى خالل دورته اخلامسة ملناقشة األشكال اجلديـدة والناشـئة مـن اجلـرائم وطرائـق وسـبل          
 )٤٧(.وبروتوكوالهتا عرب الوطنية نظّمةحة اجلرمية املتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكاف

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )47( 
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 نظّمـة لسنوية العاشرة العتماد اتفاقية اجلرمية امل     وشّدد عدة متكلمني على أن الذكرى ا        -٢٢
 عـرب الوطنيـة وتقيـيم       نظّمة اجلماعي والفردي مبكافحة اجلرمية امل     االتزامه للدول كي ُتجدِّد  تتيح  

وأُشــري إىل أن االجتمــاع االســتثنائي الرفيــع املــستوى بــشأن  .فعاليــة التــدابري املتخــذة حــىت اآلن
 / حزيـران  ٢١ و ١٧معيـة العامـة يـومي       ود الوطنية الذي عقدتـه اجل      العابرة للحد  نظّمةاجلرمية امل 

ــه  ــر ٢٠١٠يوني ــع ، وفّ ــوَّة دف ــة امل   ة كــبرية سياســيق ــة اجلرمي ــى اتفاقي ــصديق عل ــز الت  نظّمــة لتعزي
  .وبروتوكوالهتا وتنفيذها

 وتعــدد نظّمــةوأعــرب عــدة مــتكلمني عــن عميــق قلقهــم إزاء تنــامي خطــر اجلرميــة امل     -٢٣
 عمـال جتاريـا ذا أبعـاد اقتـصادية كليـة، ّممـا يعيـق األنـشطة          نظّمـة اجلرمية امل فقد أصبحت    .أبعاده

وشّدد متكلمـون علـى أمهيـة        .االقتصادية املشروعة ويقّوض احلكم الدميقراطي واألمن والتنمية      
االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا باعتبارهــا الــصكوك الدوليــة الرئيــسية الــيت ُوضــعت مــن  

ولفـت عـدة مـتكلمني االنتبـاه إىل          . جبميـع أشـكاهلا ومظاهرهـا      نظّمـة ة امل أجل التـصدي للجرميـ    
ارتفاع عدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة وإىل أمهيـة تـرويج االنـضمام العـاملي إليهـا وتنفيـذها             

كما سلّطوا الـضوء علـى ضـرورة بـذل جهـود مّتـسقة لتفكيـك الـشبكات اإلجراميـة                     .الشامل
 .الدولية القوية

ثري من املتكلمني أن العوملة والترابط الشبكي قد سامها يف توسـع اجلماعـات              والحظ ك   -٢٤
 العابرة للحدود الوطنية، ممـا يتـيح هلـا كـسب النفـوذ وتكييـف طرائـق عملـها                    نظّمةاإلجرامية امل 

وأشار عـدد مـن املـتكلمني إىل جـرمييت االجتـار بالبـشر وهتريـب                 .والعمل خارج احلدود الوطنية   
ــاجرين باعتبار ــة امل   امله ــاهر اجلرمي ــشع مظ ــةمهــا أب ــشروع     .نظّم ــري امل ــضا إن االّتجــار غ ــل أي وقي

 .، ّمما يتطلّب زيادة التعاون والعمل يف هذا الشأننظّمةباألسلحة النارية ُيَيسِّر اجلرمية امل

وعالوة على ذلك، شـّدد متكلمـون علـى أن اجلماعـات اإلجراميـة قـد وسـعت أيـضا                      -٢٥
السيربانية واالجتـار غـري املـشروع باملمتلكـات الثقافيـة والقرصـنة             نطاق أنشطتها لتشمل اجلرمية     

 .واالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية، واالجتـار باألدويـة املزيفـة واالجتـار باألعـضاء البـشرية                
 تّتـسم بقـدرة كـبرية       نظّمـة ويف هذا الصدد، شّدد كثري من املتكلمني علـى أن اتفاقيـة اجلرميـة امل              

ولـذا تـشكّل االتفاقيـة أداة     .يـث تـنّص علـى تعريـف واسـع للجـرائم اخلطـرية          على التكّيـف، ح   
 .قّيمة وفّعالة للتصدي لألشكال اجلديدة والناشئة من اجلرمية

وشــّدد متكلمــون علــى أمهيــة وضــع حلــول تــشريعية وعمليــة مالئمــة ملنــع ومكافحــة      -٢٦
 ضـرورة تـوافر سياسـات       وجـرى التأكيـد أيـضا علـى        .األشكال الناشئة واملتجـّددة مـن اجلرميـة       

وإضـافة إىل ذلـك،    .شاملة يف جمال منع اجلرميـة مـن أجـل التـصدي لألسـباب اجلذريـة للجرميـة           
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أبرز متكلمون اآلثار املدمرة اليت تسببها اجلرمية الـسيربانية، كمـا تتجلـى يف ظـاهرة االسـتغالل                   
ستهدف وأثري تساؤل أيضا عن مـدى ضـرورة وضـع صـك قـانوين جديـد يـ                  .اجلنسي لألطفال 

ــسيربانية  ــة ال ــة االّتجــار باملمتلكــات        .اجلرمي ــرد يف جرمي ــاد املطّ ــتكلمني االزدي ــدة م والحــظ ع
وشـّددوا علـى أن املمتلكـات الثقافيـة      .نظّمـة الثقافية، وهي شكل خطري مـن أشـكال اجلرميـة امل    

يـسري  تراث مشترك ال بّد من احملافظة عليه ومحايته وعلى أن التعاون الدويل الفّعال ضـروري لت               
 وأعـرب عـدة مـتكلمني عـن قلقهـم املتزايـد إزاء القرصـنة واالجتـار             .إعادة املمتلكات املـسروقة   

 .غري املشروع باملوارد الطبيعية

د معظم املتكلمني على أمهية التعاون الـدويل باعتبـاره عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر         وأكّ  -٢٧
تفاقية، مما يتيح إنشاء آليات مـشتركة       وذكروا اإلطار الفريد والشامل الذي توفّره اال       .االتفاقية

كمـا أن مـن شـأن     .لتسليم اجملرمني والتعاون القانوين املتبـادل وحيـرم اجملـرمني مـن املـالذ اآلمـن      
القدرة على إجراء عمليات احلجز واملصادرة بفعالية أن تكفل جتريد التنظيمات اإلجراميـة مـن           

 .املشروعموجوداهتا غري املشروعة وحرماهنا من النفوذ غري 

ــاد           -٢٨ ــى اعتم ــشر ســنوات عل ــضي ع ــد م ــضروري، بع ــن ال ــتكلمني أن م ــدة م ــد ع وأكّ
االتفاقية، استحداثَ آليـة تـساعد املـؤمتر علـى حتـسني رصـد تنفيـذ االتفاقيـة وتـربز املمارسـات                  

ولوحظ أيضا أنه ال سبيل إىل حتقيق هدف التنفيـذ الكامـل إال بتـوفري املـساعدة التقنيـة                   . اجليدة
وأعــرب متكلمــون عــن  .الــيت تطلبــها وتقــدمي هــذه املــساعدة علــى حنــو مّتــسق ومطّــردللبلــدان 

تقديرهم للعمل الذي يضطلع به مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ودعـوا إىل                
توفري متويل أكثر استقرارا وقابلية للتنّبؤ به لصاحل أنشطة املكتب من أجل دعـم تنفيـذ االتفاقيـة                

  .ت امللحقة هباوالربوتوكوال
    

    املناقشة العامة -رابعاً 
/  تــشرين األول١٩ و١٨تنــاول املــؤمتر يف جلــستيه الثانيــة والثالثــة، املعقــودتني يــومي    -٢٩

 ".املناقشة العامة"من جدول األعمال، املعنون ) و (١، البند الفرعي ٢٠١٠أكتوبر 

ــن أجــل        -٣٠ ــد الفرعــي يف جــدول األعمــال م ــذا البن ــد أُدرج ه ــاء   وق إتاحــة الوقــت إللق
كلمات عن مـسائل ذات طـابع عـام تتـصل بتنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا وقـد                       

قــرر  واســتناداً إىل اخلــربة املكتــسبة مــن دورات املــؤمتر الــسابقة   .تكــون موضــع اهتمــام املــؤمتر 
اء آرائهـم العامـة     املكتب املوسع تنظيم املناقشة العامة على حنو يتيح أمام املـشاركني فرصـة إبـد              

يف اجللسات العامة؛ مع السماح بتبادل اآلراء علـى حنـو أكثـر تركيـزاً وتفـاعالً يف إطـار البنـود                   
 .املوضوعية من جدول األعمال
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نيابـة عـن الـدول األعـضاء يف األمـم      (واستمع املؤمتر إىل كلمات أدىل هبا ممثلو اجلزائـر     -٣١
نيابـة عـن الـدول األعـضاء يف         (والـسودان   ) الـصني  و ٧٧املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعـة الــ        

نيابـة عـن الـدول األعـضاء        (وسري النكـا    ) األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف اجملموعة األفريقية       
ــة اآلســيوية     ــيت هــي أعــضاء يف اجملموع ــم املتحــدة ال ــو النمــسا    ).يف األم ــا أدىل بكلمــة ممثل كم

يختنـشتاين وأذربيجـان وإندونيـسيا والـيمن        والواليات املتحدة األمريكيـة وكنـدا وإكـوادور ول        
  والفلــبني وجنــوب أفريقيــا وسويــسراوكازاخــستان واالحتــاد الروســي وســان مــارينو ومنغوليــا 

ــا وغواتيمـــاال وُعمـــان وأرمينيـــا والنـــرويج    واألرجنـــتني وبـــيالروس واملغـــرب والـــصني وكينيـ
 . ومصرزويال البوليفارية وكوستاريكا وبريو وبنما وإسرائيل ومجهورية فن

مجهوريـة   :كما استمع املؤمتر إىل كلمات أدىل هبـا املراقبـون مـن الـدول املوقعـة التاليـة                   -٣٢
 .إيران اإلسالمية واليابان ومجهورية كوريا وفييت نام

 .واستمع املؤمتر أيضاً إىل كلمة مشتركة ملنظمات غري حكومية  -٣٣
    

    املداوالت    
 وبروتوكوالهتا؛ وشّددوا على احلاجـة      نظّمةاجلرمية امل أكّد املتكلمون على أمهية اتفاقية        -٣٤

إىل التصديق العاملي على تلك الصكوك؛ وذكَّروا بأمهية التعاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة مـن                 
 .أجل تنفيذها

وأفاد عّدة متكلمني عن اإلجنازات اليت حقّقتـها حكومـاهتم يف تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة                 -٣٥
هبــا، مبــا يف ذلــك التقــّدم احملــرز يف مواءمــة التــشريعات الوطنيــة حبيــث والربوتوكــوالت امللحقــة 

تتماشى مع متطلبات االتفاقية والتدابري املتخذة بغية تعزيز التنسيق الفّعال على الـصعيد الـوطين         
 . عرب الوطنيةنظّمةوالتعاون مع البلدان األخرى على مكافحة اجلرمية امل

ع أّي بلد أن يتـصدى وحـده للتهديـد الـذي متثلـه              والحظ عّدة متكلمني أنه ليس بوس       -٣٦
هوا بأن التعاون الدويل عامـل رئيـسي يف جماهبـة تلـك األنـشطة                عرب الوطنية؛ ونوّ   نظّمةاجلرمية امل 

 نظّمـة والحظ متكلمون أن الـصكوك الدوليـة الـيت تتنـاول اجلرميـة امل              .اإلجرامية على حنو ناجع   
دل املعلومـات ومجـع البيانـات وتقـدمي املـساعدة          والفساد واإلرهاب تتضّمن أحكامـاً بـشأن تبـا        

القانونية املتبادلـة؛ وأنـه ينبغـي تنـسيق اجلهـود علـى حنـو أفـضل مـن أجـل تنفيـذ تلـك األحكـام                 
 .تنفيذاً تاماً

وشّدد املتكلمون على أمهية املساعدة التقنية اليت يقـّدمها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                   -٣٧
الطالبــة مــن أجــل مــساعدهتا علــى الوفــاء بالتزاماهتــا املنــصوص باملخــدرات واجلرميــة إىل الــدول 
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عليهــا يف االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا؛ وأعــادوا التأكيــد علــى وجــوب أن يكــون تقــدمي املــساعدة  
اخلــرباء كمــا الحــظ بعــض املــتكلمني أن فريــق   .التقنيــة مــستنداً إىل االحتياجــات واألولويــات 

 .ين باملساعدة التقنية عنصر أساسي من عناصر املؤمترالعامل املفتوح العضوية املعاحلكوميني 

 مــا برحــت تــزداد تنوعــاً وتــداخالً؛  نظّمــةوشــّدد معظــم املــتكلمني علــى أن اجلرميــة امل   -٣٨
ــة اجلرميــة امل  ــدوا أن اتفاقي ــة    نظّمــةوأكّ ــق علــى األشــكال التقليدي  وبروتوكوالهتــا صــاحلة للتطبي

 .دة على حد سواء عرب الوطنية وأشكاهلا اجلدينظّمةللجرمية امل

ونــّوه بعــض املــتكلمني بــضرورة حتقيــق كــل مــا تنطــوي عليــه االتفاقيــة مــن إمكانيــات   -٣٩
 املـستجدةَ؛  نظّمـة كامنة قبل التفكري يف إنشاء بروتوكـوالت تكميليـة تتنـاول أشـكالَ اجلرميـة امل      

يف حــني ســلّط متكلمــون آخــرون الــضوء علــى احلاجــة إىل وضــع صــكوك جديــدة مــن أجــل    
ــسيربانية واالجتــار     التــصدي ل ــدة، خاصــة التهديــدات الــيت تــشكلها اجلــرائم ال لتهديــدات اجلدي

 .باملمتلكات الفكرية

ورّحب متكلمون كثريون بنتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة                -٤٠
ة والعدالـة   اجلنائية، وكذلك بالنتائج اليت انتهت إليها الـدورة التاسـعة عـشرة للجنـة منـع اجلرميـ                 

اجلنائيــة؛ ال ســيما فيمــا خيــص إنــشاء فريــق خــرباء حكــوميني مفتــوح العــضوية معــين بــاجلرائم    
السيربانية والتوصيات اليت قّدمها فريق اخلرباء احلكوميني املفتـوح العـضوية املعـين باحلمايـة مـن                 

 .االجتار باملمتلكات الفكرية

ــوال املتا    -٤١ ــق أن األم ــم املتحــدة املعــين    والحــظ متكلمــون كــثريون بقل حــة ملكتــب األم
باملخدرات واجلرمية تفتقـر إىل االتـساق وإىل إمكانيـة التنبـؤ هبـا؛ وشـّددوا علـى ضـرورة زيـادة               

  .أموال امليزانية العادية املخّصصة لألنشطة األساسية

ورّحب متكلمون كثريون باعتماد خطـة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار               -٤٢
الــيت ُتعتــرب خطــوة هامــة علــى طريــق جماهبــة هــذا الــشكل الــشديد اخلطــورة مــن  )٤٨(باألشــخاص

ونّوه بعض املتكلمني بوجه خاص بأمهية إنشاء صـندوق األمـم املتحـدة              .نظّمةأشكال اجلرمية امل  
 الذي يكفل تـوفري     ،االستئماين للتربعات لضحايا االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال       

  . املايل واالجتماعي وأشكال الدعم األخرى لضحايا االجتار باألشخاصقدر واٍف من الدعم

 الصادر عن املـؤمتر، والـذي يـدعو        ٤/٥وأبدى عّدة متكلمني تأييدهم الشديد للمقّرر         -٤٣
الدول األطراف إىل النظـر يف مـدى استـصواب إنـشاء فريـق حكـومي عامـل مفتـوح العـضوية                      

───────────────── 
  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة  )48( 
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 عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة               معين بربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين        
  . عرب الوطنيةنظّمةحة اجلرمية املاألمم املتحدة ملكاف

وأفــاد بعــض املــتكلمني باختــاذ خطــوات ترمــي إىل مواءمــة تــشريعاهتم الوطنيــة مــع            -٤٤
متطلبات بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتـار هبـا             

  . عرب الوطنيةنظّمةبصورة غري مشروعة، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

ورّحــب عــدد مــن املــتكلمني بالتقــّدم الــذي أحــرزه مكتــب األمــم املتحــدة املعـــين             -٤٥
براجميــة أومنيبــوس (" حاســوبية للتقيــيم الــذايت الــشامل  براجميــةباملخــدرات واجلرميــة يف تطــوير  

مــن أجــل تيــسري مجــع البيانــات ونــشرها ومــساعدة البلــدان علــى رصــد التقــّدم  ) "االستقــصائية
احملرز بشأن تنفيذ االتفاقية ومعاونة الدول على حتديد احتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة يف هـذا                  

 .الصدد حتديداً أفضل

وحثّ متكلمون عديـدون املـؤمتر علـى التحـرك بـسرعة حنـو إنـشاء آليـة رمسيـة تكفـل                        -٤٦
راض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ خاصـة مـع االحتفـال بالـذكرى العاشـرة              استع

 رمسيـة تعـرب عـن       ن أن من شأن إنشاء آلية اسـتعراض       وأكّد متكلمون عديدو   .العتماد االتفاقية 
 التحـديات املـشتركة والفرديـة؛ وأن يـأيت     اسـتبانة كل جوانب تلك الـصكوك أن يـساعد علـى           

ذ تلك الصكوك على حنو أفضل؛ وأن يهيـئ فرصـة تتـيح حتديـد االحتياجـات              حبلول تكفل تنفي  
وأملح بعض املتكلمني إىل أن اآللية اليت اعُتمدت مـؤخراً بـشأن اسـتعراض     .من املساعدة التقنية

ميكـن أن تـشكل أساسـاً ُيـستند إليـه يف إجـراء               )٤٩(تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        
  .بشأن هذه املسألةمزيد من املداوالت 

    

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )49( 
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   نظّمةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل -خامساً 
     عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

     عرب الوطنيةنظّمةفحة اجلرمية املاتفاقية األمم املتحدة ملكا - ألف 
، يف البنـد    ٢٠١٠أكتـوبر   /ل تشرين األو  ١٩نظر املؤمتر، يف جلسته الرابعة املعقودة يف          -٤٧
اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة              "من جـدول األعمـال، املعنـون        ) أ (٢
 نظّمـة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل        : عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     نظّمةامل

 :ند ما يليوكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا الب ".عرب الوطنية

تقريـر األمانــة عــن اســتحداث أدوات جلمــع معلومــات مــن الــدول عــن تنفيــذ    )أ(  
 عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا      نظّمــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل     

(CTOC/COP/2010/10)؛  

وطنيـة   عـرب ال   نظّمـة حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة امل            )ب(  
ــات       ــات والتحفظـ ــات واإلعالنـ ــن التبليغـ ــذلك مـ ــصل بـ ــا يتـ ــا ومـ ــة هبـ ــوالت امللحقـ والربوتوكـ

(CTOC/COP/2010/CRP.4)؛  

حالــة الــردود علــى االســتبيانات والقائمــة املرجعيــة بــشأن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم     )ج(  
ــة امل   ــة اجلرميــــ ــدة ملكافحــــ ــةاملتحــــ ــا    نظّمــــ ــة هبــــ ــوالت امللحقــــ ــة والربوتوكــــ ــرب الوطنيــــ  عــــ

(CTOC/COP/2010/CRP.6).  

