
    4/3املقرر  
ملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        تنفيذ األحكام اخلاصة 

    اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،إن مؤمتر األطراف يف ا  

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  30و 29املادتني  استذكرإذ 
وإذ  اللتني تنّصان على التزام الدول األطراف بتعزيز املساعدة التقنية والتدريب،  )1(الوطنية، 
  :4/ 3و  6/ 2مقّرريه    استذكر

نشطة املساعدة أحاط    (أ)   ملعلومات واملقرتحات اخلاصة  علمًا مع التقدير 
ا خبصوص مقرتحات بشأن أنشطة  التقنية واليت أدرجتها األمانة يف ورقة العمل اليت أعّد
االت ذات األولوية اليت حّددها  املساعدة التقنية الرامية إىل تلبية االحتياجات املستبانة يف ا

  ؛حّددها خالل دورته الثالثةكان قد اً للمجاالت اخلمسة ذات األولوية اليت  تبع  )2(املؤمتر
ملناقشة اليت جرت يف اجتماع املائدة املستديرة   (ب)   املساعدة  ملقدِّمينّوه 

بغية تيسري تبادل  )3(، 2008تشرين األول/أكتوبر  14التقنية الذي ُعقد يف فيينا يف 
اري تقدميها وتشجيع التنسيق على حنو أوثق يف تقدمي املعلومات عن املساعدة التقنية اجل

  ؛هذه املساعدة

حظ أن فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين ال  (ج)  
ملساعدة التقنية اجتمع خالل دورة املؤمتر الرابعة وأجرى يف جو من التعاون وحسن النّية 

ملساعدة التقنية من اتفاقية اجلرمية املنظمة، مما أسفر استعراضا مفصَّال لتنفيذ املواد امل تعلقة 
  ؛عن تبادل مثمر لألفكار والتجارب

قّرر أن يكون فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين   (د)  
بتا من عناصر املؤمتر؛   ملساعدة التقنية عنصرا 

تقّدم املساعدة التقنية، مبا يف ذلك مكتب   البلدان املاحنة واجلهات اليت حّث   (ه)   
ملخدرات واجلرمية، على أن تضع يف االعتبار االحتياجات املستبانة يف التقارير   األمم املتحدة املعين 
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لتعاون مع احلكومات املتلّقية، وخصوصاً احلاجة    ) 4( التحليلية  عن صوغ أنشطة املساعدة التقنية، 
  املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية؛   األخصائيني يب  إىل املساعدة التشريعية وتدر 

لتحليل الذي أجرته األمانة الحتياجات املساعدة التقنية رّحب   (و)  
ا؛ ت وإىل احتياجات الدول الطالبة وأولو   الستناد إىل االستبيا

خلربة املتخّصصة لدى مكتب األمم املتحدة املعين نّوه   (ز)   مع التقدير 
رات واجلرمية وكذلك بشبكة اخلرباء اليت ميكنه أن يلجأ إليها يف جماالت عدة ملخد

  كاملساعدة القانونية؛
أقصى قدر توّفر  املساعدة التقنية املقّدمة    التأّكد من أنعلى ضرورة  شّدد    (ح)  

ت،  ريس بشأن فعالية املعو   االزدواج والتداخل؛  وجتّنبمن التأثري، وفقاً إلعالن 

ّن املبادئ التالية ينبغي أن تكون قوام اآلليات الالزمة لضمان  سّلم  (ط)  
نه ينبغي وضعها يف احلسبان:   التنسيق و

أمهية قيام الدول املتلقية بتحليالت لالحتياجات، واضعة يف احلسبان   ‘1‘   
ت، واملناقشات اجلارية واآلراء املعرب  املعلومات املقّدمة يف الردود على االستبيا

  الل دورات املؤمتر؛عنها خ
أمهية حرص مقّدمي املساعدة التقنية على وضع تلك التحليالت   ‘2‘   

لالحتياجات يف احلسبان لدى قيامهم بتصميم برامج املساعدة اليت من األفضل 
  تقدميها بلغة توافق عليها الدولة املتلّقية؛

ج يقوم على الشراكة واألهداف املشرتكة و   ‘3‘    االلتزام من احلاجة إىل اتّباع 
مراعاة أنشطة  وإىل جانب متلّقي املساعدة التقنية ومقّدميها على حّد سواء، 

