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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥فيينا، 
   من جدول األعمال٥البند 

      املساعدة التقنية
      مشروع قرار مقدَّم من رئيس فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية    
ة اجلرمية  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحيفتنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية     

       عرب الوطنيةنظَّمةامل
   عرب الوطنية،نظَّمةإنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  

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

   تنفيذاً فعَّاالً،)١( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبانظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
 بالعمــل الــذي قــام بــه فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة    وإذ يرحِّــب  
  التقنية،

كـوميني العامـل املعـين باملـساعدة         فريق اخلـرباء احل    اليت اعتمدها التوصيات  ُيقرُّ    -١  
 أثنـاء دورة املـؤمتر الـسادسة،        ،٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٧يف   يف اجتماعه املعقود     التقنية

  مرفقة هبذا القرار؛اليت هي و
، الـذي   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧، املـؤرَّخ    ٤/٣ مقـرَّره    يؤكِّد جمدَّداً   -٢  

  اً ثابتاً من عناصر املؤمتر؛فريق العامل عنصرالقرَّر فيه أن يكون 
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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    املرفق
فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة اليت اعتمدها توصيات ال    

      ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١٧ يف اجتماعه املعقود يف التقنية
  :إنَّ فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية  

  عـرب الوطنيـة    نظَّمـة ميـة امل  ملكافحـة اجلر  استراتيجيات   على صوغ     الدولَ يشجِّع  )أ(  
  :، من أجلتشمل مجيع األجهزة احلكومية

  ؛تعزيز التنسيق احلكومي الداخلي  ‘١‘  
  ؛ عرب الوطنية من طابع دائب التغيُّرنظَّمةسم به مجاعات اجلرمية املي ملا تتَّالتصّد  ‘٢‘  
  ؛نظَّمةعات اإلجرامية املألنشطة اجلماإذكاء وعي الناس باآلثار السلبية   ‘٣‘  
مناقـشات، تـشمل    القادم للفريق العامل      أن تنظِّم لالجتماع    إىل األمانة  يطلب  )ب(  

  :مناظرات، حول املواضيع التالية
  ؛نظَّمةإنشاء فرق عمل مشتركة بني الوكاالت ملكافحة اجلرمية امل  ‘١‘  
يف الوطنيـة   تـشريعات   إجراء مقارنة بـني ال    وجيدة  توفري مساعدات وممارسات      ‘٢‘  

  ومحايتهم؛عليها والشهود  نظَّمةاجلرمية امللتعرُّف على ضحايا اجمال 
إنــشاء بــرامج لبنــاء قــدرات أعــضاء النيابــة العامــة واجلهــاز القــضائي وأجهــزة    ‘٣‘  

  ؛يز التعاون والتنسيق بني األجهزةإنفاذ القانون، ألغراض منها تعز
  استحداث أدوات لتقييم اخلطر اإلجرامي؛  ‘٤‘  

املساعدة على مناسقة التشريعات الداخليـة مـع أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة                ‘٥‘    
  )٢( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛نظَّمةملكافحة اجلرمية امل

  :ما يلي الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل يدعو  )ج(  
ين تـــوفري املـــوارد الالزمـــة ملـــا يبذلـــه مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــ أن تواصـــل   ‘١‘  

تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          لتعزيـز   باملخدرات واجلرميـة مـن جهـود        
   عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛نظَّمةاجلرمية امل

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(  
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أن تواصل تقـدمي مـساعدات منـسَّقة مـن خـالل القنـوات املوجـودة، مبـا فيهـا                      ‘٢‘  
  املنظمات الدولية واإلقليمية وبرامج املساعدة الثنائية؛

 الــدول واملنظمــات الدوليــة إىل تقيــيم جهــود املــساعدة التقنيــة وقيــاس    يــدعو  )د(  
أثـر  ، وكـذلك  تلـك اجلهـود وفعاليتـها     وتقييم نتائجها، بغية حتقيق الدرجة القصوى من تنـسيق          

ــة امل    ــشبكات نظَّمــةتلــك اجلهــود يف مكافحــة اجلماعــات اإلجرامي ــة  وال ــصلة هبــا،  اإلجرامي املت
  .اجملاليف هذا اجليدة ات الدولية على تقاسم املمارسات ع الدول واملنظمويشجِّ

 


