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مة مقدِّ

يعتمد فريق اخلبراء احلكوميني العامل املعني باملساعدة التقنية في اجتماعاته توصيات بشأن املجاالت امللحة التي 
تثير القلق، ساعيا إلى توجيه الدول األعضاء نحو التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر 
إلى توجيه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب( في دعم اجلهود املبذولة في  الوطنية، وكذلك 
هذا الصدد. وتقدم التوصيات بانتظام إلى مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر 

الوطنية إلقرارها.

 إلجراء املناقشات واملفاوضات املستقبلية، أعد املكتب خالصة وافية باللغات الرسمية الست لألمم املتحدة 
ً
وتيسيرا

تتضمن جميع التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل. ويكمل اخلالصة فهرس مواضيعي لتيسير التنقل بني صفحات 
الوثيقة.

باملساعدة املتعلقة  واملقررات  القرارات  جميع  املواضيعي  والفهرس  الوافية  اخلالصة  تشمل  ذلك،  إلى   وباإلضافة 
التقنية التي اعتمدها حتى اآلن مؤمتر األطراف في االتفاقية. وتهدف هذه املعلومات إلى توفير مراجع إضافية لتيسير 

املناقشات في جميع املحافل ذات الصلة. 

 لالطالع على املراجع، ترد توصيات الفريق العامل في اجلزء ألف من اخلالصة الوافية، بينما ترد قرارات 
ً
وتسهيال

ومقررات مؤمتر األطراف في اجلزء باء وفي األحياز املظللة باللون الرمادي في الفهرس املواضيعي. 

وهناك حاالت كثيرة اعتمد فيها مؤمتر األطراف في قراراته التوصيات الصادرة عن الفريق العامل، ولذلك لم تستنسخ 
التوصيات في جزأي اخلالصة. وفي مثل هذه احلاالت يتضمن الفهرس املواضيعي إشارة مرجعية إلى قسم اخلالصة 

الذي اسُتنسخت فيه التوصية.



 اخلالصة الوافية 
 للتوصيات وللقرارات
واملقررات ذات الصلة

 يتضمن اجلزء ألف من اخلالصة التوصيات

 التي اعتمدها الفريق العامل في اجتماعاته األحد عشر األولى،

 بينما يتضمن اجلزء باء القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية

 التي اعتمدها مؤمتر األطراف في االتفاقية في دوراته التسع األولى�

وينظم اجلزءان حسب الترتيب الزمني�
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املساعدة التقنية

ألف-  التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل فــي اجتماعاتــه 
األحــد عشــر األولــى

- االجتماع األول، يومي 16 و17 تشرين األول/أكتوبر 2006
ً
أوال

عقــد االجتمــاع األول للفريــق العامــل علــى هامــش الــدورة الثالثــة ملؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم 
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة. وتــرد التوصيــات التــي اعُتمــدت فــي مقــرر مؤمتــر 

األطــراف 4/3 )انظــر اجلــزء بــاء(.

- االجتماع الثاني، من 3 إلى 5 تشرين األول/أكتوبر 2007
ً
ثانيا

باملســاعدة  املعنــي  العضويــة  املفتــوح  املؤقــت  العامــل  احلكوميــني  اخلبــراء  فريــق  1- أنشــئ 
التقنيــة عمــال باملقــّرر 6/2 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
عقــد  املؤمتــر،  عــن  الصادريــن  و4/3   6/2 باملقّرريــن  وعمــال  الوطنيــة.  عبــر  مــة 

ّ
املنظ اجلرميــة 

 2007 األول/أكتوبــر  تشــرين   17 إلــى   16 مــن  الفتــرة  فــي  فيينــا  فــي  اجتماعــا  العامــل  الفريــق 
وصــاغ عــددا مــن التوصيــات لكــي ينظــر فيهــا املؤمتــر فــي دورتــه الرابعــة. وتــرد تلــك التوصيــات 
تــرد  التدابيــر  مــن  عــدد  اتخــاذ  األمانــة  إلــى  العامــل  الفريــق  طلــب  ذلــك،  علــى  وعــالوة   أدنــاه. 

أيضا أدناه.

2- فيمــا يتعلــق بجمــع املعلومــات عــن تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر 
الوطنيــة،)1( طلــب الفريــق العامــل إلــى األمانــة:

)أ( العمــل فــورا علــى وضــع أداة كفــؤة وســهلة االســتعمال جلمــع املعلومــات فــي شــكل قائمــة 
مرجعيــة حاســوبية مؤقتــة؛

)ب(  كفالــة عــدم خــروج القائمــة املرجعيــة عــن مضمــون االســتبيانات التــي وضعهــا املؤمتــر 
فــي إطــار دورتــي تقــدمي تقاريــر اإلبــالغ تالفيــا الزدواجيــة اجلهــود بالنســبة للــدول التــي أبلغــت مــن 

قبــُل عــن طريــق االســتبيانات؛

)ج(  إرســال القائمــة املرجعيــة إلــى الــدول التــي لــم تــرّد علــى االســتبيانات احلالية وتشــجيعها 
ــة بوقــت كاف لكــي  ــل انعقــاد دورة املؤمتــر الرابع ــى اســتخدام هــذه القائمــة وتقــدمي ردودهــا قب عل

يتســنى لألمانــة إمتــام التقاريــر التحليليــة التــي طلبهــا املؤمتــر؛

)1( قرار اجلمعية العامة 25/55، املرفق األول.

http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

)د( البــدء فــي وضــع أدوات برامجيــة شــاملة جلمــع املعلومــات بشــأن االتفاقيــة وكٍل واحــد 
مــن بروتوكوالتهــا،)2( مشــفوعة بدليــل يســّهل اســتخدام هــذه األدوات، وتقــدمي تقاريــر عــن جهودهــا 

إلــى املؤمتــر فــي دورتــه الرابعــة.

3- فيمــا يتعلــق بتعزيــز تدابيــر العدالــة اجلنائيــة املتخــذة للتصــدي للجرميــة املنظمــة اســتنادا إلــى 
ــة  اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة والبرتوكــوالت امللحقــة بهــا، طلــب الفريــق العامــل إلــى األمان
أن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي دورتــه الرابعــة مقترحــات بشــأن أنشــطة محــددة للمســاعدة التقنيــة، وال 

ســيما فــي املجــاالت التاليــة:

)أ( توفير اخلبرة القانونية وا ملساعدة التشريعية في املجاالت الرئيسية املشمولة باالتفاقية 
ز على هذه املجاالت، حســب االقتضاء؛

ّ
والبرتوكوالت امللحقة بها، ووضع تشــريع منوذجي مرك

)ب(  وضع أدوات تشريعية ومواد تدريبية من أجل بناء قدرات نظام العدالة اجلنائية؛

)ج(   بنــاء القــدرات وتقــدمي املســاعدة فــي مجــال إجــراءات وممارســات حمايــة الشــهود 
والضحايــا؛

بالتحقيقــات  املتعلقــة  واملمارســات  واإلجــراءات  التشــريع  مجــال  فــي  القــدرات  )د( بنــاء 
اخلاصــة؛ والتحــري  التحقيــق  وأســاليب  املشــتركة 

)ه( تيســير تبــادل املعلومــات عــن املمارســات اجليــدة فيمــا يتعلــق بتدابيــر تصــدي العدالــة 
اجلنائيــة للجرميــة املنظمــة، اســتنادا إلــى االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا.

4- بخصــوص التعــاون الدولــي وإنشــاء أو تعزيــز الســلطات املركزيــة املعنيــة باملســاعدة القانونيــة 
املتبادلــة وتســليم املجرمــني، طلــب الفريــق العامــل إلــى األمانــة أن تواصــل االضطــالع بأنشــطتها 
احلاليــة الراميــة إلــى تشــجيع التعــاون القانونــي الدولــي، وأن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي دورتــه الرابعــة 

مقترحــات بشــأن أنشــطة محــددة للمســاعدة التقنيــة فــي املجــاالت التاليــة:

)أ( توفيــر اخلبــرة القانونيــة واملســاعدة التشــريعية للــدول فــي تنفيــذ أحــكام التعــاون الدولــي 
الــواردة فــي االتفاقيــة؛

)ب(  بنــاء قــدرات الســلطات املركزيــة والســلطات املختصــة األخــرى وتعزيــز عالقــات العمــل 
معهــا وفيمــا بينهــا، وال ســيما عــن طريــق تنظيــم حلقــات عمــل إقليميــة وأقاليميــة؛

)ج( وضع أدوات ومواد تشريعية وتدريبية في مجال التعاون القانوني الدولي.

5- فيمــا يتعلــق بجمــع البيانــات، طلــب الفريــق العامــل إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي دورتــه 
الرابعــة مقترحــات بشــأن أنشــطة محــددة للمســاعدة التقنيــة فــي املجــاالت التاليــة:

)أ( بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون على جمع البيانات عن اجلرمية املنظمة وحتليلها؛

ــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة  )2( بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكّم

اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة )قــرار اجلمعيــة العامــة 25/55، املرفــق الثانــي(؛ وبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق 
البــر والبحــر واجلــو، املكّمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة )قــرار اجلمعيــة العامــة 25/55، املرفــق 
ــل  ــع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والذخيــرة واالجتــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة، املكّم الثالــث(؛ وبروتوكــول مكافحــة صن

التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة )قــرار اجلمعيــة العامــة 255/55، املرفــق(.

http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/255
http://undocs.org/ar/A/RES/55/255


4

املساعدة التقنية

)ب(  بنــاء قــدرات الــدول علــى إدارة املعــارف املتعلقــة باجتاهــات اجلرميــة املنظمــة وتقيــم 
ــا. ــات وحتليله ــة جلمــع البيان ــة النظــم احلالي ــي تشــوب تغطي ــم ســد الثغــرات الت األخطــار، ومــن ث

6- فيمــا يتعلــق بتنفيــذ البروتوكــوالت امللحقــة باتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة، طلــب الفريــق 
العامــل إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي دورتــه الرابعــة مقترحــات بشــأن أنشــطة محــددة 

ــة: ــة فــي املجــاالت التالي للمســاعدة التقني

)أ( تقــدمي املســاعدة مــن أجــل ترويــج جميــع البروتوكــوالت الثالثــة امللحقــة باتفاقية مكافحة 
اجلرميــة املنظمــة والتصديــق علــى هــذه البروتوكــوالت واالنضمــام إليهــا، مــع إيــالء اهتمــام خــاص 
لبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، وبروتوكــول مكافحــة صنــع 

األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والذخيــرة واالجتــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة؛

)ب(  تقدمي املســاعدة التشــريعية واملســاعدة في بناء القدرات من أجل تنفيذ البروتوكوالت، 
مــع التركيــز علــى متطلبــات التنفيــذ الكامــل ألحــكام بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن وبروتوكــول 

مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة، ومــع مراعــاة االتفاقــات األخــرى القائمــة فــي هــذا املجال.

مــي املســاعدة التقنيــة، أوصــى الفريــق العامــل بــأن ينظــر املؤمتــر  7- فيمــا يتعلــق بالتنســيق بــني مقدِّ
فــي دورتــه الرابعــة بتمّعــن فــي مســألة تنســيق املســاعدة التقنيــة املقّدمــة وســبل احلصــول علــى صــورة 
شــاملة عنهــا، وكذلــك فــي النتائــج املتحققــة مــن هــذه املســاعدة وأفضــل املمارســات املّتبعــة في تقدميها 

والــدروس املســتخلصة منهــا، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل التقاريــر ذات الصلــة الصــادرة عــن األمانــة.

8- أوصــى الفريــق العامــل الــدول األطــراف بصفتهــا أعضــاء فــي املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
التــي تقــّدم املســاعدة التقنيــة بــأن تبلــغ تلــك املنظمــات بضــرورة التنســيق مــع املؤمتــر وأمانتــه.

9- أوصــى الفريــق العامــل الــدول األطــراف بــأن تواصــل الســعي إلــى حتقيــق التنســيق علــى 
الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي، وال ســيما عــن طريــق أفرقــة التنســيق القطريــة واإلقليميــة القائمــة 
وغيرهــا مــن القنــوات احلاليــة، مبــا فــي ذلــك إبــالغ األولويــات واالحتياجــات التــي اســتبانها املؤمتــر.

10-  طلــب الفريــق العامــل إلــى األمانــة أن تنظــم خــالل دورة املؤمتــر الرابعة اجتماع مائدة مســتديرة 
لــني فــي الــدورة، بغيــة تيســير تبــادل املعلومــات عــن املســاعدة التقنيــة 

َّ
ملقّدمــي املســاعدة التقنيــة املمث

املقّدمــة وتشــجيع تقــدمي هــذه املســاعدة وتنســيق تقدميهــا تنســيقا أوثــق؛ وأن تقــّدم إلــى املؤمتــر 
تقريــرا عــن نتائــج املناقشــات فــي اجتمــاع املائــدة املســتديرة.

11-  أوصــى الفريــق العامــل األمانــة بــأن تعمــل مــع الــوكاالت املتخصصــة املنضويــة فــي منظومــة 
عــن  املعلومــات  وتقــدمي  اخلبــرات  تبــادل  أجــل  مــن  األخــرى  الدوليــة  واملنظمــات  املتحــدة  األمم 

املقــّررة. األولويــات 

ــرات األداء، أوصــى الفريــق العامــل املؤمتــر بــأن ينظــر فــي اســتخدام 
ّ

12-  بخصــوص حتديــد مؤش
أدوات التقديــر والتقييــم، مثــل مؤشــرات اإلدارة واألداء القائمــة علــى النتائــج، فــي تصميــم املســاعدة 

التقنيــة وإدارتهــا وتنفيذهــا.

13-  فيمــا يتعلــق بحشــد املــوارد، أوصــى الفريــق العامــل بتزويــد األمانــة بالتمويــل الكافــي واملســتدام 
والقابــل للتنبــؤ بــه.



5

التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

- االجتماع الثالث، يومي 15 و16 تشرين األول/أكتوبر 2008
ً
ثالثا

عقــد االجتمــاع الثالــث للفريــق العامــل علــى هامــش الــدورة الرابعــة ملؤمتــر األطــراف فــي االتفاقيــة. 
وتــرد التوصيــات التــي اعُتمــدت فــي مقــرر املؤمتــر 3/4 )انظــر اجلــزء بــاء(.

