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ملس      اعدة التقنية يف اتفاقية األمم املتحدة تنفيذ األحكام املتعلقة 

    عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمة ملكافحة  
  عرب الوطنية،   اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    نَّ إ  
أنَّ املســــــاعدة التقنية هي جزء أســــــاســــــي من العمل الذي يضــــــطلع به   إذ يالحظ  

ــاء على    ملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين  ــاعدة الدول األعضــــــ ـــ واجلرمية من أجل مســـ
ـا   اجلرميـة املنظَّمـة تنفيـذ اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة   عرب الوطنيـة والربوتوكوالت امللحقـة 

  )1(تنفيذاً فعَّاًال، 
ب     ــاعــدة وإذ يرحــِّ ملســـــــــــــ لعمــل الــذي قــام بــه فريق اخلرباء احلكوميني العــامــل املعين 

  التقنية، 
املعين   يُقرُّ   -1   العــــامــــل  اليت اعتمــــدهــــا فريق اخلرباء احلكوميني  ـــــيــــات  التوصــــــــــ

ــاعدة التقنية يف اجتماعه املعقود يف   ــرين األول/أكتوبر   17ملســــــ ، أثناء دورة  2012تشــــــ
ذا القرار؛    املؤمتر السادسة، واليت هي مرفقة 

داً   -2   د جمـــدَّ ــِّ ،  2008تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر    17، املؤرَّخ  3/ 4مقرَّره    يؤكـ
بتاً من عناصر املؤمتر؛    الذي قرَّر فيه أن يكون الفريق العامل عنصراً 

    
    املرفق     
ملساعدة التقنية          التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 

    2012تشرين األول/أكتوبر  17يف اجتماعه املعقود يف 
ملساعدة التقنية: إنَّ فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين      
ع الدوَل على صــــــــــوغ اســــــــــرتاتيجيات ملكافحة    (أ)    عرب   اجلرمية املنظَّمة يشــــــــــجِّ

  مجيع األجهزة احلكومية، من أجل:   الوطنية تشمل

  سيق احلكومي الداخلي؛ تعزيز التن   ‘ 1‘   
الوطنية من طابع دائب  عرب اجلرمية املنظَّمةالتصـــــّدي ملا تتَّســـــم به مجاعات   ‘ 2‘   

؛   التغريُّ

ر السلبية ألنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة؛   ‘ 3‘    آل   إذكاء وعي الناس 
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ــــات،    (ب)    يطلب إىل األمانة أن تنظِّم لالجتماع القادم للفريق العامل مناقشــــــــــ
  تشمل مناظرات، حول املواضيع التالية: 

  ؛ اجلرمية املنظَّمة إنشاء فرق عمل مشرتكة بني الوكاالت ملكافحة    ‘ 1‘   

ري مســاعدات وممارســات جيدة وإجراء مقارنة بني التشــريعات الوطنية  توف  ‘ 2‘   
  والشهود عليها ومحايتهم؛    اجلرمية املنظَّمة يف جمال التعرُّف على ضحا  

إنشــاء برامج لبناء قدرات أعضــاء النيابة العامة واجلهاز القضــائي وأجهزة    ‘ 3‘   
   األجهزة؛ ز التعاون والتنسيق بنيإنفاذ القانون، ألغراض منها تعزي 

  اث أدوات لتقييم اخلطر اإلجرامي؛ استحد  ‘ 4‘   
املســـــــــاعدة على مناســـــــــقة التشـــــــــريعات الداخلية مع أحكام اتفاقية األمم   ‘ 5‘   

ا؛ عرب الو   اجلرمية املنظَّمة املتحدة ملكافحة     )2(طنية والربوتوكوالت امللحقة 

  يدعو الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل ما يلي:   (ج)   
ــــــــــل توفري املوارد الالزمــة ملــا يبــذلــه مكتــب األمم املتحــدة املعين أن توا   ‘ 1‘    صــــــ

اجلرميـة  واجلرميـة من جهود لتعزيز تنفيـذ اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة    ملخـدِّرات 
ا؛ عرب الو   املنظَّمة    طنية والربوتوكوالت امللحقة 

قة من خالل القنوات املوجودة، مبا   ‘ 2‘    ـــــاعدات منســــــــَّ أن تواصــــــــل تقدمي مســـ
  فيها املنظمات الدولية واإلقليمية وبرامج املساعدة الثنائية؛ 

ـــاعدة التقنية وقياس    (د)    يدعو الدول واملنظمات الدولية إىل تقييم جهود املســـ
وتقييم نتائجها، بغية حتقيق الدرجة القصــــــــوى من تنســــــــيق تلك اجلهود وفعاليتها، وكذلك  

ــلة  أثر تلك اجلهود يف مكافحة اجلماعات اإلجرامية امل نظَّمة والشـــــــــبكات اإلجرامية املتصـــــــ
ع الدول واملنظمات الدولية على تقاسم  ال. ا، ويشجِّ   املمارسات اجليدة يف هذا ا
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