
   2/6املقّرر  
  أنشطة املساعدة التقنية 

  إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية،  

ملساعدة التقنية ينبغي أن يتناوهلا يف املقام األول    إدراكا منه لكون املسائل املتصلة 
  مؤمتر األطراف،

قّرر أن ينشئ فريقا عامال مؤقتا مفتوح العضوية، يرأسه أحد أعضاء   )(أ  
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة  32من املادة  3املكتب، وفقا للفقرة 

من النظام الداخلي، إلسداء املشورة وتقدمي املساعدة   2من املادة    2والفقرة    )1(عرب الوطنية 
  جمال املساعدة التقنية؛على تنفيذ واليته يف  

ت املواجهة   (ب)   دعا األمانة إىل مواصلة وضع قاعدة معلومات لتقييم التحد
ا، من خالل تقارير حتليلية عن تنفيذ   االتفاقيةيف تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

ا من معلومات   ةوالدول املوقِّعالدول األطراف  بناء على ما تقّدمه    والربوتوكوالت امللحقة 
ت اليت ترسلها إليها األمانة، وما يرد من طلبات للمساعدة التقنية من  رّدا على االستبيا

  الدول، وما يستفاد من دروس من املساعدة التقنية اليت سبق تقدميها؛
ملهام التالية:  (ج)     قّرر أن يضطلع الفريق العامل املفتوح العضوية 

 مؤمترعدة التقنية من أجل مساعدة استعراض االحتياجات للمسا  ‘1‘ 
  الستناد إىل قواعد املعلومات اليت تنشئها األمانة؛ األطراف

الستناد إىل الربامج املتعددة السنوات اليت   ‘2‘  ت  تقدمي توجيه بشأن األولو
  وتوجيهاته؛ األطراف  مؤمتريوافق عليها  

نشطة املساعدة التقنية  ‘3‘  ا األمانة   مراعاة املعلومات املتعلقة  اليت تضطلع 
ت منظومة األمم املتحدة  ت الدول وسائر كيا وكذلك الدول، ومبشاريع وأولو

االت اليت تشملها  ا االتفاقية واملنظمات الدولية، يف ا ، والربوتوكوالت امللحقة 
  وذلك حسبما يكون مناسبا ومتوافرا من تلك املعلومات؛

  تيسري حشد املوارد املمكنة؛  ‘4‘ 

طلب إىل األمانة أن تضع، بناء على توجيهات الفريق العامل املفتوح   (د)  
العضوية، مشاريع ملعاجلة االحتياجات املستبانة، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل والنظم 

  القانونية املختلفة، حسب االقتضاء؛ 
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 ؤمترثة ملقّرر أن جيتمع الفريق العامل املفتوح العضوية خالل الدورة الثال  )ه(  
وأن يعقد، ضمن حدود املوارد املتاحة، اجتماعا واحدا على األقل فيما بني  األطراف

  ؛األطراف  ؤمترالدورتني قبل الدورة الرابعة مل

  طلب إىل األمانة أن تساعد الفريق العامل املفتوح العضوية يف أداء مهامه؛  (و)  
طراف تقريرا عن أنشطة قّرر أن يقّدم رئيس الفريق العامل إىل مؤمتر األ  (ز)  

  الفريق العامل؛

طلب إىل األمانة أن تقّدم تقريرا إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة بشأن   (ح)  
ا يف جمال املساعدة التقنية؛   األنشطة ذات الصلة اليت يضطلع 

ذا الشأن   (ط)   قّرر أن يستعرض فعالية الفريق العامل ومستقبله وأن يتخذ قرارا 
  . 2008ه الرابعة يف عام  يف دورت

 