- االجتماع الرابع، يومي 1 و2 تشرين األول/أكتوبر 2009
ً
رابعا

1- فــي إطــار املجــاالت ذات األولويــة املحــددة فــي مقــرر املؤمتــر 4/3، يوصــي الفريــُق العامــل 
ــز مشــاريع املســاعدة التقنيــة علــى األنشــطة التاليــة ذات األولويــة بغيــة تعزيــز التعــاون 

َّ
رك

ُ
املؤمتــَر بــأن ت

علــى املســتويني اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، حســب االقتضــاء:

)أ( رفــع مســتوى الوعــي لــدى الــدول األطــراف، وغيــر األطــراف إذا اقتضــى األمــر ذلــك، 
بشــأن جميــع جوانــب بنــاء القــدرات، مبــا فــي ذلــك التعليــم فــي مجــال التعــاون الدولــي علــى مكافحــة 

اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

)ب(  مســاعدة الــدول األطــراف، وغيــر األطــراف إذا اقتضــى األمــر ذلــك، فــي جهودهــا 
لتشــجيع التعــاون علــى مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة عــن طريــق تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة 
األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا،)3( مــع إعطــاء 

؛
ً
 خاصــا

ً
املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتســليم املطلوبــني اهتمامــا

)ج(   مســاعدة جميــع الــدول األعضــاء فــي جهودهــا لتصديــق االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا أو 
االنضمــام إليهــا؛

)د(  بنــاء القــدرات، مبــا فــي ذلــك عــن طريــق التعليــم، ورفــع مســتوى وعــي املوظفــني الذيــن 
يتحّملــون املســؤولية األساســية عــن توفيــر الــردود علــى االســتبيانات وقائمة التقييــم الذاتي املرجعية، 

وتقــدمي املســاعدة فــي إعــداد التقاريــر بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا؛

)ه(  مســاعدة الــدول األطــراف، وغيــر األطــراف إذا اقتضــى األمــر ذلــك، عــن طريــق تقــدمي 
ــع أشــكال  ــع ومقاضــاة جمي ــة ملن ــر الوطني ــة فــي صــوغ وحتســني القوانــني واملعايي املســاعدة القانوني

اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة وتيســير بنــاء القــدرات مــن أجــل تنفيــذ تلــك القوانــني واملعاييــر؛

)و(   بنــاء القــدرات، مبــا فــي ذلــك عــن طريــق التعليــم، والقيــام بأنشــطة لرفــع مســتوى الوعــي، 
بغيــة حتقيــق مــا يلــي:

املتبادلــة  القانونيــة  املســاعدة  إعطــاء  مــع  مختصــة،  مركزيــة  ســلطة  ‘1’  إنشــاء 
؛
ً
خاصــا  

ً
اهتمامــا

‘2’  وضــع مخطــط، أو حتســني املخطــط القائــم إذا وجــد، مــن أجــل التنســيق بــني 
الكيانــات احلكوميــة املختصــة، مبــا فــي ذلــك املســؤولون عــن إنفــاذ القوانــني 
واخلبــراء املســتقدمون مــن املختبــرات العلميــة، والنــواب العامــون، والقضــاة، 
وغيرهــم مــن املوظفــني املســؤولني، فــي مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

.United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )3(
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)ز( مســاعدة الــدول األطــراف، وغيــر األطــراف إذا اقتضــى األمــر ذلــك، فــي وضــع برامــج 
وطنيــة وثنائيــة وإقليميــة حلمايــة الشــهود وضحايــا اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

)ح( مســاعدة الــدول األطــراف، وغيــر األطــراف إذا اقتضــى األمــر ذلــك، فــي جهودهــا 
 للمــادة 27 مــن االتفاقيــة.

ً
لترويــج التعــاون علــى إنفــاذ القوانــني وفقــا

2- يدعــو الفريــُق العامــل الــدوَل األطــراف إلــى حتديــد أســماء اخلبــراء واملؤسســات التــي ينتمــون 
إليهــا واخلبــرات التــي يتمتعــون بهــا فــي مجــال تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا، وإبــالغ األمانــة بهــا، 
مبــا فــي ذلــك اخلبــرة فــي مجــاالت محــددة للمســاعدة التقنيــة بغيــة تيســير تقــدمي هــذه املســاعدة 
اخلبــراء  بأســماء  قائمــة  وضــع  فــي  املؤمتــر  ينظــر  بــأن  الفريــق  ويوصــي  تطلبهــا.  التــي   للــدول 

واملحافظة عليها.

ــة الشــاملة القائمــة  ــة إكمــال قائمــة التقييــم الذاتــي املرجعي ــُق العامــل مــن األمان 3- يطلــب الفري
علــى برمجيــة، وإحلــاق أســئلة بهــا عــن االســتعانة باالتفاقيــة وبروتوكوالتهــا إذا اقتضــت الضــرورة.

 إعــداد تقريــر عــن برامــج املســاعدة التقنيــة الراهنــة 
ً
4- يطلــب الفريــُق العامــل مــن األمانــة أيضــا

والبرامــج املتوقعــة للمســتقبل، مــع تقييــم نتائــج البرامــج الراهنــة، وذلــك لكــي تقدمــه إليــه فــي 
اجتماعــه التالــي الــذي ســُيعقد أثنــاء دورة املؤمتــر اخلامســة.

 إعــداد تقريــر عــن االقتراحــات مــن أجــل تنفيــذ 
ً
5- يطلــب الفريــُق العامــل مــن األمانــة أيضــا

األنشــطة ذات األولويــة املذكــورة فــي الفقــرة 2 أعــاله، لكــي تقدمــه إليــه فــي اجتماعــه التالــي الــذي 
ســُيعقد أثنــاء دورة املؤمتــر اخلامســة.

مــي املســاعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا علــى  6- يشــّجع الفريــُق العامــل مقدِّ
أن ينّســقوا مــع مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة مــن أجــل كفــاءة أفضــل للعمليــة، 

مراعــني فــي هــذا الصــدد املبــادئ املحــددة فــي إعــالن باريــس بشــأن فعاليــة املعونــات.

- االجتماع اخلامس، يومي 19 و20 تشرين األول/أكتوبر 2010
ً
خامسا

إن فريق اخلبراء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعني باملساعدة التقنية:

 بتوصيــات اجتمــاع الفريــق العامــل، الــذي ُعقــد يومــي 1 و2 تشــرين األول/
ً
)أ( يحيــط علمــا

أكتوبــر 2009؛

 لتنفيــذ اتفاقيــة األمم 
ً
م بوجــود حاجــة مســتمرة إلــى املســاعدة التقنيــة ضمانــا

ّ
)ب(  يســل

؛
ً
 فّعــاال

ً
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا تنفيــذا

)ج( يرّحــب مبــا يبذلــه مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة )املكتــب( مــن 
 ضمــن املجموعــة املناســبة مــن 

ً
 وأكثــر بــروزا

ً
 تامــا

ً
جهــود إلدمــاج االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا إدماجــا

برامــج املســاعدة التقنيــة التــي يضطلــع بهــا املكتــب، وكذلــك بجهــود املكتــب الراميــة إلــى إذكاء الوعــي 
باالتفاقيــة وبروتوكوالتهــا بــني الشــركاء الوطنيــني بصفتهــا أداة عمليــة للتعــاون القضائــي الدولــي 

والتعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون؛
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)د( يشــّدد علــى أهميــة ضمــان االرتبــاط القــوي بــني البحــوث التــي يضطلــع بهــا املكتــب 
مــة عبــر 

ّ
والبيانــات التــي يجمعهــا ومــا يقّدمــه املكتــب مــن مســاعدة تقنيــة بشــأن اجلرميــة املنظ

الوطنيــة؛

)ه(   يقــّر النهــج االســتراتيجي والشــامل الــذي يتبعــه املكتــب فــي تقــدمي املســاعدة التقنيــة، 
ــة  ــة واإلقليمي ــة رئيســية فــي البرامــج الوطني ــة وبروتوكوالتهــا كأولوي والــذي يدمــج عناصــر االتفاقي

ــة؛ املتكامل

ــة التقييــم الذاتــي الشــاملة )"برامجيــة أومنيبــوس  ــّوه إلــى وجــوب اســتخدام برامجي )و( ين
االســتقصائية"( كأداة لتســهيل جمــع املعلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، 
ويطلــب إلــى األمانــة أن تواصــل حتســني تلــك البرامجيــة، بوســائل منهــا جعــل تلــك البرامجيــة متاحــة 
عــة بهــدف وضــع 

ّ
ــع لغــات املؤمتــر الرســمية، وأن تواصــل التشــاور مــع الــدول األطــراف واملوق بجمي

تلــك البرامجيــة فــي صيغتهــا النهائيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن، وأن تعرضهــا علــى الفريــق العامــل 
احلكومــي الدولــي املفتــوح العضويــة، الــذي أنشــئ مبقتضــى قــرار املؤمتــر 5/5، لكــي ينظــر فيهــا؛

)ز( يطلــب إلــى املكتــب أن يواصــل تقاســم مــا يجمعــه مــن معلومــات عــن االحتياجــات مــن 
املســاعدة التقنيــة وال ســيما املعلومــات املتعلقــة باالحتياجــات علــى الصعيــد الوطنــي، مــع ســائر 
ــدان املســتفيدة؛ ــني، مــن أجــل تنســيق أنشــطة املســاعدة مــع البل ــة املحتمل مقّدمــي املســاعدة التقني

)ح( يشــّدد علــى ضــرورة أن يواصــل املكتــب والــدول األطــراف تنســيق تقــدمي املســاعدة 
التقنيــة مــع ســائر املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة، وكذلــك مــع هيئــات املســاعدة الثنائيــة؛

مــة 
ّ
)ط( يشــّجع املكتــب علــى اســتحداث نهــج مواضيعــي شــامل فــي منــع اجلرميــة املنظ

املســاعدة  تقــدمي  ويشــمل  االعتبــار  بعــني  والوطنيــة  اإلقليميــة  االحتياجــات  يأخــذ  ومكافحتهــا، 
القانونيــة واســتحداث األدوات وترويــج املمارســات الفضلــى وإنشــاء آليــات تنطــوي علــى محاكمــات 

مــة؛
ّ
قضائيــة مــن خــالل برنامــج مواضيعــي بشــأن منــع اجلرميــة املنظ

مــة عبــر 
ّ
)ي( يطلــب إلــى املكتــب أن يعمــل علــى إعــداد خالصــة لقضايــا اجلرميــة املنظ

الــدروس  اســتبانة  أجــل  مــن  القضائيــة،  أو املالحقــات  التحقيقــات  فيهــا  التــي جنحــت  الوطنيــة 
 
ً
عــرض علــى املؤمتــر فــي دورتــه السادســة، وأن يعقــد اجتماعــا

ُ
املســتفادة واملمارســات الفضلــى، لكــي ت

ــى اســتبانة املمارســات اجليــدة فــي إنشــاء وتشــغيل الوحــدات املتخّصصــة التــي تتصــّدى 
ّ
للخبــراء يتول

مــة، لكــي تســتخدمها الــدول التــي تنظــر فــي إنشــاء وحــدات مــن هــذا القبيــل كمرجــع 
ّ
للجرميــة املنظ

فــي هــذا الشــأن؛

)ك(  يطلــب إلــى املكتــب أن يقــّدم مســاعدة تقنيــة تهــدف إلــى مســاعدة الــدول األعضــاء علــى 
ــة وأبعادهــا  ــر الوطني مــة عب

ّ
ــى أشــكال اجلرميــة املنظ ــد االقتضــاء، عل ــة، عن تطبيــق أحــكام االتفاقي

 للــدول األطــراف، وأن يقــّدم إلــى 
ً
 مشــتركا

ً
ــل شــاغال

ّ
اجلديــدة التــي تنــدرج ضمــن نطــاق االتفاقيــة ومتث

 عــن التقــّدم املحــرز فــي هــذا الشــأن؛
ً
املؤمتــر فــي دورتــه السادســة تقريــرا

)ل(  يطلب إلى املكتب أن ينظر، بالتشاور مع الدول األعضاء، في استحداث أدوات معّينة، 
ضلــى ومبــادئ توجيهيــة تشــريعية وأحــكام منوذجيــة، تســاعد الــدول األعضــاء علــى 

ُ
مثــل ممارســات ف

ــة وأبعادهــا  ــر الوطني ــى أشــكال اجلرميــة املنظمــة عب ــد االقتضــاء، عل ــة، عن تطبيــق أحــكام االتفاقي
 للــدول األطــراف؛

ً
 مشــتركا

ً
ــل شــاغال

ّ
اجلديــدة التــي تنــدرج ضمــن نطــاق االتفاقيــة ومتث

)م( يدعــو الــدول وســائر اجلهــات املانحــة إلــى تقــدمي تبرعــات لألغــراض املبّينــة فــي هــذه 
الوثيقــة، وفقــا لقواعــد األمم املتحــدة وإجراءاتهــا؛
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)ن(  يحــّث الــدول األطــراف علــى الســعي إلــى تقــدمي تبرعــات كافيــة إلــى احلســاب املنشــأ 
مبقتضــى الفقــرة 2 )ج( مــن املــادة 30 مــن االتفاقيــة لغــرض املســاعدة التقنيــة؛

 عــن تقــدمي 
ً
)س( يطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي دورتــه السادســة تقريــرا

ــى  ــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا عل ــى تنفيــذ االتفاقي ــة بهــدف مســاعدة الــدول عل املســاعدة التقني
الصعيــد العاملــي واإلقليمــي والوطنــي.

- االجتماع السادس، يومي 17 و18 تشرين األول/أكتوبر 2012
ً
سادسا

تــرد التوصيــات التــي اعُتمــدت فــي االجتمــاع الســادس لفريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي 
باملســاعدة التقنيــة فــي القــرار 4/6 الصــادر عــن املؤمتــر )انظــر اجلــزء بــاء(.

- االجتماع السابع، من 28 إلى 30 تشرين األول/أكتوبر 2013
ً
سابعا

1- أوصــى الفريــق العامــل بــأن ينظــر املؤمتــر، خــالل دورتــه الســابعة، فــي اســتهالل مناقشــات 
أجــل  مــن  الســنوات  متعــّددة  عمــل  ومتابعــة خطــة  بوضــع  العامــل  الفريــق  قيــام  إمكانيــة  بشــأن 

املســتقبل. فــي  اجتماعاتــه 

 التوصيات املعروضة أدناه.
ً
2- واعتمد الفريق العامل أيضا

3- ينبغــي للــدول أن تتشــارك فــي أفضــل املمارســات فــي تنفيــذ املــادة 26 مــن االتفاقيــة، إلــى جانــب 
 أحــكام تلــك املــادة بشــأن إتاحــة اإلمكانيــة: لتخفيــف عقوبــة الشــخص 

ً
املادتــني 24 و25 منهــا وخصوصــا

هــم الــذي يتعــاون فــي إجــراءات التحقيــق فــي إحــدى اجلرائــم املشــمولة باالتفاقيــة؛ ومنــح احلصانــة  املتَّ
 فــي إجــراءات التحقيــق فــي جرميــة مشــمولة باالتفاقيــة.

ً
مــن املالحقــة للشــخص الــذي يقــّدم عونــا

4- ينبغي للدول أن تنظر في تدعيم تدابير احلماية داخل املحاكم وأثناء اإلجراءات القضائية.

ــدول أن تنظــر فــي إنشــاء مرافــق خاصــة لتســجيل شــهادات الشــهود املســتضعفني،  5- ينبغــي لل
 األطفــال.

ً
ومنهــم مثــال

6- ينبغــي للــدول أن تتيــح اإلمكانيــة لتوفيــر الدعــم للشــهود املســتضعفني قبل اإلجــراءات القضائية 
بــني علــى تقــدمي املســاعدة للضحايــا والشــهود،  وأثناءهــا، وأن يكونــوا مصحوبــني بأشــخاص مدرَّ

.
ً
ضمــن مكاتــب النيابــة العامــة، حســبما يكــون مناســبا

بــني علــى تقــدمي املســاعدة للضحايــا والشــهود  7- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي تعيــني أشــخاص مدرَّ
.
ً
ضمــن مكاتــب النيابــة العامــة، حســبما يكــون مناســبا

 ملوظفــي أجهــزة إنفــاذ القانــون والنيابــة العامــة 
ً
 متخصصــا

ً
ــر تدريبــا

ِّ
8- ينبغــي للــدول أن توف

والقضــاء.

