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 الدورة الثالثة     
 ٢٠٠٦أكتوبر      / تشرين األول       ١٨-٩فيينا،     
 * من جدول األعمال املؤقت               ٦البند    

   املساعدة التقنية
   أنشطة املساعدة التقنية   
   ورقة عمل أعدا األمانة          

 ملخص   
 ملكافحة اجلرمية   حتظـى املسـاعدة التقنـية بـدور مركـزي يف تنفـيذ اتفاقية األمم املتحدة                

 وبــروتوكوالا، وقــد جِعلــت عنصــرا أساســيا مــن عناصــر واليــة مؤمتــر    لوطنــية ارباملــنظمة عــ
 .األطراف

ومــع إنشــاء فــريق عــامل مؤقــت مفــتوح العضــوية يعــىن باملســاعدة التقنــية وفقــا ملقــرر   
، مـن املـتوقع أن يـنظر هـذا الفـريق، ابتداء من الدورة الثالثة للمؤمتر، يف                  ٢/٦مؤمتـر األطـراف     

ودف . ة للمسـاعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالا         االحتـياجات احملـدد   
ورقــة العمــل هــذه إىل مســاعدة الفــريق العــامل يف هــذا املســعى بــتوفري املعلومــات املــتعلقة           

فضال ) املكتب(باملسـاعدة التقنـية اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية             
 .ستفادة يف ذلك الصددعن الدروس امل
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وتشـتمل الـدروس األساسـية، الـيت مـا زالت تعزز بفضل ما اكتسبه املكتب من خربة                   
خــالل عــدد مــن الســنوات، عــلى احلاجــة إىل املســاعدة الطويلــة األمــد عوضــا عــن اتــباع ــج  
خمصـــص؛ واحلاجـــة إىل تطويـــع املســـاعدة لالحتـــياجات احملـــددة؛ والـــدور األساســـي ملـــتابعة   

 .عدة التقنية؛ واألمهية القصوى الستدامة التمويل من أجل دعم املساعدة التقنيةاملسا

ورغـم أن املسـاعدة التقنـية الـيت يقدمهـا املكتـب تغطـي جماالت واسعة، فمن الواضح                    
ــية      أن التطبــيق اجلغــرايف ملســاعدة املكتــب كــان مقــيدا حــىت اآلن بســبب حمدوديــة املــوارد املال

من توفري املزيد من االلتزام السياسي الدويل ليتسىن دعم الدول األعضاء           والبشـرية وأنـه ال بـد        
 .يف تنفيذ بروتوكويل املهاجرين واألسلحة النارية

 وينـــبغي توجـــيه االهـــتمام أيضـــا إىل ورقـــة عمـــل مؤمتـــر األطـــراف يف دورتـــه الثانـــية           
)CTOC/COP/2005/6 و Add.1(            متها   ، الـيت حتـتوي عـلى موجز للمساعدة التقنية ذاتالصلة اليت قد

اهليـئات الدولـية كمـا حتـتوي عـلى املعلومـات الـيت قدمتها الدول عن احتياجاا من املساعدة التقنية            
 وعـن املسـاعدة الـيت مت تقدميهـا، الـواردة يف الـتقارير التحليلـية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالا                    

)CTOC/COP/2006/2و CTOC/COP/2006/6و CTOC/COP/2006/7و CTOC/COP/2006/8.( 
  

 احملتويات
   الفقرات الصفحة
.........................................................................................مقدمة      ٣-١ ٣ -أوال

٤ ٣ 
املعلومات اليت قدمتها الدول عن االحتياجات من املساعدة التقنية وعن املساعدة التقنية

.........................................................................................املقدمة     
-ثانيا

.......خدرات واجلرمية           أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين بامل                                                ٧٩-٥ ٤ -ثالثا
...................................................................املساعدة التشريعية ١٦-٦ ٤  -ألف
.............................................مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ٢٨-١٧ ٨  -باء
...........................................التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية ٣٧-٢٩ ١١  -جيم
........................................................................محاية الشهود ٤٤-٣٨ ١٥  -دال
..................................تدريب موظفي إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة ٥٣-٤٥ ١٧  -هاء
.........بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال ٦٧-٥٤ ٢٠  -واو
...................بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ٧١-٦٨ ٢٣  -زاي

٧٨-٧٢ ٢٥ 
بـروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الـنارية وأجـزائها ومكوناـا والذخـرية واالجتار

.............................................................رة غري مشروعةا بصو
 -حاء

...................................األدوات التدريبية ودعم البحوث ومجع املعلومات ٧٩ ٢٧  -طاء
......................................................................االستنتاجات والتوصيات                 ٨٢-٨٠ ٢٨ -رابعا
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  مقدمة -أوال  
قـرر مؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف         -١

 ٢/٦، يف مقرره  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ إىل   ١٠من  دورتـه الثانـية املعقـودة يف فييـنا          
ــنون  ــية "املع ــتوح العضــوية إلســداء     "أنشــطة املســاعدة التقن ــتا مف ــريقا عــامال مؤق ، أن ينشــئ ف

 .املشورة للمؤمتر ومساعدته على تنفيذ واليته يف جمال املساعدة التقنية

  أثناء ح العضوية ألول مرة   وعمـال ـذا املقـرر، سـيجتمع الفـريق العـامل املؤقـت املفتو               -٢
 :الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف ويؤدي املهام التالية

اسـتعراض االحتياجات من املساعدة التقنية من أجل مساعدة مؤمتر األطراف            )أ( 
 باالستناد إىل قواعد املعلومات اليت أنشأا األمانة؛

 املتعددة السنوات اليت    تقـدمي التوجـيه بشـأن األولويـات باالسـتناد إىل الـربامج             )ب( 
 وافق عليها مؤمتر األطراف وإىل توجيهاته؛

مــراعاة املعلومــات املــتعلقة بأنشــطة املســاعدة التقنــية الــيت تضــطلع ــا األمانــة   )ج( 
والـيت تضـطلع ـا الـدول، ومبشـاريع وأولويـات الـدول وسـائر كـيانات منظومة األمم املتحدة                     

، وذلــك  والــربوتوكوالت املــلحقة ــااالتفاقــية تشــملها واملــنظمات الدولــية، يف اــاالت الــيت
 حسب االقتضاء ورهنا باملتاح من تلك املعلومات؛

 .تيسري حشد ما ميكن من املوارد )د( 

ومـن أجـل تقيـيم التحديات يف تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة ا،                -٣
التقارير التحليلية عن   ) أ(قـاعدة معلومات من خالل      طلـب املؤمتـر إىل األمانـة أن تواصـل إعـداد             

ــيذ  ــيةتنفــ ــربوتوكوالت االتفاقــ ــتبيانات،    والــ ــلى االســ ــة ردا عــ ــلى املعلومــــات املقدمــ ــناء عــ  بــ
والـدروس املستفادة من املساعدة اليت      ) ج(وطلـبات املسـاعدة التقنـية الـواردة مـن الـدول،             ) ب(

 .سبق تقدميها
  

 تها الدول عن االحتياجات من املساعدة التقنية املعلومات اليت قدم -ثانيا 
  وعن املساعدة التقنية املقدمة

تـرد املعلومـات املسـتمدة مـن االسـتبيانات عـن االحتـياجات مـن املسـاعدة التقنـية من                -٤
أجــل تنفــيذ اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة وبــروتوكوالا وعــن املســاعدة التقنــية الــيت مت تقدميهــا، يف   

وبــروتوكول ) CTOC/COP/2006/2(ليلــية املــتعلقة بتنفــيذ اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة  الــتقارير التح
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ــبة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال     ) CTOC/COP/2006/6(مــنع وقمــع ومعاق
) CTOC/COP/2006/7(وبـروتوكول مكافحـة ريـب املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو                

النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة       وبـروتوكول مكافحـة صـنع األسلحة        
 ).CTOC/COP/2006/8(غري مشروعة 

  
اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين أنشطة املساعدة التقنية  -ثالثا 

  باملخدرات واجلرمية
كتب تقـدم الفقـرات التالـية عرضـا موجـزا ألنشـطة املسـاعدة التقنـية اليت يضطلع ا م            -٥

األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية يف اــاالت الــيت تعتــرب ذات صــلة بالتصــديق عــلى    
اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة وبـروتوكوالا وتنفـيذها، منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، أي بني عام                  

وقـد نظِّـم هـذا الفصـل عـلى أسـاس مواضـيعي، وفقـا لربنامج عمل                  .  والوقـت احلاضـر    ٢٠٠٣
وأوردت أرقـام املـواد خبصوص أنشطة املساعدة التقنية املتصلة بتنفيذ أحكام            . ؤمتـر األطـراف   م

 .حمددة من هذه الصكوك
  

  املساعدة التشريعية        -ألف  
كتب األمم املتحدة املعين ممعلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا  -١ 

  باملخدرات واجلرمية
  املقدمة إىل الدول على أساس فردياملساعدة التشريعية  )أ( 

إما (مبـا أنّ اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة وبروتوكوالا قد تقتضي إجراء تعديالت تشريعية                 -٦
، فقـد عاجلــت  )يف شـكل تشـريع جديــد أو بإدخـال تعديــالت عـلى القوانــني واللوائـح القائمــة     

دية لتدعيم التشريعات احمللية    أنشـطة املسـاعدة التقنـية الـيت يضطلع ا املكتب االحتياجات الفر            
والســتغالل املــوارد عــلى أفضــل وجــه  . كــيما تصــبح ممتــثلة ألحكــام االتفاقــية وبــروتوكوالا 

ممكــن، تــناول عــدد مــن أنشــطة املســاعدة التشــريعية الفــردية، يف آن واحــد، تنفــيذ الصــكوك     
ســاعدة القانونــية وتنقســم عملــية تقــدمي امل. القانونــية املــتعلقة بــاملخدرات والفســاد واإلرهــاب 

 .الفردية إىل ثالث مراحل متتالية يرد شرحها فيما يلي

رمسية الطلبات  ال بناء على يعمل املكتب فقط     .اإلجراءات التمهيدية : املـرحلة األوىل   -٧
 تنفــيذ يف احلكومــةرغــبة والطلــب الــرمسي هــو تعــبري صــريح عــن   . مــن احلكومــاتالــيت تــرده 
، يطلب املكتب إىل جهة ة املتقدمة بطلب املساعدةدولالإىل قـبل إيفاد بعثة     و . املعنـية  الصـكوك 
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لكي حيللها ويستعرضها، آخذا يف     أن متـده بالوثـائق ذات الصلة        مـن احلكومـة     االتصـال املعيـنة     
 بفضل  املكتبويتمكّن  . اتفاقـية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالا    مـن    األحكـام اإللزامـية      االعتـبار 

 .، يف حال إيفاد بعثة إليهالدولة صاحبة الطلبا  إىلورة املناسبة املشإسداء من هذه العملية

إجراء هو  املشورة القانونية   الغرض من بعثة    . بعـثة املشـورة القانونية    : املـرحلة الثانـية    -٨
  املعنية  بالتصـديق عـلى الصـكوك الدولـية        املـتعلقة حـول القضـايا والصـعوبات الرئيسـية         مناقشـة   
ــية عــلى  ومســاعدة الســلطات ،وتنفــيذها  األحكــام ذات الصــلة مــن التشــريعات  تدعــيمالوطن

 .عند االقتضاء جديدة تنفيذيةواللوائح واملراسيم الوطنية، وكذلك على صياغة تشريعات 

إنّ املتابعة بعد تقدمي خدمات املشورة   . متابعة بعثة املشورة القانونية   : املـرحلة الثالـثة    -٩
 االقتضـاء، يـتم إيفـاد بعـثة ثانية          وعـند  .اعدة أهدافهـا  القانونـية أمـر ال بـد مـنه لكـي حتقـق املسـ              

