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اجتماع فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة عن تقرير   
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ إىل ٢٨التقنية، املعقود يف فيينا من 

  
  مةمقدِّ  -أوالً  

 
ــاملقرَّر        -١ ــة عمــالً ب ــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة التقني  ٢/٦أُنــشئ فري

وقـد  . عـرب الوطنيـة    اجلرمية املنظَّمة     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    الصادر عن مؤمتر األطراف يف    
  . من عناصر املؤمترثابتاًعنصراً  أن يكون الفريق العامل ،٤/٣ يف مقرَّره ،قرَّر املؤمتر

ال التفاقيـة األمـم   ضـمان التنفيـذ الفعّـ   " املعنـون  ٦/١وطلب مؤمتر األطراف، يف قراره        -٢
، إىل مكتـب األمـم      "عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا          املنظَّمـة     اجلرمية املتحدة ملكافحة 

، ضـمن  )املكتـب واجلرميـة أو   املخـدِّرات  مكتـب : اختـصاراً (املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
مجلــة أمــور، أن يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل دعــم واســتكمال الــربامج واألنــشطة 

احتياجــات الــدول األعــضاء وأولوياهتــا يف جمــال     بنــاًء علــى  اضــيعية الوطنيــة واإلقليميــة واملو 
  .عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمة مكافحة

تنفيــذ األحكــام املتعلقــة "، املعنــون ٦/٤ علــى ذلــك، الحــظ املــؤمتر يف قــراره  وعــالوةً  -٣
، أنَّ املـساعدة  "عـرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة   باملساعدة التقنية يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      

التقنية هي جزء أساسي من العمل الذي يضطلع به املكتب من أجل مساعدة الـدول األعـضاء                 
  .على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذاً فعاالً

 جبـدول أعمـال اجتمـاع    اليت ال صلة هلا   املسائل    أنَّ املتكلّمني يف االجتماع  وذكر أحد     -٤
  . ينبغي أن تكون جزءاً من التقرير النهائيالفريق العامل ال
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    التوصيات  -ثانياً  
بأن ينظر املـؤمتر، خـالل دورتـه الـسابعة، يف اسـتهالل مناقـشات       فريق العامل   ال أوصى  -٥

بــشأن إمكانيــة قيــام الفريــق العامــل بوضــع ومتابعــة خطــة عمــل متعــّددة الــسنوات مــن أجــل      
  .اجتماعاته يف املستقبل

  .ق العامل أيضاً التوصيات املعروضة أدناهواعتمد الفري  -٦
    

   فرُّالتعاملساعدة واملمارسات اجليِّدة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال   - ألف  
    والشهود عليها ومحايتهم اجلرمية املنظَّمة على ضحايا

 إىل مـن االتفاقيـة،   ٢٦املمارسـات يف تنفيـذ املـادة        أفـضل   تتـشارك يف    ينبغي للدول أن      -٧
 لتخفيـف  : إتاحـة اإلمكانيـة  بـشأن  وخصوصاً أحكام تلك املـادة   منها٢٥ و ٢٤ب املادتني   جان

هم الـــذي يتعـــاون يف إجـــراءات التحقيـــق يف إحـــدى اجلـــرائم املـــشمولة عقوبـــة الـــشخص املـــتَّ
باالتفاقيـة؛ ومـنح احلـصانة مـن املالحقـة للـشخص الـذي يقـّدم عونـاً يف إجـراءات التحقيـق يف            

  .قيةجرمية مشمولة باالتفا
  . القضائيةينبغي للدول أن تنظر يف تدعيم تدابري احلماية داخل احملاكم وأثناء اإلجراءات  -٨
، ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء مرافق خاصة لتسجيل شهادات الـشهود املستـضعفني               -٩

  .األطفالمثالً  ومنهم
ل اإلجــراءات تــوفري الــدعم للــشهود املستــضعفني قبــلمكانيــة اإلينبغــي للــدول أن تتــيح   -١٠

 لـضحايا تقـدمي املـساعدة ل    مـدرَّبني علـى     وأثناءها، وأن يكونـوا مـصحوبني بأشـخاص         القضائية  
  .، ضمن مكاتب النيابة العامة، حسبما يكون مناسباًالشهودو

ــدول أن تنظــر يف    -١١ ــضحايا     ينبغــي لل ــساعدة لل ــى تقــدمي امل ــدرَّبني عل تعــيني أشــخاص م
  . حسبما يكون مناسباً،مكاتب النيابة العامةوالشهود ضمن 

والنيابــة العامــة ر تــدريباً متخصــصاً ملــوظفي أجهــزة إنفــاذ القــانون ينبغــي للــدول أن تــوفِّ  -١٢
  .والقضاء

يف ، آخـذة    املرحليـة دة ملخططـات احلمايـة      ينبغي للدول أن تنظر يف إرساء إجـراءات موحَّـ           -١٣
 مبـا   ،ف على تدابري احلمايـة املناسـبة      التعّرمن أجل   الشهود والضحايا   احلسبان املخاطر اليت يواجهها     