وألقى ممثل عـن األمانـة كلمـة اسـتهاللية، كمـا قـّدم ممثـل آخـر عنـها عرضـا إيـضاحيا                          -٤٨
  .بصريا-مسعيا

 الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي              نيابة عـن  (وتكلّم ممثلو األرجنتني وشيلي       -٤٩
ــاري   ــة والكـ ــا الالتينيـ ــة أمريكـ ــضاء يف جمموعـ ــستان وســـ ) ي بأعـ ــا وكازاخـ ــا وكرواتيـ ري النكـ

  .وأستراليا

  . املستقلة فرسان مالطةمنظّمةوتكلّم أيضا املراقب عن   -٥٠
    

    املداوالت  - ١  
ــة امل  شــّدد عــدّ   -٥١ ــتكلمني علــى أن مكافحــة اجلرمي ــة هــي مــسؤولية   نظّمــةة م  عــرب الوطني

وذكـروا أنـه يلـزم بـذل جهـود           .مشتركة تتطلب تـدابري منـّسقة ومجاعيـة علـى الـصعيد العـاملي             
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ليمية ودولية لتنفيذ االتفاقية تنفيـذا تامـا، كمـا يلـزم فهـم األسـباب اجلذريـة للجرميـة                    وطنية وإق 
وقّدم املتكلمون أمثلة عملية تبـّين مـا أحرزتـه حكومـاهتم مـن               . عرب الوطنية فهماً أفضل    نظّمةامل

تقــّدم يف تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، مثــل اعتمــاد تــشريعات وطنيــة واختــاذ     
  . عرب الوطنيةنظّمةرات تشريعية وبراجمية تتعلق مبكافحة اجلرمية املمباد

 نظّمـة وأبرز كثري من املتكلمني مدى أمهية التعاون اإلقليمي والـدويل ملعاجلـة اجلرميـة امل        -٥٢
عت الـدول أيـضا     وُشـجِّ  .عرب الوطنية معاجلة أفضل ولضمان استخدام االتفاقية اسـتخداما تامـا          

ل الـيت َجرَّمتـها االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا الثالثـة، ضـمانا لفعاليـة آليـات                 على جترمي مجيـع األفعـا     
  .وتسليم اجملرمنيالتعاون الدويل، مثل اآلليات اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة 

وشّدد املتكلمون على احلاجة إىل تقدمي املساعدة التقنية من أجل مساعدة الـدول علـى                 -٥٣
 .كافحتها وعلى تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبـا تنفيـذا أفـضل            وم نظّمةمنع اجلرمية امل  

وُشّدد على أمهية تأمني متويـل مـستدام وقابـل للتنبـؤ لكـي يـتمكن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                    
وذُكـر أيـضا أن التنـسيق بـني اجلهـات            .باملخدرات واجلرمية من القيـام بأنـشطة مـن هـذا القبيـل            

  .اسية لتفادي ازدواجية اجلهود وعدم الكفاءة يف استخدام املوارداملاحنة هو ضرورة أس

 سـنوات علـى     ١٠وشّدد عدة متكلمني على ضرورة تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة بعـد مـرور                  -٥٤
براجميـة  "(اعتمادها، وأشاروا يف هذا الصدد إىل جدوى استعمال براجمية التقيـيم الـذايت الـشاملة        

بعض املتكلمني على أن من شأن وجـود آليـة اسـتعراض قويـة              وشّدد   )."أومنيبوس االستقصائية 
ــذ       ــسقة عــن تنفي ــة ومت ــدول األطــراف مــن احلــصول علــى معلومــات موثوق ــة أن ميكّــن ال وفعال

وقالوا إنه ميكن آللية استعراض من هذا القبيل أن تساعد علـى اسـتبانة      .االتفاقية وبروتوكوالهتا 
ــراز التجــارب الناجحــة واملمارســا    ــرات وإب ــن    الثغ ــد االحتياجــات م ــدة، وكــذلك حتدي ت اجلي

وذُكـر أن فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة                    .املساعدة التقنية 
  .التقنية هو حمفل مناسب لتبادل اخلربات والتجارب فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢ 

ــودة يف    اعت  -٥٥ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين األول٢٢م ــوبر / ت ، ٢٠١٠أكت
نيابة عـن الـدول األعـضاء       (مته بلجيكا    قدّ (CTOC/COP/2010/L.7/Rev.1)مشروع قرار منقح    

ــيت   ــم املتحــدة ال ــسرا وشــيلي   و ) هــي أعــضاء يف االحتــاد األورويب  يف األم ــريو وسوي ــا وب إيطالي
لالطــالع علــى ( .كوســتاريكا وكولومبيــا واملكــسيك وهنغاريــاوصــربيا وغواتيمــاال وفرنــسا و

وقبـل اعتمـاد مـشروع القـرار املـنقّح،       ).٥/١النص، انظر الفـصل األول، البـاب ألـف، القـرار      



 

V.10-58209 71 
 

CTOC/COP/2010/17 

لالطـالع علـى نـص البيـان، انظـر          ( .ار املالية املترتبة على اعتماده    تال ممثل عن األمانة بيانا باآلث     
  ).املرفق األول

    
     االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالومعاقبةول منع وقمع بروتوك  - باء  

/  تـشرين األول   ٢٠ و ١٩نظر املؤمتر، يف جلـستيه الرابعـة واخلامـسة املعقـودتني يـومي                -٥٦
ــة األمــم املتحــدة   "، املعنــون )ب (٢، يف البنــد الفرعــي ٢٠١٠أكتــوبر  اســتعراض تنفيــذ اتفاقي

ــة امل  ــة هبــا   عــرب الوطننظّمــةملكافحــة اجلرمي ــة والربوتوكــوالت امللحق ــع وقمــع   :ي بروتوكــول من
 وكان معروضـاً علـى املـؤمتر للنظـر يف           ،"ألشخاص، وخباصة النساء واألطفال   ومعاقبة االجتار با  

  :هذا البند الفرعي ما يلي

تقرير األمانة عن دعم الضحايا ومحايـة الـشهود ومـشاركة الـضحايا يف نظـام                  )أ(  
نـــشطة الداعمـــة لتنفيـــذ بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار  العدالـــة اجلنائيـــة وســـائر األ

 نظّمـة باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة امل            
  ؛)CTOC/COP/2010/5(عرب الوطنية 

ــر مقــدم مــن رئــيس الفريــق العامــل عــن أنــشطة الفريــق العامــل املعــين باالجتــار        )ب(   تقري
  ؛)CTOC/COP/2010/6(خاص باألش

  ؛)CTOC/COP/2010/11(تقرير األمانة عن املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر   )ج(  

النتــــائج األوليـــــة للتقيـــــيم املـــــستقل للمبــــادرة العامليـــــة ملكافحـــــة االجتـــــار بالبـــــشر     )د(  
)CTOC/COP/2010/CRP.3(؛  

ــدة ملكاف      )ه(   ــم املتحـ ــة األمـ ــى اتفاقيـ ــصديق علـ ــة التـ ــة امل حالـ ــة اجلرميـ ــةحـ ــرب نظّمـ    عـ
الوطنيـــة والربوتوكـــوالت امللحقـــة هبـــا ومـــا يتـــصل هبـــا مـــن التبليغـــات واإلعالنـــات والتحفظـــات  

)CTOC/COP/2010/CRP.4.(  

ــل        -٥٧ ــق العامـ ــر الفريـ ــخاص تقريـ ــار باألشـ ــين باالجتـ ــل املعـ ــق العامـ ــيس الفريـ وعـــرض رئـ
(CTOC/COP/2010/6).  

ة ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،          وألقى مدير شعبة العمليات، التابع      -٥٨
 .كلمة افتتاحية

 .وألقى كلمة أيضاً املقرُر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  -٥٩



 

72 V.10-58209 
 

CTOC/COP/2010/17

نيابــة عــن الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة الــيت هــي   (وأدىل بكلمــات ممثلــو شــيلي    -٦٠
زويال البوليفاريـــة  فـــنوكرواتيـــا ومجهوريـــة ) ي بيـــة والكـــاريأعـــضاء يف جمموعـــة أمريكـــا الالتين

وكازاخستان واالحتاد الروسي والواليـات املتحـدة وأملانيـا وإندونيـسيا وبـيالروس واألرجنـتني               
وألقــى كلمــة أيــضاً املراقــب عــن  .وأســتراليا وأذربيجــان والنــرويج واملكــسيك وكينيــا وشــيلي 

 .الدولة املوقعة اليابان

احللـف العـاملي ملكافحـة    "و" حمامون بال حدود "منظّمةكلمتني املراقبان عن  كما ألقى     -٦١
  ".االجتار بالنساء

    
    املداوالت  - ١  

أشار عـدد مـن املـتكلمني إىل أن االجتـار باألشـخاص ميثـل شـكالً خطـرياً مـن أشـكال                 -٦٢
ملقــصد، ممــا ؛ وإىل أنــه ميــس علــى الــسواء بلــدان املنــشأ وبلــدان العبــور وبلــدان انظّمــةاجلرميــة امل

يتطلب اتباع هنج جامع يـوازن بـني جوانـب العدالـة اجلنائيـة مـن ناحيـة وحقـوق اإلنـسان مـن                        
 وجلانـب ولـوحظ أن هـذا النـهج الـشامل ينبغـي أن يتـصدى لألسـباب اجلذريـة                    .ناحية أخـرى  

  . جبميع أشكاله االجتار باألشخاصعلىالطلب 

د الوطين من أجل مكافحـة االجتـار      وأفاد عدة متكلمني عن تدابري اُتخذت على الصعي         -٦٣
باألشخاص؛ حيث مشلت تلك التدابري التـصديَق علـى بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                    

 نظّمـة فحـة اجلرميـة امل    ل التفاقية األمم املتحدة ملكا    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمّ    
 األخرى اليت اُتخـذت اعتمـاُد   ومن اإلجراءات . واعتماَد تشريعات يف هذا الصدد     ،عرب الوطنية 

خطط عمل وطنية؛ وإنشاء آليات تنسيق وطنيـة؛ واعتمـاد ترتيبـات تكفـل عـدم جتـرمي ضـحايا               
ــوعي يف هــذا اجملــال؛ ووضــع        ــشطة ترمــي إىل إذكــاء ال االجتــار باألشــخاص؛ واالضــطالع بأن

ــيب احتياجــاهت       ــذا االجتــار تل ــدعم ضــحايا ه ــات ل ــشاء آلي ــة؛ وإن ــة وإقليمي ــات ثنائي ــاء اتفاق م أثن
ط بعــض املــتكلمني الــضوء كمــا ســلّ .عمليــات إعــادهتم إىل أوطــاهنم وإعــادة دجمهــم يف اجملتمــع

علــى أمهيــة ضــبط املوجــودات واســتعادهتا حبيــث ميكــن اســتخدامها يف تــوفري الــدعم للــضحايا، 
 .على حنو يشمل دعمهم عرب صناديق التعويضات

يـدة، واحلاجـة إىل إجـراء حبـوث         وشدد متكلمون علـى ضـرورة تبـادل املمارسـات اجل            -٦٤
 .موجهة وإىل مجع بيانات عن جرمية االجتار باألشخاص من أجـل وضـع تـدابري تـصد مـستنرية                 

وســـلط بعـــض املـــتكلمني الـــضوء علـــى وجـــود قـــصور يـــشوب اســـتيعاب تعـــاريف االجتـــار    
 .باألشخاص وما يتعلق به من مفاهيم مثل االستغالل
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وطيـد جهــود التنـسيق علـى كـل املـستويات داخــل      ة مـتكلمني احلاجـة إىل ت  وأبـرز عـدّ    -٦٥
 .الدول وفيما بينها؛ وكذلك التنسيق فيما بني كل أصحاب املصلحة ذوي الصلة

ال لربوتوكـــول االجتـــار واقتـــرح بعـــض املـــتكلمني وضـــع خطـــة تكفـــل التنفيـــذ الفّعـــ   -٦٦
 باألشـــخاص علـــى حنـــو يـــدعم تنفيـــذ خطـــة عمـــل األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة االجتـــار  

وأُوصي يف هذا الصدد بتوسـيع      . ٦٤/٢٩٣باألشخاص اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها        
نطاق اختصاصات الفريق العامل املعين باالجتار باألشـخاص حبيـث يـشمل وضـع خطـة شـبيهة                  

 .ويف هــذا الــسياق حظيــت توصــياُت الفريــق العامــل بالترحيــب .مــن أجــل تنفيــذ الربوتوكــول
 إىل أن بروتوكول االجتـار باألشـخاص يـشكّل خارطـة طريـق تقـود إىل                 وأشار بعض املتكلمني  

ولوحظ أن مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحـة         .مكافحة االجتار باألشخاص مكافحةً شاملة    
 ُيـستند إليـه يف دعـم      ل أسـاس مـتني    يتـشك  مجلـة أمـور، يف       ضـمن تفيد،  االجتار بالبشر ميكن أن     
 .تنفيذ خطة العمل العاملية

والحظ متكلمون أيضاً إمكانيةَ توسـيع نطـاق مبـادرة األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة                    -٦٧
ــة إدارهتــا وتوجيههــا اســتناداً إىل تقييمهــا، مبــا يكفــل       ــة مناقــشة كيفي ــشر، وإمكاني االجتــار بالب

ــا    ــة يف إطاره ــود املبذول ــشطة       .اســتدامة اجله ــوال لألن ــن األم ــد م ــضاً ختــصيص مزي ــرح أي واقُت
  .ولدعم اهلياكل اليت تساند الضحايااإلقليمية 

وأبــرز بعــض املــتكلمني دور مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وغــريه مــن   -٦٨
وأعرب متكلمـون    .املنظمات الدولية يف توفري املساعدة التقنية من أجل مكافحة االجتار باألشخاص          

  .لتعاون القائم بني حكوماهتم واملكتبعن تقديرهم لألدوات اليت استحدثها املكتب املذكور، ول
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢  
ــودة يف      -٦٩ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين األول٢٢اعتم ــوبر / ت ، ٢٠١٠أكت

مته األرجنتني وإسرائيل وسويـسرا      قدّ بصيغته املنقّحة،  ،(CTOC/COP/2010/L.5)مشروع قرار   
لالطـالع علـى    ( .ولبنان واملكسيك ونيجرييا والواليـات املتحـدة      وغواتيماال وكندا وكولومبيا    

بـصيغته  وقبـل اعتمـاد مـشروع القـرار          ).٥/٢ل األول، البـاب ألـف، القـرار         النص، انظر الفص  
لالطـالع علـى نـص    ( .، تـال ممثـل عـن األمانـة بيانـا باآلثـار املاليـة املترتبـة علـى اعتمـاده                 املنقّحة

 ).البيان، انظر املرفق الثاين

ــة،    عتمــاد القــرار، أدىل ممثــل عُ ا وعقــب  -٧٠ ــدول العربي ــة عــن جمموعــة ال مــان بكلمــة نياب
 الـيت تناولـت جانبـاً هامـاً         ، مـن القـرار    ١٣ و ١٢ و ٩ب باعتماد الدول األطراف للفقرات      فرّح
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حسبما هـو معـرَّف     الجتار باألشخاص، وال سيما االجتار باألعضاء البشرية،        ا جوانبجداً من   
وأشـار إىل أن اجملموعـة العربيـة تـشعر بـالقلق         .توكـول االجتـار باألشـخاص     و بر  مـن  ٣ملادة  يف ا 

ــدان الواقعــة حتــت     تلــكالعميــق إزاء  ــسلبية، وال ســيما يف البل  الظــاهرة وإزاء آثارهــا البالغــة ال
وقال إن النجـاح يف التوصـل إىل اتفـاق بـشأن الفقـرات أعـاله جـاء بفـضل                     .االحتالل األجنيب 

اجملموعـة العربيـة    وذكـر أن    . روح اإلمجـاع  اجملموعة من أجـل احلفـاظ علـى         اجلهود اليت بذلتها    
تود أن تواصل التعاون مع فريق اخلرباء يف مسألة االجتار باألشـخاص لغـرض انتـزاع أعـضائهم                  

ــواردة يف الفقــرة  ــه يف تــسليط الــضوء علــى تلــك     . مــن القــرار١٢ال وأعــرب املــتكلم عــن أمل
عربيــة احملتلــة، وعلــى جوانــب أخــرى متعلقــة باألشــخاص  ســيما يف األراضــي ال األوضــاع، وال
ســيما النــساء واألطفــال، الــذين جيــدون أنفــسهم يف موقــف ضــعف بــسبب الفقــر  عمومــاً، وال

  .وانعدام التنمية وانعدام تكافؤ الفرص

ــدابري هامــة يف ســياق جهــود املكافحــة        -٧١ ــده قــد اختــذ ت وأشــار ممثــل إســرائيل إىل أن بل
 عرب الوطنية واالجتار باألشخاص، ويدل على ذلك النجاح البـاهر           نظّمة امل املستمرة ضد اجلرمية  

أعـرب عـن حزنـه    و .الذي حققـه يف جمـاالت مثـل تقلـيص عـدد ضـحايا االجتـار إىل حـد كـبري              
 بـسبب أشـخاص يـسعون       نظّمـة  مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة اجلرميـة امل         دورةر صفو   ملا عكّ البالغ  

، ال جتــسِّد الوقــائعن مــراراً وتكــراراً، وبطريقــة مــشوهة باســتمرار لتــسييس املنتــدى، ويطرحــو
 أملــه يف أن يتخــذ عــن املمثــل وكــرَّر .رمواضــيع ليــست مــن اختــصاص املنتــدى الــدويل املــوقّ  

املنتدى اهلام مجيع التـدابري املمكنـة إلجهـاض أي عمليـة اختطـاف للنقـاش اهلـام الـذي يطرحـه                      
  .املنتدى يف املستقبل

    
  اء بشأن بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين مشاورات اخلرب - جيم 

    عن طريق الرب والبحر واجلو
، يف ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٠نظــر املــؤمتر يف جلــسته الــسادسة، املعقــودة يف    -٧٢

اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة "مــن جــدول األعمــال، املعنــون ) ج (٢البنــد 
مـشاورات اخلـرباء بـشأن بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين         : عـرب الوطنيـة   نظّمـة اجلرمية امل 

  :وكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا البند ما يلي ".عن طريق الرب والبحر واجلو

تقريــر األمانــة عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    )أ(  
عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،  لتــرويج ودعــم تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين  

  ؛)CTOC/COP/2010/7( عرب الوطنية نظّمةاملكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
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 عـرب الوطنيـة     نظّمـة حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة امل            )ب(  
 ٢٩والتحفظــات حــىت  هبــا ومــا يتــصل هبــا مــن التبليغــات واإلعالنــات  امللحقــةوالربوتوكــوالت 

  ).CTOC/COP/2010/CRP.4 (٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  .وألقى ممثل عن األمانة كلمة استهاللية  -٧٣

ــو شــيلي    -٧٤ ــم ممثل ــيت هــي أعــضاء يف     (وتكلّ ــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة ال باســم ال
ا واجلزائــر وإكــوادور وكازاخــستان وشــيلي وإندونيــسي ) ي الكــاريبجمموعــة أمريكــا الالتينيــة و 

  .واألرجنتني والواليات املتحدة وأستراليا واجلماهريية العربية الليبية

  .وتكلّم أيضاً املراقب عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر  -٧٥
    

    املداوالت  - ١  
  .رّحب عدد من املتكلمني بعقد مشاورات اخلرباء بشأن بروتوكول هتريب املهاجرين  -٧٦

ــر عـــ   -٧٧ ــذ     وذكـ ــوات لتنفيـ ــاذ خطـ ــّدماً يف اختـ ــرزت تقـ ــاهتم أحـ ــتكلمني أن حكومـ ّدة مـ
بروتوكــول هتريــب املهــاجرين، منــها اعتمــاد تــشريعات وتنفيــذ خطــط واســتراتيجيات وطنيــة    

وشـّدد عـدد مـن املـتكلمني علـى احلاجـة إىل             .وتدعيم التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدوليـة      
 مزيد من التعاون الدويل، خـصوصاً فيمـا بـني بلـدان املنـشأ               تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً تاماً، وإىل    

  .وبلدان العبور وبلدان املقصد

وشّدد بعض املتكلمني على ضـرورة التـصدي لالرتبـاط القـائم بـني هتريـب املهـاجرين                    -٧٨
 . عـرب الوطنيـة  نظّمـة واالجتار باألشخاص، وتشابك هاتني اجلرميتني مع سـائر أشـكال اجلرميـة امل       

 الــضالعة يف هتريــب نظّمــةمــن املــتكلمني أمهيــة اســتهداف اجلماعــات اإلجراميــة امل وأبــرز عــدد 
وشـّدد بعـض املـتكلمني علـى مـسألة اسـتخدام وثـائق            .املهاجرين، ضـمن مجلـة أنـشطة أخـرى        
وذُكـــر أن الفـــساد ميثـــل قـــوة دافعـــة جلـــرائم هتريـــب  .اهلويـــة والـــسفر االحتياليـــة يف التـــهريب

  .قت نفسهاملهاجرين ونتاجاً هلا يف الو

ــصورة منتظمــة عــن         -٧٩ ــادل املعلومــات ب ــى ضــرورة مجــع وتب ــتكلمني عل ــّدة م وشــّدد ع
  .اجتاهات هتريب املهاجرين ودروبه وأساليبه وسائر جوانبه

ــّدة    -٨٠ ــتكلمنيوشــّدد ع ــة     م ــة جوانــب هتريــب املهــاجرين املتعلق ــى احلاجــة إىل موازن  عل
يتنــاول األســباب اجلذريــة، مثــل الفقــر  بالعدالــة اجلنائيــة بنــهج يرتكــز علــى حقــوق اإلنــسان و  

والبطالة، مع تزويد املهاجرين املهرَّبني حبماية مناسـبة مـن العنـف وكراهيـة األجانـب، بـصرف             
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وذُكر أنـه جيـب محايـة املهـاجرين املهـرَّبني الـذين هـم شـهود                  .النظر عن وضعيتهم كمهاجرين   
  .على اجلرائم، ضماناً لنجاح املالحقة القضائية للمهرِّبني

