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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٢-١٨فيينا، 
  *ؤقتامل من جدول األعمال ٣والبند ) أ( ٢البند 

  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية اتفاقيةاستعراض تنفيذ 
  :املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا

    األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اتفاقية
   األمم املتحدة اتفاقيةالنظر يف اآلليات احملتملة الستعراض تنفيذ 

        ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا
  استحداث أدوات جلمع املعلومات من الدول عن تنفيذ     

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  اتفاقية
      قة اوالربوتوكوالت امللح

      تقرير األمانة    
    املوضوع خلفية  -أوال  

فحـة اجلرميـة   األمم املتحـدة ملكا  اتفاقيةمن  ٣٢من املادة  ١حسبما هو مبين يف الفقرة   -١
األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة     اتفاقيةأُنشئ مؤمتر األطراف يف  )1١(،املنظمة عرب الوطنية

الدول األطراف علـى مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       عرب الوطنية من أجل حتسني قدرة 
معرفـة مبـا   أن يكتسـب  لمـؤمتر  لهلـذه الغايـة، ينبغـي    حتقيقا و .واستعراضه تفاقيةوتعزيز تنفيذ اال

───────────────── 
  *  CTOC/COP/2010/1.  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  



 

2 V.10-55532 

 

CTOC/COP/2010/10 

ذلك بـ  قيامهـا ومبـا تواجهـه مـن صـعوبات يف      تفاقيةالدول األطراف من تدابري لتنفيذ اال تتخذه
املـؤمتر   علـى أن تـزود الـدولُ األطـراف    تـنص   تفاقيـة االفـإن   ومن مث .)٣٢من املادة  ٤الفقرة (

مبعلومات عن براجمها وخططهـا وممارسـاا، وعمـا تتخـذه مـن تـدابري تشـريعية وإداريـة لتنفيـذ          
   .)٣٢من املادة  ٥الفقرة ( تفاقيةاال
ــر اســتجابةً  قــد أُعــدو  -٢  لتوصــية صــدرت عــن اجتمــاع اخلــرباء املعــين باآلليــات    هــذا التقري

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، الـذي عقـد يف       اتفاقيةاحملتملة الستعراض تنفيذ 
  .))د( ٨الفقرة  ،(CTOC/COP/EG.1/2010/3 ٢٠١٠يناير/كانون الثاين ٢٦و ٢٥فيينا يومي 

قـد  يـة  األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطن    اتفاقيةمؤمتر األطراف يف كان و  -٣
ــرره اعتمــد  ــام    ،١/٢مق ــودة يف ع ــه األوىل املعق ــذي ، ٢٠٠٤يف دورت ــه طلــب ال ــة في إىل األمان

وضــع وفقــا لتوجيهــات مــؤمتر  مســتخدمةً لــذلك الغــرض اســتبيانا ي  ،العامــة أن جتمــع معلومــات 
جلمـع معلومـات مـن الـدول األطـراف      أن يسـتخدم  االسـتبيان  ومن مث فإن القصد من  .األطراف

إىل تشــريعات التجــرمي  ،مــن مجلــة أمــور ،امج عمــل مــؤمتر األطــراف الــذي تطــرقيف ســياق برنــ
 تفاقيــةبشــأن االمنــها واحــد : أُعــدت يف ايــة املطــاف ثالثــة اســتبياناتقــد و .والتعــاون الــدويل

بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار      (وآخران بشـأن كـل مـن الربوتوكـولني النافـذين آنـذاك       
ميـة املنظمـة   األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلر    تفاقيـة اء واألطفال، املكمل الباألشخاص، وخباصة النس

وبروتوكول مكافحة ريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمـل          )2٢(،عرب الوطنية
(فحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة  األمم املتحدة ملكا تفاقيةال

3

 ١/٢ع املـؤمتر، يف مقـرره   وسـ مث  .))٣
، برنامج عملـه ليضـم جمموعـة ثانيـة مـن املواضـيع،       ٢٠٠٥يف عام  مده يف دورته الثانيةالذي اعت