  .التصاالتا من تسهيالت هايف ذلك ُسبل اإلدالء بالشهادة بالفيديو وغري
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 لألخطــار الـيت َتَتهــدَّد كــل  ، حـسبما يكــون مناسـباً،  ينبغـي للــدول أن جتـري تقييمــات    -١٤
  . حجم املخاطر الواقعة عليهتعينيمن أجل مبفرده شاهد أو ضحية 

 الـشهود، وينبغـي     أن تنظر يف سّن تشريعات بشأن التنظيم الرقايب حلماية        ينبغي للدول     -١٥
واجلرميـة   املخـدِّرات  هلا أن تستعني بالقـانون النمـوذجي حلمايـة الـشهود، الـذي وضـعه مكتـب            

  .٢٠٠٨يف عام 
 فيهـا  يتلقّـى الـشهود  القـضايا الـيت    اإلسـراع يف معاجلـة      ينبغي للدول أن تـسعى جاهـدةً إىل           -١٦

  .احلماية
 املخـدِّرات    من املساعدة التقنية اليت يتيحها مكتـب       تنظر يف االستفادة  ينبغي للدول أن      -١٧

 األدوات والزيـارات الدراسـية واملـساعدة التـشريعية     مبـا يف ذلـك    بشأن محاية الشهود،    واجلرمية  
وصياغة التـشريعات، وكـذلك تـدريب أعـضاء النيابـة العامـة والقـضاة ومـوظفي أجهـزة إنفـاذ                     

  .القانون
واملـبلِّغني  لـضحايا والـشهود     املناسبة ل ماية  احلتدابري  تقتصر على توفري    ينبغي للدول أال      -١٨

وســائر ومــوظفي إنفــاذ القــانون لقــضاة وأعــضاء النيابــة العامــة واخلــرباء، بــل أن توفّرهــا أيــضاً ل
  .املشمولني يف اإلجراءات اجلنائية، وكذلك أفراد أسرهماألشخاص 

واجلرمية، وضمن حدود املـوارد      املخدِّرات   ، مبساعدة من مكتب   ذفِّينبغي للدول أن تن     -١٩
محايـة ضـحايا     لبناء القدرات مـن أجـل تثقيـف املـوظفني املعنـيني بـشأن                 برامجَ املوجودة حالياً، 

  .الشهودوخمططات محاية الطوعيني املبلِّغني محاية والشهود عليها، وكذلك ة املنظّماجلرمية 
رات واجلرميــة أن يعــّد دراســة عــن إضــفاء  دِّملتحــدة املعــين باملخــينبغــي ملكتــب األمــم ا  -٢٠

 مـوارد مـن     بتـوفُّر الصفة املؤسسية على برامج محاية الشهود يف الـدول األعـضاء، وذلـك رهنـاً                
  .خارج امليزانية

    
النيابة العامة واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ أعضاء إنشاء برامج لبناء قدرات   - باء  

     منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة ألغراضٍ،القانون
تعزيـز التنـسيق    ُسـبل   املمارسات اجليدة والتجـارب بـشأن       تتشارك يف   ينبغي للدول أن      -٢١

  .والتعاون بني السلطات الوطنية ذات الواليات املتداخلة
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ــدول و   -٢٢ ــبملكينبغــي لل ــة  املخــدِّرات ت ــة أن   واجلرمي ــة الدولي وســائر املنظمــات احلكومي
 املعلومـات املتعلقـة بأنـشطة املـساعدة التقنيـة مـن أجـل حتـسني         التشارك يف باستمرار إىل  تسعى

  .بغية تعزيز عالقات التآزر فيما بينهاتنسيق تلك األنشطة 
واجلرميـة، وضـمن     املخـدِّرات    بـرامج تدريبيـة، بتنـسيق مـع مكتـب         للدول وضع   ينبغي    -٢٣

ــوارد   ــاً حــدود امل ــصمَّمه حبــسب  ، املوجــودة حالي ــستفيدة  اف ــات امل ــذا . حتياجــات اجله ويف ه
الصدد، ميكن أن يكون استخدام دراسات احلالة واحملاكمات الصورية وغريهـا مـن التمرينـات               

أمــا بــشأن املــوظفني ونني؛ بعض املــوظفني املعّيــلــلتــدريب فّعالــة جــداً يف تــوفري االعمليــة وســيلة 
  .املهارات لتطوير فعاليةًأكثر اآلخرين فقد تكون مناقشات املوائد املستديرة وسيلة 

يف عمليـات إنـشاء شـبكات جديـدة تـضم           تنظر يف موضـوع املـشاركة       ينبغي للدول أن      -٢٤
 ،العدالة اجلنائيةاالختصاصيني املمارسني يف جمال     السلطات املركزية وأعضاء النيابة العامة وسائر       

قـوم املكتـب بتـسهيلها       الـيت ي   ،وتعزيز الشبكات املوجودة، وينبغـي هلـا أن تـدعم تلـك العمليـات             
 وينبغـي النظـر بعـني االعتبـار إىل تعزيـز التعـاون واألنـشطة                .ضمن إطار التعاون القضائي الـدويل     

  .املشتركة مع شبكة املعاهد التابعة لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ات املركزيـة مـن    بـني الـسلط   ومـشاورات ثنائيـة  ينبغي للـدول أن تـسهِّل عقـد لقـاءات         -٢٥