ــدة ملخططــات احلمايــة املرحليــة، آخــذة  9- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي إرســاء إجــراءات موحَّ
فــي احلســبان املخاطــر التــي يواجههــا الشــهود والضحايــا مــن أجــل التعــّرف علــى تدابيــر احلمايــة 

املناســبة، مبــا فــي ذلــك ُســبل اإلدالء بالشــهادة بالفيديــو وغيرهــا مــن تســهيالت االتصــاالت.
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د كل شــاهد  َتهــدَّ
َ
، لألخطــار التــي ت

ً
10- ينبغــي للــدول أن جتــري تقييمــات، حســبما يكــون مناســبا

أو ضحيــة مبفــرده مــن أجــل تعيــني حجــم املخاطــر الواقعــة عليــه.

11- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي ســّن تشــريعات بشــأن التنظيــم الرقابــي حلمايــة الشــهود، وينبغــي 
رات واجلرميــة فــي  لهــا أن تســتعني بالقانــون النموذجــي حلمايــة الشــهود، الــذي وضعــه مكتــب املخــدِّ

عــام 2008.

ــى الشــهود فيهــا 
ّ
 إلــى اإلســراع فــي معاجلــة القضايــا التــي يتلق

ً
12- ينبغــي للــدول أن تســعى جاهــدة

احلماية.

رات  13- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي االســتفادة مــن املســاعدة التقنيــة التــي يتيحهــا مكتــب املخــدِّ
واجلرميــة بشــأن حمايــة الشــهود، مبــا فــي ذلــك األدوات والزيــارات الدراســية واملســاعدة التشــريعية 
وصياغــة التشــريعات، وكذلــك تدريــب أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة وموظفي أجهــزة إنفاذ القانون.

غــني 
ِّ
14- ينبغــي للــدول أال تقتصــر علــى توفيــر تدابيــر احلمايــة املناســبة للضحايــا والشــهود واملبل

ــون وســائر  ــة العامــة وموظفــي إنفــاذ القان  للقضــاة وأعضــاء النياب
ً
رهــا أيضــا

ّ
ــل أن توف ــراء، ب واخلب

األشــخاص املشــمولني فــي اإلجــراءات اجلنائيــة، وكذلــك أفــراد أســرهم.

ــوارد  رات واجلرميــة، وضمــن حــدود امل ــب املخــدِّ ــذ، مبســاعدة مــن مكت
ِّ
ــدول أن تنف 15- ينبغــي لل

، برامــَج لبنــاء القــدرات مــن أجــل تثقيــف املوظفــني املعنيــني بشــأن حمايــة ضحايــا 
ً
ــا املوجــودة حالي

غــني الطوعيــني ومخططــات حمايــة الشــهود.
ِّ
مــة والشــهود عليهــا، وكذلــك حمايــة املبل

ّ
اجلرميــة املنظ

رات واجلرميــة أن يعــّد دراســة عــن إضفــاء الصفــة  16- ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
ــر مــوارد مــن خــارج 

ُّ
 بتوف

ً
ــا املؤسســية علــى برامــج حمايــة الشــهود فــي الــدول األعضــاء، وذلــك رهن

امليزانيــة.

17- ينبغــي للــدول أن تتشــارك فــي املمارســات اجليــدة والتجــارب بشــأن ُســبل تعزيــز التنســيق 
والتعــاون بــني الســلطات الوطنيــة ذات الواليــات املتداخلــة.

ــة الدوليــة أن تســعى  رات واجلرميــة وســائر املنظمــات احلكومي ــدول وملكتــب املخــدِّ 18- ينبغــي لل
باســتمرار إلــى التشــارك فــي املعلومــات املتعلقــة بأنشــطة املســاعدة التقنيــة مــن أجــل حتســني تنســيق 

تلــك األنشــطة بغيــة تعزيــز عالقــات التــآزر فيمــا بينهــا.

رات واجلرميــة، وضمــن حــدود  19- ينبغــي للــدول وضــع برامــج تدريبيــة، بتنســيق مــع مكتــب املخــدِّ
، مصممــة بحســب احتياجــات اجلهــات املســتفيدة. وفــي هــذا الصــدد، ميكــن 

ً
املــوارد املوجــودة حاليــا

أن يكــون اســتخدام دراســات احلالــة واملحاكمــات الصوريــة وغيرهــا مــن التمرينــات العمليــة وســيلة 
 فــي توفيــر التدريــب لبعــض املوظفــني املعّينــني؛ وأمــا بشــأن املوظفــني اآلخريــن فقــد تكــون 

ً
فّعالــة جــدا

 لتطويــر املهــارات.
ً
مناقشــات املوائــد املســتديرة وســيلة أكثــر فعاليــة

20- ينبغي للدول أن تنظر في موضوع املشــاركة في عمليات إنشــاء شــبكات جديدة تضم الســلطات 
املركزيــة وأعضــاء النيابــة العامــة وســائر االختصاصيــني املمارســني فــي مجــال العدالــة اجلنائيــة، 
وتعزيــز الشــبكات املوجــودة، وينبغــي لهــا أن تدعــم تلــك العمليــات، التــي يقــوم املكتــب بتســهيلها ضمــن 
إطــار التعــاون القضائــي الدولــي. وينبغــي النظــر بعــني االعتبــار إلــى تعزيــز التعــاون واألنشــطة املشــتركة 

مــع شــبكة املعاهــد التابعــة لبرنامــج األمم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة.
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ــة مــن أجــل  ــة بــني الســلطات املركزي ل عقــد لقــاءات ومشــاورات ثنائي ــدول أن تســهِّ 21- ينبغــي لل
ــات املواَجهــة. بعــة والتحدي ــدة املتَّ ــة، مبــا فيهــا املمارســات اجلي مناقشــة املســائل العملي

ــر مــوارد مــن 
ُّ
ل، رهنــا بتوف رات واجلرميــة، أن يســهِّ 22- ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ

خــارج امليزانيــة، عقــَد اجتماعــات إقليميــة ودوليــة بــني الســلطات املركزيــة، ملناقشــة املســائل العمليــة، 
بعــة والتحديــات املواَجهــة. مبــا فيهــا املمارســات اجليــدة املتَّ

23- فــي أثنــاء وضــع الصيغــة النهائيــة لطلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة الرســمية، ينبغــي 
للــدول املعنيــة أن تنظــر فــي إجــراء مشــاورات غيــر رســمية فيمــا بينهــا.

ــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، 
ُّ
 بتوف

ً
رات واجلرميــة أن يســاعد الــدول، رهنــا 24- ينبغــي ملكتــب املخــدِّ

بإعــداد ورقــة مناقشــة عــن مســؤولية األشــخاص االعتباريــني، اجلنائيــة أو املدنيــة أو اإلداريــة.

ــقة لضمــان  رات واجلرميــة أن يواصــل تزويــد الــدول مبســاعدة تقنيــة منسَّ 25- ينبغــي ملكتــب املخــدِّ
ــال لالتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا. التنفيــذ الفعَّ

رات واجلرميــة، لــدى تقدميــه املســاعدة التقنيــة، أن يواصــل تطبيــق  26- ينبغــي ملكتــب املخــدِّ
املبــادئ الــواردة فــي إعــالن باريــس بشــأن فعاليــة املعونــات، وخطــة عمــل أكــرا )A/63/539، املرفــق(، 
ــال، دومنــا أّي مســاس بتطــورات جديــدة يّتفــق عليهــا  وشــراكة بوســان مــن أجــل تعــاون إمنائــي فعَّ

املجتمــُع الدولــي فــي هــذا املجــال.

ــع قاعدتــه املعرفيــة بشــأن التدابيــر التشــريعية  رات واجلرميــة أن يوسِّ 27- ينبغــي ملكتــب املخــدِّ
مــة عبــر الوطنيــة، بوســائل منهــا إعــداد ورقــات 

َّ
واإلداريــة الراميــة إلــى مكافحــة اجلرميــة املنظ

ــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة.
ُّ
 بتوف

ً
ــا مناقشــة تتنــاول أحــكام اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، وذلــك رهن

28- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي اســتعمال برامجيــة "أومنيبــوس" االســتقصائية كأداة للتقييــم 
الذاتــي مــن أجــل مســاعدة مؤمتــر األطــراف علــى جمــع املعلومــات عــن التدابيــر املّتخــذة، وعلــى 

حتديــد املســاعدة التقنيــة الالزمــة لتنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا.

ــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، حلقــات 
ُّ
 بتوف

ً
رات واجلرميــة أن َيعقــد، رهنــا 29- ينبغــي ملكتــب املخــدِّ

عمــل ســابقة للتصديــق، وحلقــات عمــل خاصــة بالتقييــم الذاتــي، لصالــح الــدول، بنــاًء علــى طلبهــا، 
التقنيــة  املســاعدة  أدوات  مــن  وغيرهــا  االســتقصائية  "أومنيبــوس"  برامجيــة  باســتخدام   وذلــك 

ذات الصلة.

ــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، 
ُّ
 بتوف

ً
رات واجلرميــة أن يواصــل، رهنــا 30- ينبغــي ملكتــب املخــدِّ

ــة بشــأن االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا وبشــأن مســائل  اســتحداث أدوات للمســاعدة التقني
متخّصصــة، مبــا فــي ذلــك املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتســليم املطلوبــني. وينبغــي للمكتــب، علــى 
وجــه اخلصــوص، أن يواصــل العمــل علــى إعــداد البّوابــة اإللكترونيــة إلدارة املعــارف املعروفــة باســم: 
بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة )بوابــة "شــيرلوك"(، وذلــك بنــاًء علــى العمــل 

املنَجــز فــي إعــداد خالصــة قضايــا اجلرميــة املنظمــة.

مــة 
َّ
املنظ اجلرميــة  اتفاقيــة  تنفيــذ  فــي  تقنيــة  مســاعدة  إلــى  التــي حتتــاج  الــدول  ع  شــجَّ

ُ
31- ت

رات واجلرميــة تقــدمي هــذه املســاعدة. والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا علــى أن تطلــب إلــى مكتــب املخــدِّ

http://undocs.org/ar/A/63/539
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- االجتماع الثامن، يومي 6 و7 تشرين األول/أكتوبر 2014
ً
ثامنا

اجلماعــات  فــي  املشــاركة  حــاالت  فــي  للتحقيــق  شــامل  نهــج  اعتمــاد  علــى  الــدول  ع  شــجَّ
ُ
1- ت

ة مــن  ــا، وذلــك مــع مراعــاة املعلومــات املســتمدَّ مــة وملالحقــة الضالعــني فيهــا قضائيًّ
َّ
اإلجراميــة املنظ

، مبــا يشــمل املعلومــات املتعلقــة باألشــكال 
ً
جميــع اجلهــات صاحبــة املصلحــة، حســبما يكــون مناســبا

مــة.
َّ
واألبعــاد اجلديــدة للجرميــة املنظ

مــة لعقوبــة تأخــذ فــي 
َّ
خِضــع املشــاركة فــي اجلماعــات اإلجراميــة املنظ

ُ
ــن علــى الــدول أن ت 2- يتعيَّ

 
ً
االعتبــار خطــورة هــذا الفعــل، وينبغــي لهــا أن تنظــر فــي تشــديد العقوبــة علــى األعضــاء األعلــى رتبــة

ــون تنظيــم أنشــطتها اإلجراميــة وتوجيههــا.
ُّ
مــة وعلــى مــن يتول

َّ
فــي اجلماعــات اإلجراميــة املنظ

3- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي طلــب أو فــي توفيــر التدريــب أو املســاعدة، حســب االقتضــاء، 
ــون توجيــه 

ُّ
لتحســني قــدرة أجهــزة إنفــاذ القوانــني فــي جهودهــا الراميــة إلــى التركيــز علــى مــن يتول

مــة.
َّ
وتنظيــم ارتــكاب اجلرائــم اخلطيــرة، بغيــة تفكيــك اجلماعــات اإلجراميــة املنظ

4- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي طلــب أو فــي توفيــر التدريــب أو املســاعدة، حســب االقتضــاء، بغيــة 
ي اخلاصــة. حتســني قــدرة ســلطات إنفــاذ القوانــني فيهــا علــى اســتخدام أســاليب التحــرِّ

5- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي طلــب أو فــي توفيــر التدريــب أو املســاعدة، حســب االقتضــاء، بغيــة 
ــة دون إخضــاع األشــخاص  ــات االعتباري ــل املســؤولية للهيئ  حتــول التشــريعات التــي حتمِّ

َّ
ضمــان أال

الطبيعيــني الذيــن يرتكبــون جرائــم للمســؤولية اجلنائيــة.

6- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي طلــب أو فــي توفيــر التدريــب أو املســاعدة، حســب االقتضــاء، فــي 
مجــال تبــادل املعلومــات، علــى نحــو عفــوي واســتباقي، لتيســير حتميــل الهيئــات االعتباريــة املســؤولية، 

عنــد االقتضــاء.

7- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي طلــب أو فــي توفيــر التدريــب أو املســاعدة، حســب االقتضــاء، بغيــة 
حتديــد مفهــوم الهيئــات االعتباريــة فــي نظمهــا القانونيــة.

رات واجلرميــة مبعلومــات عــن  عــة علــى تزويــد مكتــب املخــدِّ
ِّ
ع الــدول األطــراف واملوق شــجَّ

ُ
8- ت

 عنهــا إلــى الفريــق العامــل فــي اجتماعــه 
ً
م املكتــب تقريــرا مســؤولية الهيئــات االعتباريــة لكــي يقــدِّ

ــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة.
ُّ
 بتوف

ً
املقبــل، رهنــا

9- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي طلــب أو فــي توفيــر املســاعدة التقنيــة، حســب االقتضــاء، بغيــة 
 
ً
الــة اســتعراض أنــواع العقوبــات املفروضــة علــى الهيئــات االعتباريــة، والتــي ينبغــي أن تكــون فعَّ

.
ً
ورادعــة  

ً
ومتناســبة

ــى الفقــرة 5   عل
ً
دا ــة مجــدَّ ــي باملســاعدة التقني ــراء احلكوميــني العامــل املعن ــد فريــق اخلب

ِّ
10- يؤك

مــة عبــر الوطنيــة، التــي تقضــي بــأن 
َّ
مــن املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

د كل دولــة طــرف مؤمتــر األطــراف مبعلومــات عــن برامجهــا وخططهــا وممارســاتها وتدابيرهــا  تــزوِّ
التشــريعية واإلداريــة الراميــة إلــى تنفيــذ االتفاقيــة.

يــات التــي تعتــرض اســتبانة  11- ينبغــي للمكتــب أن يواصــل تطويــر قاعــدة معرفيــة لتقييــم التحدِّ
ــدة واالحتياجــات فــي مجــال املســاعدة التقنيــة، فــي ســياق تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة  املمارســات اجليِّ
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املساعدة التقنية

ثــة للتقاريــر الســابقة  مــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، مــن خــالل تقاريــر حتليليــة والصيــغ املحدَّ
َّ
املنظ

عــة.
ِّ
 إلــى املعلومــات الــواردة مــن الــدول األطــراف واملوق

ً
مــة إلــى املؤمتــر، اســتنادا املقدَّ

 بشــأن النظــر فــي حالــة 
ً
 ثابتــا

ً
12- لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يــدرج فــي جــداول أعمالــه املقبلــة بنــدا

عــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقة بها.
ِّ
الــردود الــواردة مــن الــدول األطــراف واملوق

، بغيــة دعــم جهــود جمــع املعلومــات بطريقــة منهجيــة مــن أجــل  13- لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ
ــز 

ِّ
دة الســنوات ترك املضــي فــي تنفيــذ االتفاقيــة وتقــدمي املســاعدة التقنيــة، أن يضــع خطــة عمــل متعــدِّ

علــى النظــر فــي حالــة الــردود الــواردة علــى طلبــات املؤمتــر للحصــول علــى املعلومــات، واســتبانة 
ــدة بشــأن املــواد التاليــة: االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة واملمارســات اجليِّ

مة؛
َّ
)أ( املادة 5 املتعلقة بتجرمي املشاركة في جماعة إجرامية منظ

)ب(  املادة 6 املتعلقة بتجرمي غسل عائدات اجلرائم؛

)ج(  املادة 7 املتعلقة بتدابير مكافحة غسل األموال؛

)د(  املادة 10 املتعلقة مبسؤولية الهيئات االعتبارية؛

)هـ( املادة 23 املتعلقة بتجرمي عرقلة سير العدالة.