ة بالتعـاون يف جمـال إنفـاذ    قـ ظمـة عـرب الوطنيـة واملسـائل املتعل    اجلرمية املنقضايا مبا فيها التحقيق يف 
ة القوانني واملساعدة ومحاية الضحايا والشـهود وتشـريعات التجـرمي املتعلقـة بربوتوكـول مكافحـ      

صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمـل      
ووفـق هـذه الواليـة املوسـعة، متّ      )4٤(.فحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة     األمم املتحدة ملكا تفاقيةال

ها دورة اإلبـالغ  الصـكوك الثالثـة الـيت تناولتـ    تشـمل  ، ثالثـة منـها   إضافية إعداد أربعة استبيانات
كلــها ســتبيانات الهــذه او .يتنــاول بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وواحــد  ،األوىل

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد   )٢(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الد   )٣(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، الد   )٤(  
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ــة  ــة     متاحـــ ــدرات واجلرميـــ ــدة املعـــــين باملخـــ ــم املتحـــ ــبكي ملكتـــــب األمـــ ــع الشـــ ــى املوقـــ علـــ
)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/questionnaires.html(.  
لـدعم عمليــة اإلبـالغ يف إطــار   اسـتحدثت  علومـات الــيت  واسـتنادا إىل أسـاليب مجــع امل   -٤

طلب فريق اخلرباء احلكوميني العامـل املؤقـت املفتـوح     )5٥(،ملكافحة الفساداألمم املتحدة  اتفاقية
         العضوية املعين باملساعدة التقنيـة إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يعـد

يف شكل قائمـة مرجعيـة حاسـوبية مؤقتـة     تكون  ،جلمع املعلوماتستعمال االوسهلة أداة فعالة 
)CTOC/COP/2008/7(.   وكـان اهلــدف االسـتفادة مــن تكنولوجيـا املعلومــات   ى يقتضــي املتـوخ
 .مكافحـة اجلرميـة املنظمـة    اتفاقيـة االت احلديثـة وتبسـيط االلتزامـات اإلبالغيـة مبوجـب      التصوا
هـي  (يف صـيغتها النهائيـة بـثالث لغـات     قييم الـذايت  اخلاصـة بـالت  وضـعت القائمـة املرجعيـة    قد و

رسلت يف مرحلة الحقـة إىل الـدول   أُمث  ،٢٠٠٨مايو /يف أيار) اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية
   )6٦(.والدول املوقِّعة عليها تفاقيةطراف يف االاأل
ؤمتر مــكــل مــن أوجــه التشــابه بــني واليــيت مجــع املعلومــات املنبثقــتني عــن وبــالنظر إىل  -٥

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومـؤمتر الـدول األطـراف     اتفاقيةاألطراف يف 
استكشـاف إمكانيـة اسـتحداث قائمـة مرجعيـة      ر تقـر األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  اتفاقيةيف 

األوليـة قـد    عمليـات التقيـيم الـذايت   وكانـت   .االتفـاقيتني  اشـاملة لكلتـ  للتقيـيم الـذايت   حاسوبية 
أن املعلومــات أظهــرت التشـابه بــني عــدد مـن أحكــام الصـكّني و   أوجــه سـلّطت األضــواء علـى   

متـزامن يف عمليـة اإلبـالغ يف إطـار     علـى حنـو   عن تنفيذ تلك األحكـام ميكـن اسـتعماهلا     امعة
ذلك متّ اســـتحداث براجميـــة حاســـوبية مفصـــلة وشـــاملة للتقيـــيم الـــذايت ووفقـــا لـــ .االتفـــاقيتني

مكافحة الفسـاد   اتفاقيةتطلبات اإلبالغ مبقتضى الوفاء مببغية ) "ستقصائية اجلامعةلدراسة االا"(
مـع اإلعـراب   وأحـاط مـؤمتر األطـراف علمـاً      .مكافحة اجلرميـة املنظمـة وبروتوكوالـا    اتفاقيةو