 أن مراقبة احلدود ليست كافية وحدها ملنع هتريب املهجرين، وأنه يلزم اتبـاع              ولوحظ  -٨١
  .هنج متوازن يعاجل أيضاً العوامل الطاردة اليت تدفع إىل اهلجرة

ــه      -٨٢ ودعــا املتكلمــون إىل جتــرمي هتريــب املهــاجرين يف التــشريعات الداخليــة، وذكــروا أن
ورّحـب عــّدة   .زاءات املفروضـة أن جتــّسد فداحـة اجلـرم   ينبغـي إنفـاذ القـوانني كمــا ينبغـي للجـ     

، باعتباره أداة تساعد الـدول علـى    القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين    متكلمني بنشر   
  .تدعيم تشريعاهتا

وشّدد عّدة متكلمني على ضرورة استحداث هنج منسق إزاء املالحقة القضائية واملنـع               -٨٣
 هـــذا الـــسياق أن أدوات املكتـــب اخلاصـــة باملـــساعدة التقنيـــة  وذُكـــر يف .واحلمايـــة والتعـــاون

والتـدريب وصــوغ الـسياسات مفيــدة يف تـوفري إرشــادات عملياتيـة وعمليــة لتنفيـذ بروتوكــول      
  .هتريب املهاجرين

وشــّجع بعــض املــتكلمني أيــضاً املــؤمتر علــى إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل معــين      -٨٤
ــل حم   ــاجرين، ميكــن أن ميث ــهريب امله ــادل املعلومــات والتجــارب والتحــديات     بت ــداً لتب ــالً مفي ف

  .املصادفة يف معاجلة مشكلة هتريب املهاجرين، سعياً إىل تعزيز تنفيذ الربوتوكول
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢ 
ــودة يف      -٨٥ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين األول٢٢اعتم ــوبر / ت ، ٢٠١٠أكت

ــنقح    ــرار م ــشروع ق ــتني و م قّد)(CTOC/COP/2010/L.4/Rev.2م ــه األرجن ــا  أت ــتراليا وبلجيك س
 وغواتيمـاال   ) هـي أعـضاء يف االحتـاد األورويب        نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت         (

ل األول، البــاب ألـف، القــرار  لالطـالع علــى الـنص، انظــر الفـص   ( .وكنـدا والواليـات املتحــدة  
نقّح، تال ممثل عن األمانة بيانا باآلثار املاليـة املترتبـة علـى    وقبل اعتماد مشروع القرار امل     ).٥/٣

  ).لالطالع على نص البيان، انظر املرفق الثالث( .اعتماده
    

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية   - دال  
    واالجتار هبا بصورة غري مشروعة

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٠لـسادسة املعقـودتني يف      نظر املـؤمتر، يف جلـستيه اخلامـسة وا          -٨٦
اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة        "من جدول األعمال، املعنـون      ) د (٢ يف البند    ،٢٠١٠
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بروتوكـول مكافحـة صـنع     : عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا     نظّمـة ملكافحة اجلرميـة امل  
وكــان  ".جتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واال 

  :معروضا على املؤمتر للنظر يف هذا البند ما يلي

تقريــر األمانــة عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    )أ(  
الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا                   

ا بـصورة غـري مـشروعة، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة          والذخرية واالجتار هبـ  
  ؛(CTOC/COP/2010/8) عرب الوطنية نظّمةامل

 عـرب الوطنيـة   نظّمـة حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل     )ب(  
ظـات، حـىت    تحفالعالنـات و  اإلتبليغـات و  الوالربوتوكوالت امللحقة هبـا ومـا يتـصل بـذلك مـن             

  .(CTOC/COP/2010/CRP.4) ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٩

  .وألقى ممثل عن األمانة كلمة استهاللية  -٨٧

ــو شــيلي    -٨٨ ــم ممثل ــيت هــي أعــضاء يف     (وتكل ــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة ال باســم ال
ــة والكــاري    ــا الالتيني ــة أمريك ــات املتحــدة    ) ي بجمموع ــابوي والوالي ــا وزمب ــتني وكرواتي واألرجن

  .طاليا واملكسيكوإي

وتكلـم منـسق مـشروع املعـايري الدوليـة ملراقبـة األسـلحة الـصغرية، التـابع آلليـة تنـسيق              -٨٩
  .األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية

  .وتكلم أيضا املراقب عن املنتدى العاملي بشأن مستقبل أنشطة الرماية الرياضية  -٩٠
    

    املداوالت  - ١  
كــول األســلحة الناريــة، بــصفته أول صــك عــاملي ملــزم   رأى عــدة مــتكلمني أن بروتو  -٩١

قانونا بشأن هذه املسألة، يوفر إطارا واسعا للتعاون على منع ومكافحة صـنع األسـلحة الناريـة                
ورّحــب بعــض املــتكلمني  .وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة

يف اآلونـة األخـرية، ممـا رفـع عـدد الـدول          بالدول اليت صدقت على بروتوكول األسلحة النارية        
ــه إىل   ــصديقات       ٨٢األطــراف في ــدد اإلمجــايل للت ــوا عــن األســف ألن الع ــهم أعرب ــة، لكن    دول

 وبروتوكول االجتار باألشـخاص وبروتوكـول       نظّمةال يزال متدنيا بالقياس إىل اتفاقية اجلرمية امل       
علـى بروتوكـول األسـلحة الناريـة        هتريب املهاجرين، وحثوا الدول اليت مل تقـم بعـد بالتـصديق             

  .وتنفيذه على أن تفعل ذلك
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ة مندوبني عن قلقهم إزاء مـستويات األذى والعنـف الناشـئَني عـن االجتـار                وأعرب عدّ   -٩٢
باألســلحة الناريــة ومــا يتــصل بــه مــن أشــكال اإلجــرام، مبــا فيهــا االجتــار باملخــدرات وغــسل     

األســلحة الناريــة، بوســائل منــها فــرض وشــددوا علــى أمهيــة رصــد تــدفق  .األمــوال واإلرهــاب
ــع االجتــار غــري املــشروع        ــة ملن ــشريعات الوطني ــدعيم الت ــة ت ــها، وأمهي ضــوابط مناســبة علــى نقل

ــه ــدويل يف هــذا      وشــّد .ومكافحت ــاون ال ــى ضــرورة مواصــلة جهــود التع ــتكلمني عل د بعــض امل
امنــة واعتمــاد الــصدد، مبــا فيهــا تبــادل املعلومــات االســتخبارية وإجــراء عمليــات مــشتركة ومتز

وقــّدم بعــض املــتكلمني عرضــا ملــا أحرزتــه دوهلــم مــن تقــّدم يف    .تــدابري معــززة ملراقبــة احلــدود 
السعي إىل معاجلة مسألة االجتار باألسلحة النارية، فيما يتعلق بالتشريع ووسم األسلحة الناريـة              

  .ومراقبة الواردات والصادرات

 به املكتب على الصعيدين اإلقليمي والعـاملي        وأبدى عدد من املتكلمني تأييدهم ملا قام        -٩٣
ورحبـوا علـى     .من عمل على ترويج ودعم التصديق على بروتوكول األسلحة الناريـة وتنفيـذه            

وجه اخلصوص بإعداد قانون منـوذجي بـشأن األسـلحة الناريـة، إذ رأوا أنـه أداة قيمـة ملـساعدة                    
عيم تــشريعاهتا الراميـــة إىل تنفيـــذ  الــدول األعـــضاء ذات التقاليــد القانونيـــة املختلفـــة علــى تـــد   

كما شّجع املتكلمون األمانـة علـى مواصـلة جهـود التنـسيق والتعـاون                .الربوتوكول تنفيذا تاما  
مع املنظمات اإلقليمية، وذكروا أنـه ميكـن اسـتخالص دروس هامـة مـن تنفيـذ مـا أعدتـه تلـك                       

  .املنظمات من صكوك مشاهبة

ينشئ فريقا عـامال حكوميـا دوليـا مفتـوح العـضوية            ة متكلمني من املؤمتر أن      وطلب عدّ   -٩٤
معنيا باألسلحة النارية، لكي يتوىل ترويج تبـادل اخلـربات ويـساعد األمانـة علـى حتديـد الثغـرات                 

وطلـب عـدد مـن املنـدوبني إىل األمانـة            .والتحديات القائمة يف تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية      
  .ألعضاء فيما يتعلق باألسلحة الناريةارات الدول أن تستحدث أنشطة مساعدة تقنية لتدعيم قد

ق مــشروع املعــايري الدوليــة ملراقبــة األســلحة الــصغرية، التــابع آلليــة تنــسيق  وأبــرز منــّس  -٩٥
ــد         ــستهدف تزوي ــيت ت ــايري، ال ــا الســتحداث تلــك املع ــصغرية، م ــة باألســلحة ال األعمــال املتعلق

واضــحة وشــاملة بــشأن اجلوانــب  االختــصاصيني املمارســني ومقــرري الــسياسات بإرشــادات   
 .املتعلقة مبراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، من أمهية يف دعم الربوتوكول

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - ٢  

، ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢اعتمــد املــؤمتر يف جلــسته التاســعة، املعقــودة يف       -٩٦
، قدمته إيطاليـا وبـريو وشـيلي وغواتيمـاال          )(CTOC/COP/2010/L.3/Rev.2ح  مشروع قرار منقّ  
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ل األول، البـاب ألـف،   لالطـالع علـى الـنص، انظـر الفـص     ( .ريكا واملكسيك ونيجرييـا وكوستا
وقبــل اعتمــاد مــشروع القــرار املــنقّح، تــال ممثــل عــن األمانــة بيانــا باآلثــار املاليــة   ).٥/٤القــرار 

 ).ر املرفق الرابعلالطالع على نص البيان، انظ( .املترتبة على اعتماده
    

النظر يف اآلليات املمكنة الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت  -سادساً 
    امللحقة هبا

، يف ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٠نظــر املــؤمتر، يف جلــسته الــسادسة املعقــودة يف    -٩٧
 االتفاقيــة النظــر يف اآلليــات املمكنــة الســتعراض تنفيــذ" مــن جــدول األعمــال، املعنــون ٣البنــد 

 :وكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا البند ما يلي ".والربوتوكوالت امللحقة هبا

تقرير األمانـة عـن اسـتحداث أدوات جلمـع املعلومـات مـن الـدول عـن تنفيـذ                      )أ(  
 عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا      نظّمــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل     

)CTOC/COP/2010/10(؛  

ــامج التجــريب      )ب(   ــصة مــن الربن ــدروس املستخل ــي وال ــر املرحل ي الســتعراض  التقري
 عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا      نظّمـة تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل          

)CTOC/COP/2010/CRP.1(؛  

اقيـة األمـم املتحـدة      حالة الردود على االستبيانات والقائمة املرجعية بشأن تنفيذ اتف          )ج(  
  ).CTOC/COP/2010/CRP.6( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظّمةملكافحة اجلرمية امل

  .وألقى نائب مدير شعبة شؤون املعاهدات كلمة افتتاحية  -٩٨

واالحتـاد  ) ي  بنيابـة عـن جمموعـة أمريكـا الالتينيـة والكـاري           (وأدىل بكلمات ممثلو شـيلي        -٩٩
ر وجنــوب أفريقيــا وإندونيــسيا وأســتراليا والفلــبني واملكــسيك ورومانيــا       الروســي وإكــوادو 

 .، وهي دولة موقعة عن اليابان أدىل هبا املراقبةكما استمع املؤمتر إىل كلم .واألرجنتني

 .وأدىل بكلمتني أيضاً املراقبان عن جملس أوروبا ومؤسسة الدعم القانوين لألطفال والنساء  -١٠٠
    

    املداوالت  - ألف  
ر  عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا تـوفّ    نظّمـة  املتكلمون بأن اتفاقية مكافحـة اجلرميـة امل       سلَّم  -١٠١

وأوضــح متكلمــون كــثريون أن    .نظّمــةاالً وشــامالً مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة امل    إطــاراً فّعــ 
املطلوب، بعد انقضاء عشر سنوات على اعتماد االتفاقية، هو اإلسـراع يف أقـرب وقـت ممكـن                
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وشّدد بعـض املـتكلمني      .ة فعالة ومتينة تكفل استعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا       بإجياد آلي 
ــادة      ــضى امل ــا، مبقت ــة وبروتوكوالهت ــى أن اســتعراض االتفاقي ــؤمتر    ٣٢عل ــام امل ــو إحــدى مه ، ه

 بــشأن االحتمــاالت  مني أن مــن الــضروري إجــراء املناقــشات    ورأى بعــض املــتكل .الرئيــسية
  .جيياألخرى بعناية وبشكل تدر

ــق اخلــرباء        -١٠٢ ــاء االجتمــاع الــذي عقــده فري ــة أثن ــاجلهود املبذول ــتكلمني ب ــّوه بعــض امل ون
 نظّمـة احلكوميني املفتـوح العـضوية املعـين باآلليـات املمكنـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة امل            

مجلــة وأشــاروا إىل توصــية اخلــرباء بــأن ينــشئ املــؤمتر فريقــاً عــامالً يتــوىل، يف     .وبروتوكوالهتــا
والحــظ متكلمــون أن حتديــد التفاصــيل   .أمــور، إعــداد إطــار مرجعــي آلليــة اســتعراض ممكنــة  

الدقيقـة لتلـك اآلليـة واختـصاصاهتا هـو أمـر ميكـن االتفـاق عليـه فيمـا بعـد مـا دام هنـاك التــزام              
 .آلية من هذا القبيلبفكرة إنشاء 

امج الرائــد الــذي وحتــدث مــشاركون كــثريون عــن جتربتــهم اإلجيابيــة خبــصوص الربنــ     -١٠٣
أنشئ باعتباره مشروع مساعدة تقنية يرمي إىل معاونة الدول األطراف، علـى أسـاس طـوعي،                

وسلطوا الضوء بوجه عـام علـى مـا ملـسوه مـن روح تعاونيـة                 .على استعراض تنفيذها لالتفاقية   
بـادل  سادت عمليات االستعراض؛ مؤكدين أن الربنامج الرائد هو مترين يرمي إىل بناء الثقـة وت             

 علـى أن  شـدَّدوا كمـا   .املعارف وإجراء حـوار متعمـق يف منـاخ إجيـايب يتـسم بـاالحترام والثقـة        
 .الربنامج الرائد أثبت أن آلية االستعراض ميكن أن تكون أداة تعاون ال وسيلة سيطرة

 نظّمــــةوأكـــد متكلمـــون أن مـــن شـــأن إنــــشاء آليـــة الســـتعراض اتفاقيـــة اجلرميـــة امل          -١٠٤
دماً يف تنفيـذها،    يضفي مصداقية على هذه الصكوك، ويـساعد علـى املـضي قُـ            وبروتوكوالهتا أن   

وذكَّـر   .وحيدد الثغـرات الـيت تـشوب تنفيـذها، ويلقـي الـضوء علـى احتياجـات املـساعدة التقنيـة                    
بعض املتكلمني باملبادئ األساسية ألية آلية استعراض؛ ومنها مثالً الشمولية والشفافية واالنفتـاح         

وأوضـح متكلمـون آخـرون أن اخلـربات الـيت أفـضت              .د وأمهية جتنب االزدواجية   والفعالية واحليا 
إىل اعتماد آلية استعراض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قد تكـون مفيـدة يف سـياق                 

 .، وأن احتمال استخدام مناذج أخرى سيتطلّب نظراً متأنيـاً          وبروتوكوالهتا نظّمةاتفاقية اجلرمية امل  
ة متكلمني تأييدهم ألن تأخذ هذه اآللية شكل اسـتعراض نظـراء كـان هنـاك                بدى عدّ ويف حني أ  

تسليم أيضاً بأن تكييف هذا الشكل حبيث يوائم العناصـر الفريـدة الـيت تتـسم هبـا اتفاقيـة اجلرميـة                      
 .نظراً متأنياً وبروتوكوالهتا نظّمةامل

ينطـوي علـى عـدد مـن        ة متكلمني أن اعتماد آلية اسـتعراض مـن شـأنه أن             والحظ عدّ   -١٠٥
التحديات؛ منـها مـثالً كيفيـة اسـتعراض أربعـة صـكوك قانونيـة يف ظـل مراعـاة اتـساع نطاقهـا                        
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وتنوع أحكامها وضخامة عـدد اخلـرباء الالزمـني لعمليـة االسـتعراض وتفـاوت حالـة التـصديق             
 .على كل صك منها

م املتحـدة العاديـة   ميزانيـة األمـ  مـن   أمـوال  أنه ينبغي اسـتخدام   وأكد متكلمون كثريون      -١٠٦
يف متويل أي آلية استعراض ُتعتمد؛ وذلك من أجل إضفاء طابع قابلية التنبـؤ واملوضـوعية علـى                  

ونّوه بعض املتكلمني بالدور اهلام الذي ينبغـي أن يؤديـه اجملتمـع املـدين يف أيـة آليـة                     .تلك اآللية 
 .استعراض قد يؤخذ هبا

ؤمتر الراهنة متثل، نظـراً لالحتفـال بالـذكرى         د متكلمون كثريون على أن دورة امل      وشّد  -١٠٧
العاشــرة العتمــاد االتفاقيــة، فرصــة ممتــازة لالتفــاق علــى مبــدأ وضــع آليــة الســتعراض االتفاقيــة 

م أثنـاء دورة املـؤمتر الراهنـة صـوب          د متكلمـون علـى وجـوب إحـراز تقـدّ          وأكّ .وبروتوكوالهتا
  .اعتماد آلية استعراض

    
    املؤمتراإلجراء الذي اختذه   - باء  

ــودة يف      -١٠٨ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين األول٢٢اعتم ــوبر / ت ، ٢٠١٠أكت
ــنقّ  ــرار مـ ــشروع قـ ــتني   (CTOC/COP/2010/L.6/Rev.1)ح مـ ــي واألرجنـ ــاد الروسـ ــه االحتـ  قدمـ

 وبنمــا وبــريو وسويــسرا  )نيابــة عــن االحتــاد األورويب (يكــا ســرائيل وإيطاليــا وبلجإســتراليا وأو
 وغواتيمـــاال والفلـــبني وفنلنـــدا وكنـــدا وكوســـتاريكا وكولومبيـــا والكويـــت وشـــيلي وصـــربيا

ل األول، البـاب ألـف، القـرار    لالطالع على النص، انظر الفص( .واملكسيك والواليات املتحدة
وقبل اعتماد مشروع القرار املنقّح، تال ممثل عن األمانة بيانا باآلثار املاليـة املترتبـة علـى         ).٥/٥

  ).الع على نص البيان، انظر املرفق اخلامسلالط( .اعتماده
    

    املساعدة التقنية -سابعاً 
ــستيه الــ    -١٠٩ ــؤمتر يف جل ــسابعةنظــر امل ــودتني يف سادسة وال ــشرين األول٢١ و٢٠ املعق /  ت

وكـان معروضـاً     ".املـساعدة التقنيـة   " من جدول األعمـال، املعنـون        ٤، يف البند    ٢٠١٠أكتوبر  
 :بند الوثيقتان التاليتانعلى املؤمتر للنظر يف هذا ال

ورقة عمل أعّدهتا األمانة عن الربامج الراهنة واملقترحات والـربامج املزمعـة يف               )أ(  
املــستقبل فيمــا يتــصل باملــساعدة التقنيــة يف اجملــاالت ذات األولويــة الــيت حــّددها املــؤمتر وفريــق  

 ؛)CTOC/COP/2010/4(العامل املعين باملساعدة التقنية احلكوميني اخلرباء 
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مذكّرة من األمانة عن املساعدة التقنيـة املطلوبـة لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                   )ب(  
 ).CTOC/COP/2010/9( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظّمةملكافحة اجلرمية امل

وقّدم رئيس فريق اخلرباء احلكوميني العامـل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة                   -١١٠
ىل املؤمتر عرضاً مـوجزاً ملـداوالت الفريـق، وأطلـع املـؤمتر علـى توصـيات الفريـق العامـل لكـي               إ

 .ينظر فيها

ــو شــيلي    -١١١ ــة و  (وتكلّــم ممثل واالحتــاد الروســي  ) ي الكــاريبباســم جمموعــة أمريكــا الالتيني
 .وإكوادور وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأستراليا

ــاليتني  واســتمع املــؤمتر أيــضاً إىل كلمــتني   -١١٢  : ألقامهــا املراقبــان عــن الــدولتني املــوقّعتني الت
  .اليابان ومجهورية إيران اإلسالمية

    
    املداوالت  - ألف  

أعرب املتكلّمون عن تقديرهم ملا يبذله املكتب من جهود لتقدمي مساعدة تقنيـة عاليـة                 -١١٣
ــدول األطــ      ــة يف مــساعدة ال ــة بالغ ــساعدة أمهي ــة، وذَكــروا أن لتلــك امل ــذ  النوعي ــى تنفي راف عل

