
  3/4  املقّرر 
  املؤقت املفتوح العضوية   العاملفريق اخلرباء احلكوميني  توصيات    

    ملساعدة التقنية  املعين
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، األطراف يف اتفاقية  مؤمتر إن  

املعين  العضوية ، الذي أنشأ مبقتضاه الفريق العامل املؤقت املفتوح 6/ 2يستذكر مقّرره  إذ
  ملساعدة التقنية:

دورة مؤمتر األطراف الثالثة،   خاللالتوصيات اليت قّدمها الفريق العامل    يُِقرُّ   (أ)  
  ه؛واليت هي مبّينة أد

يف إعداد أنشطة   التوصياتإىل الدول األطراف أن تسرتشد بتلك    يطلب  (ب)  
ا؛   والربوتوكوالت  )1(املساعدة التقنية وتنفيذها من أجل تنفيذ االتفاقية    )2(امللحقة 

دف إىل   املساعدةإىل أمانته أن تضع مقرتحات ألنشطة   يطلب  (ج)   التقنية 
ا الفر  االتيق العامل يف تلبية االحتياجات اليت استبا ذات األولوية اليت حّددها يف  ا

العامل لكي ينظر فيها يف اجتماعه الذي  الفريقتوصياته، وأن تقّدم تلك املقرتحات إىل 
  سيعقد قبل دورة املؤمتر الرابعة؛

العامل الذي سُيعقد   الفريقأيضا إىل أمانته أن جتري، قبل اجتماع    يطلب   (د)  
على حنو أفضل، مشاورات مع   االجتماعبعة ومن أجل التحضري لذلك  قبل دورة املؤمتر الرا

ا ذات الصلة   املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية   وسائرإدارات األمم املتحدة أو وكاال
دف تبادل   املصارفومؤسسات مالية كالبنك الدويل وغريه من   اإلمنائية املتعّددة األطراف 

ا وتعزيز  املتصلةية املعلومات عن املساعدة التقن بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
سبل حتسني التنسيق يف هذا امليدان، ويطلب كذلك إىل  علىتلك املساعدة والتعّرف 

  نتائَج تلك املشاورات؛  العاملاألمانة أن تبلغ الفريق  

 اجتماعه الذي سيعقد  أعمالإىل الفريق العامل أن يدرج يف جدول    يطلب  (ه)  
من أجل تنفيذ االتفاقية  التقنيةقبل دورة املؤمتر الرابعة بندا بشأن تنسيق املساعدة 

ا.   والربوتوكوالت امللحقة 
    
    التوصيات    
    إىل املساعدة التقنية  االحتياجات  حتديد  -أوال    
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العامل على أن تلّقي معلومات كاملة ودقيقة من الدول  الفريق شّدد  -1  
اااألطراف املعنية عن  إىل املساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم  حتياجا

ا ميّثل النهج  اجلرمية املتحدة ملكافحة  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
أنشطة مناسبة وفّعالة يف جمال املساعدة التقنية وتنفيذها، وكفالة  لتصميماألفضل 

ر الفريق العامل إىل ضرورة أن يتم حتديد يف جهود التنفيذ. وأشا  األنشطةثري تلك  
ستخدام  علىاالحتياجات  أساس الطلبات الواردة من الدول األطراف، 

األطراف اليت تطلب املساعدة يف سياق الوفاء  الدولاملعلومات اليت توّفرها 
إلبالغ  ا املتعلقة  من االتفاقية، ومنها مثال   32من املادة    5للفقرة  وفقالتزاما

ت احلالية واملعلومات التكميلية   علىملعلومات املتاحة من خالل اإلجابة  ا االستبيا
  املقّدمة إىل مؤمتر األطراف.