 وضع الصيغة النهائية    دفللمشـورة القانونـية بعـد إجراء حوار مفتوح مع السلطات الوطنية             
اجلــرمية املــنظمة  التفاقــية مســايرة متامــا التشــريعات الوطنــية جلعــل القانونــية الالزمــة للــتعديالت

 .تشتمل املتابعة على التدريب، يف حالة طلبه وعالوة على ذلك، قد .وبروتوكوالا

ــيه /وحــىت متــوز -١٠ ، قــدم املكتــب مســتويات خمــتلفة مــن املســاعدة التشــريعية    ٢٠٠٦يول
 يف التصــديق عــلى اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة وبــروتوكوالا وتنفــيذها،   )1( دولــة٥٩الفــردية إىل 

 ).انظر اجلدول أدناه(وتلقى طلبات إضافية من عدة دول 
 

 جدول   
  املساعدة التشريعية املقدمة إىل الدول على أساس فردي، حسب املناطق  

الدول املتلقية يف املنطقة 
 جمموع دول املنطقة )بالنسبة املئوية(

عدد الدول اليت تلقّت 
  مساعدة تشريعية فردية

 الدول األفريقية ٢٨ ٥٣ ٥٣
 الدول اآلسيوية ١٠ ٥٢ ١٩
 شرقيةدول أوروبا ال )أ(١١ ٢٣ ٤٨
دول أمريكا الالتينية  ٩ ٣٣ ٢٧

 والكاريـيب
دول أوروبا الغربية  ١ ٢٩ ٣

 ودول أخرى
 اموع ٥٩ )ب(١٩٠ 

 
 .تشمل املساعدة الفردية املُقدمة إىل صربيا واجلبل األسود )أ( 
 . إىل عضوية أي جمموعة إقليمية  باالو وكرييبايت مل تنضم  )ب( 
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  ة ودون اإلقليميةاحللقات الدراسية اإلقليمي )ب( 
عقـد أيضـا عدد من احللقات الدراسية وحلقات العمل على املستويني اإلقليمي ودون               -١١

اإلقلـيمي مـن أجـل بلـوغ مجهور أعرض ولكنه يف الوقت نفسه أكثر جتانسا ومهتماً باملواضيع                  
ذاـا، وذلـك عـلى حنـو فعـال مـن حيـث الـتكلفة، وكذلـك مـن أجل تسهيل تبادل املعلومات                        

وأتاحـت هـذه احللقات كذلك فرصة للوقوف        . تقاسـم الـتجارب والتواصـل بـني املشـاركني         و
وحــىت . عــلى احتــياجات الــدول املخــتلفة مــن املســاعدة التقنــية وتقيــيم هــذه االحتــياجات         

 )2(. حلقة دراسية إقليمية ودون إقليمية٢٤، عقدت ٢٠٠٦يوليه /متوز
 

  تعلقة بتنفيذ املعاهداتاملبادئ التوجيهية واألدوات األخرى امل )ج( 
بغـية زيـادة مسـاعدة الـدول عـلى االمتثال اللتزاماا مبوجب املعاهدات بشكل موحد            -١٢

 :ومتسق، وضع املكتب وعمم مبادئ توجيهية وأدوات أخرى تشمل ما يلي

األدلــة التشــريعية لتنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب    )أ( 
، وهــي مــتاحة باللغــات ٢٠٠٤ وقــد نشــرت يف عــام )3(الــربوتوكوالت املــلحقة ــا،الوطنــية و

 /http://www.unodc.org/unodc/en: الرمسـية السـت لألمـم املـتحدة عـلى املوقـع الشـبكي التايل              
organized_crime_convention_legislative_guides.html. 

قــية األمــم املــتحدة   األعمــال التحضــريية للمفاوضــات مــن أجــل إعــداد اتفا      )ب( 
ــلحقة ــا     ــربوتوكوالت امل ــية وال ــنظمة عــرب الوطن ــة  )4(،ملكافحــة اجلــرمية امل ــد أُتيحــت باللغ  وق

، وسـتعقبها نسـخ باللغـات الرمسـية األخـرى لألمم      ٢٠٠٦اإلنكلـيزية يف الـربع األول مـن عـام      
ــتحدة ــروتوكوالا      . املــ ــية وبــ ــتخدمة يف االتفاقــ ــطلحات املســ ــارد املصــ ــدت مســ ــد أُعــ  وقــ

)http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_commission_glossaries.html (  ــرافق ــي تـ لكـ
 ولكـــي تســـتخدم كـــأداة لغويـــة ويســـتعان ـــا يف الوقـــوف عـــلى  األعمـــال التحضـــرييةنشـــر 

 .املصطلحات املُقابلة لكل قيد يف مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة

اء عامل نظّمه املكتب، يف صياغة قانون        فريق خرب  ٢٠٠٦مايو  /شـرع يف أيار    )ج( 
 مشــروع ٢٠٠٦وســيعمم يف الــربع الثالــث مــن عــام  . منوذجــي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص 

ويقوم املكتب حاليا بإدراج التعليقات     . مـنقّح مـن هذا القانون إلبداء مزيد من التعليقات عليه          
 .اليت وردت من اخلرباء وإعداد نص منقّح للنظر فيه جمددا

ــاعدة كــبرية مــن التشــريعات      )د(  ــية ق ــرنامج املكتــب لالستشــارات القانون أعــد ب
النموذجـية مـن أجـل تنفـيذ االتفاقـيات الدولية ملكافحة املخدرات، وتشمل األحكام املشتركة             
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وهـي متاحة للدول    . بـني الصـكوك املتصـلة باجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية والفسـاد واإلرهـاب                 
يع متـنوعة كاآللـيات التنظيمية والوالية القضائية وسلطات التحري         لكـي تسـتخدمها يف مواضـ      

وهـــذه القوانـــني . مـــن أجـــل حتقـــيق الفعالـــية يف اإلدارة واالمتـــثال واإلنفـــاذ ومحايـــة الشـــهود 
ــتايل     ــبكي الـ ــع الشـ ــلى املوقـ ــتاحة عـ ــية مـ  _http://www.unodc.org/unodc/en/legal: النموذجـ

advisory_tools.html. 
 

   بشأن االستبياناتحلقة عمل )د( 
بغــية استكشــاف األســباب الكامــنة وراء مشــكلة التقصــري يف اإلبــالغ املواجهــة فــيما    -١٣

ــنظمة       ــرمية املـ ــية اجلـ ــيذ اتفاقـ ــن تنفـ ــراف عـ ــر األطـ ــات إىل مؤمتـ ــدول معلومـ ــتقدمي الـ ــتعلق بـ يـ
 وبـرتوكوالا، ومـن أجـل مسـاعدة الـدول غـري املُجيـبة عـلى تقدمي ردود على االستبيانات يف                    

 ٢ حلقة عمل يف فيينا يومي       منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    الوقـت املناسـب، نظّـم املكتب و       
 دولـة عضـوا يف مـنظمة األمـن والتعاون يف            ٣٨، حضـرها ممـثلون مـن        ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣و

ونتيجة حللقة العمل   .  دول مـن شـركاء املـنظمة يف جمـال التعاون           ٤أوروبـا، مبـا يف ذلـك ممـثلو          
للوقــوف (ود إضــافية مــن دول أعضــاء يف مــنظمة األمــن والــتعاون يف أوروبــا تلــك، وردت رد

 ).CTOC/COP/2006/CRP.1على التفاصيل، أنظر الوثيقة 
 

  الدروس املستفادة -٢ 
 اتفاقية  احملددة يف صياغة نصوص اجلرائم األربع     يف  املسـاعدة ضرورية    مـن الواضـح أن       -١٤

 جرمية املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة؛       وال سيما ،  )٢٣ و ٨ و ٦ و ٥املواد   (اجلـرمية املـنظمة   
ومسؤولية اهليئات ؛ )١٨ و١٦املادتـان   (وتسـليم املطلوبـني للعدالـة وتـبادل املسـاعدة القانونـية          

صادرة عائدات اجلرمية أو غريها من املمتلكات مواألحكـام اليت تنظّم    ؛  )١٠املـادة   (االعتـبارية   
، وااللتزام  )١٥املادة  (؛ ومسـائل الواليـة القضائية       )١٤-١٢املـواد    (وضـبطها والتصـرف فـيها     

 ). من الربوتوكول٥املادة (مبوجب بروتوكول االجتار باألشخاص بتجرمي هذا االجتار 

وكـان هـناك اسـتنتاج ثابـت بأنـه ال بـد مـن اختـاذ تدابـري تشريعية أوال لتهيئة األرضية                         -١٥
املسـؤولني واإلخصـائيني الحقا يف تنفيذ       الالزمـة ملواصـلة بـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك تدريـب                

الصـــكوك الدولـــية ويف تنفـــيذ التشـــريعات احمللـــية الـــيت ســـنت أو عدلـــت لكـــي تـــتفق وتلـــك 
 .الصكوك
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  الفجوات -٣ 
تلقــت بلــدان مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ حــىت هــذا الــتاريخ أقــل مســاعدة تشــريعية    -١٦
 .فردية

  
  إلرهابمكافحة غسل األموال ومتويل ا -باء 

معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين  -١ 
  باملخدرات واجلرمية

وسـعت اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة تعـريفها لغسـل األمـوال ليشمل عائدات مجيع اجلرائم                   -١٧
 . غسل األموالوتعزز اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد نطاق تدابري منع. اخلطرة

، مبساعدة الدول يف    ١٩٩٧ويقـوم الـربنامج العـاملي ملكافحـة غسل األموال، منذ عام              -١٨
. وضــع آلــيات فعالــة ملكافحــة غســل األمــوال، ويف اآلونــة األخــرية ملكافحــة متويــل اإلرهــاب    

ويهـدف هـذا الـربنامج عمومـا إىل تعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء عـلى إقامة نظم شاملة وفعالة                       
افحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، ومســاعدا عـلى كشـف العـائدات غـري املشــروعة          ملك

 .وضبطها ومصادرا، وفقا ملا تقضي به معايري األمم املتحدة وغريها من املعايري الدولية

ــوال،         -١٩ ــاملي ملكافحــة غســل األم ــربنامج الع ــا ال ــيت يقدمه ــواع املســاعدة ال ــني أن ــن ب وم
ــدول األعضــاء يف جمــال      املســاعدة القطــرية الطوي  ــرناجمه اإلرشــادي لل ــرها ب ــيت يوفّ ــة األمــد ال ل

الـتحريات املالـية ومصـادرة املوجـودات وإنشـاء وحدات لالستخبارات املالية من خالل تعيني                
وقــد أُقــيم هــذا الــربنامج اإلرشــادي إثــر تكــرر . كــبار اخلــرباء يف الــدول الــيت تطلــب املســاعدة

وذكــرت . األطــول أمــداً عوضــاً عــن املســاعدة املخصصــةطلــبات الــدول األعضــاء للمســاعدة 
الـدول الـيت تلقّـت تدريـبا عـلى مكافحـة غسـل األمـوال من املكتب أو من مصادر أخرى، أن                   
املسـاعدة القصـرية األمـد ال تعـاجل متامـا احتـياجاا يف جمال معقّد ويتطلّب تقنية عالية كمجال                  

ار الربنامج العاملي يف منطقة شرق الكاريـيب       ومت تعيني مرشدين يف إط    . مكافحـة غسـل األموال    
ــيا والشــرق          ــيا الوســطى، وجــنوب شــرقي آســيا، ومشــال أفريق ــادئ، وآس ــنطقة احملــيط اهل وم