وأُثين بوجه خاص على النهج الربناجمي الذي يتبعه املكتب، ملـا يّتـسم بـه مـن                  .االتفاقية بنجاح 
متوقع استراتيجي حمسَّن، والّتساقه مع جهود األمـم املتحـدة اإلصـالحية وجهودهـا الراميـة إىل                 

زيــز إشــراف حتقيــق الــتالحم علــى نطــاق املنظومــة، وملــا ينطــوي عليــه مــن إمكانــات لــدعم وتع
 .الدول األعضاء على أنشطة املساعدة التقنية

ونّوه عدد من املتكلّمني بأمهية اجملاالت اخلمـسة ذات األولويـة فيمـا يتـصل باملـساعدة                   -١١٤
 تعزيـز الـوعي باالتفاقيـة والتـرويج للتـصديق عليهـا، الـذي ينبغـي أن يـستمر                    )أ( :التقنية، وهي 

 مجــع البيانــات ضــماناً ملــساعدة تقنيــة هادفــة   )ب(نيــة؛ نقطــة البدايــة ألي مــساعدة تق اعتبــاره 
جتميع البيانات وتقامسها، مـن أجـل صـوغ الـربامج           ) ج(ة تتوافق مع األولويات الوطنية؛      وجمدي

اإلقليمية والوطنية على حد سواء، والتعاون مع سائر اجلهات اليت تقّدم مساعدة تقنيـة يف هـذا                 
 تـدعيم التعـاون القـضائي وإنـشاء أطـر         )د( لالزدواجيـة؛    سـق الـردود وتفاديـاً     اجملال، ضماناً لتنا  

 وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة وإقليميـة لتـدعيم القـدرات             )ه(عتَمدة حلماية الضحايا والشهود؛     م
 .ولتعزيز التعاون الدويل

ورّحــب املتكلّمــون بعمــل املكتــب يف جمــال اســتحداث واختبــار براجميــة قائمــة التقيــيم   -١١٥
فتـرض أن تـساعد علـى وضـع         ، الـيت يُ   "براجمية أومنيبـوس االستقـصائية    "املة  الذايت املرجعية الش  

ــة     اتجمموعــ ــساعدة التقني ــزاً يف جمــال امل ــر تفــصيالً وتركي ــة أكث ــات وطني ــى   . أولوي ــدِّد عل وُش
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ضرورة االستمرار يف مجع املعلومات ويف ضمان حتـرك املـساعدة التقنيـة قُـدماً علـى مرتكـزات               
ودعا بعض املـتكلّمني األمانـة       .ة، باعتبارها واحدة من األولويات    قوية قائمة على شواهد عملي    

إىل إنتاج براجمية جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست، لكـي يتـسّنى اسـتخدام تلـك اآلليـة                   
بفعالية قصوى، وإىل مواصلة تنقيح تلك الرباجمية وحتسينها أثناء فترة ما بـني الـدورات، توّخيـاً                 

 . القادمةدورة املؤمتريف إلمكانية اعتمادها 

وذُكر أن وجود أطر قانونية فّعالة وتنسيق التـشريعات يف مجيـع بلـدان أي منطقـة هـو                     -١١٦
وأُبــدي تقــدير لعمــل األمانــة علــى إعــداد قــوانني منوذجيــة  .أمــر بــالغ األمهيــة لــضمان رّد فّعــال

احتياجاهتــا وأدوات أخــرى، وكــذلك علــى جهودهــا الراميــة إىل تزويــد الــدول بــدعم يناســب  
 .وينسجم مع أُطرها التشريعية الوطنية

وعلَّق عدد من املتكلّمني على احلاجة إىل مساعدة تقنية فّعالة لتعزيز قـدرة املؤسـسات                 -١١٧
 .املعنية بإنفاذ القانون، وَعرضوا ما اختذته بلداهنم من مبادرات وطنيـة وثنائيـة وإقليميـة ناجحـة                

صوص أمهيـة بنـاء القـدرة علـى التعـاون الـدويل يف جمـال                 على وجه اخلـ    وأبرز أولئك املتكلمون  
 .املساعدة التقنية

وأبدى عدد من املتكلّمني ترحيبهم باملبادرات اإلقليمية، وذكـروا أنـه ينبغـي للمكتـب               -١١٨
ــاً            ــة األخــرى، تفادي ــات الدولي ــود املنظم ــع جه ــة م ــساعدات تقني ــن م ــه م ــا يقّدم ــّسق م أن ين

كلّمون أيضاً على ضـرورة مراعـاة أولويـات البلـدان واحتياجاهتـا             وشّدد املت  .الزدواجية اجلهود 
 .من املساعدة التقنية

وأعــرب املتكلّمــون عــن قلقهــم إزاء تزايــد عــدد حــاالت القرصــنة البحريــة، وهتريــب      -١١٩
األدويــة املقلّــدة، واجلــرائم البيئيــة، واالجتــار باألشــخاص لغــرض نــزع أعــضائهم واالجتــار هبــا،   

ونظـراً   . السيربانية والتكنولوجيا اجلديدة يف ارتكـاب اجلـرائم املتـصلة باهلويـة            واستخدام اجلرمية 
لسعة انتشار هذه اجلرائم املتصلة باهلوية، طلب أحد املتكلّمني أن تقـوم األمانـة ببنـاء القـدرات         

وُشــجِّع املكتــب علــى مواصــلة تــدعيم معــارف الــدول   .الوطنيــة يف جمــال إدارة األدلــة الرقميــة
وشـّدد املتكلّمـون علـى       .قدراهتا وهنوجها التعاونية من أجل التصدي لتلك األخطار       األعضاء و 

 األنــواع اجلديــدة مــن اجلــرائم، وعلــى أن اتفاقيــة اجلرميــة   تلــكأنــه ينبغــي للمــؤمتر أن ينظــر يف  
 عـرب الوطنيـة مـن مظـاهر     نظّمة متينة ودينامية مبا فيه الكفاية ملواجهة ما تتخذه اجلرمية امل         نظّمةامل

 .دة ومعقّدةجدي

ودعــا عــدد مــن املــتكلّمني الــدول إىل إدراك ضــرورة تزويــد املكتــب بتمويــل متواصــل   -١٢٠
 وذُكـر أن    .وقابل للتنّبؤ، ضماناً لفعالية برامج املساعدة التقنية واستدامتها علـى املـدى الطويـل             
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اخلــاص األمانــة، بنــاء علــى طلــب هبــذا الــشأن، استعرضــت حالــة التمويــل املقــّدم إىل املكــوِّن     
ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي أنـشئ         من صـندوق األمـم املتحـدة   نظّمةباتفاقية اجلرمية امل
وأُبـدي ترحيـب    .  مـن االتفاقيـة دعمـاً لتقـدمي املـساعدة التقنيـة            ٣٠ من املـادة     ٢مبقتضى الفقرة   

ق ينقـصه  باملنح السخّية الـيت قـّدمها عـدد مـن الـدول األعـضاء، ولكـن ذُكـر أيـضاً أن الـصندو                     
وذُكر أن التمويل العام الغرض قد اخنفض مبـا يزيـد            . مليون دوالر لتلبية طلبات املساعدة     ٢,٩

على الثلث، وُحثَّ املؤمتر على توّخي احلذر من خالل التأكـد مـن تـوافر مـوارد كافيـة عنـدما                     
  .يدعو املكتب إىل القيام مبهام إضافية

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - باء  

ــودة يف    ا  -١٢١ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــشرين األول٢٢عتم ــوبر / ت ، ٢٠١٠أكت
لالطـالع علـى الـنص، انظـر        ( . كينيـا ونيجرييـا    متـه  قد )(CTOC/COP/2010/L.9مشروع قـرار    

وقبل اعتمـاد مـشروع القـرار، تـال ممثـل عـن األمانـة             ).٥/٦الفصل األول، الباب ألف، القرار      
 ).ى نص البيان، انظر املرفق السادسلالطالع عل( .ترتبة على اعتمادهبيانا باآلثار املالية امل

    
مشاورات اخلرباء بشأن استخدام االتفاقية من أجل التصّدي لألشكال  -ثامناً 

    املستجّدة من اجلرمية
، يف البنـد  ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ٢١نظر املؤمتر، يف جلسته الثامنة املعقودة يف      -١٢٢

  مــشاورات اخلــرباء بــشأن اســتخدام االتفاقيــة مــن أجــل       "عمــال، املعنــون   مــن جــدول األ ٥
وكــان معروضــا علــى املــؤمتر للنظــر يف هــذا البنــد  ".التــصدي لألشــكال املــستجدة مــن اجلرميــة

  :الوثيقتان التاليتان

ــذكّ  )أ(   ــين باملخــدرات       م ــم املتحــدة املع ــب األم ــشطة مكت ــة عــن أن ــن األمان رة م
  ؛)CTOC/COP/2010/3(لألشكال املستجدة من اجلرمية واجلرمية يف جمال التصدي 

 نظّمـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة امل   استخدامعنرة من األمانة مذكّ  )ب(  
  ).CTOC/COP/2010/12(عرب الوطنية من أجل احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 

 نظـراً التـساع   بيـق االتفاقيـة، وذلـك   تطم ممثل من األمانة عرضاً شرح فيه إمكانيـة        وقّد  -١٢٣
نطاقها وتعاريفها يف التـصدي للجـرائم املـستجدة؛ ومنـها مـثالً اجلـرائم الـسيربانية، والقرصـنة،                   

ــة     ــة املزيفــة، واملمتلكــات الثقافي ــشرية، واألدوي ــة، واالجتــار باألعــضاء الب كمــا  .واجلــرائم البيئي
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بالضرورة ظواهر جديدة، بل هـي جـرائم        ال متثل   " املستجدة"لوحظ أن معظم اجلرائم املسماة      
  .كانت معروفة فأصبحت أظهر للعيان

ومجهوريـة  ) ي  بنيابة عن جمموعة أمريكـا الالتينيـة والكـاري        (وأدىل بكلمات ممثلو شيلي       -١٢٤
فرتويال البوليفارية وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والفلبني وإكوادور والنرويج وأسـتراليا واجلزائـر     

كمـــا أدىل بكلمـــتني املراقبـــان عـــن الـــدولتني   .ا واجلمهوريـــة الدومينيكيـــةواألرجنـــتني وكنـــد
 .اليابان وفييت نام :املوقعتني

 األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملراقـب عـن               منظّمةوأدىل بكلمتني أيضاً ممثل       -١٢٥
  ".غرين بيس "منظّمة

    
    املداوالت  - ألف  

ــاء هــذه املــسأ     -١٢٦ ــؤمتر   أوصــى عــدة مــتكلمني بإبق لة مدرجــة يف جــدول أعمــال دورات امل
 يتـيح ألحكامهـا املتعلقـة    نظّمـة وأكد متكلمون أن اتساع نطاق تطبيق اتفاقيـة اجلرميـة امل       .القادمة

ــستخدم اســتخداماً فعــاالً يف جماهبــة أشــكال اجلرميــة اجلديــدة واملــستجدة؛      بالتعــاون الــدويل أن ُت
  .تفاقية وبروتوكوالهتاوناشدوا الدول أن تصدق وتنفذ على حنو تام اال

 متكلمون كثريون التهديد الذي متثله اجلرائم الـسيربانية والتحـديات الـيت تواجـه               وتناول  -١٢٧
د بعـض املـتكلمني     وأكّـ  .اجملتمع الدويل يف مكافحة هذه اجلرائم اليت ال تقف احلـدود يف طريقهـا             

وضع سياسـات وتـشريعات      فيما خيص    م تقدّ تواصل إحراز أنه ما زال يتعني على دول كثرية أن         
يف هذا الصدد؛ يف حني عمد متكلمون آخرون إىل وصف اجلهود الـيت تبـذهلا بلـداهنم مـن أجـل                 

صة قــادرة علــى أن تتــصدى علــى حنــو أفــضل تقويـة تــشريعاهتا الوطنيــة وإنــشاء وكــاالت متخصـّـ 
لتـدريب  ونـادى متكلمـون بتوثيـق عـرى التعـاون يف جمـال أمـن املعلومـات وا                  .للجرائم السيربانية 

 . واجلرائم ذات الصلةوتبادل املمارسات اجليدة بغية التصدي للجرائم السيربانية

 ٢٠١١ورحَّــب متكلمــون بإنــشاء فريــق خــرباء حكــوميني مفتــوح العــضوية يف عــام      -١٢٨
يتــوىل إجــراء دراســة شــاملة بــشأن مــشكلة اجلــرائم الــسيربانية والتــدابري الــيت يلــزم أن تتخــذها   

القطاع اخلاص يف جماهبة تلـك املـشكلة؛ وذلـك هبـدف النظـر              وتمع الدويل   الدول األعضاء واجمل  
انية علـى الـصعيد الـوطين    يف اخليارات اليت تكفل توطيد تدابري التصدي القائمة للجـرائم الـسيرب     

 .ذات طابع قانوين أو ذات طابع آخر، واقتراح تدابري تـصدٍّ جديـدة هلـا           ، سواء كانت    والدويل
 .لى أمهية كفالة التمثيل اجلغرايف العادل للمـشاركني يف ذلـك املـسعى            وشدد بعض املتكلمني ع   
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وشدد متكلمون آخرون على ضرورة اتبـاع هنـج تـشريعية متـساوقة حيـال اجلـرائم الـسيربانية؛                   
 .ورحَّبوا بالنظر يف إمكانية وضع صك قانوين جديد بشأن تلك اجلرائم

ل هذه القرصنة إىل صناعة تـدر       رصنة وحتوّ وأبدي قلٌق إزاء التزايد املطرد يف أعمال الق         -١٢٩
 .أرباحــاً طائلــة، ممــا يهــدد أرواح املالحــني واملــسافرين حبــراً ويلحــق الــضرر بالتجــارة الدوليــة   

واقُتــرح أن تــشارك الــدول يف اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل جتــرمي القرصــنة   
 علـى النحـو األفـضل بغيـة     نظّمـة يـة اجلرميـة امل  ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم وإىل استخدام اتفاق      

 .املضي يف تعزيز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة القرصـنة، بـل وأن تـدعم الـدول تلـك اجلهـود                 
كما نوه بعض املتكلمني باجلهود اليت يبذهلا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                   

 التحقيقـات املتعلقـة بقـضايا القرصـنة ويف          يف توفري املساعدة التقنية من أجـل معاونـة الـدول يف           
 .مالحقة مرتكيب تلك اجلرائم

وأعرب عدة متكلمني عن قلقهم إزاء اجلرائم املتعلقة بالبيئة؛ ومنـها مـثالً جـرائم قطـع           -١٣٠
األشجار وصيد األمساك على حنـو غـري قـانوين واالجتـار باألحيـاء الربيـة، وهـي جـرائم ترتكبـها           

فـصيد   . مهددةً بذلك التنوع البيولـوجي سـعياً وراء جـين األربـاح            نظّمةاجلماعات اإلجرامية امل  
األمســاك علــى حنــو غــري قــانوين ودون خــضوعه للــوائح التنظيميــة ودون اإلبــالغ عنــه ال ميثــل     
هتديداً بيئياً فحسب بل هو نشاط إجرامـي مـنظم إذ أنـه خيـتلس عائـدات مـن احلكومـات الـيت                       

ولوحظت أيـضاً العواقـب اخلطـرية املتعلقـة      .انونية تنظمهاُتخضع صناعة صيد األمساك للوائح ق 
بالبطالــة بــسبب االضــطالع بأنــشطة غــري قانونيــة يف جمــال التعــدين واالجتــار باملعــادن النفيــسة؛ 
كما لوحظ أن هذه اجلماعات اإلجرامية ترتكب أشكاالً أخرى من اجلـرائم مثـل االجتـار غـري                  

وأكــد متكلمــون كــثريون أن تــورط اجلماعــات       .املــشروع باملخــدرات وباألســلحة الناريــة    
 يف االجتـار مبـواد تتعلـق بالبيئـة يفـضي إىل عواقـب قـد تكـون مـدمرة بالنـسبة                       نظّمةاإلجرامية امل 

ــوارد         ــك امل ــى تل ــد عل ــيت تعتم ــسكانية ال ــات ال ــسمكية وللتجمع ــواع ال ــات واألن إال أن  .للغاب
 جترمي الـصيد غـري القـانوين وغـري          متكلمني آخرين رأوا أن من الضروري النظر بعناية يف مسألة         

، وذلك بـسبب األثـر       عرب وطنية  منظّمةاملبلغ عنه وغري اخلاضع للوائح التنظيمية باعتباره جرمية         
  .القانوين والعملي الذي قد ينجم عن ذلك التجرمي

ة مـتكلمني علـى أن تزييـف األدويــة مـشكلة متفاقمـة يف بلـداهنم؛ معـربني عــن        د عـدّ وشـدّ   -١٣١
خلطـر الـذي متثلـه لـصحة النـاس ومـن األضـرار الـيت تلحقهـا بأصـحاب حقـوق امللكيـة                        قلقهم من ا  

ــدة   ــة جدي ــساعني إىل تطــوير أدوي ــة ال ــدوبون إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     .الفكري وطلــب من
 الــصحة منظّمـة باملخـدرات واجلرميـة أن يتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة األخـرى ذات الـصلة، مثـل          
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 متكلمـون بـأن االجتـار باألعـضاء البـشرية هـو             وأقـرّ  . من خرباهتا على حنـو تـام       العاملية؛ وأن يستفيد  
 .شكل مستجد من أشكال اجلرمية؛ وأوضحوا أن جماهبته تقتضي جهداً منسقاً يبذله اجملتمع الدويل

وأبدى متكلمون كثريون قلقهم إزاء تفـاقم ظـاهرة االجتـار غـري املـشروع باملمتلكـات                   -١٣٢
وأكــد بعــض  . علــى حنــو مطــرد يف هــذا االجتــارنظّمــةماعــات اإلجراميــة املالثقافيــة وتــورط اجل

ولـوحظ الطـابع املعقـد هلـذه اجلرميـة والـصالت الـيت               .املتكلمني على أمهية محاية التراث الثقايف     
وشـــدد متكلمـــون علـــى احلاجـــة إىل جعـــل االجتـــار   .تربطهـــا بأشـــكال أخـــرى مـــن اجلـــرائم 

طـرية بغيـة التـصدي للـشبكات اإلجراميـة املتورطـة يف هـذا        باملمتلكات الثقافيـة مـن اجلـرائم اخل      
وأكد متكلمون كثريون على أمهيـة توطيـد التعـاون الـدويل، خاصـة مـن                 .االجتار غري املشروع  

خالل تسليم املطلوبني وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة؛ وعلى أمهية تيـسري عمليـات اسـترداد               
ــة  ــات الثقافيـ ــادة املمتلكـ ــون ورحَّـــب  .وإعـ ــاعي   بمتكلمـ ــصادي واالجتمـ ــرار اجمللـــس االقتـ قـ

املعـين  ، الذي رّحب فيه اجمللس مبذكّرة األمانة اليت تتضّمن توصيات فريـق اخلـرباء               ٢٠١٠/١٩
 وأوصــى بعــض املــتكلمني بــأن يستكــشف هــذا  )٥٠(.باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة

روتوكـول جديـد ملحـق باتفاقيـة        الفريق إمكانيـة وضـع تـشريعات جديـدة؛ منـها مـثالً وضـع ب               
؛ يف حـني رأى متكلمـون آخـرون أن علـى الـدول أن تـستخدم علـى حنـو أجنـع                       نظّمـة اجلرمية امل 

ع متكلمون مكتـب األمـم املتحـدة املعـين     وشّج .نظّمةالصكوك القائمة، ومنها اتفاقية اجلرمية امل 
ملتحــدة للتربيــة والعلــم  األمــم امنظّمــةباملخــدرات واجلرميــة علــى أن يتعــاون تعاونــاً وثيقــاً مــع   
  .والثقافة وأن يضع مبادئ توجيهية يف جمال منع اجلرمية

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - باء  

ــودة يف      -١٣٣ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر، يف جل ــشرين األول٢٢اعتمــد امل ــوبر / ت ، ٢٠١٠أكت
 وإكـوادور   ، قدمتـه أذربيجـان واألرجنـتني      )CTOC/COP/2010/L.8/Rev.1(مشروَع قرار مـنقح     

واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة وســـري النكـــا )  املتعـــددة القوميـــات-دولـــة(وإندونيـــسيا وبوليفيـــا 
وكوســـتاريكا ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة(ق وغواتيمـــاال وفرتويـــال والـــسلفادور والـــصني والعـــرا

لالطــالع ( .والكويــت وكينيــا ولبنــان ومــصر واملكــسيك واململكــة العربيــة الــسعودية ونيجرييــا 
وقبــل اعتمــاد مــشروع القــرار   ).٥/٧ل األول، البــاب ألــف، القــرار لــنص، انظــر الفــصعلــى ا