  . املواَجهةوالتحدياتاملتَّبعة أجل مناقشة املسائل العملية، مبا فيها املمارسات اجليدة 
 مـوارد   رهنـا بتـوفُّر   رات واجلرميـة، أن يـسهِّل،       دِّينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخ       -٢٦

ة، ملناقـشة املـسائل      اجتماعـات إقليميـة ودوليـة بـني الـسلطات املركزيـ            من خارج امليزانية، عقدَ   
  .العملية، مبا فيها املمارسات اجليدة املتَّبعة والتحديات املواَجهة

، ينبغي للـدول    طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية    يف أثناء وضع الصيغة النهائية ل       -٢٧
  . فيما بينهااملعنية أن تنظر يف إجراء مشاورات غري رمسية

مــوارد مــن خــارج  بتــوفُّر، رهنــاً ساعد الــدولأن يــواجلرميــة   املخــدِّراتينبغــي ملكتــب  -٢٨
دنيـــة ، اجلنائيـــة أو املورقـــة مناقـــشة عـــن مـــسؤولية األشـــخاص االعتبـــاريني بإعـــداد  امليزانيـــة،

  .اإلدارية أو
    

قة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة اَساملساعدة على مَن  - جيم  
     الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هباعرب اجلرمية املنظَّمة ملكافحة

ــسَّقة    واجلرميــة  املخــدِّرات ينبغــي ملكتــب   -٢٩ ــة من ــدول مبــساعدة تقني ــد ال أن يواصــل تزوي
  .التفاقية والربوتوكوالت امللحقة هباللضمان التنفيذ الفعَّال 
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 يواصــل تطبيــق، لــدى تقدميــه املــساعدة التقنيــة، أن واجلرميــة املخــدِّرات ينبغــي ملكتــب  -٣٠
ــواردة يف إ  ــادئ ال ــات   املب ــة املعون ــشأن فعالي ــاريس ب ، A/63/539(، وخطــة عمــل أكــرا   عــالن ب

، دومنا أّي مساس بتطورات جديـدة يّتفـق   ، وشراكة بوسان من أجل تعاون إمنائي فعَّال   )املرفق
  .اجملال الدويل يف هذا عليها اجملتمُع

التـدابري التـشريعية   بـشأن  عرفيـة  أن يوسِّـع قاعدتـه امل  واجلرميـة   املخـدِّرات  ينبغـي ملكتـب    -٣١
عرب الوطنية، بوسائل منـها إعـداد ورقـات مناقـشة            اجلرمية املنظَّمة    واإلدارية الرامية إىل مكافحة   

  . موارد من خارج امليزانيةبتوفُّر، وذلك رهناً اتفاقية اجلرمية املنظمةتتناول أحكام 
 االستقــصائية كــأداة للتقيــيم "أومنيبــوس"براجميــة تنظــر يف اســتعمال ينبغــي للــدول أن   -٣٢

 علــى، ون التــدابري املّتخــذةمجــع املعلومــات عــالــذايت مــن أجــل مــساعدة مــؤمتر األطــراف علــى 
  .لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هباالالزمة تقنية الساعدة امل حتديد
  امليزانيــة، مــوارد مــن خــارجبتــوفُّر، رهنــاً أن َيعقــدواجلرميــة  املخــدِّرات ينبغــي ملكتــب  -٣٣

، بنـاًء علـى     حلقات عمل سابقة للتصديق، وحلقات عمل خاصة بالتقييم الذايت، لصاحل الدول          
 االستقصائية وغريهـا مـن أدوات املـساعدة التقنيـة           "أومنيبوس" براجمية   طلبها، وذلك باستخدام  

  .ذات الصلة
ن خـارج امليزانيـة،      مـوارد مـ    بتـوفُّر واجلرمية أن يواصـل، رهنـاً        املخدِّرات   ينبغي ملكتب   -٣٤

وبـشأن مـسائل    والربوتوكوالت امللحقة هبا    استحداث أدوات للمساعدة التقنية بشأن االتفاقية       
وينبغـي للمكتـب، علـى    . املطلـوبني املساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم    مبا يف ذلك   متخّصصة،  

 :ة باالســمفــوعردارة املالبّوابــة اإللكترونيــة إلإعــداد وجــه اخلــصوص، أن يواصــل العمــل علــى  
، وذلـك  ")شـريلوك "بوابـة  (لجرميـة املنظمـة   املوارد اإللكترونيـة والقـوانني املـضادة ل   التشارك يف   

  .بناًء على العمل املنَجز يف إعداد خالصة قضايا اجلرمية املنظمة
 اجلرميــــة املنظَّمــــة تنفيــــذ اتفاقيــــةيف لــــدول الــــيت حتتــــاج إىل مــــساعدة تقنيــــة  ُتــــشجَّع ا  -٣٥

  .املساعدةواجلرمية تقدمي هذه  املخدِّرات إىل مكتبعلى أن تطلب ت امللحقة هبا والربوتوكوال
مـة، وبغيـة االسـتفادة علـى أفـضل حنـو        من اتفاقية اجلرمية املنظَّ   ٣٢ادة  عمالً بأحكام امل    -٣٦