خــاذ تدابيــر للعمــل مــع الــدول 
ِّ
 للمــادة 29 مــن االتفاقيــة، أن تنظــر فــي ات

ً
14- ينبغــي للــدول، وفقــا

ــر مــوارد 
ُّ
 بتوف

ً
املجيبــة وتزويدهــا باملســاعدة، بنــاًء علــى الطلــب، مبــا فــي ذلــك عــن طريــق املكتــب، رهنــا

مــن خــارج امليزانيــة.

- االجتماع التاسع، من 17 إلى 19 تشرين األول/أكتوبر 2016
ً
تاسعا

ــد فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة التقنيــة علــى أهميــة املــادة 32 مــن 
ِّ
1- يؤك

م  مــة عبــر الوطنيــة، التــي تلــزم كل دولــة طــرف بــأن تقــدِّ
َّ
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

إلــى مؤمتــر األطــراف فــي االتفاقيــة معلومــات عــن برامجهــا وخططهــا وممارســاتها، وعــن تدابيرهــا 
التشــريعية واإلداريــة الراميــة إلــى تنفيــذ االتفاقيــة، وكذلــك تنفيــذ البروتوكــوالت التــي هــي طــرف 

فيهــا مــع مراعــاة ما يقتضيــه اختــالف احلــال.

2- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســمي جهــة وصــٍل بغــرض التواصــل مــع األمانــة مــن أجــل تيســير 
د  تنفيــذ أحــكام الفقرتــني 4 و5 مــن املــادة 32 مــن االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، وأن تــزوِّ
رات واجلرميــة ببيانــات االتصــال اخلاصــة بجهــة الوصــل املعنيــة. وينبغــي  املكتــب املعنــي باملخــدِّ

للمكتــب أن يجمــع بيانــات االتصــال اخلاصــة بجهــات الوصــل تلــك.

3- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي تقــدمي تبرعــات ماليــة لصيانــة بوابــة إدارة املعــارف، املســماة بوابــة 
املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة )شــيرلوك( وزيــادة تطويرهــا مــن أجــل مواصلــة 

جمــع املعلومــات وتعميمهــا وحتليلهــا.

ــل أن يكــون ذلــك مــن خــالل اإلنترنــت.  4- ينبغــي للــدول أن جتعــل تشــريعاتها علنيــة ومتاحــة، وُيفضَّ
د األمانــة بوصالت  وينبغــي للــدول التــي لديهــا مرافــق جتميــع للتشــريعات والســوابق القضائيــة أن تــزوِّ

لتلــك املرافــق، لكــي تتمكــن مــن إدراجهــا فــي بوابــة "شــيرلوك" إلدارة املعــارف.
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

5- يوصــي فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة التقنيــة الفريــَق العامــل املعنــي 
بالتعــاون الدولــي بالنظــر فــي أن يطلــب إلــى الــدول األطــراف أن تبلــغ عــن اســتخدام اتفاقيــة اجلرميــة 
 فــي مجــال تســليم املجرمــني وتبــادل املســاعدة 

ً
مــة كأســاٍس قانونــي للتعــاون الدولــي، خصوصــا

َّ
املنظ

 أن تفيــد، مــع تقــدمي 
ً
م أمثلــة عــن مختلــف أنــواع اجلرائــم. وينبغــي للــدول أيضــا القانونيــة، وأن تقــدِّ

ــا مــع دول   عمليًّ
ً
نــة، عــن اســتخدام االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا اســتخداما أمثلــة حلــاالت معيَّ

ــع هــذه املعلومــات ويدرجهــا فــي بوابــة "شــيرلوك" إلدارة املعــارف. أخــرى. وينبغــي للمكتــب أن يجمِّ

6- ينبغــي للمكتــب أن يواصــل جمــع وتعميــم وحتليــل املعلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة، مــع التركيــز 
علــى املمارســات الناجحــة والصعوبــات التــي واجهتهــا الــدول، وأن يســتحدث أدوات مســاعدة تقنيــة 

تســتند إلــى مــا ُيجمــع مــن معلومــات.

7- ينبغــي للــدول أن تتخــذ تدابيــر لضمــان شــمول التشــريعات املتعلقــة بتجــرمي عرقلــة ســير 
العدالــة جميــع مراحــل اإلجــراءات، مبــا فيهــا مرحلــة مــا قبــل املحاكمــة.

قــرن التجــرمي الفعلــي لعرقلــة ســير العدالــة مبخططــات حلمايــة الشــهود 
َ
8- ينبغــي للــدول أن ت

ــة. ــة إجرائي ــر حماي ــة جســدية وتدابي ــر حماي ــى تدابي تشــتمل عل

9- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي توســيع نطــاق جرائــم عرقلــة ســير العدالــة مــن أجــل حمايــة جميــع 
األشــخاص الذيــن يشــاركون فــي إجــراءات العدالــة اجلنائيــة أو يســهمون فيهــا، وكذلــك حمايــة َمــن 

مــة.
َّ
 فــي كشــف األنشــطة اإلجراميــة املنظ

ً
يــؤدي دورا

10-  ينبغــي للــدول أن تتخــذ تدابيــر لضمــان شــمول تشــريعاتها املتعلقــة بتجــرمي عرقلــة ســير العدالــة 
 مــن اجلرائــم املكتملــة ومحــاوالت إعاقــة عمليــة البحــث عــن احلقيقــة.

ًّ
كال

11-  ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي التصــدي لــكل أشــكال ومظاهــر عرقلــة ســير العدالــة، مبــا يشــمل 
جميــع اجلرائــم، ال اجلرائــم اخلطيــرة فحســب.

12-  ينبغــي للمكتــب أن يواصــل جمــع أمثلــة وطنيــة لتنفيــذ جتــرمي عرقلــة ســير العدالــة باالســتناد 
إلــى املــادة 23 مــن االتفاقيــة، إلدراجهــا فــي بوابــة "شــيرلوك" إلدارة املعــارف، مــع التركيــز علــى 

اســتبانة املمارســات الناجحــة والتحديــات القائمــة واالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة.

ــق تشــريعاتها املتعلقــة بتجــرمي  13- ينبغــي للــدول، حســبما هــو منصــوص عليــه فــي االتفاقيــة، أن تطبِّ
غســل األمــوال علــى أوســع مجموعــة ممكنــة مــن اجلرائــم األصليــة، وأن تنظــر لهــذا الغــرض فــي 

التمــاس التدريــب أو املســاعدة أو تقدميهمــا، حســب االقتضــاء.

 فــي التحــري عــن جرائــم غســل األمــوال ومالحقــة 
ً
 شــامال

ً
14-  ينبغــي للــدول أن تعتمــد نهجــا

بالتجــرمي. مهــا اخلاصــة 
ُ
ظ

ُ
ن لفعاليــة   

ً
مرتكبيهــا، ضمانــا

15-  ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي التمــاس التدريــب أو املســاعدة أو تقدميهمــا، حســب االقتضــاء، مــن 
أجــل حتســني قــدرة ســلطات إنفــاذ القانــون علــى التحــري عــن التدفقــات املاليــة غيــر املشــروعة، بغيــة 

ــن املعامــالت املرتبطــة بغســل األمــوال. تبيُّ

16-  ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي التمــاس التدريــب أو املســاعدة أو تقدميهمــا، حســب االقتضــاء، مــن 
أجــل حتســني قــدرة أجهــزة العدالــة اجلنائيــة ذات الصلــة علــى اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة 

والتحقيــق فــي اســتخدام العمــالت االفتراضيــة.
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املساعدة التقنية

ــدرج فــي طلباتهــا بشــأن املســاعدة التقنيــة معلومــات عــن 
ُ
17- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي أن ت

ــم 
ُ
ظ

ُ
 لن

ً
اســتخدام شــبكات غيــر رســمية لتبــادل املعلومــات فــي أغــراض التعــاون الدولــي اســتكماال

ــوكاالت الســترداد املوجــودات التــي أنشــئت فــي  التعــاون الرســمية، مثــل الشــبكات املشــتركة بــني ال
آســيا واملحيــط الهــادئ وشــرق أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة واجلنــوب األفريقــي وغــرب أفريقيــا.

ــة مــن اجلرائــم األصليــة املرتبطــة  18- ينبغــي للــدول، عنــد التحــري عــن أوســع مجموعــة محتمل
بغســل األمــوال، أن تنظــر، حســب االقتضــاء، فــي إجــراء حتريــات ماليــة موازيــة.

تــودع فيهــا األمــوال  للــدول أن تنظــر فــي إنشــاء صناديــق للموجــودات املصــادرة،  19- ينبغــي 
املصــادرة بغيــة اســتخدامها ألغــراض املصلحــة العامــة، مبــا فــي ذلــك لصالــح أنشــطة بنــاء القــدرات 

وإنفــاذ القانــون.

- االجتماع العاشر، من 9 إلى 13 تشرين األول/أكتوبر 2017
ً
عاشرا

اعتمــد فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة التقنيــة التوصيتــني التاليتــني لكــي 
املؤمتــر: يقرهمــا 

)أ( ينبغــي للــدول أن حتــدث بياناتهــا املدرجــة فــي دليــل الســلطات الوطنيــة املختصــة، املتــاح 
فــي بوابــة إدارة املعــارف املعروفــة باســم بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة 

)بوابــة شــيرلوك(، جلعــل هــذا الدليــل أداة مفيــدة للممارســني وتعزيــز التعــاون الدولــي؛ 

ــادة تطويرهــا  ــة "شــيرلوك" وزي ــة بواب ــدول أن تنظــر فــي املســاهمة فــي صيان )ب(  ينبغــي لل
ــك املســاهمات شــكال  ــى جمــع املعلومــات وتعميمهــا وحتليلهــا. وميكــن أن تأخــذ تل لدعــم العمــل عل

ــة ذات الصلــة. ــى ترجمــة التشــريعات والســوابق القضائي ــل املســاعدة عل ــا، مث ــا أو عينيًّ ماليًّ

حادي عشر- االجتماع احلادي عشر، من 28 إلى 31 أيار/مايو 2018

صاغ فريق اخلبراء احلكوميني العامل املعني باملساعدة التقنية التوصيات التالية:

ــم الكائنــة لديهــا على املشــاركة 
ُّ
)أ( تدعــى الــدول األعضــاء إلــى تشــجيع معاهــد التدريــب والتعل

فــي إعــداد مــواد التدريــس ونشــرها واســتخدامها، ومنهــا خصوصــا منائــط التعليــم بشــأن اجلرميــة 
رات واجلرميــة؛ ة حديثــا فــي إطــار برنامــج التعليــم مــن أجــل العدالــة التابــع ملكتــب املخــدِّ مــة املعــدَّ

َّ
املنظ

)ب(  ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي التشــجيع علــى التفاعــل بــني األكادمييــني واالختصاصيــني 
املمارســني، وإشــراك املمارســني فــي مجــال العدالــة اجلنائيــة فــي تقــدمي خدمــات التعليــم فــي مجــال 

مــة؛
َّ
مكافحــة اجلرميــة املنظ

رات واجلرميــة أن يواصــل العمــل، بالتشــاور الوثيــق مــع الــدول  )ج(  ينبغــي ملكتــب املخــدِّ
ــى إعــداد مــواد التدريــس املتعــددة التخصصــات والتفاعليــة وســائر أدوات املســاعدة  األطــراف، عل
مــة ملراحــل التعليــم االبتدائــي والثانــوي، واجلامعــي بصفــة خاصــة. 

َّ
التقنيــة املتعلقــة باجلرميــة املنظ

 
ً
ــا ــة للتكييــف وفق ــى االحتياجــات املحــددة وأن تكــون قابل ويجــب أن تســتند مــواد التدريــس هــذه إل

للظــروف املحليــة والســياق الثقافــي املحلــي؛
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

)د(  ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي توفيــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة لدعــم التعليــم املناهــض 
رات واجلرميــة مــن مواصلــة تطويــر مــواد وأدوات التدريــس  مــة، ولتمكــني مكتــب املخــدِّ

َّ
للجرميــة املنظ

مــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، وتكييــف تلــك املــواد 
َّ
ج لتنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظ التــي تــروِّ

واألدوات لتالئــم املناطــق اإلقليميــة؛

ــدان  ــق مــع البل ــى نحــو وثي ــة العمــل عل مــي املســاعدة التقني ــدول وســائر مقدِّ )ه(  ينبغــي لل
مــة عبــر 

َّ
املســتفيدة علــى تصميــم وتنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات املوجهــة نحــو مكافحــة اجلرميــة املنظ

الوطنيــة والتأكــد مــن توافــق هــذه البرامــج مــع احتياجــات البلــد املســتفيد وأهدافــه، وكذلــك لتيســير 
اجلهــود املعنيــة بالتنســيق بــني اجلهــات املانحــة علــى الصعيــد املحلــي.
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 باء-  القرارات واملقررات املتعلقة
 باملساعدة التقنية التي اعتمدها

مؤمتر األطراف في دوراته التسع األولى

- الدورة األولى، من 28 حزيران/يونيه إلى 9 متوز/يوليه 2004
ً
أوال

املقرر 4/1

أنشطة املساعدة التقنية

إن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة يطلــب إلــى 
األمانــة أن تقــوم بإعــداد ورقــة عمــل لتقدميهــا إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثانيــة، وأن تعقــد 
عــة بغيــة احلصــول علــى مدخــالت إضافيــة فــي 

ّ
جلســات إحاطــة غيــر رســمية للــدول األطــراف واملوق

ورقــة العمــل هــذه. وســوف حتتــوي ورقــة العمــل علــى مــا يلــي:

)أ( معلومــات عــن املســاعدة التقنيــة املقّدمــة مــن األمانــة، مبــا فيهــا املســاعدة التقنيــة 
املمّولــة مــن احلســاب اخلــاص املنشــأ وفقــا للمــادة 30 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة 
املنظمــــة عبــر الوطنيــة)4( وقــرار اجلمعيــــة العامــــة 25/55 املــؤرخ 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2000؛

)ب(  وصف للمنهجية التي تتبعها األمانة في تقدمي هذه املساعدة؛

)ج(  معلومــات ميســرة عــن املســاعدة التقنيــة التــي توفرهــا منظمــات دوليــة واقليميــة أخــرى 
ذات صلــة؛

معلومــات عــن اإلجــراء املتخــذ فــي هيئــات مماثلــة ملؤمتــر األطــراف فــي ســبيل معاجلــة  )د( 
األمــور املتصلــة بالتعــاون التقنــي؛

)ه(  معلومــات عــن األســاليب املســتخدمة واخلبــرات املكتســبة فــي هيئــات أخــرى مماثلــة 
ــل أنشــطتها للتعــاون التقنــي. ملؤمتــر األطــراف فيمــا يخــص متوي

)4( قرار اجلمعية العامة 25/55، املرفق األول.

http://undocs.org/A/RES/55/25
http://undocs.org/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