ولدى الربنامج العاملي يف الوقت    . األوسـط، وغـرب أفريقـيا ووسـطها، وشرق أفريقيا وجنوا          
 . مرشدين يعملون يف امليدان١٠احلايل 

تدريــب احلاســويب هــو بــرنامج تدريــيب تفاعــلي مــن أجــل موظفــي  وبــرنامج املكتــب لل -٢٠
ويشمل هذا الربنامج .  بلـدا ٢٠ لغـة يف مـا يـربو عـلى     ١٣ منـيطة بــ  ٥٧إنفـاذ القـانون ويشـمل     
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وجيــري اآلن توســيعه بــإعداد نســخ بلغــات إضــافية ومنــائط  .  منــيطة تتــناول غســل األمــوال١٣
 .يل اإلرهابجديدة، منها ما يتعلّق مبصادرة املوجودات وبتمو

وأجـرى الـربنامج العـاملي ملكافحة غسل األموال وبرنامج االستشارات القانونية التابع              -٢١
للمكتــب حماكمــات صــورية مجعــت اجلانــبني الــتدرييب والتطبــيقي مــن العمــل القضــائي لفــائدة  

 .أمريكا الالتينية والكاريـيب، ومنطقة احمليط اهلادئ، وشرق أفريقيا وجنوا

لــربنامج العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال، بالــتعاون مــع بــرنامج االستشــارات ووضــع ا -٢٢
القانونـية الـتابع للمكتـب وأمانـة الكومنولـث وصـندوق الـنقد الـدويل، قوانني منوذجية لنظامي             

 غسل كافحةالقـانون العـام والقـانون املـدين مـن أجـل مسـاعدة الـدول عـلى وضع تشريعات مل         
. ل متاما التفاقيات األمم املتحدة وللقواعد واملعايري املقبولة عامليا         متتث اإلرهـاب  ومتويـل  األمـوال 

وتشـهد هـذه القوانـني النموذجـية، الـيت تصلح كأدوات عمل للدول األعضاء، حتسيناً مستمراً                 
ومن املتوخى تكييف هذه القوانني وفقا . لكـي تواكـب االجتاهـات اجلديـدة يف غسـل األمـوال         

 .طنية والثقافات اإلداريةخلصائص النظم القانونية الو

وأضــحت املســاعدة عــلى إنشــاء وحــدات لالســتخبارات املالــية مــن أولويــات أنشــطة   -٢٣
 من ٧املسـاعدة التقنـية الـيت يضـطلع ـا الـربنامج العـاملي ملكافحـة غسـل األمـوال عمال باملادة                    

ن املعلومات ووحدة االستخبارات املالية مسؤولة عن تلقي كشوف ع   . اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة     
املالــية املــتعلقة بالعــائدات املشــتبه بأــا متأتــية مــن اجلــرمية وحتليــلها وتوزيعهــا عــلى الســلطات    

وتوفّــر هــذه الوحــدة مــرفقا لتــبادل  . املختصــة بغــية مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 
، وتكفل  املعلومـات بسـرعة بـني املؤسسـات املالـية وأجهـزة إنفـاذ القانون والسلطات القضائية                

وقــد أصــبحت بذلــك جــزءا هامــا مــن نظــم الــدول  . يف الوقــت ذاتــه ســرية البــيانات اموعــة 
 .اإلرهاب ومتويل األموال غسل كافحةمل

ومعظـم وحـدات االستخبارات املالية هي اآلن أعضاء يف جمموعة إيغمونت اليت أنشئت     -٢٤
بعون املمارسات املعيارية    من األعضاء يت   ١٠٢وتضـم جمموعـة إيغمونـت حاليا        . ١٩٩٥يف عـام    

ــدويل عــلى مكافحــة غســل        ــتعاون ال ــززون ال ــية ويع ــدى وحــدات االســتخبارات املال الفضــلى ل
ويشـتمل هـذا الـتعاون عـلى تـبادل االسـتخبارات املالـية عـلى شبكة                 . األمـوال ومتويـل اإلرهـاب     

افحــة غســل ويتمــتع الــربنامج العــاملي ملك). موقــع إيغمونــت الشــبكي املشــفّر(حاســوبية مشــفّرة 
. األمـوال مبركـز املراقـب لـدى جمموعـة إيغمونـت ويعقـد بانتظام حلقات عمل تدريبية مشتركة                   

وعـالوة عـلى ذلـك، يقـدم املرشـدون الـتابعون للـربنامج العـاملي حالـيا مشـورة متخصصـة بشأن                    
 .اإلجراءات التشغيلية املعيارية واإلدارة واآلليات لكفالة التعاون الداخلي واخلارجي
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، بالنيابة عن شراكة بني املنظمات الدولية املنخرطة يف         ١٩٩٨وأنشـأ املكتـب يف عـام         -٢٥
ــلمعلومات املــتعلقة بغســل األمــوال، وهــي مــورد      ــية ل مكافحــة غســل األمــوال، الشــبكة الدول

ويضطلع الربنامج العاملي ملكافحة    . مركـزي للـبحوث املـتعلقة بغسـل األموال ومتويل اإلرهاب          
وتشــكّل .  هــذه الشــبكة وصــيانتها نــيابة عــن عشــر مــنظمات متشــاركة غســل األمــوال بــإدارة

قـاعدة البيانات الدولية بشأن مكافحة غسل األموال، وهي عبارة عن جتميع لتحليالت تتناول              
قوانـني ولوائـح مكافحـة غسـل األمـوال، مبـا يف ذلـك فئـتان عامـتان مـن تدابـري مكافحة غسل                        

، جـزءا مـن الشـبكة، وحتـدد عـلى وجـه اخلصوص              )دويلالقوانـني احمللـية والـتعاون الـ       (األمـوال   
ويستخدم . اـاالت الواجـب حتسـينها يف القوانـني احمللـية ويف التدابري املضادة والتعاون الدويل               

مجـيع املمارسـني السياسـاتيني واحملـامني وموظفـي إنفـاذ القـانون هـذه الشـبكة بانتظام بوصفها                    
 .ة مفيدة للغاية يف تقدمي املساعدة التقنيةمرجعا أساسيا يف عملهم اليومي، وهي أدا

 
  الدروس املستفادة -٢ 

اســتفيد بــالدروس اهلامــة التالــية مــن خــالل تنفــيذ الــربنامج اإلرشــادي الــتابع للــربنامج  -٢٦
 :العاملي ملكافحة غسل األموال

، ويبتعد عن التدريب املخصص الذي      "التعلّم باملمارسة "يـروج الربنامج مبدأ      )أ( 
فاألجهزة احلكومية حتتاج، يف هذا اال املتطلّب تقنيا،        . م بقصـر األمـد وبصـعوبة املـتابعة        يتسـ 

إىل املسـاعدة العملـية يف بـناء القـدرات لفترة أطول، لكي يتمكّن موظفوها من التعلّم بالتطبيق       
 العملي وينقلوا اخلربة اليت يكتسبوا إىل زمالئهم؛

 القصـرية األمـد، فعلـيها أيضا بعض املآخذ، إذ      رغـم فـائدة احللقـات التدريبـية        )ب( 
كـثريا مـا تكـون عامـة الطابع وحمدودة املضمون بالضرورة، يف حني أن الدول حتتاج أيضا إىل                   

 التعلّم أثناء العمل حيث تطوع املبادئ العامة للحالة اخلاصة لدى كل دولة؛

الل الفــترة يســمح التدريــب يف مكــان العمــل بإجــراء حتســينات متواصــلة خــ   )ج( 
 .اإلرشادية، من أجل مواكبة التغيرات احلاصلة يف القانون واملمارسة يف جمال سريع التطور

وقـد ثبت أن هذا الربنامج اإلرشادي هو ج فعال من حيث التكلفة يف قيام الربنامج                 -٢٧
برنامج وهو  . العـاملي ملكافحـة غسـل األموال واجلهات املاحنة بتلبية احتياجات الدول األعضاء            

نـاجح للغايـة وقـد أثنـت علـيه الـدول الـيت تـتلقى هـذه املسـاعدة واجلهات املاحنة، بينما خلص                        
تقيـيم مسـتقل أجـراه الربنامج العاملي إىل أنه برنامج ميكن استخدامه كنموذج لغريه من برامج                 

 .األمم املتحدة
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  الدول املتلقية -٣ 
كافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب تلقّــت الــدول املذكــورة أدنــاه املســاعدة يف م -٢٨

ــية ملكافحــة غســل األمــوال      مشلــت املســاعدة يف صــياغة التشــريعات، ووضــع اســتراتيجية وطن
ومتويـل اإلرهـاب، واملشـورة بشأن آليات مصادرة املوجودات، والتدريب على إنفاذ القانون،              

 .والتدريب احلاسويب، وحتليل االحتياجات التدريبية
 

 أفغانستان، اإلمارات العربية املتحدة، إثيوبيا، األردن،
بنن، تنـزانيا، جنوب أفريقيا، الرأس األخضر، زامبيا، 

زمبابوي، السنغال، سوازيلند، سرياليون، العراق، غامبيا، 
غانا، الكويت، كينيا، ليسوتو، مصر، موريتانيا، 

 موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجرييا، اليمن

 أفريقيا والشرق األوسط

و، تايلند، جزر كوك، جزر مارشال، مجهورية باال
كوريا، ساموا، الصني، فانواتو، الفلبني، فيجي، 

 نام، ماكاو، ماليزيا، ميامنار، ناورو فييت

 آسيا واحمليط اهلادئ

االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إستونيا، ألبانيا، 
أوزبكستان، بيالروس، تركمانستان، اجلمهورية 

جيا، رومانيا، صربيا، طاجيكستان، التشيكية، جور
 كازاخستان، ليتوانيا، هنغاريا

أوروبا اجلنوبية والشرقية وآسيا 
 الوسطى

 أوروبا الغربية اسبانيا، السويد، سويسرا، خلتنشتاين، هولندا
أنتيغوا وبربودا، الربازيل، بريو، شيلي، غواتيماال، 

 .فنـزويال، كوستاريكا، كولومبيا
  والكاريـيبأمريكا الالتينية

  
  التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية                  -جيم   

معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين  -١ 
  باملخدرات واجلرمية

أعـد املكتـب وعمـم أدوات فعالـة وأدلـة سـهلة االسـتعمال مـن أجل التعاون القضائي                     -٢٩
وبغــية مــراعاة التقالــيد القانونــية املخــتلفة  . كافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية الــدويل عــلى م

واملســتويات املــتفاوتة يف التنمــية املؤسســية، مت إعــداد هــذه األدلــة واألدوات مــن خــالل عملــية 
تشـاركية واسـعة الـنطاق أسـهم فـيها خـرباء ومؤسسـات وممـثلون حكومـيون من مجيع مناطق                      

 .االت أُنشئت أفرقة خرباء لذلك الغرضويف أغلب احل. العامل
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وأعـد املكتـب حـىت اآلن األدوات التالـية املـتاحة على املوقع الشبكي للمكتب أو بناء                   -٣٠
 :على الطلب

صدر هذا  ). ١٦املادة  (القـانون الـنموذجي بشـأن تسليم املطلوبني للعدالة           )أ( 
ــام   ــانون يف عــــ ــلى امل   ٢٠٠٤القــــ ــيزية عــــ ــة اإلنكلــــ ــتاح باللغــــ ــو مــــ ــتايل  وهــــ ــع الــــ : وقــــ

http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf؛ 

اعتمدا ). ١٦املادة   (للعدالةاملعـاهدة النموذجـية بشـأن تسـليم املطلوبـني            )ب( 
 وعدلــتها يف ١٩٩٠ديســمرب / كــانون األول١٤ املــؤرخ ٤٥/١١٦اجلمعــية العامــة يف قــرارها 