واجلرميـة تعزيـز رؤيـة منهجيـة      املخـدِّرات  من املوارد املتاحـة، ينبغـي للـدول األطـراف وملكتـب         
ســتراتيجية الحتياجــات املــساعدة التقنيــة يف جمــال مناســقة التــشريعات الوطنيــة مــع   وشــاملة وا

 الدول األطراف والـدول املوقِّعـة بـضرورة    وُتذكَّر. الربوتوكوالت امللحقة هباأحكام االتفاقية و 
  .تاماًتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذاً 
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    تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
    تاح االجتماعافت  - ألف  

  مــن اجتماعــاً يف فيينــا فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة التقنيــة   قــد َع  -٣٧
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ إىل ٢٨
وعقــب كلمــة الــرئيس االفتتاحيــة، ). رومانيــا(جتمــاَع كريــستيان إيــستراته االوتــرأَّس   -٣٨

 األمـم   جـار غـري املـشروع، التـابع ملكتـب         ظمـة واالتّ  ألقى كلمةً رئيُس الفرع املعـين باجلرميـة املن        
  .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 االحتــاد ، النمــسا، النــرويج،باكــستان: وألقــى كلمــات ممثلــو الــدول األطــراف التاليــة   -٣٩
 أيــضاً ممثــل االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة   وألقــى كلمــةً. الروســي

  .ةطرف يف االتفاقي
    

    الكلمات  - باء  
 ممثلـو الـدول التاليـة       ، ألقـى كلمـات     مـن جـدول األعمـال      ٦ إىل   ٢  مـن  يف إطار البنود    -٤٠

ــة اجلرميــة املنظمــة األطــر ــة، اململكــة   ُع: اف يف اتفاقي مــان، فرنــسا، الواليــات املتحــدة األمريكي
ــوال، ا       ــراق، أنغ ــوار، كازاخــستان، الع ــصر، كــوت ديف ــا، م ــسعودية، روماني ــة ال الحتــاد العربي

إيطاليا، إندونيسيا، لبنـان،    الروسي، تركيا، املغرب، السلفادور، الربازيل، بنما، أنغوال، كينيا،         
وي، إســبانيا، األرجنــتني، اململكــة زويال البوليفاريــة، زمبــابوريــة فنـــباكــستان، املكــسيك، مجه
لقـى كلمـة أيـضاً    وأ. يرلندا الشمالية، سويـسرا، النمـسا، سـلوفاكيا    أاملتحدة لربيطانيا العظمى و   

  .ممثل االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرف يف االتفاقية
  . أيضاً املراقب عن اليابان، وهي دولة موقِّعة على االتفاقيةوألقى كلمةً  -٤١
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  
، ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨يف   يف جلسته األوىل، املعقـودة       ،أقرَّ الفريق العامل    -٤٢

  :التايلاألعمال جدول 
  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
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املــساعدة واملمارســات اجليِّــدة ومقارنــة التــشريعات الوطنيــة يف جمــال التعــرُّف   -٢  
  . ومحايتهموالشهود عليها اجلرمية املنظَّمة على ضحايا

إنــشاء بــرامج لبنــاء قــدرات أعــضاء النيابــة العامــة واجلهــاز القــضائي وأجهــزة    -٣  
  . منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزةإنفاذ القانون، ألغراضٍ

قة التـشريعات الوطنيـة مـع أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة               اسَـ َناملساعدة على مُ    -٤  
  .طنية والربوتوكوالت امللحقة هباعرب الو اجلرمية املنظَّمة ملكافحة

  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد التقرير  -٦  

      
    احلضور  - جيم  

 االحتـاد الروسـي،   : حضر اجتماع الفريق العامل ممثلو الـدول التاليـة األطـراف يف االتفاقيـة               -٤٣
باكــستان، إندونيــسيا، أنغــوال، أوكرانيــا، إيطاليــا،  أملانيــا، األرجنــتني، األردن، إســبانيا، إكــوادور، 

تركيـا،  ،  )املتعـددة القوميـات   -دولـة (الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنمـا، بورونـدي، بولنـدا، بوليفيـا            
جنـوب  اجلمهورية العربيـة الـسورية،      تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية،       

العــراق، الــصني،  شــيلي، أفريقيــا، رومانيــا، زمبــابوي، الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، سويــسرا،
ــان، غانــ  ــبني، ف  ُعم ــسا، الفل ــاال، فرن ـــا، غواتيم ــة(زويال ن ــة-مجهوري ــر،   ، )البوليفاري ــام، قط ــت ن فيي

كوسـتاريكا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، لكـسمربغ،      ا، ستان، كندا، كـوت ديفـوار، كولومبيـ     كازاخ
نيجرييا، نيكـاراغوا،    النمسا،   مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، النرويج،      ليتوانيا،  

 .هولندا، الواليات املتحدة

وحــضر االجتمــاع ممثلــون لالحتــاد األورويب، وهــو منظمــةُ تكامــل اقتــصادي إقليميــة      -٤٤
  .طرف يف االتفاقية