- الدورة الثانية، من 10 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2005
ً
ثانيا

املقرر 6/2

أنشطة املساعدة التقنية

مــة عبــر الوطنيــة، إدراكا 
ّ
إن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

منــه لكــون املســائل املتصلــة باملســاعدة التقنيــة ينبغــي أن يتناولهــا فــي املقــام األول مؤمتــر األطــراف،

)أ( قــّرر أن ينشــئ فريقــا عامــال مؤقتــا مفتــوح العضويــة، يرأســه أحــد أعضــاء املكتــب، 
مــة عبــر الوطنيــة)5( 

ّ
وفقــا للفقــرة 3 مــن املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

والفقــرة 2 مــن املــادة 2 مــن النظــام الداخلــي، إلســداء املشــورة وتقــدمي املســاعدة علــى تنفيــذ واليتــه 
فــي مجــال املســاعدة التقنيــة؛

)ب(  دعــا األمانــة إلــى مواصلــة وضــع قاعــدة معلومــات لتقييــم التحديــات املواجهــة فــي 
تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، مــن خــالل تقاريــر حتليليــة عــن تنفيــذ االتفاقيــة 
عــة مــن معلومــات رّدا 

ِّ
والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا بنــاء علــى مــا تقّدمــه الــدول األطــراف والــدول املوق

علــى االســتبيانات التــي ترســلها إليهــا األمانــة، ومــا يــرد مــن طلبــات للمســاعدة التقنيــة مــن الــدول، 
ــي ســبق تقدميهــا؛ ــة الت ومــا يســتفاد مــن دروس مــن املســاعدة التقني

)ج( قّرر أن يضطلع الفريق العامل املفتوح العضوية باملهام التالية:

‘1’  اســتعراض االحتياجــات للمســاعدة التقنيــة مــن أجــل مســاعدة مؤمتــر األطــراف 
ــة؛ ــي تنشــئها األمان ــى قواعــد املعلومــات الت باالســتناد إل

‘2’  تقــدمي توجيــه بشــأن األولويــات باالســتناد إلــى البرامــج املتعــددة الســنوات التــي 
يوافــق عليهــا مؤمتــر األطــراف وتوجيهاتــه؛

بهــا  تضطلــع  التــي  التقنيــة  املســاعدة  بأنشــطة  املتعلقــة  املعلومــات  ‘3’  مراعــاة 
األمانــة وكذلــك الــدول، ومبشــاريع وأولويــات الــدول وســائر كيانــات منظومــة 
االتفاقيــة  تشــملها  التــي  املجــاالت  فــي  الدوليــة،  واملنظمــات  املتحــدة  األمم 
ــك  والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، وذلــك حســبما يكــون مناســبا ومتوافــرا مــن تل

املعلومــات؛

تيسير حشد املوارد املمكنة؛  ’4‘

)د( طلــب إلــى األمانــة أن تضــع، بنــاء علــى التوجيهــات املقدمــة مــن مؤمتر األطــراف والفريق 
العامــل املفتــوح العضويــة التابــع لــه، مقترحــات مشــاريع ملعاجلــة االحتياجــات املســتبانة، مــع مراعــاة 

التوزيــع اجلغرافــي العــادل والنظــم القانونيــة املختلفــة، حســب االقتضــاء؛ 

)ه( قــّرر أن يجتمــع الفريــق العامــل املفتــوح العضويــة خــالل الــدورة الثالثــة ملؤمتــر األطــراف 
وأن يعقــد، ضمــن حــدود املــوارد املتاحــة، اجتماعــا واحــدا علــى األقــل فيمــا بــني الدورتــني قبــل الــدورة 

الرابعــة ملؤمتــر األطراف؛

)5( املرجع نفسه.
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)و(  طلب إلى األمانة أن تساعد الفريق العامل املفتوح العضوية في أداء مهامه؛

)ز( قــّرر أن يقــّدم رئيــس الفريــق العامــل إلــى مؤمتــر األطــراف تقريــرا عــن أنشــطة الفريــق 
العامل؛

)ح(   طلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم تقريــرا إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة بشــأن 
األنشــطة ذات الصلــة التــي يضطلــع بهــا فــي مجــال املســاعدة التقنيــة؛

)ط(  قــّرر أن يســتعرض فعاليــة الفريــق العامــل ومســتقبله وأن يتخــذ قــرارا بهــذا الشــأن فــي 
دورتــه الرابعــة فــي عــام 2008.

- الدورة الثالثة، من 9 إلى 18 تشرين األول/أكتوبر 2006
ً
ثالثا

املقرر 4/3

  توصيات فريق اخلبراء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية 
املعني باملساعدة التقنية

إن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، إذ يســتذكر 
مقــّرره 6/2، الــذي أنشــأ مبقتضــاه الفريــق العامــل املؤقــت املفتــوح العضوية املعني باملســاعدة التقنية:

)أ( ُيِقــرُّ التوصيــات التــي قّدمهــا الفريــق العامــل خــالل دورة مؤمتــر األطــراف الثالثــة، والتــي 
هــي مبّينــة أدنــاه؛

)ب(  يطلــب إلــى الــدول األطــراف أن تسترشــد بتلــك التوصيــات فــي إعــداد أنشــطة املســاعدة 
التقنيــة وتنفيذهــا مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة)6( والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا؛)7(

)ج(  يطلــب إلــى أمانتــه أن تضــع مقترحــات ألنشــطة املســاعدة التقنيــة تهــدف إلــى تلبيــة 
االحتياجــات التــي اســتبانها الفريــق العامــل فــي املجــاالت ذات األولويــة التــي حّددهــا فــي توصياتــه، 
وأن تقــّدم تلــك املقترحــات إلــى الفريــق العامــل لكــي ينظــر فيهــا فــي اجتماعــه الــذي ســيعقد قبــل 

دورة املؤمتــر الرابعــة؛

)د( يطلــب أيضــا إلــى أمانتــه أن جتــري، قبــل اجتمــاع الفريــق العامــل الــذي ســُيعقد قبــل 
دورة املؤمتــر الرابعــة ومــن أجــل التحضيــر لذلــك االجتمــاع علــى نحــو أفضــل، مشــاورات مــع إدارات 
األمم املتحــدة أو وكاالتهــا ذات الصلــة وســائر املنظمــات الدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة ومؤسســات 
ــادل املعلومــات  ــة املتعــّددة األطــراف بهــدف تب ــره مــن املصــارف اإلمنائي ــة كالبنــك الدولــي وغي مالي
عــن املســاعدة التقنيــة املتصلــة بتنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا وتعزيــز تلــك املســاعدة 
والتعــّرف علــى ســبل حتســني التنســيق فــي هــذا امليــدان، ويطلــب كذلــك إلــى األمانــة أن تبلــغ الفريــق 

العامــل نتائــَج تلــك املشــاورات؛

)6( املرجع نفسه.

)7( قرار اجلمعية العامة 25/55، املرفقان الثاني والثالث، وقرارها 255/55، املرفق.

http://undocs.org/ar/A/RES/55/255
http://undocs.org/ar/A/RES/55/255
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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)ه(  يطلــب إلــى الفريــق العامــل أن يــدرج فــي جــدول أعمــال اجتماعــه الــذي ســيعقد قبــل 
دورة املؤمتــر الرابعــة بنــدا بشــأن تنســيق املســاعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت 

امللحقــة بهــا.

التوصيات

أوال- حتديد االحتياجات إلى املساعدة التقنية

ــي معلومــات كاملــة ودقيقــة مــن الــدول األطــراف املعنيــة عــن 
ّ
1- شــّدد الفريــق العامــل علــى أن تلق

احتياجاتهــا إلــى املســاعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة 
ــل النهــج األفضــل لتصميــم أنشــطة مناســبة وفّعالــة 

ّ
عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا ميث

فــي مجــال املســاعدة التقنيــة وتنفيذهــا، وكفالــة تأثيــر تلــك األنشــطة فــي جهــود التنفيــذ. وأشــار 
ــدول  ــواردة مــن ال ــات ال ــى أســاس الطلب ــد االحتياجــات عل ــم حتدي ــى ضــرورة أن يت ــق العامــل إل الفري
رهــا الــدول األطــراف التــي تطلــب املســاعدة فــي ســياق الوفــاء 

ّ
األطــراف، باســتخدام املعلومــات التــي توف

بالتزاماتهــا املتعلقــة باإلبــالغ وفقــا للفقــرة 5 مــن املــادة 32 مــن االتفاقيــة، ومنهــا مثــال املعلومــات املتاحــة 
مــن خــالل اإلجابــة علــى االســتبيانات احلاليــة واملعلومــات التكميليــة املقّدمــة إلــى مؤمتــر األطــراف.

ثانيا- أولويات املساعدة التقنية

2- اســتبان الفريــق العامــل عــددا مــن مجــاالت املســاعدة التقنيــة ذات األولويــة لدعــم تنفيــذ 
االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا وتعزيــزه، وهــي التاليــة:

)أ( جترمي األفعال املشمولة باالتفاقية والبروتوكوالت امللحقة بها؛

)ب(  التعــاون الدولــي فــي الشــؤون اجلنائيــة ولغــرض املصــادرة، مــع التركيــز بوجــه خــاص 
علــى تســليم املطلوبــني وتبــادل املســاعدة القانونيــة، وإيــالء اهتمــام خــاص لتوعيــة العاملــني فــي مجــال 
العدالــة اجلنائيــة والســلطات األخــرى ذات الصلــة، وخاصــة القضــاة واملّدعــني العامــني، بأشــكال 

التعــاون الدولــي، وتدريبهــم فــي ذلــك املجــال؛

)ج( توفيــر املســاعدة فــي مجــال إنشــاء ســلطات مركزيــة معنيــة بطلبــات املســاعدة القانونيــة 
املتبادلــة و/أو تســليم املطلوبــني و/أو تعزيــز تلــك الســلطات.

م الفريــق العامــل باحلاجــة إلــى تطويــر قــدرات الــدول األطــراف فــي مجــال جمــع البيانــات 
ّ
3- وســل

املتعلقــة باجلرميــة املنظمــة وإلــى تزويــد الــدول األطــراف، بنــاء علــى طلبهــا، باملســاعدة التقنيــة لبنــاء 
قدراتهــا فــي مجــال جمــع البيانــات املتصلــة مبوضــوع االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا وحتليلهــا.

4- وكان الفريــق العامــل مــدركا للتوصيــات املفّصلــة بشــأن تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة فــي مجــال 
التعــاون الدولــي، التــي صاغهــا فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املؤقــت املفتــوح العضويــة بشــأن 
)انظــر  املصــادرة  ألغــراض  الدولــي  والتعــاون  املتبادلــة  القانونيــة  واملســاعدة  املجرمــني  تســليم 

املقــرر 2/3 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف(.

ّدمــت نتيجــة ملــداوالت املؤمتــر حــول 
ُ
ــي ق ــق العامــل مــدركا أيضــا لالقتراحــات الت 5- وكان الفري

تنفيــذ بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، وبروتوكــول 
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مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، املكّملــني لالتفاقيــة )انظــر املقــرر 3/3 
الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف(.

ــد الفريــق العامــل أن توفيــر معلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا 
ّ
6- وأك

ــه دون مزيــد مــن اإلبطــاء. وكان  ــق الــدول األطــراف، وينبغــي الوفــاء ب ــى عات ــزام قانونــي عل هــو الت
م 

ّ
الفريــق العامــل مــدركا للحكــم الــوارد فــي الفقــرة 2 )ج( مــن املــادة 30 مــن االتفاقيــة. وقــد ســل

الفريــق العامــل بــأن عــدم الوفــاء بالتــزام توفيــر املعلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت 
امللحقــة بهــا قــد يكــون راجعــا إلــى عــدم كفايــة القــدرات، وأوصــى بتقــدمي املســاعدة إلــى الــدول التــي 
حتتــاج إليهــا ســواء بصــورة فرديــة، بنــاء علــى طلبهــا، أو بتنظيــم أمانــة املؤمتــر أنشــطة إقليميــة أو 
دون إقليميــة، بالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة ذات الصلــة. وأوصــى الفريــق العامــل أمانــة املؤمتــر 
أيضــا بــأن تعمــل، دون إخــالل بالقنــوات الرســمية املتبعــة فــي االتصــال بالــدول، علــى دراســة جميــع 
الســبل الكفيلــة بتبســيط وتعجيــل االتصــال بالســلطات املختصــة بتوفيــر املعلومــات املطلوبــة، وذلــك 
بوســائل منهــا اإلنترنــت. كمــا أوصــى الفريــق العامــل بــأن تعّيــن الــدول األطــراف جهــات وصــل لتوفيــر 
ــغ األمانــة بتفاصيــل جهــات االتصــال تلــك بغيــة تيســير 

ّ
املعلومــات التــي يقتضيهــا املؤمتــر وأن تبل

التواصــل املباشــر والتعجيــل بــه.

7- وفيمــا يتعلــق باملســاعدة التقنيــة الالزمــة لدعــم تنفيــذ البروتوكــوالت وتعزيــزه، حــّدد الفريــق 
م املســاعدة فيهــا: العامــل املياديــن التاليــة التــي ميكــن أن تقــدَّ

)أ( املســاعدة فــي تنفيــذ مقتضيــات البروتوكــوالت فيما يتعلــق باحتياجات الضحايا، وكذلك 
بني؛ املقتضيــات املتصلــة بإعــادة ضحايــا االجتــار باألشــخاص إلــى أوطانهــم وعــودة املهاجرين املهرَّ

)ب(  املســاعدة املتصلــة بتنفيــذ األحــكام املتعلقــة بحمايــة الشــهود، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذا 
املجــال مشــمول ليــس فــي البروتوكــوالت فحســب وإمنــا فــي االتفاقيــة أيضــا؛

)ج(  املســاعدة فــي شــكل حلقــات عمــل إقليميــة ودون إقليميــة تشــارك فيهــا البلــدان األصليــة 
بــني، مــع التركيــز  وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد لضحايــا االجتــار باألشــخاص واملهاجريــن املهرَّ

بصفــة خاصــة علــى املوظفــني العاملــني فــي مجالــي إنفــاذ القانــون والقضــاء.

8- وفيمــا يتعلــق باملســاعدة التقنيــة علــى تنفيــذ بروتوكــول مكافحة صنع األســلحة النارية وأجزائها 
ــن الفريــق العامــل  ومكّوناتهــا والذخيــرة واالجتــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة، املكّمــل لالتفاقيــة،)8( بيَّ
وجــود حاجــة خاصــة إلــى املســاعدة فــي تنفيــذ مقتضيــات البروتوكــول بشــأن تعطيــل األســلحة الناريــة 

وحفــظ ســجالتها ووســمها والتعــّرف علــى الســلطات املختصــة.

