
      5/6القرار 
ملساعدة التقنية      اتفاقية األمم املتحدة    منتنفيذ األحكام املتعلقة 

    عرب الوطنية  نّظمةرمية اململكافحة اجل
 عرب الوطنية،  نظّمة إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

أن املســــــاعدة التقنية هي جزء أســــــاســــــي من العمل الذي يضــــــطلع به  إذ يالحظ 
ــاء على   ــاعدة الدول األعضــــــ ـــ ملخدرات واجلرمية من أجل مســـ مكتب األمم املتحدة املعين 

ــة والربوتوكوالت امللحقــة   نّظمــة اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة امل تنفيــذ عرب الوطني
 تنفيذاً فّعاًال،   )1(ا

ــــوية   وإذ يرّحب   لعمل الذي قام به فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العضــــــــــ
ملساعدة التقنية،   املعين 

ـــــــــيـات الصـــــــــــــــادرة عن اجتمـاع فريق اخلرباء يقرّ   -1  ـــ احلكوميني العـامـل   التوصـــ
ملساعدة التقنية، الذي ُعقد يومي   تشرين األول/أكتوبر    20و  19املفتوح العضوية املعين 

 ؛ الواردة يف مرفق هذا القرار  ، لمؤمترل، أثناء الدورة اخلامسة 2010

د جمـــّدداً   -2   ،  2008تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر  17، املؤرّخ 3/ 4مقّرره  يؤكـــّ
بتا الذي قّرر فيه أن يكون فري ملســاعدة التقنية عنصــراً  ق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 

  . من عناصر املؤمتر
    

      املرفق     
التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح    

ملساعدة التقنية     العضوية املعين 
 ملساعدة التقنية: إن فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العضوية املعين  

ـــــــــيــات اجتمــاع فريق اخلرباء احلكوميني العــامــل املفتوح   (أ)   حييط علمــًا بتوصــــــ
ملساعدة التقنية، الذي ُعقد يومي   ؛ 2009تشرين األول/أكتوبر  2و  1العضوية املعين 

ــــــــــمان التنفيذ الفعال   (ب)   ــــــــــاعدة التقنية لضـــ يدرك احلاجة املســـــــــــــتمرة إىل املســـ
ا؛  نظّمة ملكافحة اجلرمية املالتفاقية األمم املتحدة   )2(عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

 
لدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(     .39574، الرقم 2326و 2241و 3722و 2225، ا
  املرجع نفسه. )2(  



ملخـــــدرات واجلرميـــــة   (ج)   ب مبـــــا يبـــــذلـــــه مكتـــــب األمم املتحـــــدة املعين  يرحـــــّ
موعة   ماً وأكثر بروزاً ضمن ا ا إدماجًا  (املكتب) من جهود إلدماج االتفاقية وبروتوكوال

ا املكتب، وكذلك جهود املكتب الرامية املناسـبة من برامج املسـاعدة التقنية  اليت يضـطلع 
ــفتها أداة عملية للتعاون   ــركاء الوطنيني بصـ ا بني الشـ التفاقية وبروتوكوال إىل إذكاء الوعي 

 القضائي الدويل والتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ 

ا،   (د)   يشــــّدد على أمهية ضــــمان االرتباط القوي بني البحوث اليت يضــــطلع 
ملخـدرات واجلرميـة ومـا يقـّدمـه املكتـب  والب ت اليت جيمعهـا، مكتـب األمم املتحـدة املعين  يـا

 عرب الوطنية؛  نظّمة من مساعدة تقنية بشأن اجلرمية امل

يقّر النهج االســرتاتيجي والشــامل الذي يتبعه مكتب األمم املتحدة املعين  (ه)  
ا  ملخدرات واجلرمية يف تقدمي املســاعدة التقنية، والذ ي يدمج عناصــر االتفاقية وبروتوكوال

 كأولوية رئيسية يف الربامج الوطنية واإلقليمية املتكاملة؛ 

ــاملة (  (و)   ـــــ ـــ ــتخدام براجمية التقييم الذايت الشـــ براجمية  " يشـــــــــــــري إىل وجوب اســـــــــــ
) كأداة لتســهيل مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت  " أومنيبوس االســتقصــائية 

ا،  ويطلب إىل األمانة أن تواصــل حتســني تلك الرباجمية، بوســائل منها جعل تلك  امللحقة 
الرباجمية متاحة جبميع لغات املؤمتر الرمسية، وأن تواصل التشاور مع الدول األطراف واملوّقعة  
ــها على الفريق العامل   ــيغتها النهائية يف أقرب وقت ممكن، وأن تعرضـ ــعها يف صـ دف وضـ

 لكي ينظر فيها؛  5/ 5املؤمتر ح العضوية الذي أنشئ مبقتضى قرار احلكومي الدويل املفتو 