) اإلسـالمية -مجهوريـة (إيـران   :  على االتفاقيـة   الدولتني التاليتني املوقّعتني   مراقبون   مثّلو  -٤٥
  .اليابانو

، وهي دولـة غـري عـضو حتـتفظ ببعثـة مراقـب دائـم              فلسطني ممثلون لدولة وحضر أيضاً     -٤٦
  .لدى األمم املتحدة

  . قائمة بأمساء املشاركنيCTOC/COP/WG.2/2013/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٤٧
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    الوثائق  - هاء  
  .قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل ترد يف مرفق هذا التقرير  -٤٨
    

   ص املداوالتملخَّ  -رابعاً  
  املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال التعّرف   - ألف  

   والشهود عليها ومحايتهم اجلرمية املنظَّمة على ضحايا
أكتــوبر / تــشرين األول٢٨ة يف املعقــودنظــر الفريــق العامــل، خــالل جلــسته األوىل       -٤٩

 األعمـــال، بـــشأن املـــساعدة واملمارســـات اجليـــدة ومقارنـــة  مـــن جـــدول٢يف البنـــد ، ٢٠١٣
  .والشهود عليها ومحايتهم اجلرمية املنظَّمة التشريعات الوطنية يف جمال التعّرف على ضحايا

 األمانــة مــن مناقــشة، كانــت أمــام الفريــق العامــل ورقــة  ٢ومــن أجــل النظــر يف البنــد    -٥٠
(CTOC/COP/WG.2/2013/2).  

  .وقّدمت األمانة عرضاً إيضاحياً بالصوت والصورة. مة استهالليةوألقى الرئيس كل  -٥١
ــة     -٥٢ ــدول األطــراف التالي ــو ال ــسا،ُعمــان: وألقــى كلمــات ممثل ــات املتحــدة  ، فرن  ،الوالي

ــسعودية  ــة ال ــا،اململكــة العربي ــوار،   ،مــصر،  روماني ــراق،كازاخــستانكــوت ديف ــوال، الع    ، أنغ
  . تركيا،االحتاد الروسي

  .أيضاً املراقب عن اليابان، وهي دولة موقِّعة على االتفاقية وألقى كلمةً  -٥٣
ــدَّ وذ  -٥٤ ــتكلّمني أنَّةُكــر ع ــوانني       م ــها ق ــصدد، ومن ــذا ال ــوانني يف ه ــداهنم اعتمــدت ق  بل

ملكافحة االّتجار باألشخاص، تنّص على توفري تدابري وأُطُر قانونية ومؤّسـسية لتقـدمي املـساعدة               
ــة لــضحايا اجلرميــة   وذكــر بعــض املــتكلّمني اعتمــاد قــوانني يف   . والــشهود عليهــاوتــوفري احلماي

  .وغريها من اجلرائم اخلطرية اجلرمية املنظَّمة بلداهنم بشأن محاية شهود
املقتــضيات القانونيــة ذات الــصلة  علــى معلومــات عــن    مــتكلِّمني احلــضوَرةُ عــدَّوأَطلــع  -٥٥

يت تنطــوي علــى جــرائم خطــرية، حبقــوق الــضحايا والــشهود ومعاملتــهم ومحايتــهم يف القــضايا الــ
ــشهود، ســلَّ   . وخــصوصاً االّتجــار باألشــخاص  ــة الــضحايا وال ــدابري محاي ة ط عــدَّوفيمــا يتعلــق بت

مني الضوء على أمهية تدابري احلماية يف اإلجراءات القضائية، وخصوصاً اسـتعمال وصـالت              متكلِّ
  . استعمال الشاشاتالفيديو واإلدالء بالشهادة بالتداول بالوسائط اإللكترونية، وكذلك

 متكلّمني إىل تدابري احلماية اإلجرائية، ومنها مثالً تغيري أماكن اإلقامة وتغيري            ةُوأشار عدَّ   -٥٦
 هذه التدابري ينبغي هوية األشخاص، إىل جانب تدابري احلماية بواسطة الشرطة، وشّددوا على أنَّ        
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ك حاجة تستدعي معايرة مستوى احلماية       هنا ولوحظ أنَّ . أن تكون املالذ األخري الذي ُيلَجأ إليه      
  . والشهوداستناداً إىل املخاطر والتهديدات باألذى اليت ُيحَتمل أن يتعّرض هلا الضحايا

ط الضوء على أمهية وجود أشـخاص قـادرين علـى تقـدمي الـدعم إىل الـضحايا              كما ُسلِّ   -٥٧
ولـوحظ أنـه يف     . بة العامـة   أولئك األشخاص ميكن تعيينهم يف مكاتب النيا       وذُكر أنَّ . والشهود

بعــض البلــدان ميكــن أن يتلقّــى الــضحايا والــشهود األجانــب، يف احلــاالت الــيت تنطــوي علــى     
  .جرائم منظمة أو إرهاب، دعماً مالياً وأن حيصلوا على أذون إقامة ملّدة قد تبلغ سنة