، وهــي مــتاحة باللغــة اإلنكلــيزية  ١٩٩٧مرب ديســ/ كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥٢/٨٨قــرارها 
 ؛http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition.pdf: على املوقع التايل

): ١٨املادة   (املعـاهدة النموذجـية بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية          )ج( 
 ١٩٩٠رب ديســـم/ كـــانون األول١٤ املـــؤرخ ٤٥/١١٧اعـــتمدا اجلمعـــية العامـــة يف قـــرارها 

، وهــي مــتاحة باللغــة ١٩٩٨ديســمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٥٣/١١٢وعدلــتها يف قــرارها 
 _http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance: اإلنكلـيزية على املوقع التايل    

criminal_matters.pdf؛ 

ني للعدالــة الدلــيالن املــنقَّحان لــلمعاهدة النموذجــية بشــأن تســليم املطلوبــ  )د( 
نشر ). ١٨ و١٦املادتان (. واملعـاهدة النموذجـية بشـأن تـبادل املسـاعدة يف املسائل اجلنائية        

:  ومهــــا مــــتاحان باللغــــة اإلنكلــــيزية عــــلى املوقــــع الــــتايل ٢٠٠٥هــــذان الدلــــيالن يف عــــام 
http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf؛ 

ــية   أداة كــتابة )ه(  ــبادل املســاعدة القانون أطلقــت هــذه  ). ١٨املــادة ( طلــبات ت
ــام      ــن ع ــثاين م ــربع ال ــيا يف ال ــية     . ٢٠٠٦األداة عامل ــرباجمية التطبيق ــذه األداة ال ــد وضــعت ه وق

البسـيطة مـن أجـل مسـاعدة اإلخصـائيني القضـائيني يف نظـام العدالـة عـلى إعداد طلبات تبادل            
وهــذه األداة الــرباجمية للمســاعدة القانونــية املتــبادلة  . املســاعدة القانونــية بصــيغة جــيدة الســبك 

وســتعقبها فــيما بعــد نســخ باللغــات  (مــتاحة حالــيا باللغــات االســبانية واإلنكلــيزية والفرنســية  
، رهـنا بـتقدمي طلـب إلكـتروين واملوافقـة علـيه عـرب املوقع الشبكي                 )الروسـية والصـينية والعربـية     

ــربتغالية أمكــن إتاحــتها    وهــن. http://www.unodc.org/mlaللمكتــب  اك أيضــا نســخة باللغــة ال
 بفضل مسامهة عينية من الربازيل والربتغال؛

االتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات اإلجرامية أو املمتلكات          )و( 
املصــادرة املشــمولة باتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية واتفاقــية 
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 ١٩٨٨دة ملكافحـة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام            األمـم املـتح   
 ٢٠٠٥/١٤اعـتمد الـس االقتصـادي واالجـتماعي هذا االتفاق يف قراره         ). ١٤-١٢املـواد   (

ــيه / متــــوز٢٢املــــؤرخ  ــتايل  ٢٠٠٥يولــ ــلى املوقــــع الــ ــيزية عــ ــة اإلنكلــ ــتاح باللغــ : ، وهــــو مــ
http://www.unodc.org/pdf/ECOSOC_resolution_2005-14.pdf؛ 

ــليم      )ز(  ــية وتسـ ــاعدة القانونـ ــبادل املسـ ــيات تـ ــلى يف عملـ ــات الفضـ املمارسـ
وضـــع الـــربنامج االستشـــاري ). ١٨ و١٦ و١٤-١٢املـــواد (املطلوبـــني للعدالـــة واملصـــادرة 

 مــع أفــرقة عاملــة غــري رمســية مؤلفــة مــن خــرباء دولــيني سلســلة مــن     القــانوين الــتابع للمكتــب 
ــبادل        ــتعلقة بت ــيات امل ــية الفضــلى مــن أجــل املســؤولني يف بلداــم عــن العمل املمارســات العمل

والسلســلة هــذه مــتاحة عــلى املوقــع . املســاعدة القانونــية وتســليم املطلوبــني للعدالــة واملصــادرة
 .http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_tools.html: التايل

تــبادل  وأُجــري اســتعراض ملشــاريع النصــوص الســابقة مــن القــانون الــنموذجي بشــأن   -٣١
. ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يف اجـتماعني لفريق خرباء عقدا يف العامني         ) ١٨املـادة   (املسـاعدة القانونـية     

 األعضاء إلبداء مزيد    ووزع مشـروع منقّح يستند إىل التعليقات اليت تلقاها اخلرباء على الدول           
وسـوف تؤخـذ املسـامهات اإلضـافية يف االعتـبار يف النسـخة النهائـية من                 . مـن التعلـيقات علـيه     

 .٢٠٠٦سبتمرب /القانون النموذجي املتوقع أن يكتمل إعدادها يف أيلول

 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٨/١٣٥، يف قـــرارها  إىل املكتـــبوطلبـــت اجلمعـــية العامـــة   -٣٢
وتبادل املساعدة  املطلوبني للعدالة   أن جيـري دراسـة حول سبل تسليم         ،  ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول

 مـن خـالل اآللـيات القائمـة، مبا يف ذلك االتفاقات أو الترتيبات               )١٨ و ١٦املادتـان    (القانونـية 
وعـرض مشـروع أويل مـن هذه الدراسة على اجتماع           . الثنائـية واإلقليمـية واملـتعددة األطـراف       

 مث قُــدم مشــروع الــنص املــنقح مــن هــذه .٢٠٠٥نوفمــرب / الــثاينلفــريق خــرباء عقــد يف تشــرين
الدراسـة إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية يف دورا اخلامسة عشرة دف تلقي مزيد من                    

 .التعليقات من الدول األعضاء

، فــريقا عــامال ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٢١إىل ١٩ونظّــم املكتــب وتــرأس، يف فييــنا مــن  -٣٣
وأعد هذا الفريق . رمسـي مؤلفـا من خرباء يعملون يف جمال تسليم املطلوبني للعدالة  صـغريا غـري    

 مشـروعا أولـيا شـامال للمحـتوى القـانوين التنفـيذي ألداة املكتب احلاسوبية اجلديدة اليت متكّن                 
السـلطات املركـزية والقضـاة وأعضـاء النـيابة العامـة مـن كـتابة طلـبات تسليم املطلوبني بصيغة                  

ومــن املقــرر وضــع الصــيغة النهائــية هلــذه األداة وتوزيعهــا يف عــام  ). ١٦املــادة (بك جــيدة الســ
 .٢٠٠٦، عقب اختبارها ميدانيا خالل الربعني الثالث والرابع من عام ٢٠٠٧
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ونظّـم املكتـب، يف إطار براجمه اخلاصة مبكافحة املخدرات، سلسلة من حلقات العمل        -٣٤
باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تلتها ثالث    الوطنـية يف كومنولـث الدول املستقلة        

ومتحـورت حلقـات العمـل حـول جمـاالت تسـليم املطلوبـني للعدالة،               . حلقـات دراسـية إقليمـية     
وتـبادل املسـاعدة القانونـية، واملصـادرة، وكـان اهلـدف مـنها تنسيق التشريعات وإقامة صالت                  

يا الوســطى والقوقــاز واالحتــاد الروســي    وصــل بــني قطــاعي إنفــاذ القــانون والقضــاء يف آســ      
وأفغانســتان وأوكرانــيا وبــيالروس وباكســتان ومجهوريــة إيــران اإلســالمية ومجهوريــة مولدوفــا 
وتركـيا، وإلقامـة هـذه الصـالت أيضا مع النظراء يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا                 

 .الشمالية ويف الواليات املتحدة األمريكية

كتـب يف الـرد عـلى طلـبات الـدول للمسـاعدة الفـردية فـيما يتعلق باالرتقاء                   وشـرع امل   -٣٥
ــية    ــثاال للصــكوك الدول ــريعاا امت ــب، يف نيســان    . بتش ــتراليا املكت ــة أس  أبــريل /ودعــت حكوم

، إىل املسـامهة يف عملـية اسـتعراض اإلطـار القـانوين والترتيبات القانونية لذلك البلد يف                  ٢٠٠٦
 .عدالةجمال تسليم املطلوبني لل

 
  الدروس املستفادة -٢ 

إن اتـباع ـج مـتعدد األطـراف وعابـر للحدود إزاء التحري الفعال يف اجلرائم اخلطرة               -٣٦
يتطلّـب إرادة سياسـية تكفـل معاملـة الـتعاون كأولويـة كمـا تكفـل توافر املوارد املالية واملوارد                

فالكثري من املدعني . ربة احلالية أن تتغري  وهـذا أمـر ال بـد منه إذا ما أُريد للتج           . البشـرية املدربـة   
. العـامني مل يدركـوا بعـد أن مجـيع قضـايا اجلـرمية املـنظمة تقريـبا تتضـمن عنصـرا عرب حدودي                       

وكـثريا مـا يكون من األسهل واألقل تكلفة أن يتصدى ضباط الشرطة واملدعون العامون فقط            
ولكن هذا النهج . ودين يف أقاليمهملـلجرمية املرتكـبة داخـل احلـدود الوطنـية وللمجرمني املوج           

ال يـــرقى إىل املســـتوى األمـــثل، فهـــو يركّـــز عـــلى املالحقـــة القضـــائية وحدهـــا ويـــتجاهل مـــا 
ويف . للمصـادرة عـرب احلدوديـة للممـتلكات املتأتـية مـن اجلـرمية مـن تـأثري كبري وحاسم األمهية                    

دعني العامني احملليني حمـاوالت الـتعاون عـرب احلـدود، ال يذهـب العديـد مـن ضباط الشرطة وامل                
إىل أبعـد مـن إجـراء االتصـاالت الثنائية، وغالبا ما توجد مشاكل يف التعامل الداخلي والعالقة                   

وكـثريا مـا تسـتخدم السـلطات املركـزية قنوات اتصال قدمية وتقليدية          . بـني السـلطات الوطنـية     
خري هو القاعدة وليس وكـثريا مـا تكـون تـرمجة الطلـبات رديـئة النوعـية، كمـا إن الـتأ          . وبطيـئة 

 .االستثناء، واالتصال والتقييم املتبادل حمدودان بني الطرفني

ــدويل يف املســائل       -٣٧ ــتعاون ال ــيت يقدمهــا املكتــب يف جمــال ال ــية ال واجتهــت املســاعدة التقن
فقد أوليت أولوية : اجلنائـية خـالل السـنوات األخـرية حنـو ج عملي وواقعي أكثر من ذي قبل       
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يـث الصكوك النموذجية اليت ميكن استخدامها كأدوات إرشادية لتعزيز وتبسيط           إلتاحـة أو حتد   
اإلطـار القـانوين بشأن تسليم املطلوبني للعدالة وتبادل املساعدة القانونية على الصعيدين الوطين              

وأعربـت الدول األعضاء يف منتديات دولية خمتلفة عن ترحيبها بإتاحة هذه الصكوك             . والـدويل 
عترفــت مــراراً وتكــراراً بــنجاعة هــذه األدوات يف توفــري معــايري ومــبادئ مقــبولة  النموذجــية، وا

دولـيا ويف رسم اخلطوط الرئيسية ملمارسات مستصوبة موجهة حنو جعل آليات التعاون الدويل              
وتشري ردود الفعل اإلجيابية من متلقي هذه األدوات كذلك إىل أمهية وجود إطار        . أكـثر فعالـية   

 يـنظّم تسـليم املطلوبـني للعدالـة وتـبادل املسـاعدة القانونـية، إمـا مـن خالل                    قـانوين مـرن وفعـال     
وبـناء عـلى ذلك، ينبغي اعتبار توفري اخلربة القانونية          . شـبكة تعاهديـة وإمـا مـن خـالل التشـريع           