مكتــب األمـم املتحــدة املعــين  الـيت يبــذهلا  هـود مجــع املعلومــات  جب ٤/١يف مقــرره عـن االرتيــاح  
  .ملخدرات واجلرمية من أجل استحداث أداة حاسوبية للتقييم الذايتبا
ــةأُجنــز اجلــزء اخلــاص ب قــد و  -٦ ــة   اتفاقي يف  أقــرواحلاســوبية، مكافحــة الفســاد مــن الرباجمي

 /تشـرين الثـاين   ١٣إىل  ٩الدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف، الـيت عقـدت يف الدوحـة مـن         
  .٢٠٠٩نوفمرب 

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )٥(  
ة املرجعية اخلاصة بالتقييم الذايت متاحة من خالل املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات القائم  )٦(  

  .(www.unodc.org/unodc/en/treaties/assessment-list.html) واجلرمية
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ستقصــائية وضــع الدراســة االعــن  حديثـة العهــد قريــر علــى معلومــات وحيتـوي هــذا الت   -٧
اجلرميـة املنظمـة    تفاقيـة اجلامعة واجلهود الـيت بـذلت مـن أجـل تكييفهـا مـع السـمات اخلاصـة ال        

تنفيذ التوصيات ذات الصـلة الصـادرة عـن    عن كما أنه حيتوي على معلومات  .وبروتوكوالا
األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      اتفاقيةملة الستعراض تنفيذ اجتماع اخلرباء املعين باآلليات احملت

  .املنظمة عرب الوطنية
    

    هاالتعديالت عليستقصائية اجلامعة والدراسة االإعداد   -ثانيا  
    ستقصائية اجلامعةاألهداف والسمات اخلاصة بالدراسة اال  -ألف  

ــة وتفاعليــة وستقصــائية اجلامعــة علــى شــكل براجميــة فع  صــممت الدراســة اال  -٨  ســهلةال
 اتفاقيــةاالسـتعمال مـن شــأا أن تسـهل علــى الـدول االضــطالع بالتزاماـا اإلبالغيــة مبقتضـى       

هـذه الرباجميـة للـدول    وتتـيح   .مكافحـة الفسـاد   اتفاقيـة مكافحة اجلرمية املنظمة وبروتوكوالا و
يم تشــريعاا تقيــلمرجعيــة للتقيــيم الــذايت، مــن خــالل تصــميمها علــى شــكل قائمــة األطــراف، 

تحديـد احتياجـات   كـذلك ل متثال للصكوك املذكورة أعاله، ومدى االمن أجل معرفة الوطنية 
ــة و   ــة والقانوني ــة  ـوميكــن تنــ  .املمارســاتالتشــارك يف أفضــل  املســاعدة التقني ــذه الرباجمي   زيل ه

ــة    ــدرات واجلرميـــــ ــدة املعـــــــين باملخـــــ ــبكي ملكتـــــــب األمـــــــم املتحـــــ  مـــــــن املوقـــــــع الشـــــ
)www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/software-omnibus.html(.  
ة لكـل حكـم قيـد    تصفّح صـفحات عـد   مجيبنيلل اجلامعةستقصائية الالدراسة اوتتيح   -٩

وتقـدم تعـاريف املصـطلحات احملـددة      .وتشتمل الصفحة األوىل على نص احلكـم  .االستعراض
سلسـلة مـن    يـبني طرح على اوي .خاصة باألجزاء ذات الصلة من األدلة التشريعية روابطعرب 

وحســب اجلــواب، يــتم توجيــه  .كــان احلكــم قــد نفّــذ ذااألســئلة حــول كــل حكــم، بــدءاً مبــا إ
ويف حال اعتمـاد بعـض القـوانني أو التـدابري بشـأن هـذا احلكـم         .عرب أسئلة أخرى عدة يبنيا

مـن التشـريعات   فرصة لتقدمي املعلومـات، مثـل مقتطفـات     مجيبنياخلاضع لالستعراض، تتاح لل
ذت تنفيـذاً  الوطنية ذات الصلة وأمثلـة عـن تلـك احلـاالت عنـدما تكـون تلـك األحكـام قـد نفِّـ          