لالطــالع علــى نــص  (.املــنقّح، تــال ممثــل عــن األمانــة بيانــا باآلثــار املاليــة املترتبــة علــى اعتمــاده 
 ).البيان، انظر املرفق السادس

  
───────────────── 

 )50( E/CN.15/2010/5.  
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ساعدة التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني وامل -تاسعاً 
القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات 

  املركزية وتعزيزها
، يف ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢١نظــر املــؤمتر يف جلــسته الثامنــة، املعقــودة يف       -١٣٤
التعــاون الــدويل، مــع التركيــز خــصوصا علــى تــسليم  " مــن جــدول األعمــال، املعنــون  ٦ البنــد

 واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل ألغــراض املــصادرة، وإنــشاء الــسلطات اجملــرمني
  :وكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا البند ما يلي ".املركزية وتعزيزها

تقريــر األمانــة عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    )أ(  
لتعــاون الــدويل مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   لتــرويج تنفيــذ األحكــام املتعلقــة با 

  ؛)CTOC/COP/2010/2( عرب الوطنية نظّمةامل

هتا األمانة عن الربامج الراهنة واملقترحات والـربامج املزمعـة يف           ورقة عمل أعدّ    )ب(  
وفريــق املــستقبل فيمــا يتــصل باملــساعدة التقنيــة يف اجملــاالت ذات األولويــة الــيت حــّددها املــؤمتر  

  ؛)CTOC/COP/2010/4(اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية 

رة مـن األمانـة بـشأن العقبـات التقنيـة والقانونيـة أمـام اسـتخدام التـداول                   مذكّ  )ج(  
  ؛)CTOC/COP/2010/CRP.2(بواسطة الفيديو 

قانونيــة القــضايا املتعلقــة بتــسليم اجملــرمني وتبــادل املــساعدة ال     أمثلــة فهــرس   )د(  
اســتناداً إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ، اون الــدويل يف املــسائل القانونيــةوأشــكال أخــرى مــن التعــ

  ).Corr.1 وCTOC/COP/2010/CRP.5( عرب الوطنية نظّمةملكافحة اجلرمية امل

وقّدم رئيس االجتماع الثالث لفريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتـوح العـضوية املعـين                -١٣٥
جملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الـدويل ألغـراض املـصادرة عرضـاً مـوجزاً               بتسليم ا 

وأفــاد بــأن اجتمــاع الفريــق العامــل وفّــر فرصــة عظيمــة خلــرباء مــن خمتلــف    .لنتــائج االجتمــاع
املنـاطق لكـي يلتقـوا وُيجـروا مناقـشات موضـوعية عـن األحكـام املتعلقـة بالتعـاون الـدويل مــن            

  .نظّمةرمية املاتفاقية اجل

وذكــر رئــيس ذلــك االجتمــاع أيــضاً أن اخلــرباء قــّدموا طــوال االجتمــاع أمثلــة كــثرية    -١٣٦
ــة وبروتوكوالهتــا       مــثرية لالهتمــام ومناســبة عــن مئــات القــضايا الــيت اســتخدمت فيهــا االتفاقي

اع وذكـر الـرئيس أن االجتمـ       .ألغراض طلبات املصادرة والتسليم واملساعدة القانونيـة املتبادلـة        
ــاول التحــديات املــصادفة وتقاســم       ــوطنيني لتن ــاً للخــرباء ال كــان، كمــا يف املاضــي، حمفــالً هام
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وقّدم الرئيس عرضاً لتوصـيات الفريـق العامـل          .املمارسات الفضلى فيما يتعلق بالتعاون الدويل     
أثنـاء  الرامية إىل تدعيم التعاون الدويل واليت صـاغها اخلـرباء اسـتناداً إىل املناقـشات الـيت جـرت                    

  .االجتماع الثالث للفريق العامل

ورومانيـا والـصني    ) ي  الكـاريب نيابة عـن جمموعـة أمريكـا الالتينيـة و         (وتكلّم ممثلو شيلي      -١٣٧
  .وكندا واألرجنتني

    
    املداوالت  - ألف  

أبرز عّدة متكلّمني أمهية استخدام االتفاقية يف جمـال تـسليم اجملـرمني وتبـادل املـساعدة                    -١٣٨
والتعاون الدويل ألغراض املـصادرة، إمـا كأسـاس قـانوين وحيـد لـذلك اإلجـراء وإمـا                   القانونية  

وُشـّدد علـى ضـرورة تنفيـذ االتفاقيـة           .باالقتران مع معاهـدات أخـرى متعلقـة بالتعـاون الـدويل           
وأبـرز املتكلّمـون اسـتخدام أحكـام         . عـرب الوطنيـة    نظّمـة تنفيذاً تاماً من أجل مكافحة اجلرميـة امل       

تعلقة بالتعاون الدويل يف مكافحة عدد كبري من اجلـرائم، مبـا فيهـا اجلرميـة الـسيربانية                 االتفاقية امل 
  .وغسل األموال، وكذلك يف استرداد املوجودات ومصادرة املوجودات غري املشروعة

وأعرب كـثري مـن املـتكلّمني عـن تقـديرهم ملـا اسـتحدثه املكتـب مـن أدوات قانونيـة،                        -١٣٩
ساعدة القانونية املتبادلة، اليت هـي متاحـة اآلن بعـشر لغـات، والـدليل               مثل أداة كتابة طلبات امل    

 )٥١(. والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا      نظّمةجلرمية امل ا  ملكافحة التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة    
وأبرز بعض املتكلّمني أيضاً جدوى حلقات العمـل يف تـدريب االختـصاصيني املمارسـني علـى                 

وذُكـر   .كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف صـياغة تلـك الطلبـات           كيفية استخدام أداة    
 واحـد، يـضم أيـضاً الـسلطات املركزيـة املنـصوص             ُمـدمج أنه قد يكـون مـن املفيـد تـوافر دليـل             

  .عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد

 قـدرات   وشّدد املتكلّمون على احلاجة إىل التدريب واملساعدة التقنيـة مـن أجـل تعزيـز                -١٤٠
ــة اجلرميــة امل    ــها مــن اســتخدام اتفاقي ــة ومتكين  وبروتوكوالهتــا يف معاجلــة نظّمــةالــسلطات الوطني

 وذُكـر أيـضاً أن فهـرس أمثلـة القـضايا            .طلبات التسليم واملساعدة القانونيـة املتبادلـة واملـصادرة        
دويل يف املتعلقــة بتــسليم اجملــرمني وتبــادل املــساعدة القانونيــة وأشــكال أخــرى مــن التعــاون الــ   

  .هو أداة هامة جداً) Corr.1 وCTOC/COP/2010/CRP.5(املسائل القانونية 

───────────────── 
  .A.05.V.2ملبيع منشورات األمم املتحدة، رقم ا )51( 
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وذُكـر يف   .وأكّد بعض املتكلّمني على جـدوى التكنولوجيـا يف تيـسري التعـاون الـدويل            -١٤١
ــدما          ــديو، خــصوصاً عن ــداول بواســطة الفي ــت والت ــرب اإلنترن ــشبكات ع ــشاء ال ــصدد إن ــذا ال ه

  .شفوية من الشهودستعمل للحصول على شهادة ُي

وأبــرز عــّدة مــتكلّمني أمهيــة التعــاون علــى الــصعيد الــدويل، وكــذلك علــى الــصعيدين    -١٤٢
ــاون      ــسر التع ــة أن يي ــنظم القانوني ــّجع  .اإلقليمــي ودون اإلقليمــي حيــث ميكــن لتجــانس ال وُش

االختــصاصيون املمارســون أيــضاً علــى تقاســم املمارســات الفــضلى مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة 
 . مبزيد من الفعاليةنظّمةامل
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  - باء  
، ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢اعتمــد املــؤمتر يف جلــسته التاســعة، املعقــودة يف       -١٤٣

يكـا  سـرائيل وبلج إ قدمه االحتاد الروسـي و  (CTOC/COP/2010/L.2/Rev.1)ح  مشروع قرار منقّ  
ل األول، لالطـالع علـى الـنص، انظـر الفـص       (.اال وصربيا وغواتيمـ   )نيابة عن االحتاد األورويب   (

وقبــل اعتمــاد مــشروع القــرار املــنقّح، تــال ممثــل عــن األمانــة بيانــا   ).٥/٨البــاب ألــف، القــرار 
 ).لالطالع على نص البيان، انظر املرفق الثامن( .باآلثار املالية املترتبة على اعتماده

    
    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -عاشراً 

 ٧، نظـر املـؤمتر يف البنـد        ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢ املعقودة يف    ،يف اجللسة التاسعة    -١٤٤
وكان معروضـا علـى املـؤمتر للنظـر يف           ".املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية   "من جدول األعمال املعنون     

 .(CTOC/COP/2010/13) املالية واملتعلقة بامليزانية  عن املسائلمذكّرة من األمانة هذا البند

وألقى رئيس قسم امليزانية بدائرة إدارة املوارد املالية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعـين              -١٤٥
 .باملخدرات واجلرمية كلمة استهاللية عن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

كمـا اسـتمع املـؤمتر     ).ي نيابة عن جمموعة أمريكا الالتينية والكـاريب (وتكلّم ممثّل شيلي   -١٤٦
  .، وهي دولة موقعةمجهورية إيران اإلسالميةإىل كلمة أدىل هبا املراقب عن 

    
    املداوالت   

أعــرب بعــض املــتكلّمني عــن قلقهــم إزاء الوضــع املــايل ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين      -١٤٧
دين أن حالــة باملخــدرات واجلرميــة واعتمــاده املفــرط علــى املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة، مؤكِّــ

 .للمكتبمتويل املؤمتر ال ختتلف عن الوضع املايل 
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 املتكلّمــون جبهــود الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية املعــين باحلوكمــة والــشؤون وســلَّم  -١٤٨
املالية وشّجعوه على متابعة عمليات تطوير الـربامج املواضـيعية واإلقليميـة والتمـاس آليـة متويـل                  

وأعـرب املتكلّمـون أيـضا عـن قلقهـم إزاء اّتـساع الـشقة بـني الواليـات                    .لتنفيذ االتفاقية حمّددة  
 واملوارد املقّدمة إىل األمانة لتنفيـذ تلـك الواليـات، ورأوا أن مـن الـضروري                 للمكتباملمنوحة  

إّما املطالبة بقدر أكرب من املوارد من امليزانية العادية من مقر األمم املتحدة وإّمـا مطالبـة الـدول                   
  .يادة تّربعاهتا املقدَّمة دعما للمؤمتراألعضاء بز

    
    جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر السادسة  -حادي عشر

ــوبر / تــشرين األول٢٢نظــر املــؤمتر يف جلــسته العاشــرة، املعقــودة يف     -١٤٩ ، يف ٢٠١٠أكت
 ".جــدول األعمــال املؤقــت لــدورة املــؤمتر الــسادسة  " مــن جــدول األعمــال املعنــون  ١١البنــد 
 مـع املكتـب،    بالتـشاور ت لدورة املؤمتر السادسة     ت األمانة مشروع جدول األعمال املؤقّ     وأعد
 . من النظام الداخلي٨اً للمادة وفق

، ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول  ٢٢ يف    اخلـامس، املعقـود    اجتماعـه ناقش املكتـب يف     و  -١٥٠
ة علـى مـدى مخـسة    تنظيم أعمال دورة املؤمتر السادسة، ووافـق علـى عقـد دورة املـؤمتر القادمـ               

 جلـسة   ٢٠أيام عمل، وأن يظل عدد اجللسات على مـا كـان عليـه يف الـدورات الـسابقة، أي                    
تقدم فيها الترمجة الشفوية بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة الـست، وأن يـصدر يف ختـام الـدورة                   

  .السادسة مقرر بشأن مدة الدورة السابعة
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر   
ــوبر / تــشرين األول٢٢ املــؤمتر، يف جلــسته العاشــرة، املعقــودة يف  اعتمــد  -١٥١ ، ٢٠١٠أكت

ل األول، لالطـالع علـى الـنص، انظـر الفـص         ( .جدول األعمال املؤقت لـدورة املـؤمتر الـسادسة        
ر املكتـب يف جلـسته اخلامـسة مواصـلة املناقـشات حـول جـدول                وقـرّ  ).٥/١الباب باء، املقرر    

 ١٥ر املؤمتر عقـد دورتـه الـسادسة يف الفتـرة            وقّر .الدورتنيبني  األعمال املؤقت طوال فترة ما      
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩إىل 

    
    مسائل أخرى -ثاين عشر

، يف ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢نظــر املــؤمتر، يف جلــسته التاســعة، املعقــودة يف    -١٥٢
انتبـاه املـؤمتر إىل قـرار       الـرئيس    ووّجه   ".مسائل أخرى " من جدول األعمال، وعنوانه      ١٢البند  
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التعـــاون الـــدويل علـــى منـــع جـــرائم  " املعنـــون ٢٠٠٩/٢٢اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي 
ــضائياً         ــا ق ــة مرتكبيه ــها ومالحق ــة والتحــري عن ــصلة باهلوي ــصادي واجلــرائم املت ــال االقت االحتي

ة، نص ذلـك    ، الذي طلب فيه اجمللس إىل األمانة أن تتيح للمؤمتر، يف دورته اخلامس            "ومعاقبتهم
القرار ونتائج مناقشة املوضـوع احملـوري املتعلـق جبـرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم املتـصلة                   

 عـرب الوطنيـة والعدالـة       نظّمـة باهلوية اليت جرت أثناء الدورة الثامنـة عـشرة للجنـة منـع اجلرميـة امل               
 الصكني املـذكورين    اجلنائية، بغية التشجيع على االستفادة الكاملة من األحكام ذات الصلة يف          

  .)CTOC/COP/2010/15انظر الوثيقة . (من أجل منع اجلرائم املتصلة باهلوية ومكافحتها
    

   اإلجراء الذي اختذه املؤمتر    
ــودة يف      -١٥٣ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــ٢٢اعتم ــوبر /شرين األول ت ، ٢٠١٠أكت

ــّرمـــشروع  ــه املكتـــب املوســـ )(CTOC/COP/2010/L.10ر مقـ ـــ  رفعـ ــة الـ ــه جمموعـ  ٧٧ع وقدمتـ
وقبـل اعتمـاد     ).٥/٢ر  لالطالع على الـنص، انظـر الفـصل األول، البـاب بـاء، املقـرّ              ( .والصني

 لالطـالع علـى  ( .ر، تال ممثل عن األمانة بيانـا باآلثـار املاليـة املترتبـة علـى اعتمـاده            مشروع املقرّ 
  ).نص البيان، انظر املرفق التاسع

    
    ملؤمتر عن دورته اخلامسةاعتماد تقرير ا  -ثالث عشر

، التقريـر   ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢اعتمد املؤمتر، يف جلسته العاشـرة، املعقـودة يف            -١٥٤
  .، بصيغته املعّدلة شفوياً)Add.11إىل  Add.1 وCTOC/COP/2010/L.1 (عن دورته اخلامسة
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    املرفق األول
الة التنفيذ الفّعال كف"ح املعنون بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ   

 عرب الوطنية نظّمةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
    *"والربوتوكوالت امللحقة هبا

 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم  -١ 
 . عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 املـــــنقّح مـــــن منطـــــوق مـــــشروع القـــــرار ٥ و٤ و٣فقـــــرات ومبوجـــــب ال  -٢ 
CTOC/COP/2010/L.7/Rev.1  ،من مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              ُيتوّخى 

 : عرب الوطنية أن يقوم مبا يلينظّمةاجلرمية امل

ــوم،      أن  )أ(  ــة أن يق ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي يطلــب إىل مكتــب األم
الـدول األعـضاء وبالتعـاون مـع معاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة            بالتشاور مع   

والعدالة اجلنائية، بتعزيز العمل على مجـع وحتليـل وتقـدمي بيانـات عـن اجتاهـات وأمنـاط اجلرميـة                     
 مـن اتفاقيـة األمـم     ٢٨ تتسم بالدقة واملوثوقيـة والقابليـة للمقارنـة، وفقـاً ألحكـام املـادة                نظّمةامل

 )أ(؛ عرب الوطنيةنظّمةفحة اجلرمية املدة ملكااملتح

أيضاً إىل املكتب مواصلة تقدمي املـساعدة التقنيـة بغيـة دعـم الـربامج        أن يطلب    )ب( 
واألنشطة الوطنية واإلقليميـة وتكميلـها حـسب احتياجـات الـدول األعـضاء يف جمـال مكافحـة          

  عرب الوطنية؛نظّمةاجلرمية امل

ــرب أن يط )ج(  ــق اخلـ ــين    لـــب إىل فريـ ــضوية املعـ ــوح العـ ــل املفتـ ــوميني العامـ اء احلكـ
باملساعدة التقنية، فيما يتعلق بتنفيـذ االتفاقيـة، أن يـضع اسـتراتيجية لتعزيـز مبـادرات املـساعدة                   
التقنيــة وتروجيهــا بفعاليــة، ويطلــب إىل املكتــب أن يواصــل العمــل علــى اســتحداث أدوات          

ضافة، مثـل األدلـة اإلرشـادية وخالصـات     للمساعدة التقنية تّتـسم بدرجـة رفيعـة مـن القيمـة املـ            
السوابق القضائية ذات الصلة والتعليقات القانونية بشأن الصكوك ككل وبشأن مـسائل معّينـة               
مثل املساعدة القانونية املتبادلـة واملـصادرة، حـسب مـا قـد يطلبـه املـؤمتر بـني احلـني واآلخـر أو                       

سني قــدرة الــدول علــى تنفيــذ واســتخدام أحــد أفرقتــه العاملــة أو يــراه مفيــداً، وذلــك ابتغــاء حتــ
───────────────── 

 ألف، الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.7/Rev.1ح لالطالع على نص مشروع القرار املنقّ  *  
 .١- ألفالبابولالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس، . ٥/١القرار 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )أ(  
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حـة  االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وزيـادة فعاليـة أنـشطة املـساعدة التقنيـة للمكتـب ملكاف            
 . عرب الوطنيةنظّمةاجلرمية امل

ــات الــواردة يف الفقــرات    -٣   بتــوافرنطــوق مرهونــة  امل مــن ٥ و٤ و٣وإن الطلب
 املـساعدة مـن الـدول       بتـوافر املكتـب تلـك األنـشطة رهنـاً         ذ  وسـينفِّ  .املوارد من خـارج امليزانيـة     
 .األطراف والدول املوقعة

 CTOC/COP/2010/L.7/Rev.1ومن مثَّ، لن يترتب على اعتماد مشروع القرار املنقَّح           -٤ 
 .٢٠١١-٢٠١٠السنتني  رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة
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    املرفق الثاين
تنفيذ بروتوكول منع وقمع "مشروع القرار املعنون بيان مايل بشأن    

ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية 
    *" عرب الوطنيةنظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم  -١ 
 . عرب الوطنيةنظّمةتحدة ملكافحة اجلرمية املاتفاقية األمم امل

 مــــن مــــشروع ١٧ و١٦ و١٥ و١٤ و١٢ و١١ و١٠ومبوجـــب الفقــــرات    -٢ 
 مـن مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم            ُيتـوخَّى حة،  قّ، بصيغته املن  CTOC/COP/2010/L.5القرار  

 : عرب الوطنية أن يقوم مبا يلينظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل

ــ )أ(  ــاهيم األساســية     بأن يطل ــل املف ــها يف جمــال حتلي ــة أن تواصــل عمل  إىل األمان
  الواردة يف بروتوكول االجتار باألشخاص؛

ــّدم   إىل األمانـــةأن يطلـــب )ب(  ــة، أن تقـ  يف إىل املـــؤمتر، يف حـــدود املـــوارد املتاحـ
  للطلـب علـى األعمـال أو       يف التـصّدي  أفضل املمارسات   عن  ورته السادسة تقريراً يضم أمثلة      د

 استغالل اآلخرين، وفقاً للتعريف الـوارد يف الربوتوكـول، ويـدعو            حتفِّزاخلدمات أو السلع اليت     
ــدورة          ــل ال ــل، إن وجــدت، قب ــذا القبي ــن ه ــة م ــة أمثل ــدم إىل األمان ــضاء إىل أن تق ــدول األع ال

 العملية؛تلك السادسة من أجل تيسري 

 االجتــار ملــة أمــور منــهااملعــين جباخلــرباء  فريــقونتــائج إىل اجتمــاع  عطلّــأن يت )ج( 
 مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين مـــن املزمـــع أن يعقـــده ،أعـــضائهمباألشـــخاص بغـــرض نـــزع 

، أن يتنــاول الــشأن، يف هــذا ويطلــب. قــاد دورة املــؤمتر الــسادسةقبــل انع باملخــدرات واجلرميــة
ــتبانة        ــوع هبــدف اس ــذا الن ــن ه ــسألة اجلــرائم م ــق اخلــرباء م ــد  فري ــاط اجلدي ــات واألمن ة  االجتاه