جـزءا ال يـتجزأ مـن املسـاعدة التقنـية جنـبا إىل جنـب مـع األنشطة التدريبية ذات الصلة وإعداد                 
 .ف إىل تسهيل عمليات التعاون الدويلأدوات تقنية د

  
  محاية الشهود      -دال  

معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين  -١ 
  باملخدرات واجلرمية

 من اتفاقية اجلرمية املنظمة الدول األطراف إىل أن تتخذ تدابري مالئمة            ٢٤تدعـو املادة     -٣٨
يف اإلجـراءات اجلنائـية مــن أي ديـد أو ترهيـب أو فسـاد أو ضـرر جســدي،       حلمايـة الشـهود   

 من االتفاقية الدول األطراف إىل أن تتخذ التدابري         ٢٦وتدعو املادة   . وأن تعـزز التعاون الدويل    
 عـلى الـتعاون مع      إجـرامي مـنظم   نشـاط   كـانوا يشـاركون يف      املالئمـة لتشـجيع الشـهود الذيـن         

 .النيابة العامة

ل املكتـب مـبادرات ملسـاعدة الـدول األعضاء على تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة               واسـته  -٣٩
ــهود   ــة الشـ ــتعلق حبمايـ ــيما يـ ــدأت يف    . فـ ــية الـــيت بـ ــل اإلقليمـ ــات العمـ ــن حلقـ ــلة مـ ويف سلسـ

، أسهم خرباء من نظامي القانون املدين والقانون العام يف صياغة مبادئ          ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 
وأجرى املشاركون يف . شـأن إنشـاء بـرامج حلمايـة الشهود وإدارا      األمـم املـتحدة التوجيهـية ب      

حلقــات العمــل الــثالث تقيــيما ملــدى امتــثال القوانــني والسياســات الوطنــية لــلمعايري الدولــية،    
وقــارنوا بــني اإلجــراءات، وحــددوا جمــاالت املســاعدة التقنــية لــتعزيز الــربامج القائمــة وتوطــيد   

دئ األمـم املـتحدة التوجيهـية هـذه متاحة للدول األعضاء            وسـتكون مـبا   . الـتعاون عـرب احلـدود     
 .٢٠٠٧حبلول منتصف عام 

يوليه / متوز ٢٨ إىل   ٢٤وبدعـم مـن مكتـب املدعـي العـام يف شـيلي، نظّـم املكتب من                   -٤٠
، يف ســانتياغو، اجــتماعا لفــريق خــرباء مــن أجــل صــياغة قــانون منوذجــي بشــأن محايــة   ٢٠٠٦
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ــية   ــريكا الالتين ــنموذجي     وســوف. الشــهود ألم ــانون ال ــن الق ــيقات وينشــر كــل م  تحــرر التعل
وقُدمـت مسـاعدة تشـريعية عـلى تدعـيم القوانـني واللوائح يف بريو، وجيري حاليا                 . والتعلـيقات 

 .تقدمي مثلها يف غواتيماال

وقـد أدرج املكتـب املفاهـيم املُحـددة يف صـياغة املـبادئ التوجيهية الدولية، ووضع اآلن                 -٤١
قنـية مصـممة حسب املنطقة لدعم الدول األعضاء يف تنمية القدرات الوطنية            مشـاريع مسـاعدة ت    

 .على إدارة برامج محاية الشهود وتشجيع التعاون العابر للحدود واإلقليمي يف هذا اال
 

  الدروس املستفادة -٢ 
 :متت االستفادة بالدروس التالية فيما يتعلق حبماية الشهود -٤٢

ء لكـي تعـتمد عمليا تدابري لتنفيذ أحكام اتفاقية اجلرمية           حتـتاج الـدول األعضـا      )أ( 
 املنظمة إىل دعم قوي من املكتب؛

جيـب أن تطور أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا املكتب وتنفَّّذ مع أخذ               )ب( 
 االحتياجات اإلقليمية بعني االعتبار؛

 . هذا االيوجد لدى الدول األعضاء اهتمام قوي ببناء القدرات يف )ج( 
 

  الفجوات -٣ 
 .ال تتوافر األموال الالزمة لتعزيز املساعدة التقنية املُقدمة يف جمال محاية الشهود -٤٣
 

  الدول املتلقية -٤ 
يبـين اجلـدول الـتايل املسـاعدة الـيت قُدمت أو يف معرض التقدمي من أجل تنفيذ أحكام                    -٤٤

 .شهود واملتلقني الرئيسيني لتلك املساعدةاتفاقية اجلرمية املنظمة بشأن محاية ال
 

 املساعدة    املتلقي الرئيسي     
 )٢٠٠٥سبتمرب /أيلول(اجتماع فريق اخلرباء  عام
 )قيد اإلعداد(مبادئ توجيهية  عام

 أفرقة خرباء عاملة إقليمية أمريكا الالتينية، وآسيا واحمليط اهلادئ             
هود ألمريكا قانون منوذجي بشأن محاية الش أمريكا الالتينية 

 الالتينية
دول البحر األسود، وجنوب شرقي أوروبا، 

 وأمريكا الالتينية
 فكرة ملشروع بشأن تعزيز محاية الشهود



CTOC/COP/2006/9 
 

17  
 

 
  تدريب موظفي إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة -هاء 

معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين  -١ 
  رات واجلرميةباملخد
يضــطلع املكتــب ببعــثات للتقيــيم الــتقين يف إطــار بــرناجمه اخلــاص باملســاعدة عــلى بــناء   -٤٥

. القـدرات يف جمـال إنفـاذ القـانون، مسـتجيبا يف ذلـك للطلـبات الـيت تـرده مـن الدول األعضاء              
ريكا وخـالل الفـترة املشـمولة ـذا التقرير، أُوفدت بعثات إىل أفريقيا وجنوب شرقي آسيا وأم               

 .الالتينية

ويدعـم املكتـب باملسـاعدة الـيت يقدمهـا تنفـيذ األحكـام ذات الصلة من اتفاقية اجلرمية                 -٤٦
املـنظمة، ويشـجع يف هذا الصدد على اتباع املمارسات الفضلى يف مكافحة النشاط اإلجرامي               

، )٢٠ملادة  ا(، وأساليب التحري اخلاصة     )١٩املادة  (املـنظم ويعـاجل مسألة التحريات املشتركة        
ــدويل   ــتعاون ال ــان (وال ــة الشــهود  )٢٧ و٢٦املادت ــادة (، ومحاي ــنظمة  )٢٤امل ، ومــنع اجلــرمية امل

ووضــع املكتــب أدلــة متخصصـة للتدريــب عــلى إنفــاذ القـانون تشــمل ضــمن مــا   ). ٣١املـادة  (
وباإلضافة إىل ذلك، ميتلك    . تشـمل العملـيات املسـتترة وعمليات اإلشراف والتسليم الـمراقب         

 الـربنامج بـرناجما حاسوبيا فذّا للتدريب على إنفاذ القانون، يقدم الدرس التدرييب باللغات               هـذا 
 مركــزا خمصصــا ١٥٠وحــىت هــذا الــتاريخ، قــام  . الوطنــية طــبقا ملعــايري التدريــب املتــبعة دولــيا 

 . موظف٥٠ ٠٠٠ بلدا بتدريب ما يزيد على٢٦للتدريب احلاسويب يف 

املـيدان مستشـارين متخصصـني مـن أجـل تعزيز قدرة مكاتبه             ويعـين املكتـب أيضـا يف         -٤٧
 .القطرية وإحداث تأثري أطول أجال يف مبادرات بناء القدرات

 بلـدا حلقات عمل بشأن      ١٢، عقـدت يف مـا يـربو عـلى           ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويف عـامي     -٤٨
 ، حلقات عمل متخصصة بشأن٢٠٠٤وتعقد يف بريو، منذ عام     . تنفـيذ اتفاقـية اجلرمية املنظمة     

اســتخدام أســاليب الــتحري اخلاصــة يف العملــيات املســتترة واملراقــبة اإللكترونــية وعملــيات         
التسـليم املُراقـب، كوسـيلة لتفكـيك اجلماعات اإلجرامية املنظمة، ومن املقرر عقد سلسلة من                

وباإلضافة إىل ذلك، وفّر    . ٢٠٠٦حلقـات العمـل هـذه لفـائدة أمريكا الوسطى يف أواخر عام              
 بـريو للوحـدات املتخصصة من الشرطة والنيابة العامة على استخدام براجمية حتليل              التدريـب يف  

االسـتخبارات كمـا وفّـرت هلـا براجمـيات وحواسـيب، لدعـم قدرـا التقنية على تعقّب أنشطة                    
 وأخـــريا، عقـــدت يف لـــيما يف عـــام . اجلماعـــات اإلجرامـــية املـــنظمة وكشـــف الصـــالت بيـــنها

عضـاء النـيابة العامـة املسـؤولني عـن طلـبات تبادل املساعدة              ، حلقـة عمـل واجـتماع أل       ٢٠٠٥
 .القانونية وتسليم املطلوبني للعدالة، من أجل مناقشة الدعاوى اجلارية وكيفية حتسني التعاون
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، نشـــر املكتـــب دلـــيل املمارســـات الفضـــلى يف التصـــدي  ٢٠٠٦أبـــريل /ويف نيســـان -٤٩
وأجري . القـانون وأعضـاء النيابة العامة     لالخـتطاف، مشـفوعا بـأدوات تدريبـية ملوظفـي إنفـاذ             

ــاغو يف آذار   ــيداد وتوبـ ــيل يف ترينـ ــية والدلـ ــرييب لـــألدوات التدريبـ ــبار جتـ . ٢٠٠٦مـــارس /اختـ
) ٢٠٠٦أغســطس / آب١٨-١٦بــاراغواي، (وســيجرى تدريــب إضــايف يف أمــريكا الالتينــية  

 .٢٠٠٦ويف الشرق األوسط يف عام 

ــلى مـــ   -٥٠ ــيمي  ويعمـــل املكتـــب يف الوقـــت احلـــايل عـ ــز إقلـ ــاء مركـ بادرة تـــرمي إىل إنشـ
لـلمعلومات والتنسـيق يف آسـيا الوسطى من أجل تعزيز وتطوير تقاسم االستخبارات والتعاون               

وسـوف يـزود املركـز بضـباط اتصـال مـن أجهـزة إنفاذ القانون يف           . بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون       
ال والتحلــيل ولتــبادل الــدول األعضــاء املشــاركة، وســيكون مبــثابة جهــة تنســيق إقليمــية لالتصــ

املعلومـات العملياتـية يف الوقـت احلقـيقي بشـأن اجلـرائم العابـرة لـلحدود املرتـبطة باالجتـار غري                      
 .املشروع باملخدرات، ويكون كذلك مركزا لتنظيم العمليات املشتركة وتنسيقها

 
  الدروس املستفادة -٢ 

 :نيابة العامة بالدروس التاليةاستفيد يف جمال تدريب موظفي إنفاذ القانون وأعضاء ال -٥١

قـادرة يف حد ذاا على االستمرار وقابلة ألن         ينـبغي أن تكـون األدوات التدريبـية          ● 
 .تعيد الدول املتلقية استخدامها

ــيانات        ●  ــدول األعضــاء عــلى مجــع الب ــيام مبــزيد مــن العمــل يف مســاعدة ال ــزم الق يل
 .ح لالجتاهات الوطنية واإلقليميةاألساسية املتعلقة باجلرمية لدعم التحليل الواض

 .تشمل تدابري منع االختطاف اعتماد تشريعات مالئمة وإنشاء وحدات متخصصة ● 

 .يلزم القيام مبزيد من العمل لتلبية احتياجات الضحايا على حنو واف ● 
 

  الفجوات -٣ 
أجهزة إنفاذ  ينـبغي زيـادة الـتعاون فيما بني أجهزة إنفاذ القانون وتدعيم العالقات مع                -٥٢