ثالثا- املعلومات عن أنشطة املساعدة التقنية

9- الحــظ الفريــق العامــل وجــود حاجــة ملّحــة إلــى حتســني تقاســم املعلومــات والتنســيق فيمــا 
رهــا احلكومــات أو املنظمــات الدوليــة واملؤسســات املاليــة، 

ّ
يتعلــق بأنشــطة املســاعدة التقنيــة التــي توف

ووجــود حاجــة أيضــا إلــى حتســني التنســيق بــني اجلهــات املقّدمــة للمســاعدة التقنيــة. وأوصــى الفريــق 

)8( قرار اجلمعية العامة 255/55، املرفق.

http://undocs.org/ar/A/RES/55/255
http://undocs.org/ar/A/RES/55/255
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العامــل بــأن تدعــو أمانــة املؤمتــر إدارات األمم املتحــدة ووكاالتهــا ذات الصلــة، وســائر املنظمــات 
اإلقليميــة والدوليــة واملؤسســات املاليــة، مبــا فــي ذلــك علــى الصعيــد امليدانــي، ومنهــا البنــك الدولــي 
وســائر املصــارف اإلمنائيــة املتعــّددة األطــراف إلــى اجتمــاع الفريــق العامــل الــذي ســيعقد قبــل 
دورة املؤمتــر الرابعــة مــن أجــل تبــادل املعلومــات عــن املســاعدة التقنيــة والتعــاون الدولــي املتصلــني 
فــي  التنســيق  والتعــّرف علــى ســبل حتســني  وتعزيزهمــا  بهــا  امللحقــة  والبروتوكــوالت   باالتفاقيــة 

هذا املضمار.

10- واتفــق الفريــق العامــل علــى أن يقــوم فــي اجتماعــه الــذي ســيعقد قبــل دورة املؤمتــر الرابعــة 
ــن مــن 

ّ
ــن أفضــل طريقــة متك ــرات أداء تتعلــق باملســاعدة التقنيــة وتبيُّ

ّ
بتــدارس إمكانيــة حتديــد مؤش

اســتخالص دروس مــن توفيــر املســاعدة التقنيــة بهــدف إرســاء أفضــل املمارســات.

11- وأوصــى الفريــق العامــل أمانــة املؤمتــر بتكثيــف جهودهــا فــي مجــال التنســيق بوســائل منهــا 
نشــئ 

ُ
آليــات مــن قبيــل فريــق التنســيق املشــترك بــني الــوكاالت املعنــي باالجتــار باألشــخاص الــذي أ

عمــال بقــرار املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 27/2006 املــؤّرخ 27 متوز/يوليــه 2006.

رابعا- حشد املوارد املحتملة

12- أعــرب الفريــق العامــل عــن رأي مفــاده أن حشــد املــوارد املحتملــة ميكــن أن يتيّســر بالتعــّرف 
يصــا إلــى ســّد تلــك االحتياجــات. كمــا رأى  علــى االحتياجــات املحــّددة وإعــداد أنشــطة ترمــي ِخصِّ
الفريــق العامــل أن حشــد املــوارد بشــكل أفضــل يقتضــي البرهنــة علــى أن املســاعدة التقنيــة تســهم فــي 
حتقيــق الهــدف مــن تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، وأنهــا تلّبــي االحتياجــات املحــّددة 
التــي اســُتبينت. وشــّدد الفريــق العامــل علــى أهميــة التقييمــات املرتكــزة علــى النتائــج وتقييــم املشــاريع 
فــي صــوغ توصيــات بشــأن حشــد املــوارد الالزمــة للوفــاء بتلــك األولويــات. وأوصــى الفريــق العامــل 
بالتشــجيع علــى حشــد املــوارد مــن خــالل إقامــة الشــراكات والتنســيق مــع ســائر املنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة ذات الصلــة، وكذلــك مــن خــالل أنشــطة التنســيق التــي ينبغــي جلهــات الوصــل الوطنيــة 

املقترحــة أن تضطلــع بهــا.
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- الدورة الرابعة، من 8 إلى 17 تشرين األول/أكتوبر 2008
ً
رابعا

املقرر 3/4

 تنفيذ األحكام اخلاصة باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية

إن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، إذ اســتذكر 
املادتــني 29 و30 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة،)9( اللتــني 
تنّصــان علــى التــزام الــدول األطــراف بتعزيــز املســاعدة التقنيــة والتدريــب، وإذ اســتذكر مقّرريــه 6/2 

و4/3:

 مــع التقديــر باملعلومــات واملقترحــات اخلاصــة بأنشــطة املســاعدة التقنيــة 
ً
)أ( أحــاط علمــا

التــي أدرجتهــا األمانــة فــي ورقــة العمــل التــي أعّدتهــا بخصــوص مقترحــات بشــأن أنشــطة املســاعدة 
التقنيــة الراميــة إلــى تلبيــة االحتياجــات املســتبانة فــي املجــاالت ذات األولويــة التــي حّددهــا املؤمتــر)10( 

 للمجــاالت اخلمســة ذات األولويــة التــي كان قــد حّددهــا خــالل دورتــه الثالثــة؛
ً
تبعــا

مــي املســاعدة التقنيــة  )ب(  نــّوه باملناقشــة التــي جــرت فــي اجتمــاع املائــدة املســتديرة ملقدِّ
الــذي ُعقــد فــي فيينــا فــي 14 تشــرين األول/أكتوبــر 2008، بغيــة تيســير تبــادل املعلومــات عــن 
املســاعدة التقنيــة اجلــاري تقدميهــا وتشــجيع التنســيق علــى نحــو أوثــق فــي تقــدمي هــذه املســاعدة؛

)ج( الحــظ أن فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املؤقــت املفتــوح العضويــة املعنــي باملســاعدة 
التقنيــة اجتمــع خــالل دورة املؤمتــر الرابعــة وأجــرى فــي جــو مــن التعــاون وحســن النّيــة اســتعراضا 
ــال لتنفيــذ املــواد املتعلقــة باملســاعدة التقنيــة مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، ممــا أســفر عــن  مفصَّ

تبــادل مثمــر لألفــكار والتجــارب؛

)د(  قــّرر أن يكــون فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املؤقــت املفتــوح العضويــة املعنــي 
باملســاعدة التقنيــة عنصــرا ثابتــا مــن عناصــر املؤمتــر؛

)ه( حــّث البلــدان املانحــة واجلهــات التــي تقــّدم املســاعدة التقنيــة، مبــا فــي ذلــك مكتــب 
األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة، علــى أن تضــع فــي االعتبــار االحتياجــات املســتبانة 
يــة، 

ّ
فــي التقاريــر التحليليــة)11( عنــد صــوغ أنشــطة املســاعدة التقنيــة، بالتعــاون مــع احلكومــات املتلق

 احلاجــة إلــى املســاعدة التشــريعية وتدريــب األخصائيــني املمارســني فــي مجــال العدالــة 
ً
وخصوصــا
اجلنائيــة؛

)و( رّحــب بالتحليــل الــذي أجرتــه األمانــة الحتياجــات املســاعدة التقنيــة باالســتناد إلــى 
االســتبيانات وإلــى احتياجــات الــدول الطالبــة وأولوياتهــا؛

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )9(

.CTOC/COP/2008/16 )10(

CTOC/COP/2005/4/Rev.2و CTOC/COP/2005/3/Rev.2و CTOC/COP/2005/2/Rev.2 )11( 

CTOC/COP/2006/7/Rev.1و CTOC/COP/2006/6/Rev.1و CTOC/COP/2006/2/Rev.1و 
.CTOC/COP/2006/8/Rev.1و

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/16
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/4/Rev.2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/3/Rev.2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/2/Rev.2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/7/Rev.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/6/Rev.1
http://undocs.org/CTOC/COP/2006/2/Rev.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/8/Rev.1
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)ز( نــّوه مــع التقديــر باخلبــرة املتخّصصــة لــدى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
واجلرميــة وكذلــك بشــبكة اخلبــراء التــي ميكنــه أن يلجــأ إليهــا فــي مجاالت عدة كاملســاعدة القانونية؛

ــر أقصــى قــدر مــن 
ّ
ــد مــن أن املســاعدة التقنيــة املقّدمــة توف

ّ
)ح(  شــّدد علــى ضــرورة التأك

ــب االزدواج والتداخــل؛
ّ
 إلعــالن باريــس بشــأن فعاليــة املعونــات، وجتن

ً
التأثيــر، وفقــا

م بــأّن املبــادئ التاليــة ينبغــي أن تكــون قــوام اآلليــات الالزمــة لضمــان التنســيق وبأنــه 
ّ
)ط(  ســل

ينبغــي وضعهــا فــي احلســبان:

‘1’  أهميــة قيــام الــدول املتلقيــة بتحليــالت لالحتياجــات، واضعــة فــي احلســبان 
املعلومــات املقّدمــة فــي الــردود علــى االســتبيانات، واملناقشــات اجلاريــة واآلراء 

املعــرب عنهــا خــالل دورات املؤمتــر؛

التحليــالت  تلــك  وضــع  علــى  التقنيــة  املســاعدة  مقّدمــي  حــرص  ‘2’  أهميــة 
لالحتياجــات فــي احلســبان لــدى قيامهــم بتصميــم برامــج املســاعدة التــي مــن 

يــة؛
ّ
املتلق الدولــة  عليهــا  توافــق  بلغــة  تقدميهــا  األفضــل 

بــاع نهــج يقــوم علــى الشــراكة واألهــداف املشــتركة وااللتــزام مــن 
ّ
‘3’  احلاجــة إلــى ات

ــي املســاعدة التقنيــة ومقّدميهــا علــى حّد ســواء، وإلى مراعاة أنشــطة 
ّ
جانــب متلق

هيئــات أخــرى، مــن قبيــل املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة؛

اها؛
ّ
‘4’  احلاجة إلى التنسيق الفّعال بني الدول التي تقّدم املساعدة وتلك التي تتلق

‘5’  احلاجــة إلــى التنســيق بــني اجلهــات املانحــة، بناًء على اآلليــات املحلية واإلقليمية 
؛
ً
واملتعــّددة األطــراف املوجــودة حاليــا

ــق املعلومــات باســتمرار إلــى املكتــب، بطرائــق منهــا 
ّ
ــد أهميــة احلفــاظ علــى تدف

ّ
)ي( أك

الــردود علــى االســتبيانات التــي يــأذن بهــا املؤمتــر، بغيــة ضمــان جتســيد أحــدث املعلومــات عــن 
واحتياجاتهــا؛ التقنيــة  املســاعدة  أنشــطة 

)ك( أشــار إلــى ضــرورة عنايــة مقّدمــي املســاعدة التقنيــة بزيــادة التوعيــة باتفاقيــة األمم 
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا)12( وبــدور املكتــب فــي 

تنفيــذ تلــك الصكــوك، والتأكيــد علــى أهميــة ذلــك؛

)ل(  شــدد علــى أهميــة التشــارك فــي نتائــج تقييــم املســاعدة التقنيــة املقّدمــة وذلــك لكــي 
ــه؛ ــه ومــا ال يجــدي عمل يّتســع نطــاق الفهــم املشــترك ملــا يجــدي عمل

ــة  ــة وضــع جهــود املســاعدة التقني ــة وســائر مقّدمــي املســاعدة التقني ــى األمان ــب إل )م(  طل
اإلقليميــة والثنائيــة اجلاريــة فــي احلســبان، وذلــك بغيــة اســتحداث مجــاالت للتــآزر وحشــد املــوارد؛

)ن(  دعــا مقّدمــي املســاعدة التقنيــة إلــى العمــل مــع مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
واجلرميــة، وكذلــك مكاتبــه امليدانيــة عنــد االقتضــاء، علــى تعزيــز جهــود التنســيق فــي البلــدان 
 باإلمكانــات املتاحــة للمكتــب لكــي يقــوم بــدور املنّســق وامليّســر بشــأن 

ً
املضيفــة، مــع التنويــه خصوصــا

طلبــات املســاعدة التقنيــة وكذلــك تقدميهــا، بغيــة ضمــان فعاليــة هــذه املســاعدة؛
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)س(  دعــا مقّدمــي املســاعدة التقنيــة إلــى الشــراكة، عنــد االقتضــاء، مــع مكتــب املخــدرات 
يــة علــى تنفيــذ االتفاقيــة 

ّ
واجلرميــة عنــد تقــدمي املســاعدة، وذلــك لغــرض بنــاء قــدرات الــدول املتلق

وبروتوكوالتهــا، وعلــى زيــادة التوعيــة بهــذه الصكــوك؛

)ع(  طلــب إلــى فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املؤقــت املفتوح العضوية املعني باملســاعدة 
 إلــى التوصيــات املذكــورة أعــاله وكذلــك املقترحــات الــواردة فــي ورقــة 

ً
التقنيــة أن يواصــل، مســتندا

العمــل التــي أعّدتهــا األمانــة بخصــوص مقترحــات بشــأن أنشــطة املســاعدة التقنيــة الراميــة إلــى تلبيــة 
ــة التــي حّددهــا املؤمتــر، إمعــان النظــر فــي ســبل  االحتياجــات املســتبانة فــي املجــاالت ذات األولوي
ــط املســاعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا، 

ّ
ووســائل تعزيــز وحتســني تنســيق مخط

ويقــّدم توصيــات بهــذا اخلصــوص إلــى املؤمتــر فــي دورتــه اخلامســة؛

)ف(   طلــب إلــى األمانــة أن تقــوم بتنظيــم اجتمــاع بــني الدورتــني للفريــق العامــل قبــل نهايــة 
عــام 2009؛

األمم  أمــوال لصنــدوق  علــى تخصيــص  املعنيــة  واملنظمــات  املانحــة  البلــدان  )ص(  شــّجع 
 للمســاعدة 

ً
مــا املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وذلــك بغيــة حتســني قدرتــه باعتبــاره مقدِّ

 لهــا؛
ً
ــقا التقنيــة ومنسِّ

عــة عليهــا إلــى تقــدمي تبرعــات إلــى 
ِّ
)ق(  دعــا الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة والــدول املوق

 فــي تنفيــذ االتفاقيــة 
ً
دمــا

ُ
املكتــب مــن أجــل أنشــطته اخلاصــة باملســاعدة التقنيــة بغيــة املضــّي ق

ــق بالتوصيــات املذكــورة أعــاله وكــذا املقترحــات   فيمــا يتعل
ً
والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، وخصوصــا

ــة. ــواردة فــي ورقــة العمــل التــي أعّدتهــا األمان ال

- الدورة اخلامسة، من 18 إلى 22 تشرين األول/أكتوبر 2010
ً
خامسا

القرار 6/5

 تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
مة عبر الوطنية

ّ
املنظ

مة عبر الوطنية،
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

إذ يالحــظ أن املســاعدة التقنيــة هــي جــزء أساســي مــن العمــل الــذي يضطلــع بــه مكتــب األمم 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ اتفاقيــة األمم 

،
ً

 فّعــاال
ً
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا)13( تنفيــذا

ّ
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

وإذ يرّحــب بالعمــل الــذي قــام بــه فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املفتــوح العضويــة املعنــي 
باملســاعدة التقنيــة،
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

املفتــوح  العامــل  احلكوميــني  اخلبــراء  فريــق  اجتمــاع  عــن  الصــادرة  التوصيــات  1- يقــّر 
العضويــة املعنــي باملســاعدة التقنيــة، الــذي ُعقــد يومــي 19 و20 تشــرين األول/أكتوبــر 2010، أثنــاء 

الــدورة اخلامســة للمؤمتــر، الــواردة فــي مرفــق هــذا القــرار؛

 مقــّرره 3/4، املــؤّرخ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008، الــذي قــّرر فيــه أن 
ً
ــد مجــّددا

ّ
2- يؤك

 ثابتــا 
ً
يكــون فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املفتــوح العضويــة املعنــي باملســاعدة التقنيــة عنصــرا

مــن عناصــر املؤمتــر.

المرفق

 التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق الخبراء الحكوميين العامل المفتوح العضوية المعين 
بالمساعدة التقنية

يرجى االطالع على التوصيات التي وردت في االجتماع اخلامس للفريق العامل.

