
    ٣/ ٧القرار 
ملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة      تنفيذ األحكام اخلاصة 

    عرب الوطنية  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة 
  ،  الوطنية إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب  

ـــاســــــي من العمل الذي يضــــــطلع به   إذ يالحظ     ـــاعدة التقنية هي جزء أســـ أنَّ املســـ
ــاء على   ــاعدة الدول األعضــــــ ـــ ملخدِّرات واجلرمية من أجل مســـ مكتب األمم املتحدة املعين 
ـا  تنفيـذ اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة والربوتوكوالت امللحقـة 

  )1(اً فعَّاًال، تنفيذ
ب   ــِّ يـرحـــــ املـعـين    وإذ  ــل  ــامـــــ الـعـــــ احلـكـومـيـني  اخلـرباء  فـريـق  ــه  بـــــ ــام  ــ قـــ ــذي  الـــــ ــل  ــ لـعـمـــ
  التقنية، ملساعدة
العــــامــــل املعين    يُقرُّ   -1   اليت اعتمــــدهــــا فريق اخلرباء احلكوميني  ـــــيــــات  التوصــــــــــ

ــدة من   ــاعـــه املعقود يف الفرتة املمتـ ــة يف اجتمـ التقنيـ ــدة  ــاعـ ـــــــــ ـــــرين    30إىل    28ملســــــ تشــــــــــ
ذا القرار؛ 2013وبر  األول/أكت    ، والواردة يف املرفق األول 
ــاً   -2   التوصــــــيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين   يُقرُّ أيضــــ

، أثناء  2014تشــــــــرين األول/أكتوبر   7و  6ملســــــــاعدة التقنية يف اجتماعه املعقود يومي  
ذا    القرار؛  الدورة السابعة للمؤمتر، والواردة يف املرفق الثاين 

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

    
    املرفق األول     
ملساعدة      التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 

تشرين   30إىل    28املعقود يف الفرتة املمتدة من  اجتماعه   التقنية يف 
    2013أكتوبر    األول/

ن ينظر مؤمتر    -1 ملســـــــــــــاعدة التقنية  أوصـــــــــــــى فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
أثنـــاء دورتـــه   األطراف يف اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب الوطنيـــة، 

ــأ  ــات بشــ ــتهالل مناقشــ ــابعة، يف اســ ــع ومتابعة خطة  الســ ن إمكانية قيام الفريق العامل بوضــ
  عمل متعدِّدة السنوات من أجل اجتماعاته يف املستقبل. 
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ه.   -2   واعتمد الفريق العامل أيضاً التوصيات املعروضة أد
    

املساعدة واملمارسات اجليِّدة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال التعرُّف    - ألف  
    مة والشهود عليها ومحايتهم ضحا اجلرمية املنظَّ   على

ــــات املتعلقة بتنفيذ املادة    -3 ـــــــل املمارســــــ ــارك يف أفضـــ من   26ينبغي للدول أن تتشــــــــ
 24إىل جــانــب املــادتني    )2(، مــة عرب الوطنيــة اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّ 

حـة اإلمكـانـية لتخفيف عقوبـة   25و ـــــاً أحكـام تـلك املـادة بشـــــــــــــــأن إ ـــــوصــــــــــ منهـا، وخصــــــــــ
التفاقية؛  ال ــمولة  شـــخص املتَّهم الذي يتعاون يف إجراءات التحقيق يف إحدى اجلرائم املشـ

ً يف إجراءات التحقيق يف جرمية   ــانة من املالحقة للشـــــــــــخص الذي يقدِّم عو ــــــ ومنح احلصـــ
التفاقية.    مشمولة 

ينبغي للــدول أن تنظر يف تــدعيم تــدابري احلمــايــة داخــل احملــاكم وأثنــاء اإلجراءات    -4
  قضائية. ال
ينبغي للدول أن تنظر يف إنشـــــــــاء مرافق خاصـــــــــة لتســـــــــجيل شـــــــــهادات الشـــــــــهود    -5

  املستضعفني، ومنهم مثًال األطفال. 
ينبغي للدول أن تتيح اإلمكانية لتوفري الدعم للشهود املستضعفني قبل اإلجراءات    -6

شـــخاص مدرَّبني على تقدمي املســـاعدة لل  ضـــحا  القضـــائية وأثناءها، وليكونوا مصـــحوبني 
  والشهود، ضمن مكاتب النيابة العامة، حسبما يكون مناسباً. 