ومكتــب الشــرطة األورويب ) اإلنــتربول(القــانون الدولــية، كاملــنظمة الدولــية للشــرطة اجلنائــية   
 ).يوروبول(
 

  الدول املتلقية -٤ 
يــبني اجلــدول الــوارد أدنــاه املســاعدة املقدمــة يف جمــال توفــري التدريــب ملوظفــي إنفــاذ     -٥٣

 .ني لتلك املساعدةالقانون وأعضاء النيابة العامة واملتلقني الرئيسي
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 املساعدة    املتلقي الرئيسي     

إكوادور، إندونيسيا، بنما، السلفادور، غانا، 
 غواتيماال، فييت نام، موريتانيا، نيكاراغوا، هندوراس

 بعثة للتقييم التقين      

تدريب موظفي إنفاذ القانون وأعضاء  بريو، غانا، غواتيماال
 النيابة العامة

املرشدون التابعون /املستشارون لومبيابريو، غانا، غواتيماال، كو
 للمكتب

االحتاد الروسي، أذربيجان، أوزبكستان، 
 تركمانستان، طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان

إنشاء مركز إقليمي للمعلومات 
 والتنسيق يف آسيا الوسطى

 برنامج جتريـيب ملراقبة احلاويات إكوادور، السنغال، غانا

 االختطاف ايكا، غيانا، هاييتترينيداد وتوباغو، جام

إندونيسيا، أوزبكستان، بابوا غينيا اجلديدة، 
بربادوس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تونغا، 

جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، مجهورية تنـزانيا 
املتحدة، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، الرأس 

منطقة مبا يف ذلك (األخضر، ساموا، السنغال، الصني 
، طاجيكستان، )هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

فانواتو، الفلبني، فيجي، فييت نام، قريغيزستان، 
كازاخستان، كمبوديا، كينيا، ماليزيا، ميامنار، نيجرييا

 تدريب حاسويب

  
  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال -واو 

 أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين معلومات عن -١ 
  باملخدرات واجلرمية

بتنفـيذ بـروتوكول االجتـار باألشـخاص تنفيذا تاما، تستطيع الدول األعضاء أن تسلك              -٥٤
وقـد زود املكتـب الـدول األعضاء بأشكال متميزة من           . جـا شـامال إزاء االجتـار باألشـخاص        

مـع إيـراد إشارات بني   (تقنـية ميكـن تصـنيفها عـلى الـنحو املبـين يف الفقـرات التالـية         املسـاعدة ال  
 ).قوسني إىل املواد ذات الصلة من الربوتوكول

تشمل أنشطة  ). ٥ و ٣كافـة املـواد، وال سيما املادتان        (املسـاعدة السـابقة للتصـديق        -٥٥
ات صــلة؛ وإعــداد تقاريــر تقيــيم أي تشــريعات قائمــة ذ: املســاعدة الســابقة للتصــديق مــا يــلي 

تقييمـية بشـأن متطلـبات التصـديق؛ والتشـاور مـع أطـراف مـتعددة وإسـداء املشـورة هلـا بشأن                       
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ومــن بــني األمــثلة يف هــذا الصــدد مــراجعة التشــريعات وإجــراء تقيــيم مقــارن هلــا يف     . التنفــيذ
قييم التدابري ؛ وت٢٠٠٤؛ وتقيـيم الـنظام القـانوين يف فييـت نام يف عام          ٢٠٠٤الـربازيل يف عـام      

 .٢٠٠٤اإلدارية الوطنية املُقرر اختاذها يف كولومبيا يف عام 

، ٥-٣، واملــواد )أ(، الفقــرة الفرعــية ٢ واملــادة١املــادة (ردود نظــام العدالــة اجلنائــية  -٥٦
تشـمل األنشطة املتعلقة بردود نظام العدالة  ). ٥، واملـادة   )ب (٣ و ٢ و ١الفقـرات    ،٦واملـادة   

دعـم اعـتماد التشـريعات الالزمة؛ ودعم إنشاء ما يتصل ذه التشريعات من              : اجلنائـية مـا يـلي     
مؤسسـات ومـن وحـدات خاصة تابعة للشرطة وهياكل للمالحقة القضائية؛ وتدريب ممارسي              

ومن . املهـن املـتعلقة بالعدالـة اجلنائـية، مبـا يف ذلـك وضـع أدوات تدريبـية متخصصـة وتوفريهـا                     
 منـائط للتدريـب احلاسـويب لصـاحل موظفـي إنفاذ القانون يف              األمـثلة يف هـذا الصـدد اسـتحداث        

ــاذ    )٢٠٠٦-٢٠٠٤(آســيا واحملــيط اهلــادئ   ــية والتدريــب ملوظفــي إنف ــري املعــدات التقن ؛ وتوف
 ؛ وإعــداد الــدروس واملــواد التدريبــية وتقدميهــا يف أفريقــيا اجلنوبــية  )٢٠٠٥(القــانون يف ألبانــيا 

)٢٠٠٦.( 

ــ (محايــة الضــحايا ودعمهــم  -٥٧ تشــمل ). ٧ و٦، واملادتــان)ب(، الفقــرة الفرعــية ٢ادة امل
املسـاعدة عـلى اسـتعراض وتنقـيح التشـريعات احمللية       : أنشـطة محايـة الضـحايا ودعمهـم مـا يـلي           

املــتعلقة بدعــم الضــحايا ومحايــتهم؛ ودعــم املســاعدة البدنــية والنفســية واالجتماعــية املقدمــة إىل 
 غري احلكومية واتمع املدين؛ ووضع تدابري لتفادي        الضـحايا، مبا يف ذلك التعاون مع املنظمات       

ومن األمثلة يف هذا    . الترحـيل الفـوري يف حـاالت اإلعـادة إىل الوطـن؛ وكفالة سالمة الضحايا              
 -٢٠٠٤(الصـــدد وضـــع وتنفـــيذ منـــوذج حلمايـــة الضـــحايا يف اجلمهوريـــة التشـــيكية وبولـــندا 

نازل باعتبارهم ضحايا حمتملني لعمليات     ؛ والـتدخل يف األزمـات لنجدة اخلادمني يف امل         )٢٠٠٥
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(؛ واستحداث خدمة منوذجية شاملة يف الفلبني )٢٠٠٦(االجتار يف لبنان 

، واملــادة )٣ (-) ١(، الفقــرات ٩، واملــادة )٣(، الفقــرة ٦املــادة (وضــع السياســات  -٥٨
ة لصنع السياسات   حتليل وتطوير اآلليات الوطني   : تشـمل أنشـطة وضع السياسات ما يلي       ). ١٠

وتنسـيقها لتسـهيل وتنسـيق مجـيع األنشطة املُضطلع ا مبقتضى بروتوكول االجتار باألشخاص؛            
واملســاعدة عــلى إعــداد خطــط عمــل وطنــية جمديــة مدعومــة بآلــية تنســيق وطنــية مشــتركة بــني   

يذ ومن األمثلة يف هذا الصدد دعم تنف      . الوكـاالت؛ واملسـاعدة الالزمـة لتنفـيذ هـذه السياسـات           
؛ ووضــع )٢٠٠٤-٢٠٠٣(خطــة العمــل اإلقليمــية لــلجماعة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقــيا   

 ).٢٠٠٦(خطة عمل إقليمية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
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-١٠، واملواد   )٣(، الفقرة   ٩، واملادة   )ج(، الفقرة الفرعية    ٢املادة  (الـتعاون الـدويل      -٥٩
التعاون بني املسؤولني يف خمتلف الدول فيما يتعلق تشـمل أنشـطة الـتعاون الـدويل إقامـة          ). ١٣

مبــا يف ذلــك (الشــهود /بتنفــيذ إجــراءات الــتحري واملالحقــة القضــائية واملــنع ومحايــة الضــحايا  
، عــن طــريق الــتمكني مــن تــبادل املعلومــات عــلى حنــو فعــال واختــاذ    )خطــط العمــل اإلقليمــية 

 ذلــك حلقــة عمــل إقليمــية لصــاحل ومــن األمــثلة عــلى. إجــراءات مشــتركة يف مكافحــة االجتــار
؛ وتسهيل العمليات املشتركة بني     )٢٠٠٦(أجهـزة إدارة احلـدود يف أوروبا الوسطى والشرقية          

 ).٢٠٠٦-٢٠٠٤(قوات الشرطة يف الصني وفييت نام 

 ، الفقــرة ١٠، واملــادة ٩، واملــادة )أ(، الفقــرة الفرعــية ٢املــادة (املــنع وإذكــاء الوعــي  -٦٠
تنظــيم محــالت إعالمــية؛ ومجــع البــيانات : املــنع وإذكــاء الوعــي مــا يــليتشــمل أنشــطة )). ٢(

وحتليــلها؛ وإذكــاء الوعــي لــدى صــانعي السياســات وممارســي املهــن املــتعلقة بالعدالــة اجلنائــية    
وسـلطات أخـرى؛ وأسـاليب املـنع الطويلـة األمـد، مبـا يف ذلك إجياد فرص للعمل وتلقي العلم                     

ومن األمثلة ). للتقليل من احتمال االجتار م   (ايا االجتار   لصـاحل الفـئات املعرضـة للخطر وضح       
يف هـذا الصـدد إعـداد وتوزيـع اإلعالنـات عن الفرص الوظيفية يف جمال اخلدمة العامة منذ عام                 

؛ وتقدمي منح   )٢٠٠٤-٢٠٠٣( دولـة من دول أوروبا الشرقية        ١٦؛ ومحلـة طـباعة يف       ٢٠٠١
 ).٢٠٠٤( منظمة غري حكومية عرب العامل ١٩إىل 

ــية    -٦١ ــواد  (تنســيق أنشــطة املســاعدة التقن ــس االقتصــادي    ). مجــيع امل ــرار ال عمــال بق
/  أيلول ٢٧ و ٢٦، حدد مؤقتا يوما     ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٢٧ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٢٧واالجـتماعي   

 موعـدا ليـنظم املكتـب وتستضـيف حكومـة الـيابان فـيه، يف طوكـيو، اجتماعا                   ٢٠٠٦سـبتمرب   
قنـية إىل الـدول األعضـاء مـن أجـل القيام، مع إيالء االعتبار الواجب                بشـأن تقـدمي املسـاعدة الت      

ــنظومة األمــم        ــنظمة، بتنســيق أعمــال وكــاالت م ــية اجلــرمية امل لعمــل مؤمتــر األطــراف يف اتفاق
 .املتحدة وهيئاا، وكذلك سائر املنظمات الدولية احلكومية ذات الصلة

 
  الدروس املستفادة -٢ 

وقد وضع  . مهـية توفـري املساعدة اليت تبين القدرة على حنو متزايد          أثبتـت اخلـربة دائمـا أ       -٦٢
ذلـك موضـع التنفـيذ حـىت الـيوم عـن طـريق تصـميم وتنفـيذ مشاريع قابلة للتكرار، باتباع ج                       

وقـد اتـبع هـذا الـنهج كذلـك على مستوى النشاط، حيث بذلت اجلهود، من منطلق                  . منـائطي 
يع احلــاالت، جلمــع وحتلــيل وإتاحــة أمــثلة عــن االعــتراف بعــدم وجــود ــج واحــد يصــلح جلمــ