  .ناجحاً
ــط نطــاق احلكــم قيــد            -١٠ ــوانني أو تــدابري تشــمل جزئيــا فق ــاد الــدول ق ويف حــال اعتم

 مجيــبنيصــلة، تســمح الدراســة لل ذي حــال عــدم اعتمــاد قــانون أو تــدبري  أو يف ،االســتعراض
عتزمــون الصــعوبات الــيت واجهوهــا عنــد التنفيــذ وتــدعوهم إىل عــرض اخلطــوات الــيت ي  بشــرح

 اختيـار  يـبني وبإمكـان ا  .يف إطـار جـدول زمـين حمـدد بغيـة جتـاوز هـذه الصـعوبات        القيـام ـا   
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أنواع املساعدة القانونية والتقنية اليت حتتاج إليها حكومام من قائمة من األنشطة الـيت تشـمل   
أن مـن شـأا   لدراسـة االستقصـائية اجلامعـة    فـإن ا لـذلك   .التنفيـذ يف  ةالشـائع معظم التحـديات  

يف التنفيـذ واالحتياجـات مـن املسـاعدة     عـن الثغـرات   متكّن املؤمتر من احلصول على معلومـات  
لتقنية؛ وسيؤدي سد هذه الثغرات وتلبية هذه االحتياجات إىل حتسني امتثـال الـدول ألحكـام    ا

  .اجلرمية املنظمة وبروتوكوالا اتفاقية
وظيفية تتيح اـال للـدول بـأن جتيـب     وتشتمل الدراسة االستقصائية اجلامعة على مسة   -١١
إضـافة إىل توفريهـا للوقـت علـى     وتقـدم هـذه السـمة،     .األسئلة على أساس أجوبة منوذجية عن
ل يبنياوتشتمل الدراسـة أيضـاً علـى     .حتليلهامن مث ، تناسقاً أكرب يف شكل األجوبة، مما يسه

نذر امكافحـة الفسـاد    اتفاقيـة عندما تكون املعلومات بشـأن أحكـام    يبنيأداة إحالة مرجعية ت
يف إطـار خمطـط إبالغـي    مـن قبـلُ   عـت  مكافحة اجلرمية املنظمـة وبروتوكوالـا قـد جم    اتفاقيةو

أخرى وميكن استخدامها الستكمال تقارير التقيـيم الـذايت ملكتـب األمـم املتحـدة       تفاقيةتابع ال
مـن  صـكا دوليـا    ٦٧وحتتوي الدراسة على إحاالت مرجعية بشأن  .املعين باملخدرات واجلرمية

صـالحيات  تنـدرج ضـمن    والصكوك دولية متصلة بالفساد  ٦باجلرمية و الصكوك ذات الصلة
  .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

ــأن هنالــك  و .ظهــاوحفوميكــن بســهولة تعــديل املعلومــات املدخلــة     -١٢ أجهــزة تســليما ب
املعلومات عن املسائل املتناولة يف بعض الـدول، تتـيح الدراسـة ألشـخاص خمـتلفني      تقدم خمتلفة 

وميكــن حفـظ التقريــر   .دمج أجوبتــهم يف مرحلـة الحقـة  أن يعملـوا علـى أجــزاء خمتلفـة، وأن تـ    
وعنـد اسـتالم مكتـب األمـم      .املنبثق عن الرباجمية يف صـورة ملـف وإرسـاله بالربيـد اإللكتـروين     

املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة تقـارير التقيـيم الـذايت، تـدخل املعلومـات يف قاعـدة بيانـات          
  .يبنيقدمي الردود برمتها مسألة سهلة بالنسبة إىل اإلكترونية مما جيعل عملية اإلبالغ وت

    
  السمات اخلاصة  بيانت اليت أُدخلت لتعديالعملية التشاور والت  - باء  

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  تفاقيةال
    والربوتوكوالت امللحقة ا