 بـدعم مـن    ى دائمـاً   مع الضحايا من األطفـال ينبغـي أن ُتجـرَ          وُشّدد على أنَّ املقابالت     -٥٨
 ؛داً أن ُتسجَّل بالفيديو، مـن أجـل اجتنـاب تعّرضـهم لإليـذاء جمـدَّ               ، كما ينبغي  مدرَّبنيموظفني  
 إىل ذلـك قيـل إنـه ميكـن االسـتفادة مـن املـساعدة التقنيـة لتهيئـة غـرف مـزّودة بـأجهزة                  وإضافةً

تكلّمني وناقش عـّدة مـ  . الفيديو خصيصاً إلجراء املقابالت مع الضحايا والشهود من األحداث    
سية علـى بـرامج احلمايـة الـسّرية ضـمن إطـار وزارة العـدل          ؤسَّما إذا كان ينبغي إضفاء صفة م      

  .أو وزارة الداخلية أو هيئات مستقلّة أخرى
التوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل       ،ترد يف القسم ألف من الفصل الثاين أعـاله  و  -٥٩

  . من جدول أعماله٢يف إطار البند 
    

اء برامج لبناء قدرات أعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ إنش  - باء  
     منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة ألغراضٍ،القانون

/  تـشرين األول ٢٨نظر الفريق العامل، خـالل جلـستيه األوىل والثانيـة، املعقـودتني يف             -٦٠
 إنــشاء بــرامج لبنــاء قــدرات أعــضاء  مــن جــدول األعمــال، بــشأن٣، يف البنــد ٢٠١٣أكتــوبر 

 منـها تعزيـز التعـاون والتنـسيق       النيابة العامة واجلهاز القضائي وأجهزة إنفـاذ القـانون، ألغـراضٍ          
  .بني األجهزة

 األمانــة مــن مناقــشة، كانــت أمــام الفريــق العامــل ورقــة  ٣ومــن أجــل النظــر يف البنــد    -٦١
(CTOC/COP/WG.2/2013/3).  

  .وقّدمت األمانة عرضاً إيضاحياً بالصوت والصورة. استهالليةوألقى الرئيس كلمة   -٦٢
ــد      -٦٣ ــار البن ــشة يف إط ــاد املناق ــان   ٣وق ــاوِران التالي ــرئيس، احمل ــيت ترأســها ال ــاثرين : ، ال ك

  ).رومانيا(ورالوكا سيميون ) الواليات املتحدة(نيوكومب 
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 والربازيــل وبنمــا املغــرب والــسلفادور: وألقــى كلمــات ممثّلــو الــدول األطــراف التاليــة   -٦٤
  .وأنغوال ومصر وكينيا وفرنسا

  .وألقى كلمات أيضاً املراقب عن اليابان، وهي دولة موقّعة على االتفاقية  -٦٥
مون باملعلومات الواسعة اجملال الـيت قـّدمها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                ب املتكلِّ رحَّو  -٦٦

ــة    ــةباملخــدرات واجلرميــة عــن براجمــه العاملي ــ. مــةكافحــة اجلرميــة املنظَّ  إىل مالرامي ة ب عــدَّورحَّ
واجلرمية احملاكمـات الـصورية ضـمن إطـار أنـشطته            املخدِّرات   مني أيضاً باستخدام مكتب   متكلِّ

ــة  ــساعدة التقني ــوحظ. اخلاصــة بامل ــسِّقوا    نَّ أول ــة أن ين ــساعدة التقني ــدِّمي امل ــضروري ملق  مــن ال
  .أنشطتهم فيما بينهم اجتناباً للتداخل فيها

 زيــادة التنــسيق والتــشارك يف املعلومــات فيمــا بــني األجهــزة يَّن بعــض املــتكلّمني أنَّوبــ  -٦٧
ويف هــذا . الوطنيــة ينبغــي أن تكــون إحــدى األولويــات الرئيــسية يف التــصدي للجرميــة املنظمــة 

الــة تــشمل أعــضاء النيابــة مني الــضوء علــى أمهيــة وجــود شــبكات فعَّة مــتكلِّط عــدَّالــصدد، ســلَّ
  .ت املركزيةالعامة والسلطا

 ةعــدَّوفيمــا يتعلــق بالتعــاون الــدويل، وخــصوصاً املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، الحــظ      -٦٨
 بــشأن صــعوبات يف تلقــي اســتجابات لطلباهتــا الــسلطات املركزيــة تواجــه أحيانــاً مــتكلّمني أنَّ

ــة  ــة املتبادل ــسلطات املرك  مــسألة وُنوقــشت . املــساعدة القانوني ــة اجلمــع بــني أعــضاء ال ــة أمهي زي
دة والتحـّديات، وكـذلك     وأعضاء النيابة العامـة للتباحـث يف مـسائل عمليـة كاملمارسـات اجليِّـ              

 معهد آسيا والشرق األقصى ملنـع اإلجـرام         وذُكر أنَّ . االختالفات يف مقتضيات النظم القانونية    
  .ر دورات تدريبية يف جمال التعاون القانوينومعاملة اجملرمني يوفّ

التوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل           ،اء من الفصل الثالث أعـاله     يف القسم ب  وترد    -٦٩
  .٣يف إطار البند 