عدة مكافحة أشـكال خمـتلفة مـن الـردود املمتـثلة للممارسـات الفضـلى، كالـردود املدرجـة يف                   
 . اليت سينشرها املكتب عما قريباالجتار باألشخاص
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ومبا أنّ املعلومات   . ولألنشـطة التقييمـية كذلـك أمهـية حامسـة يف جناح املساعدة التقنية              -٦٣
لوطنـية عـن االجتـار بالبشـر ضـعيفة جدا بوجه عام، فمن الضروري إجراء تقييم سليم وأوسع                ا

ملمارســات االجتــار بالبشــر يف الــبلدان واملــناطق مــن أجــل تقــدمي مســاعدة تقنــية فعالــة يف تلــك  
 .األماكن ورصد أثر أي إجراءات تتخذ

 
  الفجوات -٣ 

يق اجلغــرايف احملــدود للمســاعدة التقنــية كانــت الفجــوة الرئيســية حــىت الــيوم هــي التطبــ  -٦٤
ورغــم أن . املقدمــة دعمــا لــربوتوكول االجتــار باألشــخاص بســبب افــتقار املكتــب إىل املــوارد  

              األنشـطة املفصـلة أعـاله مت تنفـيذها بـنجاح وكـان تقيـيمها إجيابيا، فهناك دول عديدة يف أمس
 .احلاجة ملثل هذه املساعدة

إذ . مـن الفجـوات النوعـية يف شكل املساعدة املقدمة         ومت كذلـك الوقـوف عـلى عـدد           -٦٥
وضـعية ضـحايا االجتار باألشخاص يف        (٧كانـت املسـاعدة التقنـية املقدمـة فـيما يـتعلق باملـادة               

حمدودة، مما يشري إىل أن معظم عمل املكتب        ) اإلعـادة إىل الوطن    (٨واملـادة   ) الـدول املسـتقبلة   
ك، ال تزال هذه األحكام جوهرية لكفالة إدانة ومع ذل. متحـور حـىت الـيوم حـول دول املصدر      

املـتجرين باألشـخاص كمـا هـي جوهـرية لـتوفري احلمايـة للشهود، وميكن إيالء االعتبار لزيادة                   
 .فعالية الدعم املقدم يف تنفيذ املواد ذات الصلة من الربوتوكول

مع البيانات  وال يقـدم املكتـب يف الوقـت احلـايل املسـاعدة عـلى وضع آليات وطنية جل                  -٦٦
ويضاف إىل ذلك أنه نظرا . عـن االجتـار بالبشـر ومـا يتصـل ـذه اآللـيات من هياكل مؤسسية           

التســام االســتجابات الــيت صــيغت حــىت اآلن بعــدم النضــوج نســبيا، فــثمة خطــر ال ريــب فــيه   
وإذا مــا توافــرت . يكمــن يف حمدوديــة عناصــر تقيــيم العمــل املــتعلق باملســاعدة التقنــية ورصــده 

كافـية، أمكـن التركـيز أكثر على أنشطة التقييم والتحديد املفصل للفجوات الوطنية يف               مـوارد   
تنفـيذ بـروتوكول االجتـار باألشـخاص، مـا مـن شـأنه أن يعـزز كـثريا أثـر املسـاعدة التقنـية اليت                          

 .يقدمها املكتب
 

  الدول املتلقية -٤ 
عدة يف تنفــيذ بــروتوكول االجتــار يبــين اجلــدول الــوارد أدنــاه املــتلقني الرئيســيني للمســا -٦٧

 .باألشخاص
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بنن، بوركينا فاسو، توغو، جنوب أفريقيا، غانا، النيجر، 
 نيجرييا

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، : املنظمات اإلقليمية
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومنظمة التعاون 

 اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي

 فريقياأ

 الفلبني، فييت نام، اهلند
 )التدريب احلاسويب: (على الصعيد اإلقليمي

 آسيا واحمليط اهلادئ

ألبانيا، البوسنة واهلرسك، بولندا، اجلمهورية التشيكية، 
 مجهورية مولدوفا، سلوفاكيا

 أوروبا

 أمريكا الالتينية الربازيل، كولومبيا
 الشرق األوسط لبنان

  
  مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوبروتوكول  -زاي 

 معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة  -١ 
  املعين باملخدرات واجلرمية

، مجــع املكتــب معلومــات عــن ريــب املهاجــرين، مبــا يف  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف العــامني  -٦٨
رامــية املــنظمة يف هــذا التهريــب وطــريقة عمــلها، ذلــك معلومــات عــن ضــلوع اجلماعــات اإلج

ــروتوكول      ــيذ بـ ــاء يف تنفـ ــدول األعضـ ــية للـ ــاعدة التقنـ ــتقدمي املسـ ــريية لـ ــبات حتضـ ــذ ترتيـ واختـ
وركّـزت هـذه األنشطة على الشرق األوسط ومشال أفريقيا وغرا، ومشلت إجراء      . املهاجـرين 

السنغال وسرياليون وغامبيا ومايل    وقامت بعثة لتقصي احلقائق بزيارة      . حبـوث ميدانـية ومكتبية    
ونتـيجة لذلـك، أُعـد تقريـران حبثـيان وعقد املكتب، يف             . ٢٠٠٦يونـيه   /وموريتانـيا يف حزيـران    

، اجـتماعا لفـريق خـرباء أقاليمي قام بإعداد خطة عمل إقليمية ملكافحة              ٢٠٠٦يونـيه   /حزيـران 
تشمل بروتوكول االجتار   (االجتـار باألشـخاص وريـب املهاجرين يف الشرق األوسط وأفريقيا            

وســوف تعــرض خطــة العمــل هــذه يف مؤمتــر رفــيع       ). باألشــخاص وبــروتوكول املهاجــرين  
وللغـرض ذاتـه أطلق املكتب، يف املؤمتر        . ٢٠٠٧املسـتوى مـن املقـرر عقـده يف املـنطقة يف عـام               

، ٢٠٠٦يولــيه / أفــريقي حـول اهلجــرة والتنمـية، املعقــود يف الـرباط يف متــوز   -الـوزاري األورو  
الرامــية إىل مكافحــة ريــب املهاجــرين مــن أفريقــيا إىل  " مــبادرة ميــثاق اهلجــرة غــري النظامــية "

ووضع هلذه الغاية برنامج شامل للتعاون التقين جيري عرضه حاليا على           ). مجـيع املـواد   (أوروبـا   
 .جمتمع املاحنني من أجل احلصول على التمويل الالزم له
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  الدروس املستفادة -٢ 
همت الـبحوث الـيت أجريـت حـول ريـب املهاجرين وسائر األنشطة يف اكتساب                أسـ  -٦٩

وينــبغي أن تصــبح معاجلــة . معــرفة أفضــل مبــا يشــوب تنفــيذ بــروتوكول املهاجــرين مــن عــيوب
ريـب املهاجـرين أولويـة سياسـية عالـية، بوصفها أحد العوامل األساسية املساعدة على إعداد                 

 .نائية، وعلى ترويج التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنيةردود فعالة لنظام العدالة اجل
 

  الفجوات -٣ 
سـيكون مبقـدور املكتـب، إذا مـا خصصـت له مـوارد مالـية كافـية، أن يقـدم مساعدة            -٧٠

 :تقنية موجهة حنو سد فجوات التنفيذ احملددة يف ااالت التالية

ــواد   (التشــريعات  )أ(  ــواد، وال ســيما امل ــة امل ــا ال تفــي  ). ٦ و٥ و٣كاف كــثريا م
 التشريعات الوطنية باملتطلبات الدنيا لربوتوكول املهاجرين؛

 ١٢ و ١١املواد   (ردود نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك التدابري احلدودية         )ب( 
كـــثريا مـــا حيـــول االفـــتقار إىل موظفـــني متخصصـــني دون الـــتمكن مـــن مـــنع ريـــب  ). ١٤و

 واملالحقـة القضـائية الالزمـة بصـدده، باإلضافة إىل توفري احلماية        املهاجـرين وإجـراء الـتحريات     
ويفـتقر العديـد مـن الـدول إىل إطار متماسك ومؤسسي            . املطلوبـة حلقـوق املهاجـرين املُهـربني       

 لتنسيق اإلجراءات وترتيبها حسب األولوية دف مكافحة ريب املهاجرين مكافحة فعالة؛

كــثريا مــا تصــاب اجلهــود ). ١٣ و١١ و١٠ و٨ و٧املــواد  (الــتعاون الــدويل )ج( 
الوطنـية الرامـية إىل منع ريب املهاجرين ومكافحته باإلحباط بسبب عدم وجود مراقبة كافية               
ــبادل املعلومــات وتنســيق        ــتعددة األطــراف حمــددة  لت ــية وم ــيات ثنائ ــتقار إىل آل ــلحدود واالف ل

 األنشطة؛

نظر عامة الناس، بل وحىت السلطات      ال ي ). ١٥املـادة    (املـنع وإذكـاء الوعـي      )د( 
ــرض        ــه نشــاط إجــرامي يع ذات الصــلة يف كــثري مــن األحــيان، إىل ريــب املهاجــرين عــلى أن

 املهاجرين واتمعات املعنية ملخاطر ال يستهان ا؛

إن املعرفة القائمة على األدلة خبصوص الضالعني يف . مجـع البـيانات والبحـث     )ه( 
راد واجلماعـات اإلجرامـية، مبـا يف ذلـك املعلومـات املـتعلقة بطرائق               ريـب املهاجـرين مـن األفـ       

 .عملهم، هي معرفة حمدودة، مما يعوق صوغ سياسات فعالة ملكافحة ريب املهاجرين
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  الدول املتلقية -٤ 
ــتاريخ تنفــيذ أي مشــروع مــن        -٧١ ــتم حــىت هــذا ال مبعــزل عــن األنشــطة التحضــريية، مل ي

 .تقنية املتعلقة مبشكلة ريب املهاجرينمشاريع املكتب للمساعدة ال
  

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية  -حاء 
  واالجتار ا بصورة غري مشروعة

معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين  -١ 
  باملخدرات واجلرمية

الدلـيل التشـريعي لتنفـيذ بـروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية             نشـر    باإلضـافة إىل   -٧٢
ــية األمــم        ــل التفاق ــا بصــورة غــري مشــروعة، املكم وأجــزائها ومكوناهتــا والذخــرية واالجتــار

، يف وضــع ٢٠٠٦ شــرع املكتــب، يف عــام )5(املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، 
ومن . ألعضاء يف التنفيذ العملي لربوتوكول األسلحة النارية      مـبادئ توجيهـية ملسـاعدة الدول ا       

املقـرر صـياغة هـذه املـبادئ التوجيهـية يف سلسـلة مـن اجتماعات أفرقة اخلرباء العاملة، تبدأ يف                     
ومتاشـيا مـع الـربوتوكول، سـوف تتـناول هـذه املبادئ             . ٢٠٠٦نوفمـرب   /فييـنا يف تشـرين الـثاين      

ــية ، ونظّـــم إصـــدار رخـــص أو أذون للتصـــدير  )٧ملـــادة ا(حفـــظ الســـجالت : املواضـــيع التالـ
 ).١٥املادة (، والسمسرة )١٠املادة (واالسترياد والعبور 

، اسـتهل املكتـب بالـتعاون مـع بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي برناجما                ٢٠٠٤ويف عـام     -٧٣
 حتضـرييا للمسـاعدة يهدف إىل التصديق على بروتوكول األسلحة النارية عن طريق دعم مجيع              

األرجنتني وأوروغواي وباراغواي   ) (مريكوسـور (بلـدان السـوق املشـتركة لـلمخروط اجلـنويب           
وتشــمل هــذه املــبادرة مجــع وحتلــيل البــيانات املــتاحة عــن تدابــري مراقــبة األســلحة   ). والــربازيل