ينبغي للدول أن تنظر يف تعيني أشـــخاص مدرَّبني على تقدمي املســـاعدة للضـــحا    -7
  والشهود ضمن مكاتب النيابة العامة، حسبما يكون مناسباً. 

ـــــاً ملوظفي أجهزة إنفـاذ القـان   -8 صــــــــــ ــــــــــــِّ ون والنيـابـة  ينبغي للـدول أن توفِّر تـدريبـاً متخصـــ
  والقضاء.   العامة 

دة ملخططــات احلمــايــة املرحليــة،    -9 ــــــاء إجراءات موحــَّ ينبغي للــدول أن تنظر يف إرســــــــــ
ــبان املخاطر اليت يواجهها الشــــــهود والضــــــحا من أجل التعرُّ   آخذةً  ف على تدابري  يف احلســــ

لفيديو وغريها من الت لشــهادة  بل اإلدالء  ســهيالت التقنية  احلماية املناســبة، مبا يف ذلك ســُ
  لالتصاالت.

ينبغي للدول أن جتري تقييمات، حسـبما يكون مناسـباً، لألخطار اليت تـََتهدَّد كل    -10
  شاهد أو ضحية مبفرده من أجل حتديد حجم املخاطر الواقعة عليه. 
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ــأن التنظيم الرقايب حلماية الشـــــهود،    ينبغي للدول أن تنظر يف ســـــنِّ   -11 ــريعات بشـــ تشـــ
ــــــهود، الذي وضـــــــــعه مكتب األمم  وينبغي هلا أن تســـــــــ  لقانون النموذجي حلماية الشـــ تعني 

ملخدِّرات واجلرمية يف عام    . 2008املتحدة املعين 

ى الشـهود  ينبغي للدول أن تسـعى جاهدًة إىل اإلسـراع يف معاجلة القضـا اليت يتلقَّ   -12
  فيها احلماية. 

ـــــــــاعدة التق  -13 ــــــتفادة من املســـ نية اليت يتيحها مكتب  ينبغي للدول أن تنظر يف االســــــ
ــــــية   ــــ رات اـلدراســــــ ـــــهود، مبـا يف ذـلك األدوات والز ــــ ـــــأن محـاـية الشــــــ ــــ املخـدِّرات واجلرميـة بشــــــ
واملســـاعدة التشـــريعية وصـــياغة التشـــريعات، وكذلك تدريب أعضـــاء النيابة العامة والقضـــاة 

  وموظفي أجهزة إنفاذ القانون.

ـــر على توفري تدابري احلماي  -14 ـــحا والشــــــهود ينبغي للدول أالَّ تقتصـــ ة املناســــــبة للضـــ
رها أيضاً للقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون واملبلِّغني واخلرباء، بل أن توفِّ 

  وسائر األشخاص املشمولني يف اإلجراءات اجلنائية، وكذلك أفراد أسرهم.

ــــمن ح  -15 دود  ينبغي للدول أن تنفِّذ، مبســـــــاعدة من مكتب املخدِّرات واجلرمية، وضـــ
، برامَج لبناء القدرات من أجل تثقيف املوظفني املعنيني بشأن محاية املوارد املوجودة حاليا

ضحا اجلرمية املنظَّمة والشهود عليها، وكذلك محاية املبلِّغني الطوعيني، وبشأن خمططات  
  محاية الشهود.