 والظروف اليت تسهم يف وقوعها؛

ــار باألشــخاص أداء املهــام       أن  )د(  ــين باالجت ــق العامــل املع ــّرر أن يواصــل الفري يق
 ؛٤/٤ؤمتر امل يف مقّرر انصوص عليهامل

───────────────── 
 البابحة، انظر الفصل األول، ، بصيغته املنقCTOC/COP/2010/L.5ّى نص مشروع القرار لالطالع عل  *  

 .١- باءالبابولالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس، . ٥/٢ألف، القرار 
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قــّرر أيــضا أن يعقــد الفريــق العامــل اجتماعــا واحــدا علــى األقــل بــني          أن ي )ه( 
صــياته إىل املــؤمتر بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي   قبــل دورة املــؤمتر الــسادسة وأن يقــّدم توالــدورتني

  للفريق العامل أن يواصل عمله، وبشأن اجملاالت املقترحة لعمله يف املستقبل إذا ما تقّرر ذلك؛

 تقريـراً عـن أنـشطة     املقبلـة م إىل املـؤمتر يف دورتـه        طلب إىل األمانة أن تقـدّ     أن ي  )و( 
ــك    ــا يف ذل ــب، مب ــشأن املكت ــسيقي ب ــق ضــمندوره التن ــسيقفري ــني الوكــاالت    التن ــشترك ب  امل

كافحــة االجتــار باألشــخاص وأنــشطة ذلــك الفريــق، وفيمــا يتعلــق باملبــادرة العامليــة ملكافحــة     مل
ذة مـع أمانـات املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة              االجتار بالبشر وبأعمال التنـسيق املنفّـ      

 شخاص؛من أجل تعزيز ودعم العمل على تنفيذ بروتوكول االجتار باأل

 .يطلب أيضا إىل األمانة أن تواصل مساعدة الفريق العامل يف أداء مهامهأن  )ز( 

 مـن منطـوق القـرار بـشأن مواصـلة           ١٠وفيما يتعلق بالطلب الوارد يف الفقرة         -٣ 
األمانــة لعملــها يف جمــال حتليــل املفــاهيم األساســية الــواردة يف بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، 

 .م التربعاتذ باستخدافإنه سينفّ

 من املنطوق بشأن تقـدمي تقريـر إىل         ١١وفيما يتعلق بالطلب الوارد يف الفقرة        -٤ 
ع أن تبلغ املوارد الالزمـة إلعـداد        املؤمتر يف دورته السادسة يضم أمثلة ألفضل املمارسات، يتوقّ        

وســيكون هــذا التقريــر جــزءاً مــن وثــائق  . دوالر٢٣ ٠٠٠ مقــداره صــفحة مــا ١٦تقريــر مــن 
وســيعاد النظــر يف االحتياجــات مــن املــوارد لفتــرة   .لومــات اخللفيــة لــدورة املــؤمتر الــسادسةاملع

 .يف إعداد امليزانيات يف سياق اإلجراءات املرعية ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

فر مـوارد مـن     ا من املنطوق، سيعتمد تنفيذها على تـو       ١٢وفيما يتعلق بالفقرة     -٥ 
 . دوالر٢٠ ٠٠٠ا مقداره مبويقدر املبلغ الالزم  .خارج امليزانية

 مـن املنطـوق بـشأن عقـد اجتمـاع         ١٥وفيما يتعلق بالطلب الـوارد يف الفقـرة          -٦ 
أن اجلمعيـة العامـة قـد وافقـت          قبل الـدورة الـسادسة، يـستذكر         الدورتنيواحد على األقل بني     

قبـة  املرا ("١٦ على رصد اعتمادات مـن مـوارد امليزانيـة العاديـة يف البـاب          ٦٤/٢٤٤يف قرارها   
شـؤون اجلمعيـة    ("٢ويف البـاب   ") الدولية للمخدرات ومنع اجلرمية واإلرهاب والعدالة اجلنائية      

من امليزانية الربناجميـة لفتـرة الـسنتني        ") العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات     
باألشـخاص  لتقدمي اخلدمات الفنية الجتماعات الفريق العامل املعين باالجتار          ،٢٠١١-٢٠١٠

ــا   ــالغ جمموعهــ ــسنتني  ١٢البــ ــرة الــ ــاً لفتــ ــاب ( )A/64/6 (٢٠١١-٢٠١٠ اجتماعــ ، )١٦البــ
 اجتماعـات للفريـق     ٦مت خـدمات املـؤمترات ملـا جمموعـه          قُدِّوقد   . أ )٦ ()أ (٥٥-١٦ الفقرة
 عـام   ورمبا أمكن تقدمي خـدمات املـؤمترات لــستة اجتماعـات إضـافية كحـد أقـصى يف                  .العامل
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ــشاور مــع   "رهــاافحــسب تو"دمات لــك اخلــ م تســتقّد، و٢٠١١ ــد بالت ، علــى أن حتــدد املواعي
، فــسوف ينظــر فيهــا يف ٢٠١٣-٢٠١٢أمــا االحتياجــات مــن املــوارد لفتــرة الــسنتني  .األمانــة

 .سياق اإلجراءات املرعية يف إعداد امليزانيات

وفيما خيص طلبـات الوثـائق لألفرقـة العاملـة املفتوحـة العـضوية، يـشار إىل أن                 -٧ 
ــرة  ا ــة لفت ــة الربناجمي ــة لألفرقــة   ٢٠١١-٢٠١٠مليزاني ــائق املعلومــات اخللفي  تتــضمن اعتمــاداً لوث

م وفقـاً   إال جزء من الوثائق وأهنا سـتقدّ ٢٠١٠وعلى أساس أنه لن يلزم يف عام  ).٢٤(العاملة 
 للقواعد املرعية يف تقدمي خدمات املؤمترات، أي يف املواعيد احملددة وضـمن احلـدود اإلرشـادية               

أمـا االحتياجـات مـن     .فيما يتعلق بعدد الـصفحات، فإهنـا سـتعاجل يف إطـار القـدرات املوجـودة      
، فــسوف ينظــر فيهــا يف ســياق اإلجــراءات املرعيــة يف   ٢٠١٣-٢٠١٢املــوارد لفتــرة الــسنتني  

 .إعداد امليزانيات

 انتبــاه املــؤمتر إىل أن أحكــام البــاب الــسادس مــن قــرار اجلمعيــة العامــة وُيوجَّــه -٨ 
 بــاء، الــذي أكّــدت فيــه اجلمعيــة العامــة مــن جديــد أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة  ٤٥/٢٤٨

الرئيـسية املناسـبة مـن بـني جلـان اجلمعيـة العامـة املعهـود إليهـا باملـسؤولية عـن املـسائل اإلداريـة              
 هوجّـ  وُي.ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمددا دور اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة       

 مـن التقريـر األول للجنـة االستـشارية عـن امليزانيـة الربناجميــة       ٦٧انتبـاه املـؤمتر أيـضاً إىل الفقـرة     
، الــذي الحظــت فيــه اللجنــة أن اســتخدام  )A/54/7 (٢٠٠١-٢٠٠٠املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

 .، أو صيغة مماثلة، لـه أثر سليب على تنفيذ األنشطة"ضمن املوارد املوجودة "العبارة

ــرار     و -٩  ــى اعتمــاد مــشروع الق ــن يترتــب عل ، CTOC/COP/2010/L.5مــن مثَّ، ل

 .٢٠١١-٢٠١٠ رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني حةبصيغته املنقّ
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    ثاملرفق الثال
   تنفيذ بروتوكول" املعنون املنقّح مشروع القرار بيان مايل بشأن  

   لالرب والبحر واجلو، املكّممكافحة هتريب املهاجرين عن طريق 
    *" عرب الوطنيةنظّمةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم  -١ 
 . عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 املــنقّح مــن منطــوق مــشروع القــرار  ٢٢ و٢١ و١٣ و٩ومبوجــب الفقــرات   -٢ 
CTOC/COP/2010/L.4/Rev.2  ،ى من مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              ّختوُي

 : عرب الوطنية أن يقوم مبا يلينظّمةاجلرمية امل

رّحب بالنتائج املنبثقة عن مشاورات اخلرباء احلكوميني اليت جرت خـالل           أن ي  )أ( 
 إنشاء فريق عامل مؤقت حكومي دويل مفتوح العـضوية، وفقـاً للفقـرة              دورته اخلامسة، ويقّرر  

 من النظام الداخلي للمـؤمتر،      ٢ من املادة    ٢ والفقرة   نظّمة من اتفاقية اجلرمية امل    ٣٢ من املادة    ٣
يرأسه أحد أعضاء مكتب املؤمتر، لكي يسدي املشورة إىل املؤمتر ويـساعده علـى تنفيـذ واليتـه          

  كافحة هتريب املهاجرين؛املتعلقة بربوتوكول م

ــا  أن   )ب(   ــا بنـــشر ورقـــيت مناقـــشة عنواهنمـ تعريـــف مـــوجز بتـــهريب   "حيـــيط علمـ
رباء اخلــ وباالجتماعــات الــيت عقــدها فريــق، "هتريــب املهــاجرين عــن طريــق اجلــو"و" املهــاجرين

بشأن هذين املوضوعني؛ ويطلب إىل األمانة أن تعقد اجتماعا لفريق مـن اخلـرباء إلعـداد ورقـة                  
  شة بشأن هتريب املهاجرين عن طريق البحر؛مناق

يطلــب إىل األمانــة أن تقــّدم إليــه يف دورتــه الــسادسة تقريــراً عــن األنــشطة  أن  )ج( 
املضطلع هبا على الصعيدين الدويل واإلقليمي من أجل تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكـول هتريـب               

 ؛نظمات اإلقليمية والدوليةاملهاجرين، بالتنسيق مع امل

 أن جيري الفريـق العامـل املؤقـت احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية                 رّرقأن ي  )د( 
مشاورات خالل دورة املؤمتر السادسة من أجل تبادل املعلومات عن مجلة أمور منـها اخلـربات                

 .تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرينواملمارسات يف جمال 

───────────────── 
 ألف، الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.4/Rev.2ح لالطالع على نص مشروع القرار املنقّ  *  

 .١- جيمالبابولالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس، . ٥/٣القرار 
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ن عقـد اجتمـاع    مـن املنطـوق بـشأ      ١٣وفيما يتعلق بالطلب الـوارد يف الفقـرة          -٣ 
اجرين عن طريـق البحـر، سـيلزم رصـد          رباء إلعداد ورقة مناقشة بشأن هتريب امله      من اخل لفريق  
 دوالر مـن أجـل االجتمـاع التـشاوري     ٥٠ ٠٠٠ مبـا مقـداره  إضافية من خارج امليزانيـة   موارد  

 .استشاريخببري لفريق اخلرباء واالستعانة 

 من املنطـوق بـشأن تقـدمي تقريـر يف         ٢١وفيما يتعلق بالطلب الوارد يف الفقرة        -٤ 
دورة املؤمتر السادسة عن األنشطة املضطلع هبا على الصعيدين الدويل واإلقليمي، سيلزم رصـد              

 دوالر لتغطيــة عمــل خــبري واحــد يف ٤٢ ٩٠٠ مبــا مقــداره إضــافية مــن خــارج امليزانيــة مــوارد
 ٢٣ ٠٠٠بنحـو    رد ُتقـّدر  مـوا   تـوفري  كمـا سـيلزم    .ملدة ثالثـة أشـهر     )٣-ف(جمال منع اجلرمية    

وسيكون هذا التقريـر جـزءاً مـن وثـائق املعلومـات اخللفيـة لـدورة                 .دوالر إلعداد تقرير األمانة   
 يف ٢٠١٣ -٢٠١٢وسيعاد النظر يف االحتياجات مـن املـوارد لفتـرة الـسنتني      .املؤمتر السادسة

 .سياق اإلجراءات املرعية يف إعداد امليزانيات

إجــراء الفريــق العامــل املؤقــت احلكــومي الــدويل املفتــوح وفيمــا يتعلــق بطلــب  -٥ 
إضــافية مــن خــارج  مــوارد العــضوية ملــشاورات خــالل دورة املــؤمتر الــسادسة، ســيلزم رصــد    

مـع تـوفري    يـستغرق يومـاً واحـداً        دوالر مـن أجـل عقـد اجتمـاع           ٣٨ ٩٠٠ مبـا مقـداره   امليزانية  
  مات املــؤمترات وإعــداد وثيقــة مــن الترمجــة الــشفوية بلغــات األمــم املتحــدة الــست وتقــدمي خــد

 . صفحة للمعلومات اخللفية١٢

إضافية من خارج امليزانية، فـإن      موارد  ويف حال عدم توفري ما ذكر أعاله من          -٦ 
 .ذتلك األنشطة لن تنفّ

 انتبــاه املــؤمتر إىل أن أحكــام البــاب الــسادس مــن قــرار اجلمعيــة العامــة وُيوّجــه -٧ 
 اجلمعيــة العامــة مــن جديــد أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة  بــاء، الــذي أكّــدت فيــه٤٥/٢٤٨

الرئيـسية املناسـبة مـن بـني جلـان اجلمعيـة العامـة املعهـود إليهـا باملـسؤولية عـن املـسائل اإلداريـة              
  وُيوجَّـه .ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمددا دور اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة       

 مـن التقريـر األول للجنـة االستـشارية عـن امليزانيـة الربناجميــة       ٦٧ىل الفقـرة  انتبـاه املـؤمتر أيـضاً إ   
، الــذي الحظــت فيــه اللجنــة أن اســتخدام  )A/54/7 (٢٠٠١-٢٠٠٠املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

 .، أو صيغة مماثلة، لـه أثر سليب على تنفيذ األنشطة"ضمن املوارد املوجودة "العبارة

 CTOC/COP/2010/L.4/Rev.2  املنقّح عتماد مشروع القرار  ب على ا  ومن مثَّ، لن يترتّ    -٨ 
 .٢٠١١-٢٠١٠رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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    املرفق الرابع
صنع األسلحة النارية "ح املعنون بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ  

    *"روعةوأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مش
 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم  -١ 

 . عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 من مشروع القـرار     ١٣ و ١٢و ١١ و ١٠ و ٨ و ٧و ٦ و ٣ومبوجب الفقرات    -٢ 
طــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ى مــن مــؤمتر األخَّ، يتــوCTOC/COP/2010/L.3/Rev.2ح املــنقّ

 : عرب الوطنية أن يقوم مبا يلينظّمةملكافحة اجلرمية امل

طلــب إىل األمانــة أن تــسّهل، كلمــا أمكــن، تزويــد الــدول األطــراف الــيت أن ي )أ( 
تواجه صعوبات يف تنفيـذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة مبـساعدة تقنيـة يف جمـاالت منـها حفـظ                      

لنارية وتعطيلها وإتالفها، وكيفية التعّرف علـى الـسلطات الوطنيـة           السجالت ووسم األسلحة ا   
، والــذخريةاملختــصة، وكــشف وتعقُّــب األســلحة الناريــة غــري املــشروعة وأجزائهــا ومكّوناهتــا   

دوليـة بـشأن عمليـات احلجـز واملـصادرة، وتعزيـز التعـاون فيمـا                 و وإنشاء قواعد بيانات إقليمية   
  لدويل؛بني األجهزة املختصة والتعاون ا

عــرب عــن تقــديره ملــا يقــوم بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  أن ي )ب( 
واجلرمية من عمل متواصل إلعداد قانون منوذجي ملكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة واالجتـار هبـا                   
ــذ بروتوكــول        ــدة لتنفي ــة مفي ــه أن يكــون أداة مــساَعدة تقني ــصورة غــري مــشروعة، ُيقــصد من ب

تنفيذاً فّعاالً، ويطلب إىل املكتب أن يضع ذلـك القـانون النمـوذجي يف صـيغته                األسلحة النارية   
ــة الــست ضــمن إطــار أنــشطة املكتــب اخلاصــة       ــة ويعّممــه بلغــات األمــم املتحــدة الرمسي النهائي

  باملساعدة التقنية، حسب االقتضاء؛

أن يـستحدث    طلب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة             أن ي  )ج( 
أدوات أخرى للمساعدة التقنية، يف تـشاور وثيـق مـع الـدول األطـراف يف بروتوكـول األسـلحة                    
الناريــة، دعمــاً لتنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناريــة، وأن جيــري دراســة عــن الطــابع عــرب الــوطين   
لالجتار باألسلحة النارية وعن الدروب املستخدمة يف ذلك االجتـار، تـستند إىل حتليـل املعلومـات                 

  املصادرة، لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته السادسة؛والذخريةدَّمة من الدول عن األسلحة املق
───────────────── 

 ألف، الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.3/Rev.2ح لالطالع على نص مشروع القرار املنقّ  *  
  .١- دالالبابولالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس، . ٥/٤القرار 
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ــا    أن ي )د(  ــا مفتـــوح العـــضوية معنيـ ــا دوليـ ــامال حكوميـ ــا عـ ــّرر أن ينـــشئ فريقـ قـ
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  ٣٢ مــن املــادة ٣باألســلحة الناريــة، وفقــاً للفقــرة 

 مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يترأسـه أحـد أعـضاء        ٢ من املـادة  ٢ية والفقرة  عرب الوطن نظّمةامل
مكتب املؤمتر، لكي يسدي املشورة إىل املؤمتر ويساعده على تنفيذ واليتـه املتعلقـة بربوتوكـول        
األسلحة النارية، ويدعو الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد مـن خـارج امليزانيـة هلـذه         

 ا للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة؛األغراض وفق

يقّرر كذلك أن جيتمـع الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية          أن   )ه( 
املعــين باألســلحة الناريــة أثنــاء دورة املــؤمتر الــسادسة، وأن يعقــد الفريــق اجتماعــاً واحــداً علــى  

اعـات جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إن             ، ضـمن إطـار اجتم     الدورتنياألقل يف فترة ما بني      
 أمكن ذلك؛

إىل األمانة أن تبلِّغ الفريق العامل عما يقـوم بـه املكتـب مـن أنـشطة              طلبأن ي  )و( 
ملساعدة املؤمتر على ترويج ودعم تنفيذ بروتوكـول األسـلحة الناريـة، وعـن التنـسيق مـع سـائر                    

ك عـن املمارسـات الفـضلى يف جمـايل التـدريب           املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وكذل     
ــة          ــلحة الناري ــع ومكافحــة صــنع األس ــة إىل من ــة الرامي ــتراتيجيات التوعي ــدرات، واس ــاء الق وبن

  وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛

 طلب أيضاً إىل األمانة أن تساعد الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح            أن ي  )ز( 
 العضوية املعين باألسلحة النارية على أداء وظائفه؛

قــّرر أن يقــدِّم رئــيس الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية   أن ي )ح( 
 .املعين باألسلحة النارية إىل املؤمتر، يف دورته السادسة، تقريرا من الفريق العامل عن أنشطته

 املـوارد   بتـوافر ن املنطـوق مرهونـة       مـ  ٧ و ٣وإن الطلبات الـواردة يف الفقـرتني         -٣ 
فر املـساعدة مـن الـدول األطـراف         ا املكتب تلك األنشطة رهنـاً بتـو        وسينفِّذ .من خارج امليزانية  

 .عةوالدول املوقّ

 مـوارد  مـن املنطـوق، سـيلزم رصـد          ٦وفيما يتعلـق بالطلـب الـوارد يف الفقـرة            -٤ 
ن أجـل ترمجـة القـانون النمـوذجي          دوالر مـ   ٢٢٣ ٧٠٠ مبـا مقـداره   إضافية من خارج امليزانيـة      

 ). صفحة بست لغات١٤٠(ونشره 

ولتنفيـــذ طلـــب إنـــشاء فريـــق عامـــل حكـــومي دويل مفتـــوح العـــضوية معـــين  -٥ 
 دوالر ٢٢٤ ٨٠٠ مقـداره   مبـا  إضافية من خـارج امليزانيـة      مواردباألسلحة النارية سيلزم رصد     
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 مـع تـوفري الترمجـة الـشفوية بـست            نفقات اجتماع واحد للفريق العامل ملدة مخسة أيام،        ملقابلة
 . صفحة من الوثائق٦٠لغات وخدمات املؤمترات وإعداد 

إضـافية  مـوارد   مـن   أعاله   ٥ و ٤ و ٣ويف حال عدم توفري ما ذكر يف الفقرات          -٦ 
 .ذمن خارج امليزانية، فإن تلك األنشطة لن تنفَّ

تقريـر، يقـدر     مـن املنطـوق بـشأن ال       ١٣وفيما يتعلـق بالطلـب الـوارد يف الفقـرة            -٧ 
 دوالر إلعــداد تقريــر رئــيس الفريــق العامــل ٢٨ ٦٠٠ مبــا مقــدارهمــوارد  مــن  تــوفريهســيلزم مــا