- الدورة السادسة، من 15 إلى 19 تشرين األول/أكتوبر 2012
ً
سادسا

القرار 4/6

 تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
مة عبر الوطنية

َّ
املنظ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

إذ يالحــظ أنَّ املســاعدة التقنيــة هــي جــزء أساســي مــن العمــل الــذي يضطلــع بــه مكتــب األمم 
رات واجلرميــة مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ اتفاقيــة األمم  املتحــدة املعنــي باملخــدِّ

)14(،
ً
ــاال  فعَّ

ً
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا تنفيــذا

َّ
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

ب بالعمل الذي قام به فريق اخلبراء احلكوميني العامل املعني باملساعدة التقنية، وإذ يرحِّ

1- ُيقــرُّ التوصيــات التــي اعتمدهــا فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة 
التقنيــة فــي اجتماعــه املعقــود فــي 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2012، أثنــاء دورة املؤمتــر السادســة، 

والتــي هــي مرفقــة بهــذا القــرار؛

ر فيــه أن  خ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008، الــذي قــرَّ ره 3/4، املــؤرَّ  مقــرَّ
ً
دا ــد مجــدَّ

ِّ
2- يؤك

 مــن عناصــر املؤمتــر؛
ً
ــا  ثابت

ً
يكــون الفريــق العامــل عنصــرا

)14( املرجع نفسه. 
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املرفق

 التوصيات التي اعتمدها فريق اخلبراء احلكوميني العامل املعني باملساعدة التقنية في 
اجتماعه املعقود في 17 تشرين األول/ أكتوبر 2012

إنَّ فريق اخلبراء احلكوميني العامل املعني باملساعدة التقنية:

مــة عبــر الوطنيــة تشــمل 
َّ
ع الــدوَل علــى صــوغ اســتراتيجيات ملكافحــة اجلرميــة املنظ )أ( يشــجِّ

جميــع األجهــزة احلكوميــة، مــن أجــل:

‘1’  تعزيز التنسيق احلكومي الداخلي؛
مــة عبــر الوطنيــة مــن طابــع دائــب 

َّ
ســم بــه جماعــات اجلرميــة املنظ ‘2’  التصــّدي ملــا تتَّ

ــر؛ التغيُّ

مة؛
َّ
‘3’  إذكاء وعي الناس باآلثار السلبية ألنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظ

تشــمل  مناقشــات،  العامــل  للفريــق  القــادم  ــم لالجتمــاع 
ِّ
تنظ أن  األمانــة  إلــى  يطلــب  )ب(  

التاليــة: املواضيــع  حــول  مناظــرات، 

مة؛
َّ
‘1’  إنشاء فرق عمل مشتركة بني الوكاالت ملكافحة اجلرمية املنظ

‘2’  توفيــر مســاعدات وممارســات جيــدة وإجــراء مقارنــة بــني التشــريعات الوطنيــة 
مــة والشــهود عليهــا وحمايتهــم؛ 

َّ
ف علــى ضحايــا اجلرميــة املنظ فــي مجــال التعــرُّ

‘3’  إنشــاء برامــج لبنــاء قــدرات أعضــاء النيابــة العامــة واجلهــاز القضائــي وأجهــزة 
إنفــاذ القانــون، ألغــراض منهــا تعزيــز التعــاون والتنســيق بــني األجهــزة؛

‘4’  استحداث أدوات لتقييم اخلطر اإلجرامي؛
‘5’  املســاعدة علــى مناســقة التشــريعات الداخليــة مــع أحــكام اتفاقيــة األمم املتحــدة 

مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا؛)15(
َّ
ملكافحــة اجلرميــة املنظ

)ج(  يدعو الدول وسائر اجلهات املانحة إلى ما يلي:

املعنــي  املتحــدة  األمم  مكتــب  يبذلــه  ملــا  الالزمــة  املــوارد  توفيــر  تواصــل  ‘1’  أن 
رات واجلرميــة مــن جهــود املســاعدة لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة  باملخــدِّ

بهــا؛ امللحقــة  والبروتوكــوالت  الوطنيــة  مــة عبــر 
َّ
املنظ ملكافحــة اجلرميــة 

ــقة مــن خــالل القنــوات املوجــودة، مبــا فيهــا  ‘2’  أن تواصــل تقــدمي مســاعدات منسَّ
الثنائيــة؛ املســاعدة  وبرامــج  واإلقليميــة  الدوليــة  املنظمــات 

)د( يدعــو الــدول واملنظمــات الدوليــة إلــى تقييــم جهــود املســاعدة التقنيــة وقيــاس وتقييــم 
نتائجهــا، بغيــة حتقيــق الدرجــة القصــوى مــن تنســيق تلــك اجلهــود وفعاليتهــا، وكذلــك أثــر تلــك 
ع  ــة بهــا، ويشــجِّ مــة والشــبكات اإلجراميــة املتصل

َّ
اجلهــود فــي مكافحــة اجلماعــات اإلجراميــة املنظ

ــدة فــي هــذا املجــال. ــى تقاســم املمارســات اجلي ــة عل ــدول واملنظمــات الدولي ال

)15( املرجع نفسه.
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

- الدورة السابعة، من 6 إلى 10 تشرين األول/أكتوبر 2014
ً
سابعا

القرار 3/7

 تنفيذ األحكام اخلاصة باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
مة عبر الوطنية

َّ
املنظ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

إذ يالحــظ أنَّ املســاعدة التقنيــة هــي جــزء أساســي مــن العمــل الــذي يضطلــع بــه مكتــب األمم 
رات واجلرميــة مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ اتفاقيــة األمم  املتحــدة املعنــي باملخــدِّ

)16(،
ً
ــاال  فعَّ

ً
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا تنفيــذا

َّ
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

ب بالعمل الذي قام به فريق اخلبراء احلكوميني العامل املعني باملساعدة التقنية، وإذ يرحِّ

1- ُيقــرُّ التوصيــات التــي اعتمدهــا فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة 
التقنيــة فــي اجتماعــه املعقــود فــي الفتــرة املمتــدة مــن 28 إلــى 30 تشــرين األول/أكتوبــر 2013، 

والــواردة فــي املرفــق األول بهــذا القــرار؛

املعنــي  العامــل  احلكوميــني  اخلبــراء  فريــق  اعتمدهــا  التــي  التوصيــات   
ً
أيضــا 2- ُيقــرُّ 

باملســاعدة التقنيــة فــي اجتماعــه املعقــود يومــي 6 و7 تشــرين األول/أكتوبــر 2014، أثنــاء الــدورة 
الســابعة للمؤمتــر، والــواردة فــي املرفــق الثانــي بهــذا القــرار؛

ر فيــه أن  خ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008، الــذي قــرَّ ره 3/4، املــؤرَّ  مقــرَّ
ً
دا ــد مجــدَّ

ِّ
3- يؤك

 مــن عناصــر املؤمتــر.
ً
ــا  ثابت

ً
يكــون الفريــق العامــل عنصــرا

المرفق األول

 التوصيات اليت اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعين بالمساعدة التقنية 
في اجتماعه المعقود في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 تشرين األول/ أكتوبر 2013

يرجى االطالع على التوصيات التي وردت في االجتماع السابع للفريق العامل.

المرفق الثاني

 التوصيات اليت اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعين بالمساعدة التقنية في 
اجتماعه المعقود يويم 6 و7 تشرين األول/أكتوبر 2014

يرجى االطالع على التوصيات التي وردت في االجتماع الثامن للفريق العامل.

)16( املرجع نفسه.
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املساعدة التقنية

- الدورة الثامنة، من 17 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2016
ً
ثامنا

القرار 4/8

 تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
مة عبر الوطنية

َّ
املنظ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

إذ يالحــظ أنَّ املســاعدة التقنيــة هــي جــزء أساســي مــن العمــل الــذي يضطلــع بــه مكتــب األمم 
ــال التفاقيــة األمم  رات واجلرميــة ملســاعدة الــدول األعضــاء فــي التنفيــذ الفعَّ املتحــدة املعنــي باملخــدِّ

مــة عبــر الوطنيــة،)17(
َّ
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

ــب بالعمــل الــذي اضطلــع بــه فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة  وإذ يرحِّ
التقنيــة،

1- ُيقــرُّ التوصيــات التــي اعتمدهــا فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة 
التقنيــة فــي اجتماعــه املعقــود مــن 17 إلــى 19 تشــرين األول/أكتوبــر 2016، أثنــاء دورة املؤمتــر 

قــة بهــذا القــرار؛
َ
الثامنــة، والتــي هــي مرف

ر فيــه أن  خ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008، الــذي قــرَّ ره 3/4 املــؤرَّ  ُمقــرَّ
ً
دا ــد مجــدَّ

ِّ
2- يؤك

 مــن عناصــر املؤمتــر.
ً
ــا  ثابت

ً
ــق العامــل عنصــرا يكــون الفري

المرفق

يرجى االطالع على التوصيات التي وردت في االجتماع التاسع للفريق العامل.

)17( املرجع نفسه. 
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

 الفهرس املواضيعي 
 للتوصيات وللقرارات 
واملقررات ذات الصلة



30

الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

 اتفاقية األمم
 املتحدة ملكافحة

 اجلرمية املنظمة
عبر الوطنية 

CTOC/COP/2008/762–4 و

اجلزء ألف

6-
ً
-2–4 وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4726 )ب(–)د( و3 و-
ً
-2 ورابعا

ً
-1 )ب(–)د( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2010/1)4 )ب( و)و( و)ك 
و)ن( و)س(

-)ك( 
ً
-)و( وخامسا

ً
-)ب( وخامسا

ً
خامسا

-)س( 
ً
-)ن( وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/53528 7 و29 و32 و33 و-
ً
-25 وسابعا

ً
-3 وسابعا

ً
سابعا
 

31-
ً
-29 وسابعا

ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.2/2014/416–1412–10-
ً
ثامنا

CTOC/COP/WG.2/2016/517513 و9 و10 و-
ً
-6 وتاسعا

ً
-5 وتاسعا

ً
-1 وتاسعا

ً
تاسعا

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

حادي عشر-)د( 5 )د(

CTOC/COP/2004/64/1 أ(املقرر(

اجلزء باء

-)أ( 
ً
أوال

CTOC/COP/2005/86/2 ج( ‘3’)أ( و)ب( و)ج( ‘3’املقرر(-
ً
-)ب( وثانيا

ً
-)أ( وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/144/3 3)ب( و)د( و1 و3 و4 و6 و12املقرر-
ً
-1 وثالثا

ً
-)د( وثالثا

ً
-)ب( وثالثا

ً
ثالثا
 

12-
ً
-6 وثالثا

ً
-4 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/2008/193/4 ك()ج( و)ك( و)س( و)ع(املقرر(-
ً
-)ج( ورابعا

ً
رابعا
 

-)ع(
ً
-)س( ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/2010/176/5 ف.د 1ف.د 1القرار -
ً
خامسا

CTOC/COP/2012/154/6 ف.د 1القرار
املرفق- )ب( ‘5’ و)ج( ‘1’

- ف.د 1
ً
سادسا

- املرفق- )ب( ‘5’ و)ج( ‘1’
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول-3 و25القرار 
و28 و29 و31 

املرفق الثاني-10–12

ً
 وثامنا

ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 2 و6 و7 و14القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

 االختصاصيون
املمارسون/

CTOC/COP/WG.2/2013/524العاملون

اجلزء ألف

20-
ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

-)أ( 7 )أ(
ً
عاشرا

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

حادي عشر-)ب( 5 )ب(

CTOC/COP/2006/144/3 2 )ب(املقرر

اجلزء باء

-2 )ب( 
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/193/4 ه( )ه(املقرر(-
ً
رابعا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 20القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

مالحظة:  تتضمــن األحيــاز املظللــة فــي الفهــرس إشــارات إلــى القــرارات واملقــررات الصــادرة عــن مؤمتــر األطــراف. ويشــير املختصــر ف.د إلــى 
فقــرات الديباجــة.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2004/6
http://undocs.org/ar/A/RES/1/4
http://undocs.org/ar/A/RES/1/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/A/RES/2/6
http://undocs.org/ar/A/RES/2/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/6
http://undocs.org/ar/A/RES/5/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

األدوات

CTOC/COP/WG.2/2010/1)4 )ط( و)ل

اجلزء ألف 

-)ل( 
ً
-)ط( وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/5341730 و-
ً
-13 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

حادي عشر-)ج( 5 )ج(

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق- )ب( ‘4’املرفق- )ب( ‘4’القرار -
ً
اجلزء باء: سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 13 و30القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 إعالن باريس
 بشأن فعالية

املعونات
CTOC/COP/WG.2/2009/47

اجلزء ألف

6-
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/53026-
ً
سابعا

CTOC/COP/2008/193/4 ح( )ح(املقرر(-
ً
اجلزء باء: رابعا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 26القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

بناء القدرات

CTOC/COP/2008/7 53 )ب(–)د( و4 )ب( و
و6 )ب(

اجلزء ألف

-4 )ب(
ً
-3 )ب(–)د( وثانيا

ً
ثانيا
 

-6 )ب(
ً
-5  وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4)1 )د(-)و( 2 )أ( و)د(–)و-
ً
-1 )أ( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/51915-
ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/5231919 و20 و-
ً
-16 وتاسعا

ً
-15 وتاسعا

ً
تاسعا

CTOC/COP/2008/193/4 س(املقرر(

اجلزء باء

-)س(
ً
رابعا

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق- )ب( ‘3’املرفق- )ب( ‘3’القرار -
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول - 15القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 بوابة املوارد
 اإللكترونية

 والقوانني املتعلقة
 باجلرمية )بوابة
 شيرلوك( إلدارة

 املعارف

CTOC/COP/WG.2/2013/534

اجلزء ألف

30-
ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/516712–9 و-
ً
-3–5 وتاسعا

ً
تاسعا

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

-)ب( 7 )أ( و)ب(
ً
-)أ( وعاشرا

ً
عاشرا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول - 30القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 4–6 و13القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

التدريب

CTOC/COP/WG.2/2013/52312 و17 و

اجلزء ألف

19-
ً
-13 وسابعا

ً
-8 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2014/411–77–3-
ً
ثامنا

CTOC/COP/WG.2/2016/5201716 و19 و-
ً
-15 وتاسعا

ً
-13 وتاسعا

ً
تاسعا

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

حادي عشر-)أ( 5 )أ(

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

التدريب )تابع(

CTOC/COP/2006/144/3 2 )ب(املقرر

اجلزء باء

-2 )ب( 
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/193/4 ه()ه(املقرر(-
ً
رابعا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 8 و13 و19القرار
املرفق الثاني- 3–7

ً
 وثامنا

ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق 14 و16 و17القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

 تسليم املطلوبني
)املجرمني(

CTOC/COP/2008/744-
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4)1 )ب( 2 )ب-
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/53430-
ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/595-
ً
تاسعا

CTOC/COP/2006/144/3 24 )ب( و)ج( و4املقرر-
ً
-2 )ج( وثالثا

ً
-2 )ب( وثالثا

ً
اجلزء باء: ثالثا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 30القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 6القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

 التعاون والتنسيق
بني الوكاالت/

 األجهزة )إنفاذ
القانون(

CTOC/COP/WG.2/2009/4)2 )ح

اجلزء ألف

-1 )ح( 
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/52117-
ً
تاسعا

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

-)أ( 7 )أ(
ً
عاشرا

CTOC/COP/2006/144/3 11املقرر

اجلزء باء

11-
ً
ثالثا

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق-)ب( ‘1’املرفق- )ب( ‘1’القرار -
ً
سادسا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 18القرار
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