تمع املدين واملنظمات الدولية أو اإلقليمية؛  ،هيئات أخرى   من قبيل ا
احلاجة إىل التنسيق الفّعال بني الدول اليت تقّدم املساعدة وتلك اليت   ‘4‘   
  تتلّقاها؛
بني اجلهات املاحنة، بناًء على اآلليات احمللية واإلقليمية احلاجة إىل التنسيق    ‘5‘   

  واملتعّددة األطراف املوجودة حالياً؛
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ستمرار إىل املكتب، بطرائق  تدّفقأمهية احلفاظ على أّكد   (ي)   املعلومات 
ا املؤمتر، بغية ضمان جتسيد أحدث املعلومات  ذن  ت اليت  منها الردود على االستبيا

ا؛عن أنشطة ا   ملساعدة التقنية واحتياجا

تفاقية أشار   (ك)   دة التوعية  إىل ضرورة عناية مقّدمي املساعدة التقنية بز
ا وبدور  )5(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

  املكتب يف تنفيذ تلك الصكوك، والتأكيد على أمهية ذلك؛

ية التشارك يف نتائج تقييم املساعدة التقنية املقّدمة وذلك على أمهشدد   (ل)  
  نطاق الفهم املشرتك ملا جيدي عمله وما ال جيدي عمله؛  يّتسعلكي  

إىل األمانة وسائر مقّدمي املساعدة التقنية وضع جهود املساعدة  طلب   (م)   
  وحشد الت للتآزر التقنية اإلقليمية والثنائية اجلارية يف احلسبان، وذلك بغية استحداث جما

  املوارد؛
مقّدمي املساعدة التقنية إىل العمل مع مكتب األمم املتحدة املعين دعا   (ن)  

ملخدرات واجلرمية، وكذلك مكاتبه امليدانية عند االقتضاء، على تعزيز جهود التنسيق يف 
ت املتاحة للمكتب لكي يقوم بدور ا إلمكا ملنّسق البلدان املضيفة، مع التنويه خصوصاً 

  وامليّسر بشأن طلبات املساعدة التقنية وكذلك تقدميها، بغية ضمان فعالية هذه املساعدة؛ 

مقّدمي املساعدة التقنية إىل الشراكة، عند االقتضاء، مع مكتب دعا   (س)  
املخدرات واجلرمية عند تقدمي املساعدة، وذلك لغرض بناء قدرات الدول املتلّقية على تنفيذ 

ذه الصكوك؛االتفاقية وبر  دة التوعية  ا، وعلى ز   وتوكوال
إىل فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين طلب   (ع)    

، مستنداً إىل التوصيات املذكورة أعاله وكذلك املقرتحات الواردة أن يواصلملساعدة التقنية  
ا األمانة خبصوص مقرتحات ب شأن أنشطة املساعدة التقنية الرامية يف ورقة العمل اليت أعّد

االت ذات األولوية اليت حّددها مؤمتر األطراف يف  إىل تلبية االحتياجات املستبانة يف ا
يف سبل ووسائل إمعان النظر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

ا، تعزيز وحتسني تنسيق خمّطط املساعدة التقنية من أجل تن  ويقّدمفيذ االتفاقية وبروتوكوال
ذا اخلصوص إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة؛   توصيات 

إىل األمانة أن تقوم بتنظيم اجتماع بني الدورتني للفريق العامل قبل طلب    (ف)    
  ؛2009اية عام  

 
لدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )5(    .39574، الرقم 2326و 2241و 2237، ا



البلدان املاحنة واملنظمات املعنية على ختصيص أموال لصندوق األمم شّجع    (ص)    
عتباره املتحد للمساعدة  مقدِّماً ة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وذلك بغية حتسني قدرته 

قاً هلا؛   التقنية ومنسِّ
الدول األطراف يف االتفاقية والدول املوقِّعة عليها على تقدمي تربعات دعا    (ق)    

ملساعدة التقنية بغية املضّي ُقدمًا يف ت نفيذ االتفاقية إىل املكتب من أجل أنشطته اخلاصة 
لتوصيات املذكورة أعاله   ا، وخصوصًا فيما يتعلق  املقرتحات   وكذاوالربوتوكوالت امللحقة 

ا األمانة   .الواردة يف ورقة العمل اليت أعّد
 


