
   2/4املقّرر  
ريب املهاجرين عن طريق الربتنفيذ  واجلو،     والبحربروتوكول مكافحة 

  املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية 
  إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية:  
الذي طلب مبوجبه إىل الدول األطراف أن تسارع   1/6أّكد جمّددا مقّرره    (أ)  

ان الذي تعّممه األمانة بشأن املسائل احملددة يف ذلك املقّرر ودعا فيه إىل الرد على االستبي
  الدول املوّقعة إىل توفري املعلومات اليت تطلبها األمانة عن تلك املسائل؛

كان يستند   )1(الحظ مع القلق أن التقرير التحليلي الذي أعدته األمانة   (ب)  
ريب املهاجرين يف املائة فقط من الدول األطراف يف  45إىل ردود  بروتوكول مكافحة 

عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب 
  )2(؛ الوطنية 

حّث الدول األطراف اليت مل تقّدم بعد ردودها على االستبيان على أن   (ج)    
  ؛2006آذار/مارس    31تقّدمها إىل األمانة يف موعد أقصاه  

دعا الدول املوّقعة اليت مل توّفر بعد املعلومات اليت طلبتها األمانة إىل أن   د)(   
  تفعل ذلك؛

أن تستعرض التقرير التحليلي  والدول املوقِّعة طلب إىل الدول األطراف   (ه)  
  الذي أعّدته األمانة للدورة الثانية ملؤمتر األطراف وأن تسرتشد به لدى إعداد ردودها؛

ا مبوجب الحظ مع الق  (و)   لتزاما لق أن عددا من الدول األطراف مل تف 
  الربوتوكول؛

ا مبوجب الربوتوكول على   (ز)   لتزاما حّث الدول األطراف اليت مل تف بعد 
أن تصّحح ذلك الوضع يف أقرب وقت ممكن وأن تقّدم إىل األمانة معلومات عن التدابري 

  ألطراف يف دورته الثالثة؛املنّفذة يف سبيل ذلك لكي تعرضها على مؤمتر ا
ت يف توفري   (ح)   طلب إىل الدول األطراف والدول املوّقعة اليت واجهت صعو

ا مبوجب  6/ 1املعلومات اليت طلبتها األمانة وفقا للمقّرر  لتزاما وهذا املقّرر أو يف الوفاء 
  الربوتوكول أن تطلب مساعدة األمانة يف هذا الصدد؛
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ن توّفر تلك املساعدة رهنا بتوافر موارد من خارج طلب إىل األمانة أ  (ط)  
  امليزانية؛

اللتزامات   (ي)   حّث الدول األطراف على أن تستعرض ما إذا أوفت 
  من الربوتوكول؛  8من املادة    6اإلبالغية املشار إليها يف الفقرة 

لفعل على االستبيان الذي عّممته   (ك)   طلب إىل الدول األطراف اليت رّدت 
  أن حتدِّث تلك املعلومات أو التشريعات حسب االقتضاء؛ 6/ 1نة وفقا للمقّرر األما

طلب إىل األمانة أن تقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة تقريرا حتليليا   (ل)  
لقدر الكايف  ذا املقّرر، وأن تكفل تضّمنه تفاصيل  تدرج فيه املعلومات اليت تتلقاها عمال 

  األطراف من أن يستعرض تنفيذ الربوتوكول وهذا املقّرر؛الذي ميّكن مؤمتر  

طلب أيضا إىل األمانة أن تقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة   (م)  
لفقرتني الفرعيتني (ز) و(ك) أعاله؛   املعلومات اجلديدة أو احملّدثة الواردة عمال 

مج عمل دورته الثالثة يف إطار هذا    (ن)     البند كما يلي؛قّرر أن يكون بر

  النظر يف مسائل تتعلق بتدابري احلماية واملساعدة للمهاجرين املهرَّبني   ‘1‘   
  )؛16(املادة 

عادة املهاجرين املهرَّبني (املادة  ‘2‘      )؛18  النظر يف مسائل تتعلق 

لتدابري احلدودية (املادة   ‘3‘    ئق 11النظر يف مسائل تتعلق  )، وأمن الو
ئق وصالحيتها (املادة  12ة  ومراقبتها (املاد   )؛13)، وشرعية الو

طلب إىل األمانة أن جتمع معلومات من الدول األطراف يف الربوتوكول   (س)  
مج العمل الوارد أعاله، مستخدمة لذلك الغرض استبيا  والدول املوّقعة عليه، يف سياق بر

  سوف يوضع وفقا لتوجيهات مؤمتر األطراف يف دورته الثانية؛
طلب إىل الدول األطراف أن تسارع إىل الرد على االستبيان الذي عّممته   )(ع  
  األمانة؛

  دعا الدول املوّقعة إىل أن توّفر املعلومات اليت تطلبها األمانة؛  (ف)  
طلب إىل األمانة أن تقّدم تقريرا حتليليا يستند إىل الردود على االستبيان   (ص)  

  إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة.
 