 ،ة بعمليـة تشـاور واسـعة النطـاق    قام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـ        -١٣
وقـام   .بغية ضمان صحة هـذا النـهج واملنهجيـة املتبعـة يف وضـع الدراسـة االستقصـائية اجلامعـة        

مكافحــة الفســاد يف   اتفاقيــةتصــلة باملعناصــر الخــرباء دوليــون باســتعراض مســات الدراســة و    
 دعـا مكتـب  و .٢٠٠٩سـبتمرب  /وأيلـول  ٢٠٠٨مـارس  /مناسبات ثالث خالل الفترة بـني آذار 
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إىل أن ختترب تطبيق هـذه   ٢٠٠٩مارس /األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية الدول يف آذار
الرباجميـة  فاسـتجابت سـبع وثالثـون دولـة هلـذه الـدعوة واختـربت         .الدراسة على أساس طوعي

  .٢٠٠٩ هيوني/مارس وحزيران/بني آذار
ضــمن  ، باملخــدرات واجلرميــةوعمــل فريــق مــن مــوظفي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   -١٤

ــة  ــوارد املتاحـ ــى ت ،املـ ــديلعلـ ــة ال   عـ ــمات اخلاصـ ــق السـ ــة وفـ ــةالدراسـ ــة   تفاقيـ ــة املنظمـ اجلرميـ
وبروتوكوالا، بناء على طلب قُدم خالل اجتماع اخلرباء املعـين باآلليـات احملتملـة السـتعراض     

وص بإعـادة صـياغة   وقام الفريق على وجـه اخلصـ   .)CTOC/COP/EG.1/2010/3( تفاقيةتنفيذ اال
كمـا فصـل الفريـق قائمـة      .وأدخل أسـئلة جديـدة لتوضـيح املعلومـات املنشـودة      ،بعض األسئلة

ووضع عنوانا قبل كل فقرة وفقـرة فرعيـة    ،احتياجات املساعدة التقنية بشأن كل من األحكام
ب التغــيريات مــع إيــالء االعتبــار الواجــ  كــلوأُدخلــت  .قيــد االســتعراض بغيــة تســهيل قراءــا 

الـيت سـبق ملـؤمتر الـدول األطـراف      الطلب للحفاظ على االتساق مع تلك األجزاء من استمارة 
  .أقرهامكافحة الفساد أن  اتفاقيةيف 
حـة للدراسـة   إبداء تعليقاا علـى الصـيغة املنقَّ  إىل  ٢٠١٠ هيولي/الدول يف متوزودعيت   -١٥
ــة بشــأن   اال ــةستقصــائية اجلامع ــة املن  اتفاقي ــا مكافحــة اجلرمي ــة وبروتوكوال ــتخدمت  .ظم واس

ــدول، كمــا حصــل خــالل         ــرة التشــاور مــع ال ــة خــالل فت ــة األصــلية للرباجمي الصــيغة اإلنكليزي
وسـتترجم الرباجميـة إىل لغـات األمـم املتحـدة       .مؤمتر الـدول األطـراف  الذي قام به ستعراض الا

كـون الصـيغة النهائيـة    ومـن املتوقـع أن ت   .بعد أن يوافق مـؤمتر األطـراف عليهـا   األخرى الرمسية 
  .٢٠١١ستقصائية اجلامعة متوافرة باللغات الرمسية الست حبلول منتصف عام للدراسة اال

    
    األنشطة التروجيية  - جيم  

ــة         -١٦ ــع اجلرميــة والعدال ــة من ــدورة التاســعة عشــرة للجن متّ تنظــيم حــدث جــانيب خــالل ال
، ــدف إتاحــة فرصــة    ٢٠١٠مــايو  /أيــار  ٢١إىل  ١٧مــن  يف فيينــا  اجلنائيــة، الــيت انعقــدت    

مكافحـة اجلرميـة    اتفاقيـة تلك اجلوانـب املتصـلة ب   وخصوصاًللمشاركني للتعرف على الرباجمية، 
ــل خــالل اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين باال     .املنظمــة وبروتوكوالــا  ــم حــدث مماث جتــار ونظّ