    
املساعدة على ُمناَسقة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة   - جيم  

    عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا اجلرمية املنظَّمة ملكافحة
 تــشرين ٢٩ و٢٨ه الثانيــة والثالثــة، املعقــودتني يف نظــر الفريــق العامــل، خــالل جلــستي  -٧٠

ــوبر /األول ــد ٢٠١٣أكتـ ــقة      ٤، يف البنـ ــى مناسـ ــساعدة علـ ــشأن املـ ــه، بـ ــدول أعمالـ ــن جـ  مـ
عــرب الوطنيــة  اجلرميــة املنظَّمــة التــشريعات الوطنيــة مــع أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا
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 األمانــة مــن مناقــشة، كانــت أمــام الفريــق العامــل ورقــة  ٤نــد ومــن أجــل النظــر يف الب  -٧١
(CTOC/COP/WG.2/2013/4).  

  . وقّدمت األمانة عرضاً إيضاحياً بالصوت والصورة.وألقى الرئيس كلمة استهاللية  -٧٢
 رالوكــا ســيميون  اوِرةُ، الــيت ترأســها الــرئيس، احملــ   ٤ يف إطــار البنــد   املناقــشةَتوقــاد  -٧٣

  ).رومانيا(
إيطاليا ومصر وكينيا وإندونيـسيا وتركيـا       : قى كلمات ممثّلو الدول األطراف التالية     وأل  -٧٤

وألقى كلمةً أيضاً ممثل االحتاد األورويب، وهـو منظمـة تكامـل اقتـصادي إقليميـة                . وبنما ولبنان 
  .طرف يف االتفاقية

  .وألقى كلمة أيضاً املراقب عن اليابان، وهي دولة موقّعة على االتفاقية  -٧٥
مــون علــى أمهيــة املــساعدة التقنيــة يف مناســقة التــشريعات مــع أحكــام         د املتكلِّأكَّــو  -٧٦

تكلّمني احلاجـة إىل    املـ  العديـد مـن   ويف هذا الصدد، ذكـر      . االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا   
اّتباع هنج نظامي يف مجع وتوحيد املعلومات عن التشريعات الوطنية من أجـل فهـم احتياجـات            

  .أولوياهتا فهماً تاماًالبلدان و
قة، وكـذلك للـصعوبات املواَجهـة، يف    مني وصفاً للنتائج الناجحة احملقَّ  ة متكلِّ وقدَّم عدَّ   -٧٧
ــُم ــة       ناَس ــشريعاهتم وسياســاهتم العام ــا ضــمن ت ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق قة أحكــام االتفاقي

ــة ــب    . الوطني ــتحدثها مكت ــيت اس ــة األدوات ال ــرزوا قيم ــها مــثالً   وا املخــدِّرات وأب ــة، ومن جلرمي
مـة،  موذجية بشأن مكافحة اجلرمية املنظَّمة، وخالصة قـضايا اجلرميـة املنظَّ          األحكام التشريعية الن  

ــة  ــوس"وبراجمي ــة   "أومنيب ــارف، املعروف ــة إلدارة املع ــة اإللكتروني : باالســم االستقــصائية، والبّواب
، الــيت ")شــريلوك"بّوابــة (املنظمــة التــشارك يف املــوارد اإللكترونيــة والقــوانني املــضادة للجرميــة   

ــتحدثها مكتـــب ــدِّرات اسـ ــة     املخـ ــذ االتفاقيـ ــة بتنفيـ ــشر املعلومـــات املتعلقـ ــة لتيـــسري نـ واجلرميـ
  .والربوتوكوالت امللحقة هبا من خالل قواعد بيانات السوابق القضائية والتشريعات

ليـة االسـتعراض يف     مني جتـارهبم اإلجيابيـة يف التقيـيم الـذايت وعم          واستذكر بعـض املـتكلِّ      -٧٨
سياق الربنامج التجريبـي الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، الـذي جـرى            

ويف هـذا اخلـصوص، نـّوه أحـد املـتكلّمني بأمهيـة عمليـة               . ٢٠١٢ وحـىت عـام      ٢٠١٠منذ عـام    
  صـلةٍ   وذلك حرصاً على إبقـاء الـدول علـى         ، بتقييم خارجي  التقييم الذايت اليت تكون مصحوبةً    

بالتطورات الراهنة، ال بالنـسبة إىل التـشريعات فحـسُب، بـل بالنـسبة إىل املؤسـسات املـشمولة                   
ــضاً ــتكلّمني أنَّ  . أي ــّدة م ــد ع ــة والربوتوكــوالت     وأكّ ــع أحكــام االتفاقي ــشريعات م  مناســقة الت
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امللحقــة هبــا هــي عمليــة متواصــلة وأهنــا، مــع شــّدة اســتهالكها للمــوارد وللوقــت، تثمــر نتــائج   
  .وسة دائمةملم
التوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل      يف القسم جيم من الفصل الثاين أعـاله،   وترد    -٧٩

  . من جدول األعمال٤يف إطار البند 
    

    مسائل أخرى  - دال  
ــودة يف       -٨٠ ــة املعق ــسته الرابع ــل، خــالل جل ــق العام ــشرين األول٢٩نظــر الفري ــوبر / ت أكت