الــنارية يف املــنطقة، وتنظــيم حلقــات دراســية عــلى مســتوى كــبار املوظفــني لتحلــيل املعلومــات 
تصـميم خطـة عمـل مشـتركة لـبلدان املريكوسـور، ووضـع مشـروع إقلـيمي يدعم                 اموعـة، و  

 ).١٣ و٩-٥ و٣املواد (مراقبة األسلحة النارية 

، قدم املكتب مسامهات موضوعية يف إعداد اتفاقية        ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٤ومـن عـام      -٧٤
، وذخريا  اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيا بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة             

 ).كافة مواد بروتوكول األسلحة النارية(وما يتصل ا من مواد 

ومـن األمـثلة عـلى كيفـية قـيام املكتـب بـزيادة الوعـي مبراقبة األسلحة النارية، البندقية                      -٧٥
وقد . الـيت صـنعت يف كولومبـيا مـن البنادق املسحوبة من االستعمال            " Escopetarras"القيـثارة   
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 املعين ٢٠٠٦يف مقـر األمـم املـتحدة أثـناء انعقـاد مؤمتر األمم املتحدة لعام            عرضـت هـذه اآللـة       
باسـتعراض الـتقدم احملـرز يف تنفـيذ بـرنامج العمـل ملـنع االجتـار غري املشروع باألسلحة الصغرية          

 مـن اتفاقية اجلرمية     ٣١املـادة   (واألسـلحة اخلفـيفة مـن مجـيع جوانـبه ومكافحـته والقضـاء علـيه                 
 ).املنظمة

ومــن خــالل إطــار آلــية األمــم املــتحدة لتنســيق األعمــال املــتعلقة باألســلحة الصــغرية،    -٧٦
وبالــتعاون مــع إدارة شــؤون نــزع الســالح وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعــية التابعــتني   
لألمانـة العامـة، وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي، أوفـد املكتـب بعثة تقييمية مشتركة إىل غينيا           

كافــة (ومــا زالــت بعــثة املــتابعة موقوفــة رهــنا بالوضــع العــام يف الــبلد   . ٢٠٠٥عــام بيســاو يف 
 ).املواد

 
  الفجوات -٢ 

جــرى حتديــد الفجــوات التالــية فــيما يــتعلق باملســاعدة التقنــية عــلى تنفــيذ بــروتوكول    -٧٧
 :األسلحة النارية

دة السياســية احلاجــة إىل بــرنامج إعالمــي اســتباقي يف الــدول األعضــاء لــزيادة اإلرا ● 
 .بغية دعم تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية

احلاجـة إىل الـتزام اجلهـات املاحنـة بـتوفري الـتمويل لـتعزيز استدامة املبادرات الرامية                 ● 
 .إىل مساعدة الدول على تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية

 بروتوكول انعـدام املعـرفة األساسـية لـدى الدول األعضاء بشأن كيفية التعامل مع          ● 
 .األسلحة النارية وكيفية تنفيذه

 
  الدول املتلقية -٣ 

يبـين اجلـدول الوارد أدناه املساعدة املقدمة لتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية واملتلقني              -٧٨
 .الرئيسيني لتلك املساعدة

 
 املساعدة املتلقي الرئيسي

صة بالسوق املشتركة لبلدان املساعدة اخلا األرجنتني، أوروغواي، باراغواي، الربازيل
 املخروط اجلنويب 

منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  إعداد اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول 
 غرب أفريقيا بشأن األسلحة الصغرية
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 املساعدة املتلقي الرئيسي
 "Escopetarra"معرض البندقية القيثارة         عام/كولومبيا

ل املساعدة اخلاصة بآلية تنسيق األعما غينيا بيساو
 املتعلقة باألسلحة الصغرية

  
  األدوات التدريبية ودعم البحوث ومجع املعلومات -طاء 

معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين  -١ 
  باملخدرات واجلرمية

نظمة أجـرى املكتـب ونشـر عـددا مـن الدراسـات بشـأن املشاكل اليت تثريها اجلرمية امل                  -٧٩
 :وتشمل هذه املشاكل ما يلي. عرب الوطنية

 هــذا الــتقرير الــذي )6(. اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية يف مــنطقة غــرب أفريقــيا )أ( 
 /http://www.unodc.org/pdf:  مــتاح باللغــة اإلنكلــيزية عــلى املوقــع الــتايل٢٠٠٥نشــر يف عــام 

transnational_crime_west-africa-05.pdf؛ 

، وهو ٢٠٠٥يونيه /نشـر هـذا التقرير يف حزيران    . ة والتنمـية يف أفريقـيا     اجلـرمي  )ب( 
وعــلى ) باللغــة اإلنكلــيزية (http://www.unodc.org/pdf/African_report.pdfمــتاح عــلى املوقــع 

 ؛)باللغة الفرنسية (http://www.unodc.org/pdf/research/Africa_report_french.pdfاملوقع 

ــية : االجتــار باألشــخاص  )ج(  ــنماذج العامل ــتقرير يف نيســان  . ال ــذا ال ــريل /نشــر ه أب
 /http://www.unodc.org/unodc/en: ، وهــو مــتاح باللغــة اإلنكلــيزية عــلى املوقــع الــتايل ٢٠٠٦

trafficking_persons_report_2006-04.html؛ 

وضعت الصيغة النهائية هلذه ). باالنكليزية (عـدة مكافحـة االجتار باألشخاص     )د( 
ويـبذل حالـيا كـل مـا يف الوسـع إلتاحتها يف الدورة الثالثة ملؤمتر              . العـدة وأرسـلت إىل الطـباعة      

 األطراف؛

االحتـــيال وإســـاءة اســـتعمال اهلويـــة وتزويـــرها ألغـــراض  الدراســـة املـــتعلقة ب )ه( 
الـيت أعدهـا فـريق خـرباء حكومـي دويل وفقـا لقـرار الس االقتصادي واالجتماعي                  . إجرامـية 
يولـيه، وسـوف تقـدم إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية يف                 / متـوز  ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٦

 ؛٢٠٠٦دورا السادسة عشرة يف عام 



CTOC/COP/2006/9 

 28 
 

ــي" )و(  ــنظمة     تقي ــية اجلــرمية امل ــة مــع اتفاق ــام باملقارن ــانوين يف فييــت ن ــنظام الق " م ال
قــدم املكتــب تعلــيقات ومدخــالت موضــوعية لصــياغة هــذا التقيــيم  ). ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول(

 الذي أعده فريق من اخلرباء القانونيني التابعني للحكومة؛

ــييت    " )ز(  ــة باتفاق ــريو باملقارن ــانوين يف ب ــنظام الق ــيم ال ــنظمة والفســاد تقي " اجلــرمية امل
كــان هــذا التقيــيم نــتاج جهــود مشــتركة بــني املكتــب ومــنظمة غــري    ). ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول(

 ).املؤسسة البريوفية للوقاية من مشاكل املخدرات ومحاية الفتيات املعرضات للخطر(حكومية 
  

  االستنتاج والتوصيات    -رابعا   
املكتــب أثبتــت أــا عنصــر أساســي يف خمــتلف  رغــم أن املســاعدة التقنــية الــيت يقدمهــا  -٨٠

اـاالت ملسـاعدة الـدول األعضـاء يف ما تبذله من جهود للتصدي للتهديدات املتعددة األوجه         
الـيت تشـكلها اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية، فمن الواضح أنه جيب بذل الكثري من أجل مواصلة        

 .سبةهذه اجلهود واالستفادة يف معرض ذلك من اخلربة املكت

املسـتفادة مشـتركة بـني بعـض أو كـل أنواع املساعدة التقنية               وكانـت بعـض الـدروس      -٨١
 : اليت يقدمها املكتب، وتشمل هذه الدروس

ــتقدمي          ●  ــه ل ــبؤ ب ــال مســتداما وميكــن التن ــب متوي ــتلقى املكت ــن األمهــية مبكــان أن ي م
ــية املــبذولة يف ســب    ــة تدعــيم اجلهــود الدول ــية بغــية كفال يل مكافحــة املســاعدة التقن

 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

فاملســاعدة املقدمــة يف فــترة حمــدودة جــدا ال   . حتــتاج املســاعدة التقنــية إىل الوقــت  ● 
 .تترك أثرا يذكر

رغـم كـون الـنماذج واألدوات واألدلـة فعالـة مـن حيـث الـتكلفة، فال يوجد حل                     ● 
ه األدوات بعناية   واحـد يناسـب اجلمـيع، بـل حيـتاج األمـر إىل تطويع استخدام هذ               

 .لالحتياجات احملددة لدى اجلهات املتلقية

ــنه، ال للــتأكد فحســب مــن أنّ املســاعدة          ●  ــية أمــر ال بــد م ــتابعة املســاعدة التقن م
مصـممة بعـناية لتلبـية االحتـياجات املـتغرية لـدى اجلهات املتلقية، بل للتأكد أيضا                 

ــيقها منهجــيا يف     تصــميم أنشــطة املســاعدة  مــن أنّ املمارســات الفضــلى يعــاد تطب
 .التقنية املقبلة وتنفيذها
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وعـالوة عـلى ذلـك، لعـلّ مؤمتـر األطـراف يـنظر يف معاجلـة عدة فجوات يف املساعدة                      -٨٢
ــيق اجلغــرايف احملــدود        ــيانه أعــاله، ال ســيما التطب ــا ورد ب ــا مل ــية الــيت يقدمهــا املكتــب، وفق التقن

ــية الــيت يقدمهــا املكتــب، وكذلــك ال    ــيا بقــدر أقــل عــلى املســاعدة    للمســاعدة التقن تركــيز حال
 .الداعمة لربوتوكويل املهاجرين واألسلحة النارية

 احلواشي   

 إثر صدور إعالن االستقالل عن اجلمعية الوطنية للجبل األسود يف . مبا يف ذلك صربيا واجلبل األسود  (1) 
 مجهورية صربيا تواصل عضوية احتاد ، أبلغ رئيس مجهورية صربيا األمني العام بأن٢٠٠٦يونيه / حزيران٣

دوليت صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة ومؤسساا، 
وتبقى مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل حقوق وواجبات احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود مبوجب ميثاق 

، مجهورية اجلبل ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤، بقرارها وقبلت اجلمعية العامة. األمم املتحدة
 .األسود يف عضوية األمم املتحدة

باإلضافة إىل احللقات الدراسية العشر السابقة للتصديق اليت عقدت قبل دخول اتفاقية اجلرمية املنظمة حيز  (2) 
م الواردة بني قوسني إىل عدد الدول تشري األرقا( حلقة دراسية للمجموعات التالية ١٢النفاذ، عقدت 

؛ والبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية )١٢(، اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ٢٠٠٣يف عام ) أ): (املشاركة
 ، آسيا الوسطى والقوقاز )٦(، اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ٢٠٠٤يف عام ) ب(؛ )٢٢(والربتغالية 

، منظمة املؤمتر اإلسالمي )٧(، البلدان الناطقة بالربتغالية )٢٤(ألفريقية الناطقة بالفرنسية ، البلدان ا)٩(
، دول أوروبا الوسطى واجلنوبية ٢٠٠٥يف عام ) ج(؛ )١٩(، غرب أفريقيا ووسطها )٨(للمنطقة العربية 

 األمن والتعاون يف أوروبا ، منظمة ٢٠٠٦يف عام ) د(؛ )٧(، البلدان الناطقة باللغة الربتغالية )١٠(الشرقية 
 ).٨(، وأمريكا الوسطى والكاريـيب )٥٤(

 .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (3) 
 .A.06.V.5املرجع نفسه، رقم املبيع  (4) 
 .، اجلزء الرابعA.05.V.2املرجع نفسه، رقم املبيع  (5) 
 .A.05.XI.1املرجع نفسه، رقم املبيع  (6) 

––––––––––––––– 


