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 2االستنتاج رقم 

اجلهاو  لقا  لرتكياز بني املكاتب املركزية الوطنية وجلنة االمتثاا  لقواوا ني الئيةياة وا فا  اا  توثيق الصالت  الموضوع:
 ةاإلجراميمكافحة اجلرمية الئيةية وتفكيك الشئكات 

 ماااااا  الفاااااارت  يف (فر سااااااا) ليااااااون يف املنعواااااا  الوطنيااااااة  املركزيااااااة املكاتااااااب لرؤسااااااا  12 الااااااا الساااااانو  املاااااا  ر ان
  2016 يسان/أبريل  28 اىل 26

 الئيةية أشكاال أخرى م  اجلرائم ق  تكون مرتئطة باجلرمية مبأن  إذ يقر  

 الورارات التالية املعتم   سابوا واملتعقوة مبسائل األم  الئيةي: وإذ يضع في االعتبار

 الوارار  AGN/61/RES/12  اجلرمياة  ملكافحاة اإل رتباو لامال برلاياة وارر مبوجئات تشاكيل فرياق ت  الاي
  الئيةية 

  الورار AGN/62/RES/5    يُعا   وطاي جهاا  شارطة تشايي  ا شاا ىل االئقا ان األلااا   يا لوالي
  باجلرمية الئيةيةواجرا  التحويوات وال ا  اإلحصا ات  ات الصقة بإ فا  الوا ون 

 الورار AGN/62/RES/6   ا  تا اب  كفيقاة مبراقئاة التياار  الئق ان األلاا  لق  ضمان اخت ثحيالي
 بأصناف احليوا ات والنئاتات الربية وحيا هتا واالجتار غ  املشروع هبا 

  الوااارار AGN/63/RES/12    اإلباااالن لااا  قيااا  الوااااايا  املكاتاااب املركزياااة الوطنياااة يطقاااب مااا الاااي
 طااامم نكاا  يف مااا بينهااا  ال وليااة املتعقوااة باجلرميااة الئيةيااة وتئااا   املعقومااات  ات الصااقة لقاا  أوساا 

 وم  األما ة العامة 

  الورار  AGN/65/RES/25  وطاي يُعا  لامال تشكيل فرياق  املكاتب املركزية الوطنية يطقب م الي
 مبشاكل النفايات 

 الوارار AG-2010-RES-03   الئقاا ان األلااا  واملنتمااات الشاريكة لقاا   لام اإل رتبااو   ثحياالااي
 ياااابهياملاليااااة الطوليااااة أو لاااا  طريااااق الااااار  مااااو فني مت صصااااني  و  لاااا  طريااااق تواااا   املسااااا ات

باملكاتااب املركزيااة الوطنيااة اىل االتصااا  باااألجهز  الوطنيااة املساا ولة وتشااييعها لقاا  املشاااركة وتااوف  
 ال لم 

  الورارAG-2014-RES-03   الي  حيث الئق ان األلاا  لق  التص   لقته يا ات الناشاةة يف لاا
 األم  الئيةي 
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تتطقااب وضاا  اساارتاتييية مشااارتكة أشااكا  اجلرمياااة  ات الصااقة هبااا مكافحااة اجلرميااة الئيةيااة و  ذ يالحظظأ   وإ
 إل فا  الووا ني وتعزيز التعاون ال ويل يف  يا الص    

لاارب الوطنيااة املتعقوااة باااشرمني والشاائكات  احتويواهتاا  لاام الئقاا ان األلاااا  يف اىل املاّسااةباحلاجااة  وإذا يظظِّر ر
 سالسل اإلم ا  )بق ان املص ر والعئور والوجهة( ب   وكيلكيةاإلجرام

 يستنتج ما يلي:

يف اطااار الاا لم الااي  يو ماات اإل رتبااو  لقئقاا ان األلاااا  ماا  أجاال حت ياا  األ اا اف اإلجراميااة  ات األولويااة 
الته ياا ات اجلنائيااة الناشااةة والتصاا    ااا   تفكيااك شاائكات اجلرميااة وتئيااان ماا  أجاالوتنساايق التحويوااات املشاارتكة 

 ينئغي لقمكاتب املركزية الوطنية  لن  االقتاا  وبالتنسيق م  أجهز  ا فا  الوا ون:

أ شااااةج مبوجئهمااااا جلنااااة القاااايي   AG-2014-RES-03والواااارار  AGN-61-RES-12 لاااام تنفيااااي الواااارار  -
  الئقا ان األلااا   لئحاث  ور أجهاز  ا فاا  االمتثا  لقووا ني الئيةياة وا فا  اا  املكو اة ما  نثقاني لا

الوا ون يف لا  الت فيف م  ح   تغا  املنااو وتئياان أ ااس الساقور اإلجراماي املصااحئة  ايا التغا   
 وتو   توصيات هبيا الص   اىل اجلمعية العامة لإل رتبو ؛

نوية مبساال   جلناة االمتثاا  لقواوا ني مسال   األما ة العامة لإل رتبو  يف ال ا   راسة حتقيقياة اسارتاتييية سا -
قطالاات الئيةاة والتناوع األحياائي واملاوار  اليت تتعار   اا  الئيةية وا فا  ا  بشأن الته ي ات احلالية والناشةة

الطئيعياااة  اساااتنا ا اىل التواااارير السااانوية املاااوجز  الااايت تعااا  ا لاما اااة العاماااة األفرقاااةُ العامقاااة الوطنياااة ضااام  
 ؛AGN/65/RES/25زية الوطنية  مثقما ينص لقيت الورار املكاتب املرك

قواوا ني الئيةياة وا فا  اا  املعنياة مبكافحاة صاي  ل لم األفرقة العامقة املت صصة التابعة لقينة االمتثاا   -
األمسااار غااا  املشااروع واجلرمياااة املاسااة باألحياااا  الربيااة واجلرمياااة املتصااقة بالغاباااات وجاارائم التقاااو   مااا  

بتويااااايم ميااااا ا  املااااايكور   الاااااي  تساااااال   تقاااااك األفرقاااااة   شقااااات االستشاااااار  لقيناااااةأجااااال تزويااااا  ا
 لقته ي ات اجلنائية ومواط  الاعف والفرص واحلقو  والتوصيات؛

  لقمنتماااة كاتاااب اإلققيمياااةاملمساااال   األما اااة العاماااة لإل رتباااو  يف ا اااا  امكا اااات اققيمياااة   اخااال  -
يف لاا  التحوياق والتحقيال والوا رات يف قطالاات الئيةاة  اهتااحتياجا حت ي ل لم الئق ان األلاا  يف 

 ؛  وتقئية تقك االحتياجاتوالتنوع األحيائي واملوار  الطئيعية

تشاايي  اجلهااات املااااة والئقاا ان األلاااا  لقاا  تعزيااز اسااتثماراهتا يف بر ااامي اإل رتبااو  لاماا  الئيةااي  -
 وطنية ولرب الوارية اليت يواجهها األم  الئيةي.واختا  اإلجرا ات الكفيقة بالتص   لقته ي ات لرب ال
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