ة املؤســســية على دراســة عن إضــفاء الصــف ينبغي ملكتب املخدِّرات واجلرمية أن يعدَّ   -16
  برامج محاية الشهود يف الدول األعضاء، رهناً بتوفُّر موارد من خارج امليزانية. 

    
  إنشاء برامج لبناء قدرات أعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي وأجهزة    -ء  

    إنفاذ القانون، ألغراٍض منها تعزيز التعاون والتنسيق بني األجهزة 
بل تعزيز  ك يف املمارســـــــــات اجليِّ ينبغي للدول أن تتشـــــــــار   -17 ــــــأن ســـــــــُ دة والتجارب بشـــ

ت املتداخلة.    التنسيق والتعاون بني السلطات الوطنية ذات الوال
ـــــائر املنظمـات احلكوميـة اـلدوليـة أن   -18 ينبغي للـدول وملكتـب املخـدِّرات واجلرميـة وســــــــــ

نشــــــطة املســــــاعدة التق ســــــتمرار إىل التشــــــارك يف املعلومات املتعلقة  نية من أجل  تســــــعى 
  حتسني تنسيق تلك األنشطة بغية تعزيز عالقات التآزر فيما بينها. 

ضــمن  ينبغي للدول وضــع برامج تدريبية، بتنســيق مع مكتب املخدِّرات واجلرمية، و   -19
ــتفيدة. ويف  حدود املوارد املوجودة حاليا ــمَّمًة حبســــب احتياجات اجلهات املســ ، تكون مصــ

ــت  ــدد، ميكن أن يكون اســـ ــورية وغريها من  هذا الصـــ ــات احلالة واحملاكمات الصـــ خدام دراســـ
ا بشـــــأن  أمَّ دريب لبعض املوظفني املعيَّنني؛  يف توفري الت   تمرينات العملية وســـــيلًة فعَّالًة جدا ال



ــيلةً   ، املوظفني اآلخرين ـــــــــتديرة وســــــــــ أكثر فعاليًة لتطوير    فقد تكون مناقشــــــــــــات املوائد املســـ
  املهارات. 

يف مسـألة املشـاركة يف عمليات إنشـاء شـبكات جديدة تضـم  ينبغي للدول أن تنظر    -20
ــيني املمارســــني يف جمال العدالة   ــاصــ ــائر االختصــ ــاء النيابة العامة وســ ــلطات املركزية وأعضــ الســ
اجلنائية، وتعزيز الشـــــبكات املوجودة، وينبغي هلا أن تدعم تلك العمليات، اليت يقوم املكتب  

يل. وينبغي النظر بعني االعتبار إىل تعزيز التعاون  بتسهيلها ضمن إطار التعاون القضائي الدو 
مج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة   واألنشـــــــــــطة املشـــــــــــرتكة مع شـــــــــــبكة املعاهد التابعة لرب

  اجلنائية.
ينبغي للدول أن تســهِّل عقد لقاءات ومشــاورات ثنائية بني الســلطات املركزية من   -21

ت املواَجهة. أجل مناقشة املسائل العملية، مبا في    ها املمارسات اجليدة املتَّبعة والتحد
ينبغي ملكتب املخدِّرات واجلرمية، أن يســــــهِّل، رهناً بتوفُّر موارد من خارج امليزانية،   -22

عقَد اجتماعات إقليمية ودولية بني الســـــلطات املركزية، ملناقشـــــة املســـــائل العملية، مبا فيها  
  ت املواَجهة. املمارسات اجليدة املتَّبعة والتحد

ــاعدة القانونية   -23 ـــــ ملســـ ــة  ــيغة النهائية للطلبات الرمسية اخلاصــــــــ ــ ـــ يف أثناء وضــــــــــع الصـــ
  املتبادلة، ينبغي للدول املعنية أن تنظر يف إجراء مشاورات غري رمسية فيما بينها. 