  .أن املسائل األخرى من جدول أعماله، بش٥، يف البند ٢٠١٣
ومــن أجــل النظــر يف هــذا البنــد، كانــت أمــام الفريــق العامــل ورقــة غرفــة اجتماعــات     -٨١

  .دة السنوات من أجل الفريق العاملماً من الرئيس بشأن خطة عمل متعّدتتضّمن مقترحاً مقدَّ
يـات   الوال، باكـستان ، رومانيـا ،إيطاليـا : وألقى كلمـات ممثّلـو الـدول األطـراف التاليـة           -٨٢

  . زمبابوي، كندا، كينيا، مجهورية فنـزويال البوليفارية، املكسيك،املتحدة
  .وألقى كلمةً أيضاً املراِقب عن اليابان، وهي دولة موقّعة على االتفاقية  -٨٣
ر إطـاراً اسـتراتيجياً لنـواتج     خطة العمل املقترحة ميكن أن تـوفِّ    وبيَّن بعض املتكلّمني أنَّ     -٨٤

وإضـافةً إىل ذلـك، ميكـن أن تعـني علـى تنظـيم بنيـة املناقـشات وأوراق                   . امـل أنشطة الفريـق الع   
ــوارد         ــضل اســتخدام للم ــضمن أف ــداف، وت ــد األه ــى حتدي ــساعد عل ــية، وت ــات األساس املعلوم

  .االستقصائية" أمنيبوس"واألدوات، ومنها مثالً براجمية 
ا ال ينبغـي أن ُتعتـرب بـديالً        خطة عمل ُيتَّفَق عليهـ      أيَّ مون كثريون على أنَّ   د متكلِّ وشدَّ  -٨٥

عـــرب الوطنيـــة  اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــن آليـــٍة الســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة
 مــن االتفاقيــة؛ بــل ينبغــي بــاألحرى أن ٣٢والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، ُتنــشأ مبقتــضى املــادة 

  .ستعراضتكون عملية جتري على مسار مواز مع املناقشات املتعلقة بآلية اال
مني عن احلاجة إىل خطة عمل من هذا النحو، طـالبني مزيـداً مـن               وتساءل بعض املتكلِّ    -٨٦

ترسم اخلطوط الـيت ُتـؤطِّر مقترحـاً مـن      من شأهنا أن    املعلومات خبصوص املبادئ التوجيهية اليت      
ة آخرون عن قلق خبصوص التبعات املالية اليت تترّتـب علـى خطـ          مون  وأعرب متكلِّ . هذا النحو 

عمل من هذا النحو وخبصوص اجلدوى العملية من عقد مناقشات متعّمقة مـن النـوع املتـوّخى        
  .يف املقترح، وذلك بالنظر إىل املوارد املتاحة للفريق العامل
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 املقتـرح يف هـذه      ل إىل قـرار بـشأن     مون كثريون على أنـه سيـصعب التوصُّـ        فق متكلِّ واتَّ  -٨٧
 مزيد مـن الوقـت للنظـر يف هـذا املقتـرح، وعلـى أنـه ميكـن                    الدول حتتاج إىل   املرحلة، وعلى أنَّ  

  .مواصلة املناقشات يف مرحلة الحقة
  .٥ التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف إطار البند  أعاله،٥ يف الفقرة وترد  -٨٨
    

    اعتماد التقرير  -خامساً  
 العامـل، يف حـني   أثار بعض الدول األطراف مسألة مـشاركة اجملتمـع املـدين يف الفريـق               -٨٩

  .أعادت دول أخرى تأكيد اعتراضاهتا على مناقشة هذه املسألة وعلى إدراجها يف التقرير
 بــصيغته املعدَّلــة  التقريــَر، اعتمــد الفريــُق العامــل٢٠١٣ُأكتــوبر / تــشرين األول٣٠يف   -٩٠

  .(CTOC/COP/WG.2/2013/L.1))  الثالث والفصل اخلامسإىلالفصول من األول (شفهياً 
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    املرفق
  قائمة الوثائق املعروضة على الفريق العامل

  

  رقم الوثيقة
بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

CTOC/COP/WG.2/2013/1جدول األعمال املؤقت وشروحه  )ب(١  
CTOC/COP/WG.2/2013/2دة ورقة مناقشة من األمانة عن املساعدة واملمارسات اجليِّ  ٢

 يف جمال التعّرف على ضحاياومقارنة التشريعات الوطنية 
  والشهود عليها ومحايتهماجلرمية املنظَّمة 

CTOC/COP/WG.2/2013/3ورقة مناقشة من األمانة عن إنشاء برامج لبناء قدرات   ٣
 أعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون

CTOC/COP/WG.2/2013/4ة على مناسقة ورقة مناقشة من األمانة عن املساعد  ٤
 التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااجلرمية املنظَّمة 
CTOC/COP/WG.2/2013/CRP.1  Summary of responses to the omnibus self-assessment 

checklist 

CTOC/COP/WG.2/2013/CRP.2  Proposal for a multi-year workplan for the Working Group 

on Technical Assistance 

  
 