وكــان هــذان  .٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ٢٩إىل  ٢٧باألشـخاص الــذي انعقــد يف فيينــا مــن  
مناسبة خلرباء مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة للتحـدث مـع       اجلانبيان احلدثان 

لقد أظهر املمثلون محاسـا كـبريا حيـال    و .ممثلي الدول األعضاء اليت مل تف بالتزاماا اإلبالغية
الـذي أحرزتـه يف تنفيـذ     لـدول الـيت تقـوم بتقيـيم ذايت للتقـدم     لالدراسة وأدركوا فائدا احملتملة 

وبـالرغم مـن الـردود اإلجيابيـة، سـلّطت وفـود        .مكافحة اجلرمية املنظمـة وبروتوكوالـا   اتفاقية
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قـدرا  عـدم كفايـة   اإلبالغ عن التقييم الذايت مما يعرقل مقدرا يف جمال عدة األضواء على أن 
لى التعـاون غـري الكـايف بـني     وكذلك متّ التشديد ع .عدد املوظفنيومجع املعلومات بالنسبة إىل 

  .الوكاالت على الصعيد الوطين
    

    ستنتاجات والتوصياتاال  -ثالثا  
األمــم املتحــدة  اتفاقيــةيف اجتمــاع اخلــرباء املعــين باآلليــات احملتملــة الســتعراض تنفيــذ     -١٧

مــن  ملكافحــة اجلرميــة املنظّمــة عــرب الوطنيــة، تقــرر أن تســتخدم املعلومــات الــيت تقــدمها الــدول 
ستقصـائية اجلامعـة كأسـاس ألي آليـة اسـتعراض مسـتقبلية       خالل القائمة املرجعية والدراسة اال

)CTOC/COP/EG.1/2010/3 إىل وهلــذا الغــرض، قــد يرغــب املــؤمتر يف أن يطلــب     .)٦، الفقــرة
مكافحـة اجلرميـة املنظمـة وبروتوكوالـا      اتفاقيـة املعلومات بشأن تنفيـذ  أحدث الدول أن توفّر 

وميكـن لالسـتبيانات الـيت أكملتـها الـدول       .ستقصـائية اجلامعـة  ل اسـتخدام الدراسـة اال  من خال
وميكـن لألمانـة أن حتيـل االسـتبيانات      .املعلومـات لتحـديث  يف السابق أن تشكّل أساسا مفيـدا  

أن أقـر  ويف حـال   .سابقا من الـدول إىل البعثـات الدائمـة، بنـاء علـى طلبـها       االيت حصلت عليه
ستقصـائية اجلامعـة، سـتكون الـدول األطـراف قـادرة علـى اسـتخدامها فـورا          اسة االاملؤمتر الدر

  .بصيغتها اإلنكليزية
وما زالت عملية اإلبالغ عـن التنفيـذ متثـل عبئـا علـى عـدد مـن الـدول الـيت تفتقـر إىل             -١٨

نات علـى االسـتبيا   يبنيالقدرات البشرية أو اإلدارية أو التقنية الالزمة، كما أوضح كثري من ا
والقــوائم املرجعيــة وكــذلك اخلــرباء الوطنيــون الــذين حضــروا األحــداث اجلانبيــة الــيت قُــدمت    

وقـد يرغـب املـؤمتر يف أن يطلـب تـوفري املـوارد البشـرية         .ستقصـائية اجلامعـة  خالهلا الدراسة اال
مــع وخصوصــاً كــي تقــدم للــدول املســاعدة يف إعــداد تقــارير التقيــيم الــذايت،  للألمانــة لكافيــة ا

وارد مزيـداً مـن التقـدم    هـذه املـ  وميكـن أن يضـمن تـوفري     .ستقصائية اجلامعـة إطالق الدراسة اال
حتقّقه الدول يف االمتثال لاللتزاماا اإلبالغيـة وأن يسـمح للمـؤمتر بـأن حيصـل علـى معلومـات        

  .وبروتوكوالا تفاقيةأكثر اكتماال يستند إليها يف استعراض تنفيذ اال
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