وسيكون هذا التقرير جزءاً من وثائق املعلومات اخللفية لدورة          . صفحة ٢٠املفتوح العضوية من    
 يف ٢٠١٣-٢٠١٢وسـيعاد النظـر يف االحتياجـات مـن املـوارد لفتـرة الـسنتني         .املـؤمتر الـسادسة  

 .سياق اإلجراءات املرعية يف إعداد امليزانيات

 انتبــاه املــؤمتر إىل أن أحكــام البــاب الــسادس مــن قــرار اجلمعيــة العامــة وُيوّجــه -٨ 
 بــاء، الــذي أكّــدت فيــه اجلمعيــة العامــة مــن جديــد أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة  ٤٥/٢٤٨

إليهـا باملـسؤولية عـن املـسائل اإلداريـة      الرئيـسية املناسـبة مـن بـني جلـان اجلمعيـة العامـة املعهـود         
 وُيوّجـه  .ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمددا دور اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة       

 مـن التقريـر األول للجنـة االستـشارية عـن امليزانيـة الربناجميــة       ٦٧انتبـاه املـؤمتر أيـضاً إىل الفقـرة     
، الــذي الحظــت فيــه اللجنــة أن اســتخدام  (A/54/7) ٢٠٠١-٢٠٠٠املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

 .، أو صيغة مماثلة، لـه أثر سليب على تنفيذ األنشطة"ضمن املوارد املوجودة "العبارة

 /CTOC/COP/2010  املــنقّحومــن مثَّ، لــن يترتــب علــى اعتمــاد مــشروع القــرار   -٩ 

L.3/Rev.2٢٠١١-٢٠١٠ني  رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنت. 
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    املرفق اخلامس
  استعراض تنفيذ "ح املعنون بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ  

 عرب الوطنية والربوتوكوالت نظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
    *"امللحقة هبا

 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم -١ 
 . عرب الوطنيةنظّمةفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املات

 املــنقّح مــن منطــوق مــشروع القــرار ١٠ و٩ و٧ و٦ و٣ومبوجــب الفقــرات  -٢ 
CTOC/COP/2010/L.6/Rev.1  ،من مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              ُيتوخَّى 

 : عرب الوطنية أن يقوم مبا يلينظّمةاجلرمية امل

 :قّرر إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية للقيام مبا يليأن ي )أ( 

النظر يف اخليارات املمكنة لوضع آليـة أو آليـات ملـساعدة مـؤمتر األطـراف يف                   ‘١‘ 
ــة امل   ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــة األمـــم املتحـ ــةاتفاقيـ ــة  نظّمـ ــتعراض تنفيـــذ االتفاقيـ  علـــى اسـ

ات إلنــشاء خليــارات وتقــدمي مقترحــوالربوتوكــوالت امللحقــة هبــا واستكــشاف تلــك ا
 ؛تلك اآللية أو اآلليات

إعداد اإلطار املرجعي آللية أو آليات االسـتعراض املقترحـة ومبـادئ توجيهيـة               ‘٢‘ 
للخرباء احلكوميني وخمطط أساسي لتقارير االستعراض القُطري للنظر فيها واعتمادهـا           

 احملتمل من جانب املؤمتر يف دورته السادسة؛

قّرر أن ُتستخدم أداة أومنيبوس لتيسري مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقيـة            أن ي  )ب( 
والربوتوكوالت امللحقة هبا ويطلب إىل األمانة أن متضي قدما يف حتـسينها، مبـا يـشمل إتاحتـها                  

عـة لكـي    باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة وأن تواصل التشاور مـع الـدول األطـراف واملوقّ              
كلها النهائي يف أقـرب وقـت ممكـن وتعـرض علـى الفريـق العامـل احلكـومي            توضع األداة يف ش   

 الدويل املفتوح العضوية للنظر فيها؛

───────────────── 
 ألف، الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.6/Rev.1ح لالطالع على نص مشروع القرار املنقّ  *  

 . ألفالبابولالطالع على املناقشة، انظر الفصل السادس، . ٥/٥القرار 
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علــى الــدول األطــراف  طلــب أيــضا إىل األمانــة أن تــوزع أداة أومنيبــوس أن ي )ج( 
 واملوقعة للسماح لتلك الدول بالبدء يف التمرس على األداة ولتيسري عملية مجع املعلومات؛

قّرر أن يعقد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية مـا ال يقـل               أن ي  )د( 
 مـن أجـل تأديـة املهـام         دورة املؤمتر الـسادسة   عن اجتماعني يف فترة ما بني الدورتني قبل انعقاد          

 املكلّف هبا؛

ــدويل    أن ي )ه(  ــل احلكــومي ال ــق العام ــساعد الفري ــة أن ت ــوح طلــب إىل األمان  املفت
 .أدية مهامهالعضوية يف ت

 ٣ ع أن يعقد الفريق العامل احلكـومي الـدويل، مبوجـب أحكـام الفقـرات              يتوقّ -٣ 
، يـستغرق كـل     ٢٠١٢، واجتمـاعني يف عـام       ٢٠١١ من املنطوق، اجتماعني يف عام       ١٠ و ٩و

ع أن يلـزم  ويتوقّـ  .منهما مخسة أيام، مع توفري خدمات الترمجة الـشفوية بـست لغـات والوثـائق              
ــد  ــواردرصـ ــافيةمـ ــاب   إضـ ــار البـ ــص    ("٢ يف إطـ ــس االقتـ ــة واجمللـ ــة العامـ ــؤون اجلمعيـ ادي شـ

 :من امليزانية الربناجمية على النحو التايل") واالجتماعي وإدارة املؤمترات

 ؛٢٠١١  عام دوالر من أجل الترمجة الشفوية وخدمات املؤمترات يف٢٢٧ ٦٠٠ )أ( 

 ؛٢٠١٢  عامرات يفدوالر من أجل الترمجة الشفوية وخدمات املؤمت ٢٢٧ ٦٠٠ )ب( 

 صفحة مـن الوثـائق      ٤٥ (٢٠١١  عام دوالر من أجل الوثائق يف     ١٢٧ ٨٠٠ )ج( 
 ؛)بست لغات لكل اجتماع من اجتماعي الفريق العامل احلكومي الدويل

 صفحة مـن الوثـائق      ٤٥ (٢٠١٢  عام دوالر من أجل الوثائق يف     ١٧٣ ٤٠٠ )د( 
 صـفحة مـن     ٣٢احلكـومي الـدويل و    بست لغـات لكـل اجتمـاع مـن اجتمـاعي الفريـق العامـل                

 ).الوثائق اإلضافية من أجل دورة املؤمتر السادسة

  على ختـصيص   ،٦٤/٢٤٤ قرارها   يف،  وافقت أنّ اجلمعية العامة قد      وُيستذكر -٤ 
ــاب   يف مــوارد  ــة يف إطــار الب ــة العادي ــة    ("١٦امليزاني ــع اجلرمي ــة للمخــدرات، ومن ــة الدولي املراقب

شؤون اجلمعية العامة واجمللـس االقتـصادي        ("٢ويف إطار الباب    ") ةواإلرهاب، والعدالة اجلنائي  
 اخلـدمات الفنيـة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم              توفري، لغرض   ")واالجتماعي وإدارة املؤمترات  

 ٢٠١١-٢٠١٠عشرين اجتمـاع يف فتـرة الـسنتني         ل عرب الوطنية،    نظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل   
)A/64/6)  ــرة ، ا)١٦البـــاب ــا    .) أ‘٦‘) أ (٥٥-١٦لفقـ ــؤمترات ملـ وقـــد قُـــدمت خـــدمات املـ

وال يـزال هنـاك اجتمـاع إضـايف واحـد مـن االجتماعـات         . اجتماعا للدورة احلالية١٨جمموعه 
ولـذلك، سـيكون باإلمكـان تـوفري         .صة للفريق العامل املعـين باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة          املخّص
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ــة اجت٢٠١١  عــامخــدمات املــؤمترات يف  ــستغرق كــل اجتمــاع     لثالث ماعــات كحــد أقــصى ي
، يف حـني سـيلزم   ٢نصف يـوم، وذلـك باسـتخدام املـوارد مـن امليزانيـة العاديـة يف إطـار البـاب                  

أمــا  . مــن أجــل االجتماعــات الــسبعة اإلضــافيةا دوالر١٦٠ ٠٤٠ مبــا مقــدارهتــوفري تربعــات 
ــسنتني    ــرة الـ ــوارد لفتـ ــن املـ ــا يف ٢٠١٣-٢٠١٢االحتياجـــات مـ ــر فيهـ ــياق ، فـــسوف ينظـ  سـ

 .اإلجراءات املرعية يف إعداد امليزانيات

 أن ُيــستذكروفيمــا خيــص طلبــات الوثــائق لألفرقــة العاملــة املفتوحــة العــضوية،   -٥ 
ــة   ــة الربناجمي ــرة لامليزاني ــضّم٢٠١١-٢٠١٠لفت ــة     تت ــة لألفرق ــات اخللفي ــائق املعلوم ــاداً لوث ن اعتم

ددة وضــمن حــدود عــدد الــصفحات  م يف املواعيــد احملــوعلــى أســاس أن الوثــائق ســتقدّ  .العاملــة
املقررة، سيجري استخدام ما يتبقى من خمصصات األفرقة العاملـة، مـع مراعـاة حـدود القـدرات         

، فسوف ٢٠١٣-٢٠١٢ أما االحتياجات من املوارد لفترة السنتني .يف توفري خدمات املؤمترات  
 .ينظر فيها يف سياق اإلجراءات املرعية يف إعداد امليزانيات

 موارد  توافر من املنطوق، سيلزم     ٧ و ٦ما يتعلق بالطلب الوارد يف الفقرتني       وفي -٦ 
ــة   ــراوح بــني   يقــدر مببلــغمبــاإضــافية مــن خــارج امليزاني  دوالر ١٠ ٢٠٠ ٠٠٠ و٨٠٠ ٠٠٠يت

 ). نسخة٨٠٠ صفحة بست لغات، ٩٠٠ إىل ٦٠٠من (وتوزيعها " أداة أومنيبوس"لترمجة 

 إضـافية مـن خـارج       مواردقرات أعاله من     ما ذكر يف الف    توافرويف حال عدم     -٧ 
 .ذامليزانية، فإن تلك األنشطة لن تنفّ

 انتبــاه املــؤمتر إىل أن أحكــام البــاب الــسادس مــن قــرار اجلمعيــة العامــة وُيوجَّــه -٨ 
 بــاء، الــذي أكّــدت فيــه اجلمعيــة العامــة مــن جديــد أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة  ٤٥/٢٤٨

 اجلمعيـة العامـة املعهـود إليهـا باملـسؤولية عـن املـسائل اإلداريـة         الرئيـسية املناسـبة مـن بـني جلـان     
  وُيوجَّـه .ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمددا دور اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة       

 مـن التقريـر األول للجنـة االستـشارية عـن امليزانيـة الربناجميــة       ٦٧انتبـاه املـؤمتر أيـضاً إىل الفقـرة     
، الــذي الحظــت فيــه اللجنــة أن اســتخدام  )A/54/7 (٢٠٠١-٢٠٠٠فتــرة الــسنتني املقترحــة ل

 .، أو صيغة مماثلة، لـه أثر سليب على تنفيذ األنشطة"ضمن املوارد املوجودة "العبارة

 /CTOC/COP/2010املـنقّح  ومـن مثَّ، لـن يترتـب علـى اعتمـاد مـشروع القـرار         -٩ 

L.6/Rev.1٢٠١١-٢٠١٠ية الربناجمية لفترة السنتني  رصد أي اعتماد إضايف يف امليزان. 
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    املرفق السادس
تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة "بيان مايل بشأن مشروع القرار املعنون   

    *" عرب الوطنيةنظّمةالتقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
ملــؤمتر األطــراف يف  مــن النظــام الــداخلي  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم -١ 

 . عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

ــ -٢  ــة  ومبقتـ ــرات الفرعيـ ــام الفقـ ــق  ) ل(، و)ك(، و)ز(، و)و(ضى أحكـ ــن مرفـ مـ
 نظّمـة  من مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل                ُيتوخَّىمشروع القرار،   

 :ليعرب الوطنية أن يقوم مبا ي

ــ )أ(  ــيم الـــذايت الـــشاملة   أن يـ ــة التقيـ ــة "(شري إىل وجـــوب اســـتخدام براجميـ براجميـ
كـأداة لتـسهيل مجـع املعلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت                ) "أومنيبوس االستقصائية 

امللحقــة هبــا، ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل حتــسني تلــك الرباجميــة، بوســائل منــها جعــل تلــك  
ميع لغات املؤمتر الرمسية، وأن تواصل التـشاور مـع الـدول األطـراف واملوقّعـة                الرباجمية متاحة جب  

هبــدف وضــعها يف صــيغتها النهائيــة يف أقــرب وقــت ممكــن، وأن تعرضــها علــى الفريــق العامــل  
 احلكومي الدويل املفتوح العضوية الذي أنشئ مبقتضى هذا القرار لكي ينظر فيها؛

دة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل  طلــب إىل مكتــب األمــم املتحــ أن ي )ب( 
ــّدمي         ــة مــع ســائر مق ــساعدة التقني ــه مــن معلومــات عــن االحتياجــات مــن امل ــا جيمع تقاســم م
املساعدة التقنية احملتملني، وال سيما املعلومات املتعلقة باالحتياجات على الصعيد الـوطين، مـن              

 أجل تنسيق أنشطة املساعدة مع البلدان املستفيدة؛

م مساعدة طلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقدّ ين  أ )ج( 
 نظّمةتقنية هتدف إىل مساعدة الدول األعضاء على تطبيق أحكام االتفاقية على أشكال اجلرمية امل             

عرب الوطنية اجلديدة والناشـئة الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق االتفاقيـة ومتثّـل شـاغالً مـشتركاً للـدول                       
  وأن يقّدم إىل املؤمتر يف دورته السادسة تقريراً عن التقّدم احملرز يف هذا الشأن؛األطراف،

ــة أن ينظــر،      أن ي )د(  ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي طلــب إىل مكتــب األم
بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، يف اســتحداث أدوات معّينــة، مثــل ممارســات فُــضلى ومبــادئ    

ية تساعد الدول األعضاء، عند االقتضاء، على تطبيـق أحكـام           توجيهية تشريعية وأحكام منوذج   
───────────────── 

. ٥/٦ ألف، القرار الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.9لالطالع على نص مشروع القرار   *  
 . ألفابالبولالطالع على املناقشة، انظر الفصل السابع، 
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 عـرب الوطنيـة وأبعادهـا اجلديـدة الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق                 نظّمةاالتفاقية على أشكال اجلرمية امل    
 .ل شاغالً مشتركاً للدول األطرافاالتفاقية ومتثّ

 .زانيـة ر املوارد من خارج املي    افوإن الطلب الوارد يف مشروع القرار مرهون بتو        -٣ 
 .عةفر املساعدة من الدول األطراف والدول املوقّاوسينفذ املكتب تلك األنشطة رهناً بتو

مـوارد   تـوفري مـن املنطـوق، سـيلزم       ) و(وفيما يتعلق بالطلب الوارد يف الفقـرة         -٤ 
 دوالر لترمجـة    ١ ٢٠٠ ٠٠٠ و ٨٠٠ ٠٠٠بـني   مقـداره    يتـراوح    مبـا إضافية من خارج امليزانية     

 ). نسخة٨٠٠ صفحة بست لغات، ٩٠٠ إىل ٦٠٠من (وتوزيعها " بوسبراجمية أومني"

إضافية من خارج امليزانية، فـإن      موارد   ما ذكر أعاله من      توافرويف حال عدم     -٥ 
 .ذتلك األنشطة لن تنفّ

 انتبــاه املــؤمتر إىل أن أحكــام البــاب الــسادس مــن قــرار اجلمعيــة العامــة وُيوّجــه -٦ 
جلمعيــة العامــة مــن جديــد أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة  بــاء، الــذي أكّــدت فيــه ا٤٥/٢٤٨

الرئيـسية املناسـبة مـن بـني جلـان اجلمعيـة العامـة املعهـود إليهـا باملـسؤولية عـن املـسائل اإلداريـة              
  وُيوّجـه .ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمددا دور اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة       

 مـن التقريـر األول للجنـة االستـشارية عـن امليزانيـة الربناجميــة       ٦٧الفقـرة  انتبـاه املـؤمتر أيـضاً إىل    
، الــذي الحظــت فيــه اللجنــة أن اســتخدام  (A/54/7) ٢٠٠١-٢٠٠٠املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

 .، أو صيغة مماثلة، لـه أثر سليب على تنفيذ األنشطة"ضمن املوارد املوجودة "العبارة

ــا     -٧  ــب علــى اعتم ــن مثَّ، لــن يترت  CTOC/COP/2010/L.9د مــشروع القــرار  وم
 .٢٠١١-٢٠١٠رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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    املرفق السابع
 نظّمةمكافحة اجلرائم امل" املعنون املنقّحبيان مايل بشأن مشروع القرار   

    *"عرب الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية
 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥وفقــا للمــادة  هــذا البيــان ُيقــدَّم -١ 

 . عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
ــرة    -٢  ــام الفقـــ ــضى أحكـــ ــرار    ٨مبقتـــ ــشروع القـــ ــوق مـــ ــن منطـــ ــنقّح مـــ  املـــ

CTOC/COP/2010/L.8/Rev.1 يطلـــب مـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة ،
 عرب الوطنية إىل األمانة أن تعّد تقريراً حتليليـاً موّجهـاً لفريقـي اخلـرباء املـذكورين                  نظّمةاجلرمية امل 

أعاله املعنيني بتطبيق الدول األطراف لالتفاقية يتناول اجلرائم املرتكبة ضـد املمتلكـات الثقافيـة               
 وحيــثّ الــدول األطــراف علــى تزويــد األمانــة باملعلومــات إلعــداد ذلــك التقريــر ويــدعو الــدول
األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية لتحقيق هذه األغـراض وفقـاً       

 .للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة

ر مـا   قـدّ  مـن املنطـوق، يُ     ٨الـوارد يف الفقـرة      إعداد التقرير   ق بطلب   وفيما يتعلّ  -٣ 
 صــفحة تقدمــه ١٦مــن والر إلعــداد تقريــر  د٢٣ ٠٠٠ مبــا مقــدارهمــن مــوارد تــوفريه ســيلزم 

وســيكون هــذا التقريــر جــزءاً مــن وثــائق املعلومــات اخللفيــة لــدورة املــؤمتر   . األمانــة إىل املــؤمتر
 يف سـياق  ٢٠١٣-٢٠١٢وسيعاد النظر يف االحتياجـات مـن املـوارد لفتـرة الـسنتني       .السادسة

 .اإلجراءات املرعية يف إعداد امليزانيات

ــه -٤  ــاويوّج ــة        انتب ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــسادس م ــاب ال ــؤمتر إىل أحكــام الب ه امل
 بــاء، الــذي أكّــدت فيــه اجلمعيــة العامــة مــن جديــد أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة  ٤٥/٢٤٨

الرئيـسية املناسـبة مـن بـني جلـان اجلمعيـة العامـة املعهـود إليهـا باملـسؤولية عـن املـسائل اإلداريـة              
  ويوّجـه .دا دور اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة   ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمد    

 مـن التقريـر األول للجنـة االستـشارية عـن امليزانيـة الربناجميــة       ٦٧انتبـاه املـؤمتر أيـضاً إىل الفقـرة     
، الــذي الحظــت فيــه اللجنــة أن اســتخدام  (A/54/7) ٢٠٠١-٢٠٠٠املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

 .، أو صيغة مماثلة، لـه أثر سليب على تنفيذ األنشطة"ضمن املوارد املوجودة "العبارة

 /CTOC/COP/2010ح املــنقّومــن مثَّ، لــن يترتــب علــى اعتمــاد مــشروع القــرار    -٥ 

L.8/Rev.1 ٢٠١١-٢٠١٠ رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني. 