    
ت  -نيا         التقنيةاملساعدة    أولو

العامل عددا من جماالت املساعدة التقنية ذات األولوية  الفريق استبان  -2  
  ا وتعزيزه، وهي التالية:امللحقة    والربوتوكوالتلدعم تنفيذ االتفاقية  

ا؛  األفعال  جترمي  (أ)     التفاقية والربوتوكوالت امللحقة    املشمولة 
الرتكيز   معالدويل يف الشؤون اجلنائية ولغرض املصادرة،  التعاون  (ب)    

خاص   اهتمامبوجه خاص على تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية، وإيالء  
 وخاصةاجلنائية والسلطات األخرى ذات الصلة،  لة ل العدالتوعية العاملني يف جما

ال؛ شكال التعاون الدويل، وتدريبهم يف ذلك ا   القضاة واملّدعني العامني، 

 بطلباتاملساعدة يف جمال إنشاء سلطات مركزية معنية  توفري  (ج)    
  ات.املساعدة القانونية املتبادلة و/أو تسليم املطلوبني و/أو تعزيز تلك السلط

حلاجة إىل تطوير قدرات الدول األطراف يف جمال  الفريق وسّلم  -3   العامل 
ت املتعلقة   املنظمة وإىل تزويد الدول األطراف، بناء على طلبها،   جلرمية مجع البيا

ت املتصلة مبوضوع االتفاقية  لبناءملساعدة التقنية  ا يف جمال مجع البيا قدرا
  ا وحتليلها.  امللحقة والربوتوكوالت  

العامل مدركا للتوصيات املفّصلة بشأن تنفيذ أحكام االتفاقية   الفريق  وكان  -4  
اليت صاغها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح   الدويل،يف جمال التعاون  
رمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض   تسليمالعضوية بشأن   ا

  الصادر عن مؤمتر األطراف).  3/2 املقرر (انظر   املصادرة



العامل مدركا أيضا لالقرتاحات اليت ُقّدمت نتيجة ملداوالت  الفريق وكان  -5  
ألشخاص، وخباصة النساء   بروتوكولاملؤمتر حول تنفيذ   منع وقمع ومعاقبة االجتار 

اجلو، ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر و  مكافحةواألطفال، وبروتوكول 
  الصادر عن مؤمتر األطراف).  3/ 3 املقرراملكّملني لالتفاقية (انظر  

العامل أن توفري معلومات عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت   الفريق  وأّكد  -6  
ا هو التزام   على عاتق الدول األطراف، وينبغي الوفاء به دون مزيد   قانوينامللحقة 
(ج) من املادة  2كا للحكم الوارد يف الفقرة العامل مدر  الفريقمن اإلبطاء. وكان 

لتزام توفري املعلومات  سّلممن االتفاقية. وقد  30 ن عدم الوفاء  الفريق العامل 
ا قد يكون راجعا إىل عدم كفاية  والربوتوكوالتعن تنفيذ االتفاقية  امللحقة 

بصورة فردية،  إىل الدول اليت حتتاج إليها سواء املساعدةالقدرات، وأوصى بتقدمي 
لتعاون  أمانةبناء على طلبها، أو بتنظيم  املؤمتر أنشطة إقليمية أو دون إقليمية، 

ن الصلة مع املنظمات اإلقليمية ذات  . وأوصى الفريق العامل أمانة املؤمتر أيضا 
لقنوات   لدول، على دراسة مجيع   الرمسية تعمل، دون إخالل  املتبعة يف االتصال 

املختصة بتوفري املعلومات  لسلطاتة بتبسيط وتعجيل االتصال السبل الكفيل
ن تعّني الدول   الفريقاملطلوبة، وذلك بوسائل منها اإلنرتنت. كما أوصى   العامل 

وأن تبّلغ األمانة  املؤمتراألطراف جهات وصل لتوفري املعلومات اليت يقتضيها 
  به.  والتعجيلشر بتفاصيل جهات االتصال تلك بغية تيسري التواصل املبا

ملساعدة التقنية الالزمة لدعم تنفيذ الربوتوكوالت وتعزيزه،  يتعلق وفيما  -7  
م املساعدة فيها:  امليادينحّدد الفريق العامل     التالية اليت ميكن أن تقدَّ

 يتعلقيف تنفيذ مقتضيات الربوتوكوالت فيما  املساعدة  (أ)    
، وكذلك املقتضيات امل عادة ضحا االجتار حتياجات الضحا تصلة 

م وعودة املهاجرين املهرَّبني؛  إىلألشخاص     أوطا
مع   الشهود،املتصلة بتنفيذ األحكام املتعلقة حبماية  املساعدة  (ب)    

ال مشمول ليس يف الربوتوكوالت فحسب وإمنا يف    االتفاقيةاإلشارة إىل أن هذا ا
  أيضا؛

