
    4/5املقرر  
ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،        تنفيذ بروتوكول مكافحة 

    املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
إذ   إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،    

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب   32املهام املسندة إليه يف املادة    راستذك
ريب   )1(الوطنية، ا مبوجب بروتوكول مكافحة  وإذ ذّكر الدول األطراف جبميع التزاما

نظمة املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
ريب املهاجرين:   3/3مقّرره    وإذ استذكر  )2(عرب الوطنية، لتعّقد املتزايد ملسألة    وأحاط علما 

  ؛بنتائج مشاورات اخلرباء احلكوميني اليت جرت أثناء دورته الرابعة رّحب    (أ)  

اليت مل ُتصّدق بعُد على اتفاقية األمم املتحدة األعضاء الدول حّث   (ب)  
على أن املهاجرين،  نظمة عرب الوطنية، وبشكل خاص على بروتوكولملكافحة اجلرمية امل

  تفّكر يف القيام بذلك؛

عتماد أغلبية الدول األطراف اليت زّودت األمانة مبعلومات عن رّحب   (ج)  
ا أطرا تشريعية ومؤسسية بغية ضمان تنفيذ بروتوكول املهاجرين؛   التنفيذ يف بلدا

لتشاور مع الدول إىل األمانة أن تستحطلب   (د)   دث، عند االقتضاء، و
 االتصالاألطراف، أدوات من أجل حتسني التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون، يف جماالت 

ت وحتليلها؛و    مجع البيا
طلب إىل األمانة أن تتيح للدول األعضاء معلومات بشأن املمارسات   (ه)  

  ار نظام العدالة اجلنائية؛والتدابري الناجحة من أجل تيسري مشاركة الشهود يف إط
داة مجع املعلومات اليت استحدثها مكتب األمم أحاط    (و)   علما مع التقدير 

ملخدرات واجلرمية؛   املتحدة املعين 

طلب إىل األمانة أن تقدم إليه، يف دورته اخلامسة، تقريرا عن أنشطتها، مبا    (ز)   
من أجل تعزيز دعم تنفيذ بروتوكول  يف ذلك املشاركة يف املنظمات الدولية واإلقليمية، 

  املهاجرين؛

قرر أن يعقد مشاورات حكومية دولية مفتوحة العضوية للخرباء خالل انعقاد   (ح)   
  دورته اخلامسة، لغرض تبادل مجلة أمور من بينها خربات وممارسات تنفيذ بروتوكول املهاجرين؛

 
لد   )1(    .39574، الرقم 2225املرجع نفسه، ا
لد  )2(    .39574، الرقم 2241املرجع نفسه، ا



فريق عامل حّث الدول األطراف على النظر يف مدى استصواب إنشاء   (ط)  
  ؛حكومي دويل مفتوح العضوية معين بربوتوكول املهاجرين

لتقرير الذي قدمته األمانة إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم   (ي)   فيما يتصل 
  )3(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: 

خلطوات اليت جيري اختاذها من أجل وضع قانون منوذجي بشأن رّحب   ‘1‘   
مبا أو تعديلها  الوطنيةيب املهاجرين بغية مساعدة الدول يف صوغ التشريعات ر 

  ؛يتوافق مع أحكام بروتوكول املهاجرين
جلهود املبذولة من أجل توفري اإلرشاد واملعلومات بشأن رّحب أيضا   ‘2‘   

أفضل املمارسات يف جمايل التدريب وبناء القدرات، وكذلك يف جمال اسرتاتيجيات 
ريب املهاجرين؛منع و الرامية إىل   التوعية   مكافحة 

ملسائل اآلنفة طلب   (ك)   إىل األمانة أن تبقي الدول األطراف على علم 
  الذكر.
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