 التعليم ملكافحة
اجلرمية املنظمة

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3)5 )أ( و)ب( و)د

اجلزء ألف

 حادي عشر-)أ( وحادي عشر-)ب(
وحادي عشر-)د( 

 تقدمي املساعدة
للضحايا

CTOC/COP/2008/7)3 )ج

اجلزء ألف

-3 )ج( 
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4)1-)ز( 2 )ز-
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/51910 10 و11 و13 و14 و18 و-
ً
-9 وسابعا

ً
-7 وسابعا

ً
-6 وسابعا

ً
سابعا

15-
ً
-14 وسابعا

ً
وسابعا

CTOC/COP/2006/144/3 7 )أ( و)ج(املقرر

اجلزء باء

-7 )ج( 
ً
-7 )أ( وثالثا

ً
ثالثا

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق- )ب( ‘2’املرفق- )ب( ‘2’القرار -
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول -6 و7القرار 
و9 و10 و14 و15

 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
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املوضوع

الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

تقييم األخطار

CTOC/COP/2008/75

اجلزء ألف

5-
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2013/51410-
ً
سابعا

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق )ب( ‘4’املرفق- )ب( ‘4’القرار-
ً
اجلزء باء: سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 10القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

جمع البيانات

CTOC/COP/2008/75

اجلزء ألف

5-
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2010/1)د( 4 )د(-
ً
خامسا

CTOC/COP/2006/144/3 33املقرر-
ً
اجلزء باء: ثالثا

 جمع املعلومات
 وتقاسمها

 )التشارك فيها(
وتبادلها

CTOC/COP/2008/7112 و10 و

اجلزء ألف

11-
ً
-10 وثانيا

ً
-2 وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2010/1)ز( 4 )و( و)ز(-
ً
-)و( وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/5322228 و-
ً
-18 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2014/417510 و10 و12 و14 و15 و-
ً
-8 وثامنا

ً
-6 وثامنا

ً
-1 وثامنا

ً
ثامنا
 

13-
ً
-11 وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.2/2016/5216 5 و7 و9 و10 و-
ً
-5 وتاسعا

ً
-3 وتاسعا

ً
-1 وتاسعا

ً
تاسعا

17-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

-)ب( 7 )ب(
ً
عاشرا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 18 و28القرار
 املرفق الثاني- 1 و6 و8

و10 و11 و13

ً
 وثامنا

ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 2 و4 و6 و7 و18القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

اجلزء ألف4 )م(CTOC/COP/WG.2/2010/1اجلهات املانحة

-)م( 
ً
خامسا

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

حادي عشر-)ه( 5 )ه(

CTOC/COP/2008/193/4 ه( و)ط( ‘5’ و)ص(املقرر(

اجلزء باء

-)ص( 
ً
 )ط( ‘5’ ورابعا

ً
-)ه( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق- )ج( املرفق- )ج(القرار-
ً
سادسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

 جهاز القضاء
)القضاة(

CTOC/COP/WG.2/2009/4’2‘ )2 )و
اجلزء ألف

-1 )و( ‘2’
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/5181214 و17 و-
ً
-13 وسابعا

ً
-8 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/2006/144/3 2 )ب( و7 )ج(املقرر

اجلزء باء

-7 )ج(
ً
-2 )ب( وثالثا

ً
ثالثا

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق- )ب( ‘3’املرفق- )ب( ‘3’القرار -
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول -8 و13 و14القرار
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 جهة الوصل
 ألغراض املادة
 23 من اتفاقية

 اجلرمية املنظمة

CTOC/COP/WG.2.2016/562-
ً
اجلزء ألف: تاسعا

CTOC/COP/2006/144/3 612 و12املقرر-
ً
-6 وثالثا

ً
اجلزء باء: ثالثا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 3القرار
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

حماية الشهود

CTOC/COP/2008/7)3 )ج

اجلزء ألف

-3-)ج(
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2013/5201516 و17 و19 و-
ً
-15 وسابعا

ً
-13 وسابعا

ً
-11 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/5128-
ً
تاسعا

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق-)ب( ‘2’املرفق- )ب( ‘2’القرار -
ً
انظر اجلزء باء: سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 11 و13القرار 
و15 و16 

 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 9القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

-CTOC/COP/WG.2/2013/53026 خطة عمل أكرا
ً
اجلزء ألف: سابعا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول و26القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 خالصة/فهرس
القضايا

CTOC/COP/WG.2/2010/1)4 )ي

اجلزء ألف

-)ي(
ً
خامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/53430-
ً
سابعا

CTOC/COP/2014/13 3/7 املرفق األول- 30القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 دليل السلطات
 -CTOC/COP/WG.2/2017/4الوطنية املختصة

CTOC/COP/WG.3/2017/4)7 )أ

اجلزء ألف

-)أ(
ً
عاشرا

 سلطات وأجهزة
 إنفاذ القانون

 واملسؤولون
 واملوظفون

 العاملون في هذا
املجال

CTOC/COP/2008/7)5 )أ

اجلزء ألف

-5-)أ( 
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4)1 )ح( 2 )و( ‘2’ و2 )ح-
ً
-1 )و( ‘2’ ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2010/1)ج( 4 )ج(-
ً
خامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/5181214 و17 و-
ً
-13 وسابعا

ً
-8 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2014/4874 و-
ً
-3 وثامنا

ً
ثامنا

CTOC/COP/WG.2/2016/51915-
ً
تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2.2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
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املوضوع

الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

 سلطات وأجهزة
 إنفاذ القانون

 واملسؤولون
 واملوظفون

 العاملون في هذا
املجال )تابع(

CTOC/COP/2012/154/6 املرفق- )ب( ‘3’املرفق- )ب( ‘3’القرار -
ً
اجلزء باء: سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول -8 و13 و14القرار
املرفق الثاني- 3 و4

ً
 وثامنا

ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 16القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

 السلطات
 املعنية باملالحقة

2 )و( ‘CTOC/COP/WG.2/2009/4’2القضائية
اجلزء ألف

-1 )و( ‘2’
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/5241020–12 و17 و18 و-
ً
-14 وسابعا

ً
-13 وسابعا

ً
-6–8 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/2006/144/3 2 )ب(املقرر

اجلزء باء

-2 )ب( 
ً
ثالثا

CTOC/COP/2012/154/6 واملرفق- )ب( ‘3’املرفق- )ب( ‘3’القرار -
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 القرار
املرفق األول و6–8 و13 

 و14 و20
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 السلطات،
املركزية

CTOC/COP/2008/74و/أو املختصة

اجلزء ألف

4-
ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/421-
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/526–2420–2122 و-
ً
-17 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/2006/144/3 2 )ج(2 )ب( و)ج( و6 و8املقرر-
ً
-2 )ب( وثالثا

ً
 اجلزء باء: ثالثا

8-
ً
-6 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 17 و20–22القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 شبكات التعاون
الدولي

CTOC/COP/WG.2/2013/524

اجلزء ألف

20-
ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/52117-
ً
تاسعا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 20القرار
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 18القرار
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

 شبكة برنامج
 األمم املتحدة ملنع
 اجلرمية والعدالة

اجلنائية

CTOC/COP/WG.2/2013/52420-
ً
اجلزء ألف: سابعا

CTOC/COP/2008/193/4 ص( )ص(املقرر( -
ً
اجلزء باء: رابعا

CTOC/COP/2014/13 3/7 املرفق األول- 20القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

غسل األموال

CTOC/COP/WG.2/2014/4)17 )ج

اجلزء ألف

-13 )ج( 
ً
ثامنا

CTOC/COP/WG.2/2016/5221718–19 و-
ً
-13–15 وتاسعا

ً
تاسعا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق الثاني- 13 )ج(القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- ثامنا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 14–16 و19القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
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املوضوع

الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

القائمة املرجعية/
االستبيان

CTOC/COP/2008/7)2 )أ( و)ب

اجلزء ألف

-2-)ب( 
ً
-2-)أ( وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4423 )د( و-
ً
-1 )د( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/2005/86/2 ب(املقرر(

اجلزء باء

-)ب(
ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/144/3 11املقرر-
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/193/4 ط( ‘1’)و( و)ط( ‘1’املقرر(-
ً
-)و( ورابعا

ً
رابعا

املساعدة التقنية

CTOC/COP/2008/7123–8 و10 و

اجلزء ألف

12-
ً
-10 وثانيا

ً
-3–8 وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4726 و3 و5 و-
ً
-4 ورابعا

ً
-2 ورابعا

ً
-1 ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2010/1 )4 )ب( و)ج(  و)ز(–)ط
و)ك( و)ن( و)س(

-)ز(–)ط( 
ً
-)ج( وخامسا

ً
-)ب( وخامسا

ً
خامسا

-)ن( 
ً
-)ك( وخامسا

ً
وخامسا
 

-)س( 
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/535–3226 22 و29 و30 و-
ً
-25 وسابعا

ً
-18 وسابعا

ً
سابعا

31–28-
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.2/2014/4171313 و15 و-
ً
-11 وثامنا

ً
-9 وثامنا

ً
ثامنا

CTOC/COP/WG.2/2016/5211017 و16 و-
ً
-12 وتاسعا

ً
-6 وتاسعا

ً
تاسعا

CTOC/COP/2004/64/1 أ( و)ج( و)ه(املقرر(

اجلزء باء

-)ه( 
ً
-)ج( وأوال

ً
-)أ( وأوال

ً
أوال

CTOC/COP/2005/86/2 د()ج( ‘1’ و)ج( ‘3’ و)د(املقرر(-
ً
 )ج(‘3’ وثانيا

ً
 )ج( ‘1’ وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/144/3 7 )ب( و)ج( و)ه( و7 و12املقرر-
ً
-)ه( وثالثا

ً
-)ج( وثالثا

ً
-)ب( وثالثا

ً
ثالثا

12-
ً
وثالثا

CTOC/COP/2008/193/4 أ(–)ج( و)ح( و)ط( ‘2’ املقرر(
و)ل( و)م( و)ع( و)ق(

 )ط( ‘2’ 
ً
-)ح( ورابعا

ً
-)أ(-)ج( ورابعا

ً
رابعا

-)ع( 
ً
-)م( ورابعا

ً
-)ل( ورابعا

ً
ورابعا
 

-)ق(
ً
ورابعا

CTOC/COP/2010/176/5 11القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2012/154/6 1القرار
املرفق- )د(

1-
ً
سادسا

- املرفق- )د( 
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 18 و25 و26 القرار
و28–31

املرفق الثاني- 9 و11 و13

ً
 وثامنا

ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 7 و13 و18القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/A/RES/2/6
http://undocs.org/ar/A/RES/2/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2004/6
http://undocs.org/ar/A/RES/1/4
http://undocs.org/ar/A/RES/1/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/A/RES/2/6
http://undocs.org/ar/A/RES/2/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/6
http://undocs.org/ar/A/RES/5/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/A/RES/6/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
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الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

 املساعدة القانونية
املتبادلة

CTOC/COP/WG.2/2009/4’1‘ )2 )ب( و2 )و

اجلزء ألف

-1 )و( ‘1’
ً
-1 )ب( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2013/5342730 و-
ً
-23 وسابعا

ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/595-
ً
تاسعا

CTOC/COP/2006/144/3 24 و4املقرر-
ً
-2 وثالثا

ً
اجلزء باء: ثالثا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 23 و30القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 6 القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

 املساعدة
القانونية/
3 وCTOC/COP/2008/74التشريعية

اجلزء ألف

4-
ً
-3 وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4)1 )ه( 2 )ه-
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2010/1)ط( 4 )ط(-
ً
خامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/51713-
ً
سابعا

CTOC/COP/2008/193/4 ه( )ه(املقرر(-
ً
اجلزء باء: رابعا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 13القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 مسؤولية الهيئات
 االعتبارية

 )األشخاص
االعتباريني(

CTOC/COP/WG.2/2013/528

اجلزء ألف

24-
ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2014/4)13 )د( 9–13 و17 )د-
ً
-5–9 وثامنا

ً
ثامنا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق األول- 24 القرار
املرفق الثاني- 5–9 و13 )د(

ً
 وثامنا

ً
انظر اجلزء ألف- سابعا

 املشاركة في
 اجلماعات

اإلجرامية املنظمة

CTOC/COP/WG.2/2014/4)13 )أ( 5 و6 و17 )أ-
ً
-2 وثامنا

ً
-1 وثامنا

ً
اجلزء ألف: ثامنا

CTOC/COP/2014/133/7 املرفق الثاني- 1 و2 و13 )أ(القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- ثامنا

 مكتب األمم
 املتحدة املعني

 باملخدرات
 واجلرمية )املكتب
 املعني باملخدرات
 واجلرمية/املكتب(

CTOC/COP/WG.2/2009/47

اجلزء ألف

6-
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2016/516612 و9 و10 و-
ً
-6 وتاسعا

ً
-5 وتاسعا

ً
-2 وتاسعا

ً
تاسعا

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

 حادي عشر-)أ( وحادي عشر-)ج( 5 )أ( و)ج( و)د(
وحادي عشر-)د( 

CTOC/COP/2016/154/8 املرفق- 3 و6 و7 و13القرار 
ً
انظر اجلزء ألف- تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/A/RES/3/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/7
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/A/RES/4/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2013/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/A/RES/7/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2009/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2016/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
http://undocs.org/ar/A/RES/8/4
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الفقرات/التوصيات في اخلالصةتقرير االجتماع
 )القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية فقرة

الديباجة )ف�د(( القرار/املقرررمز الوثيقة
 الفقرات مبا فيها فقرات

الديباجة )ف�د(

 مؤمتر األطراف
 في اتفاقية األمم
 املتحدة ملكافحة

 اجلرمية املنظمة
 عبر الوطنية

CTOC/COP/WG.2/2008/710–813 و2 )ب(–)د( و3 و-
ً
-2 )ب(-)د( وثانيا

ً
-1 وثانيا

ً
ثانيا
 

10–8-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.2/2009/4625 و5 و-
ً
-4 ورابعا

ً
-1 ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.2/2010/1)س( 4 )و( و)س(-
ً
-)و( وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/WG.2/2013/551-
ً
سابعا

CTOC/COP/WG.2/2014/4171413 و15 و-
ً
-11 وثامنا

ً
-10 وثامنا

ً
ثامنا

CTOC/COP/WG.2/2016/551-
ً
تاسعا

CTOC/COP/2004/64/1 د( و)ه(املقرر(

اجلزء باء

-)ه( 
ً
-)د( وأوال

ً
أوال

CTOC/COP/2005/8 6/2 ج( ‘2’ )أ( و)ج( ‘1’ و)ج( ‘2’ و)د(املقرر( 
ً
 )ج( ‘1’ وثانيا

ً
-)أ( وثانيا

ً
ثانيا

-)د(
ً
وثانيا

CTOC/COP/2006/144/3 ب( و)ج( و)ه( و5 و6 املقرر(
و9–11

 5-
ً
-)ه( وثالثا

ً
-)ج( وثالثا

ً
-)ب( وثالثا

ً
ثالثا

11–9-
ً
-6 وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/2008/193/4 أ( و)ج( و)ط( ‘1’ و)ي( املقرر(
و)ع(

 )ط( ‘1’
ً
-)ج( ورابعا

ً
-)أ( ورابعا

ً
رابعا
 

-)ع( 
ً
-)ي( ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/2010/17 6/5 12 و2القرار-
ً
-1 وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/2012/15 4/6 12 و2القرار-
ً
-1 وسادسا

ً
سادسا

CTOC/COP/2014/13 3/7 املرفق األول- 1القرار
املرفق الثاني- 10 و11 و13

ً
 وثامنا

ً
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