  تشاركليمية ودون إقليمية يف شكل حلقات عمل إق املساعدة  (ج)    
ألشخاص  فيها البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد لضحا االجتار 

املهرَّبني، مع الرتكيز بصفة خاصة على املوظفني العاملني يف جمايل إنفاذ   واملهاجرين
  والقضاء.  القانون



صنع األسلحة ملساعدة التقنية على تنفيذ بروتوكول مكافحة    يتعلق  وفيما  -8  
ا  ا بصورة غري مشروعة، املكّمل  والذخريةالنارية وأجزائها ومكّو واالجتار 

الفريق العامل وجود حاجة خاصة إىل املساعدة يف تنفيذ  بنيَّ  )3(لالتفاقية، 
ا وومسها  بشأنمقتضيات الربوتوكول  تعطيل األسلحة النارية وحفظ سجال

  والتعّرف على السلطات املختصة.
    

    التقنية  املساعدة عن أنشطة   املعلومات  -لثا    
العامل وجود حاجة ملّحة إىل حتسني تقاسم املعلومات  الفريق الحظ  -9  

نشطة  التقنية اليت توّفرها احلكومات أو املنظمات  املساعدةوالتنسيق فيما يتعلق 
جلهات حاجة أيضا إىل حتسني التنسيق بني ا ووجودالدولية واملؤسسات املالية، 

ن تدعو أمانة املؤمتر إدارات  الفريقاملقّدمة للمساعدة التقنية. وأوصى  العامل 
ا ذات الصلة،  املنظمات اإلقليمية والدولية  وسائراألمم املتحدة ووكاال

ومنها البنك الدويل وسائر  امليداين،واملؤسسات املالية، مبا يف ذلك على الصعيد 
الفريق العامل الذي سيعقد قبل  اجتماعاألطراف إىل املصارف اإلمنائية املتعّددة 

املساعدة التقنية والتعاون الدويل  عندورة املؤمتر الرابعة من أجل تبادل املعلومات 
التفاقية والربوتوكوالت امللحقة  وتعزيزمها والتعّرف على سبل حتسني  ااملتصلني 

  التنسيق يف هذا املضمار.
على أن يقوم يف اجتماعه الذي سيعقد قبل دورة العامل  الفريق واتفق  -10  

ملساعدة التقنية وتبنيُّ  إمكانية املؤمتر الرابعة بتدارس  حتديد مؤّشرات أداء تتعلق 
دف إرساء   دروسأفضل طريقة متّكن من استخالص   من توفري املساعدة التقنية 

  أفضل املمارسات.
جمال التنسيق   يفجهودها  الفريق العامل أمانة املؤمتر بتكثيف  وأوصى  -11  

الجتار   املعينبوسائل منها آليات من قبيل فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت 
لس االقتصادي واالجتماعي     27/ 2006ألشخاص الذي أُنشئ عمال بقرار ا

  . 2006متوز/يوليه    27املؤرّخ  
    

    احملتملةاملوارد    حشد  -رابعا    
أي مفاده أن حشد املوارد احملتملة ميكن أن العامل عن ر  الفريق أعرب  -12  

لتعّرف على االحتياجات  يصا إىل سّد  احملّددةيتيّسر  وإعداد أنشطة ترمي ِخصِّ
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أن حشد املوارد بشكل أفضل يقتضي   العاملتلك االحتياجات. كما رأى الفريق  
اهلدف من تنفيذ االتفاقية  حتقيقالربهنة على أن املساعدة التقنية تسهم يف 

ا تلّيب  ا، وأ احملّددة اليت اسُتبينت. وشّدد  االحتياجاتوالربوتوكوالت امللحقة 
على النتائج وتقييم املشاريع يف صوغ  املرتكزةالفريق العامل على أمهية التقييمات 
ت. وأوصى الفريق العامل   للوفاءتوصيات بشأن حشد املوارد الالزمة   بتلك األولو

الشراكات والتنسيق مع سائر  إقامةد من خالل لتشجيع على حشد املوار 
أنشطة التنسيق اليت  خاللاملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وكذلك من 
ا.   ينبغي جلهات الوصل الوطنية املقرتحة أن تضطلع 

 