───────────────── 
 ألف، الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.8/Rev.1ح لالطالع على نص مشروع القرار املنقّ  * 

 . ألفالبابولالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثامن، . ٥/٧القرار 
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    املرفق الثامن
تنفيذ األحكام املتعلقة "عنون ح املبيان مايل بشأن مشروع القرار املنقّ  

   نظّمةبالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
    *"عرب الوطنية

 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم -١ 
 . عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

املـــــنقّح  مـــــن منطـــــوق مـــــشروع القـــــرار ٦ و٢ و١لفقـــــرات ومبوجـــــب ا -٢ 
CTOC/COP/2010/L.2/Rev.1 ّى مـن مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                ، يتوخ

 : عرب الوطنية أن يقوم مبا يلينظّمةاجلرمية امل

ــرر      أن ي )أ(  ــذكورة يف املق ــشطة امل ــز األن ــة أن تواصــل تعزي ــب إىل األمان  ٤/٢طل
 عــرب الوطنيــة، نظّمــةر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املالــصادر عــن مــؤمت

 :وذلك من خالل مجلة أمور منها ما يلي

األدلـة التـشريعية لتنفيــذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميــة       تـرويج ونـشر     ‘١‘ 
مـم املتحـدة     الـيت وضـعها مكتـب األ       )أ(، عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     نظّمةامل

 املعين باملخدرات واجلرمية؛

حتليل واستخدام األمثلة اليت قّدمتها الـدول األعـضاء عـن كيفيـة تطبيـق املـواد              ‘٢‘ 
 الوطنيـة،  عـرب    نظّمـة  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة امل        ١٨ و ١٦ و ١٣ و ١٢

رمية واملتعلـق   وكذلك الفهرس الذي نشره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل         
بأمثلة قضايا تـسليم اجملـرمني وتبـادل املـساعدة القانونيـة وأشـكال أخـرى مـن التعـاون                
الــدويل يف املــسائل القانونيــة، وذلــك مــن أجــل تقــدمي خالصــة وأدوات أخــرى ُتــسلِّط 
الضوء على املمارسات الفضلى من أجل تفادي العقبات اليت ُيحتمـل أن تعـوق تنفيـذ                

 امال وناجحا؛االتفاقية تنفيذا ك

تعزيز استخدام القوانني النموذجية الـيت وضـعها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                 ‘٣‘ 
 باملخدرات واجلرمية يف جمال تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة؛

───────────────── 
ألف،  الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.2/Rev.1ح لالطالع على نص مشروع القرار املنقّ  *  

 . ألفالبابولالطالع على املناقشة، انظر الفصل التاسع، . ٥/٨القرار 
 .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )أ(  
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ــة      ‘٤‘  ــاء علــى الطلــب، لــضمان فعالي ــة، عنــد االقتــضاء وبن تقــدمي املــساعدة التقني
ة املتبادلة وطلبـات تـسليم اجملـرمني املقّدمـة اسـتناداً إىل اتفاقيـة         طلبات املساعدة القانوني  

 والربوتوكوالت امللحقـة هبـا، مبـا يف ذلـك تيـسري إنـشاء قنـوات اتـصال                   نظّمةاجلرمية امل 
 وتبادل املعلومات بني الدول األطراف املعنية؛

ــة أن تواصــل  أن ي )ب(  ــضا إىل األمان ــشجيعطلــب أي ــدويل واإلقليمــي   ت ــاون ال  التع
 :، وذلك بطرائق منها ما يلي٤/٢  املؤمترقررعمال مب

 عـرب   نظّمـة عـىن بالتعـاون يف مكافحـة اجلرميـة امل         تيسري إنشاء شـبكات إقليميـة تُ        ‘١‘ 
الوطنية، وعنـد االقتـضاء، تيـسري التعـاون فيمـا بـني مجيـع هـذه الـشبكات بغيـة املـضي                       

 شبكة عاملية؛قُدماً يف استكشاف إمكانية تطلّع الدول األعضاء إىل إنشاء 

وضــع دليــل عملــي للممارســني هبــدف تيــسري التعــاون الــدويل واألقــاليمي          ‘٢‘ 
ــة، باالســتفادة مــن   نظّمــةألغــراض املــصادرة يف إطــار مكافحــة اجلرميــة امل    عــرب الوطني

  فرة حالياً؛االدراسات املتو

وضع دليل عملي لتيسري صـوغ طلبـات التـسليم وطلبـات املـساعدة القانونيـة                 ‘٣‘ 
، يف احلـاالت    نظّمـة  مـن اتفاقيـة اجلرميـة امل       ١٨ و ١٦اهلا وتنفيذها عمـال باملـادتني       وإرس

 اليت تستخدم فيها هذه االتفاقية كأساس قانوين للطلب؛

وضع مصفوفة، بناء علـى احلـاالت والتجـارب املتاحـة حاليـا، ُتحـدِّد املـسائل                 ‘٤‘ 
 مــن اتفاقيــة اجلرميــة ١٩ادة القانونيــة والعمليــة الــيت ُيمكــن أن ُتثــار يف ســياق تنفيــذ املــ 

 واستحداث طرائق إجراء التحقيقات املشتركة، مبا يف ذلـك مـن خـالل إنـشاء                نظّمةامل
هيئــات حتقيــق مــشتركة، وكــذلك النظــر يف حلــول حمتملــة لتلــك املــسائل، مبــا يــشمل  

  جتميع أمثلة عن ترتيبات أو اتفاقات أبرمتها دول أطراف لذلك الغرض؛

 على احلاالت والتجارب املتاحة حاليا، ُتحدِّد املسائل القانونية وضع مصفوفة، بناء ‘٥‘ 
 واسـتخدام   نظّمـة  مـن اتفاقيـة اجلرميـة امل       ٢٠والعملية الـيت ُيمكـن أن ُتثـار لـدى تنفيـذ املـادة               

أساليب حتّر خاصة، وكذلك النظـر يف حلـول حمتملـة لتلـك املـسائل، مبـا يف ذلـك بتجميـع                 
 متها دول أطراف بشأن استخدام تلك األساليب؛أمثلة عن ترتيبات أو اتفاقات أبر

   طلب إىل األمانة أن تقّدم إىل املؤمتر يف دورته الـسادسة تقريـرا عـن تنفيـذ            أن ي  )ج( 
 .هذا القرار
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مـن منطـوق مـشروع      ) ج(و) أ (١ تني يف الفقر  ين الوارد بالطلبنيوفيما يتعلق    -٣ 
 .يزانية آثار يف املتنفيذمهاترتب على تلن فح، القرار املنقّ

 أن  فُيتوقّـع مـن املنطـوق،     ) ب (١ يف الفقـرة     ة الـوارد  بالطلبـات أما فيما يتعلق     -٤ 
ثـالث حلقـات    تنظـيم    تكاليف   ملقابلة دوالر   ٤٦٧ ٩٠٠ مبا مقداره  تربعات إضافية    يلزم توفري 

ــام    ــة أي ــة لثالث ــل إقليمي ــها   ،عم ــضم كــل من ــشارية وترمجــة    ٣٠ ت ــشاركاً، واخلــدمات االست  م
 صــفحة بــثالث ٢٥٠(ح أفــضل املمارســات وطباعتــها ات األخــرى الــيت توّضــ واألدواخلالصــة
 باللغـات الرمسيـة    تـها  وطباع اخلالصـة وإذا تقرر ترمجة     .)اإلنكليزية والفرنسية و اإلسبانية :لغات

 . دوالر١٩١ ٠٠٠ مقدارهمبلغ إضايف توفري الثالث األخرى، فسيلزم 

يلــزم  أن ُيتوقّــع مــن املنطــوق، )د (١وفيمــا يتعلــق بالطلــب الــوارد يف الفقــرة   -٥ 
ــوفري ــا مقــداره  تربعــات إضــافية  ت ــة دوالر ٢٥ ٥٠٠ مب ــوفري املــساعدة   ملقابل ــسفر وت  نفقــات ال

 .القانونية التقنية الالزمة

 تربعـات إضـافية     يلزم تـوفري  ع أن   من املنطوق، يتوقّ  ) أ (٢وفيما يتعلق بالفقرة     -٦ 
ثالثـة اجتماعـات للـشبكات اإلقليميـة        ) أ: (ي نفقات ما يلـ    ملقابلة دوالر   ٥٥٤ ٦٠٠ مبا مقدار 

   مــشاركاً؛ ٣٠ثالثــة أيــام ويــضم  منــها يف فيينــا، دون ترمجــة شــفوية، يــستغرق كــل اجتمــاع   
اجتماعان جلهـات االتـصال يف أفريقيـا واجتماعـان جلهـات االتـصال يف آسـيا ملـدة ثالثـة            ) ب(

 .ات االستشاريةاخلدم) د(السفر؛ ) ج( مشاركاً؛ ٣٠منها أيام ويضم كل اجتماع 

يلـزم  ع أن مـن املنطـوق، يتوقّـ     ) ب (٢وفيما خيص الطلبات الواردة يف الفقـرة         -٧ 
 نفقات اجتمـاع فريـق خـرباء واحـد     ملقابلة دوالر  ٢٣٨ ٦٠٠ مبا مقداره  تربعات إضافية    توفري

 مشاركاً، واخلـدمات    ٢٠يف فيينا، دون ترمجة شفوية، وسيستغرق االجتماع ثالثة أيام ويضم           
 ). صفحة بست لغات١٠٠(تشارية، وترمجة الدليل العملي وطباعته االس

يلـزم  ع أن   مـن املنطـوق، يتوقّـ     ) ج (٢وفيما خيص الطلبات الـواردة يف الفقـرة          -٨ 
 نفقات اجتمـاع فريـق خـرباء واحـد     ملقابلة دوالر  ٢٣٨ ٦٠٠ مبا مقداره  تربعات إضافية    توفري

 مـشاركاً، واخلـدمات     ٢٠ع ثالثة أيـام يـضم       يف فيينا، دون ترمجة شفوية، وسيستغرق االجتما      
 ). صفحة بست لغات١٠٠(االستشارية، وترمجة الدليل العملي وطباعته 

يلـزم  ع أن مـن املنطـوق، يتوقّـ   ) د (٢وفيما خيـص الطلبـات الـواردة يف الفقـرة            -٩ 
 دوالر لتغطية نفقات اجتماع فريـق خـرباء واحـد    ١٠٤ ٧٠٠ مبا مقداره  تربعات إضافية    توفري
 مشاركاً، واخلـدمات    ٢٠يضم  وتغرق االجتماع ثالثة أيام     س فيينا، دون ترمجة شفوية، وسي     يف

 ). صفحة بست لغات١٦(االستشارية، وترمجة املصفوفة وطباعتها 
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يلـزم  ع أن    مـن املنطـوق، يتوقّـ      )ه( ٢وفيما خيص الطلبـات الـواردة يف الفقـرة           -١٠ 
 نفقات اجتمـاع فريـق خـرباء واحـد     ملقابلة دوالر  ١٠٤ ٧٠٠ مبا مقداره  تربعات إضافية    توفري

 مشاركاً، واخلـدمات    ٢٠يف فيينا، دون ترمجة شفوية، وسيستغرق االجتماع ثالثة أيام ويضم           
 ). صفحة بست لغات١٦(االستشارية، وترمجة املصفوفة وطباعتها 

ــستلزموباختــصار،  -١١   مــن منطــوق مــشروع القــرار   ٢ و١ اعتمــاد الفقــرتني  سي
 . دوالر١ ٧٣٤ ٦٠٠ مبا مقداره تربعات إضافية CTOC/COP/2010/L.2/Rev.1ح قّاملن

 املوارد اإلضافية مـن خـارج امليزانيـة الـواردة أعـاله، فـإن       توافرويف حال عدم   -١٢ 
 .ذتلك األنشطة لن تنفّ

 مـن املنطـوق، يقـدر مـا         ٦الـوارد يف الفقـرة      إعـداد التقريـر     وفيما يتعلق بطلـب      -١٣ 
ــوفريه ســيلزم   صــفحة تقدِّمــه ١٦مــن  دوالر إلعــداد تقريــر ٢٣ ٠٠٠ مبــا مقــدارهمــن مــوارد ت
وسـيعاد   .وسيكون هذا التقرير جزءاً من وثائق املعلومات اخللفية لدورة املؤمتر الـسادسة    .األمانة

 يف سـياق اإلجـراءات املرعيـة    ٢٠١٣ -٢٠١٢النظر يف االحتياجات مـن املـوارد لفتـرة الـسنتني          
 .يف إعداد امليزانيات

 انتبــاه املــؤمتر إىل أن أحكــام البــاب الــسادس مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ُيوّجــهو -١٤ 
 بــاء، الــذي أكّــدت فيــه اجلمعيــة العامــة مــن جديــد أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة  ٤٥/٢٤٨

الرئيـسية املناسـبة مـن بـني جلـان اجلمعيـة العامـة املعهـود إليهـا باملـسؤولية عـن املـسائل اإلداريـة              
 وُيوّجـه  . وأكّدت فيه جمددا دور اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة      ومسائل امليزانية، 

 مـن التقريـر األول للجنـة االستـشارية عـن امليزانيـة الربناجميــة       ٦٧انتبـاه املـؤمتر أيـضاً إىل الفقـرة     
، الــذي الحظــت فيــه اللجنــة أن اســتخدام  )A/54/7 (٢٠٠١-٢٠٠٠املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

 .، أو صيغة مماثلة، لـه أثر سليب على تنفيذ األنشطة"املوارد املوجودةضمن  "العبارة

ــرار       -١٥  ــشروع الق ــاد م ــى اعتم ــب عل ــن يترت ــن مثَّ، ل ــنقّوم  /CTOC/COP/2010ح امل
L.2/Rev.1 ٢٠١١-٢٠١٠ رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني. 
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    املرفق التاسع
    *"إنشاء جلنة جامعة" املعنون املقرَّرن مشروع أبيان مايل بش  

 مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف يف  ٧٥ هــذا البيــان وفقــا للمــادة  ُيقــدَّم -١ 
 . عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 من مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم         ُيتوخَّىر،  ومبوجب أحكام مشروع املقرّ    -٢ 
 : عرب الوطنية أن يقوم مبا يليمةنظّكافحة اجلرمية املاملتحدة مل

إنشاء جلنة جامعة يفتح باب عضويتها أمام مجيـع الـدول األطـراف يف اتفاقيـة                 )أ( 
 : عرب الوطنية للقيام مبا يلينظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

اجلــة جــدول أداء املهـام الــيت قــد يكلّفهــا هبــا املـؤمتر مــن أجــل مــساعدته يف مع   ‘١‘ 
 أعماله وتيسري عمله؛

 .القائمة املخّصصة ملؤمتر األطرافسة العمل يف حدود موارد امليزانية ممار  ‘٢‘ 

وجتــدر اإلشــارة إىل رصــد اعتمــاد لتــوفري اخلــدمات الفنيــة للمــؤمتر مــن أجــل    -٣ 
وسـيعمد مكتـب املـؤمتر إىل اسـتعراض عـدد            . اجتماعـاً لفتـرة الـسنتني      ٢٠جمموعـه    ما

 . اجتماعا٢٠ًد من عدم جتاوز ما جمموعه  املؤمتر اإلمجايل للتأكّاجتماعات

ــن يترتــب علــى اعتمــاد مــشروع     -٤  ــّررومــن مثَّ، ل  CTOC/COP/2010/L.10 املق
  .٢٠١١-٢٠١٠رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

───────────────── 
. ٥/٢ باء، املقرر الباب، انظر الفصل األول، CTOC/COP/2010/L.10ر لالطالع على نص مشروع املقّر  *  

 .شرولالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين ع
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    العاشر املرفق
     يف دورته اخلامسةقائمة الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف  

 رقم الوثيقة
بند جدول 
    العنوان أو الشرح األعمال

CTOC/COP/2010/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه )ج (١ 

CTOC/COP/2010/2 تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ٦
تفاقية األمم املتحدة لترويج تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من ا

  عرب الوطنيةنظّمةملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/2010/3 رة من األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مذكّ ٥
 اجلرمية يف جمال التصّدي لألشكال املستجّدة من

CTOC/COP/2010/4 املقترحات والربامج املزمعة يف لربامج الراهنة واورقة عمل أعدهتا األمانة عن  ٤
املستقبل فيما يتصل باملساعدة التقنية يف اجملاالت ذات األولوية اليت حّددها 

 املؤمتر وفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية

CTOC/COP/2010/5 م تقرير األمانة عن دعم الضحايا ومحاية الشهود ومشاركة الضحايا يف نظا )ب (٢
العدالة اجلنائية وسائر األنشطة الداعمة لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة 
  عرب الوطنية نظّمةملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/2010/6 عن أنشطة ر باألشخاص املعين باالجتاتقرير مقدَّم من رئيس الفريق العامل  )ب (٢
 الفريق العامل 

CTOC/COP/2010/7 تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لترويج  )ج (٢
ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، 

  عرب الوطنيةنظّمةاملكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/2010/8 تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية الرامية  )د (٢
إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها 

ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة املكمل التفاقية األمم 
  عرب الوطنيةنظّمةة ملكافحة اجلرمية املاملتحد

CTOC/COP/2010/9 رة من األمانة عن املساعدة التقنية املطلوبة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مذكّ ٤
  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبانظّمةملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/2010/10 ع املعلومات من الدول عن تنفيذ تقرير األمانة عن استحداث أدوات جلم ٣ و)أ (٢
 عرب الوطنية والربوتوكوالت نظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 امللحقة هبا
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 رقم الوثيقة
بند جدول 
    العنوان أو الشرح األعمال

CTOC/COP/2010/11 تقرير من األمانة عن املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر )ب (٢ 

CTOC/COP/2010/12 نظّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املرة من األمانة عن استخدام اتفاقية مذكّ ٥ 
 عرب الوطنية من أجل احلماية من االّتجار باملمتلكات الثقافية

CTOC/COP/2010/13 رة من األمانة عن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانيةمذكّ ٧ و٤ 

CTOC/COP/2010/14 عرب الوطنية، نظّمةة اململّخص االجتماع الرفيع املستوى االستثنائي بشأن اجلرمي ٩ و٦-٢ 
 ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١ و١٧الذي ُعقد يف نيويورك يومي 

CTOC/COP/2010/15 رة من األمانة عن التعاون الدويل على منع جرائم االحتيال االقتصادي مذكّ ١٢
 واجلرائم املتصلة باهلوية والتحرِّي عنها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم

CTOC/COP/2010/16 رة من األمانة عن عمل اخلرباء بشأن اآلليات احملتملة الستعراض تنفيذ مذكّ ٣
  عرب الوطنيةنظّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/2010/L.1 

Add.11 إىل Add.1و 

 مشروع التقرير 

CTOC/COP/2010/L.2/Rev.1 اون الدويل من اتفاقية األمم تنفيذ األحكام املتعلقة بالتع: حمشروع قرار منقّ ٦
    عرب الوطنيةنظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/2010/L.3/Rev.2 صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية : حمشروع قرار منقّ )د (٢
  واالجتار هبا بصورة غري مشروعة

CTOC/COP/2010/L.4/Rev.2 بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب تنفيذ: حمشروع قرار منقّ )ج (٢ 
 عرب نظّمةوالبحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 الوطنية

CTOC/COP/2010/L.5 االجتار باألشخاص: مشروع مقرَّر )ب (٢  

CTOC/COP/2010/L.6/Rev.1 املتحدة ملكافحة اجلرمية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم : مشروع قرار منقح ٣
  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظّمةامل

CTOC/COP/2010/L.7/Rev.1 كفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية : حمشروع قرار منقّ ٢
   عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبامةنظّامل

CTOC/COP/2010/L.8/Rev.1 عرب الوطنية املتعلقة باملمتلكات نظّمةمكافحة اجلرائم امل: حوع قرار منقّمشر ٥ 
 الثقافية

CTOC/COP/2010/L.9 اتفاقية األمم املتحدة منتنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية : مشروع قرار ٤ 
  عرب الوطنيةنظّمةملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/2010/L.10 جلنة جامعةإنشاء : مشروع مقرر ١٢ 
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 رقم الوثيقة
بند جدول 
    العنوان أو الشرح األعمال

CTOC/COP/2010/CRP.1 مج تقرير من األمانة يتضمن التقرير املرحلي والدروس املستخلصة من الربنا ٣
 عرب نظّمةالستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل ي التجريب

 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 
CTOC/COP/2010/CRP.2 ٦ Note by the Secretariat on the technical and legal obstacles to the use of 

videoconferencing

CTOC/COP/2010/CRP.3 ب (٢( Note by the Secretariat on the preliminary results of the independent 
evaluation of the United Nations Global Initiative to Fight Human 
Trafficking 

CTOC/COP/2010/CRP.4 ٢ Note by the Secretariat on the status of ratification of the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 
Protocols thereto and notifications, declarations and reservations thereto 
as at 29 September 2010 

CTOC/COP/2010/CRP.5 
Corr.1و 

فهرس أمثلة القضايا املتعلقة بتسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية وأشكال  ٦
أخرى من التعاون الدويل يف املسائل القانونية، استنادا إىل اتفاقية األمم املتحدة 

  عرب الوطنيةنظّمةملكافحة اجلرمية امل
CTOC/COP/2010/CRP.6 أ (٢ ( Status of responses of States to the checklist and questionnaires on the 

implementation of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and the Protocols thereto

CTOC/COP/2010/CRP.7 د(١( Note by the Secretariat containing a list of intergovernmental 
organizations

CTOC/COP/2010/CRP.8 ٦ Report of the Secretariat on the expert group meeting on the technical 
and legal obstacles to the use of videoconferencing

  