ــاعـد الـدول، رهنـاً بتوفُّر موارد من خـارج    -24 ينبغي ملكتـب املخـدِّرات واجلرميـة أن يســـــــــــــ
ــخـاص االعتـباريني اجلـنائـية أو املـدنـية  امليزان ــؤولـية األشــــــــــــ ـــــة عن مســــــــــــ ـــــــ عـداد ورـقة مـناقشـــ ـية، 

  اإلدارية. أو
  

  املساعدة على مَناَسقة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة    -جيم   
ا     ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

ــل تزويـد الـدول  ينبغي ملكتـب األمم امل  -25 ملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـــــــــــــ تحـدة املعين 
قة لضــــــــــــمان التنفيذ الفعَّال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   مبســــــــــــاعدة تقنية منســــــــــــَّ

ا.     )3(املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
أن يواصــل تطبيق    ينبغي ملكتب املخدِّرات واجلرمية، لدى تقدميه املســاعدة التقنية،   -26

ت: االمتالك والتنسيق واملواءمة وحتقيق   ريس بشأن فعالية املعو املبادئ الواردة يف إعالن 

 
لَّدات   املرجع نفسه،  )3(    . 39574، الرقم  2326و 2241و 2237و  2225ا



وشــــــراكة بوســــــان من أجل تعاون إمنائي   )4(النتائج واملســــــاءلة املشــــــرتكة، وخطة عمل أكرا، 
تمُع الدويل يف هذا افعَّال، دون املساس بتطورات جديدة يتَّ    ال. فق عليها ا

ع قاعدته املعرفية بشــأن التدابري التشــريعية    -27 ينبغي ملكتب املخدِّرات واجلرمية أن يوســِّ
واإلداريــة الراميــة إىل مكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة، بوســــــــــــــــائــل منهــا إعــداد ورقــات  

  مناقشة تتناول أحكام االتفاقية، رهناً بتوفُّر موارد من خارج امليزانية. 
ــــــــــاملــة ("براجميــة  ينبغي للــ   -28 ـــــــــتعمــال براجميــة التقييم الــذايت الشــــــ دول أن تنظر يف اســــــ

ــائيـة") كـأداة للتقييم الـذايت من أجـل مســـــــــــــــاعـدة املؤمتر على مجع   ـــ ـــــتقصــــــــــ أومنيبوس االســــــــــ
ــاعـدة التقنيـة الالزمـة لتنفيـذ االتفـاقيـة   ــــــــــ املعلومـات عن التـدابري املتخـذة، وعلى حتـديـد املســـ

ا.    والربوتوكوالت امللحقة 

ــاً بتوفُّر موارد من خــارج امليزانيــة، ينب   -29 غي ملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة أن يَعقــد، رهن
لتقييم الذايت، من أجل الدول،   حلقات عمل ســـــابقة للتصـــــديق، وحلقات عمل خاصـــــة 
ــائية وغريها من أدوات   ــ ــتقصـــ ــ ــتخدام براجمية "أومنيبوس" االســـ ســـــ بناًء على طلبها، وذلك 

  املساعدة التقنية ذات الصلة. 
ــل، رهناً بتوفُّر موارد من خارج امليزانية،   -30 ــــ ينبغي ملكتب املخدِّرات واجلرمية أن يواصـــ

ـــأن   ا وبشـــ اســــــتحداث أدوات للمســــــاعدة التقنية بشــــــأن االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
ــاعدة القانونية املتبادلة وتســــــليم املطلوبني. وينبغي  ـــة، مبا يف ذلك املســــ صـــ ــائل متخصــــــِّ مســــ

ــــل العمل على إعداد البوَّابة اإللكرتونية إلدارة  للمكتب، على   وجه اخلصــــــــــوص، أن يواصــــــ
جلرمية"، وذلك بناًء  املعارف املســـــــــماة: "التشـــــــــارك يف املوارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة 