ــل   (ز)   ــــــــــ ملخـدرات واجلرميـة أن يواصـــ يطلـب إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين 
ــــائر مقّدمي   ــــاعدة التقنية مع ســـ تقاســـــــم ما جيمعه من معلومات عن االحتياجات من املســـ

ـــــــاعدة التقنية احملتملني، وال ــــــــــعيد  ســـــــــــــيما املعلومات املتعلق املســــــ الحتياجات على الصـــ ة 
 الوطين، من أجل تنسيق أنشطة املساعدة مع البلدان املستفيدة؛ 

ملخدرات   (ح)   ـــّدد على ضــــــرورة أن يواصــــــل مكتب األمم املتحدة املعين  يشـــ
واجلرمية والدول األطراف تنسـيق أنشـطة تقدمي املسـاعدة التقنية مع سـائر املنظمات الدولية  

 كذلك مع هيئات املساعدة الثنائية؛ واإلقليمية ذات الصلة، و 

ملخدرات واجلرمية على اســـــتحداث   (ط)   يشـــــّجع مكتب األمم املتحدة املعين 
ـــــــــيعي شــــــــــــامل يف منع اجلرمية امل خذ االحتياجات اإلقليمية   نظّمة ج مواضـــ ومكافحتها، 

ــــتحداث األدوات وتقاســـــــم  والوطنية بعني االعتبار ويشـــــــمل تقدمي املســـــــاعدة القانونية واســـ
مج   ــائية من خالل بر ــاء آليات تنطوي على حماكمات قضــــــ ــلى وإنشــــــ ــات الفضــــــ ـــ املمارســـ

 ؛ نظّمة مواضيعي بشأن منع اجلرمية امل



ملخدرات واجلرمية أن يعمل على   (ي)   يطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
ــا اجلرمية امل ــ ــة لقضـــ و عرب الوطنية اليت انطوت على جناح التحقيقات أ نظّمة إعداد خالصـــــ

ــتبانة الدروس املســـــتفادة واملمارســـــات الفضـــــلى، لكي   املالحقات القضـــــائية، من أجل اســـ
تُعرض على املؤمتر يف دورته الســادســة، وأن يعقد اجتماعًا للخرباء يتوّىل حتديد املمارســات  

ــة اليت تتصــــــــّدى للجرمية امل صــــــ ــاء وتشــــــــغيل الوحدات املتخصــــــــّ ، لكي  نظّمة اجليدة يف إنشــــــ
 تنظر يف إنشاء وحدات من هذا القبيل كمرجع يف هذا الشأن؛  تستخدمها الدول اليت

ملخـــدرات واجلرميـــة أن يقـــدّ  (ك)   م  يطلـــب إىل مكتـــب األمم املتحـــدة املعين 
ــاء ــاعدة الدول األعضــ دف إىل مســ ــاعدة تقنية  على تطبيق أحكام   ، عند االقتضــــاء، مســ

جلديدة اليت تندرج ضـــــــــــــــمن  اوأبعادها عرب الوطنية  نظّمة االتفاقية على أشـــــــــــــــكال اجلرمية امل
ـــــاغًال مشـــــــــــــــرتكـًا للـدول األطراف، وأن يقـّدم إىل املؤمتر يف دورتـه   نطـاق االتفـاقيـة ومتثـّل شــــــــــ

 السادسة تقريراً عن التقّدم احملرز يف هذا الشأن؛ 

ــدرات واجلرميـــة أن ينظر،   (ل)   ملخـ يطلـــب إىل مكتـــب األمم املتحـــدة املعين 
اث أدوات معّينة، مثل ممارســات ُفضــلى ومبادئ  لتشــاور مع الدول األعضــاء، يف اســتحد

توجيهية تشـــــريعية وأحكام منوذجية تســـــاعد الدول األعضـــــاء، عند االقتضـــــاء، على تطبيق  
عرب الوطنيـة وأبعـادهـا اجلـديـدة اليت تنـدرج   نظّمـة أحكـام االتفـاقيـة على أشـــــــــــــــكـال اجلرميـة امل

 ضمن نطاق االتفاقية ومتّثل شاغًال مشرتكًا للدول األطراف؛ 

ــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي تربعات لألغراض املبّينة يف  (م)   يدعو الدول وســ
ا يفهذا القرار، وفقا   ؛ األمم املتحدة للقواعد واإلجراءات املعمول 

ـــــــــأ   (ن)   ـــــاب املنشــــــ حيّث الدول األطراف على تقدمي تربعات كافية إىل احلســــــــــ
 املساعدة التقنية؛  من االتفاقية لغرض 30(ج) من املادة  2مبقتضى الفقرة 

يطلب إىل األمانة أن تقّدم إىل املؤمتر يف دورته الســادســة تقريراً عن تقدمي   (س)  
ا  ـــــــــاعدة الدول على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  دف مســـ املســــــــــــاعدة التقنية 

  على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. 
 