  على العمل املنَجز يف إعداد خالصة قضا اجلرمية املنظمة. 
ــاعــدة تقنيــ   -31 ــجَّع الــدول اليت حتتــاج إىل مســـــــــــــ ة يف تنفيــذ اتفــاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة ُتشــــــــــــ

ا على أن تطلب إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية تقدمي هذه املساعدة.   والربوتوكوالت امللحقة 
    

    املرفق الثاين     
ملساعدة      التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 

    2014األول/أكتوبر    تشرين   7و  6التقنية يف اجتماعه املعقود يومي  
    جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظَّمة   - ألف  

ج شامل للتحقيق يف حاالت املشاركة يف اجلماعات    -1 ُتشجَّع الدول على اعتماد 
اإلجرامية املنظَّمة وملالحقة املشــــاركني فيها قضــــائيا، وذلك مع مراعاة املعلومات املســــتمدة  

 
  )4(  A/63/539،  .املرفق  



حة، حســـبما يكون مناســـباً، مبا يشـــمل املعلومات املتعلقة  من مجيع اجلهات صـــاحبة املصـــل 
  ألشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظمة. 

ــاركعلى  لـدول  ا   تفرض  -2 ـــــــ ـــ خـذ يف   يف اجلمـاعـات اإلجراميـة املنظمـة ني  املشـــ عقوبـة 
االعتبار خطورة هذا الفعل، وينبغي هلا أن تنظر يف تشــــديد العقوبة على األعضــــاء األعلى  

ً يف اجلمــاعــات اإلجراميــة املنظَّمــة وعلى من يتولون تنظيم أنشـــــــــــــــطتهــا اإلجراميـــة    شــــــــــــــــأ
  وتوجيهها. 

ـــــب    -3 ينبغي للـدول أن تنظر يف طلـب أو يف توفري التـدريـب أو املســـــــــــــــاعـدة، حســــــــــ
االقتضــــــــــــــــاء، لتعزيز قــدرات أجهزة إنفــاذ القوانني يف جهودهــا الراميــة إىل الرتكيز على من  

  رائم اخلطرية، بغية تفكيك اجلماعات اإلجرامية املنظمة. يتولون توجيه وتنظيم ارتكاب اجل

ينبغي للدول أن تنظر يف طلب أو يف توفري التدريب أو املسـاعدة، حسـبما يكون   -4
ــاليب التحرِّي   ــباً، بغية حتســـــني قدرة ســـــلطات إنفاذ القوانني فيها على اســـــتخدام أســـ مناســـ

  اخلاصة. 
  

    مسؤولية األشخاص االعتباريني  -ء  
بغي للدول أن تنظر يف طلب أو يف توفري التدريب أو املسـاعدة، حسـبما يكون ين   -5

ــريعات اليت حتمِّ  ــباً، بغية ضـــمان أنَّ التشـ ل املســـؤولية لألشـــخاص االعتباريني ال حتول  مناسـ
  دون حتميل املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون اجلرائم. 

يف توفري التدريب أو املسـاعدة، حسـبما يكون ينبغي للدول أن تنظر يف طلب أو   -6
مناســـباً، بغية املبادرة بتبادل املعلومات على حنو اســـتباقي مع ســـائر الدول لتيســـري ضـــمان  

  حتميل املسؤولية لألشخاص االعتباريني عند االقتضاء. 
ينبغي للدول أن تنظر يف طلب أو يف توفري التدريب أو املسـاعدة، حسـبما يكون   -7

  بغية حتديد مفهوم األشخاص االعتباريني يف نظمها القانونية. مناسباً،  

املعين   -8 املتحـــــدة  األمم  مكتـــــب  تزويـــــد  على  ــة  واملوقِّعـــ األطراف  الـــــدول  ـــــــــجَّع  ـــ ُتشـــ
ا إىل   ملخدِّرات واجلرمية مبعلومات عن مسـؤولية األشـخاص االعتباريني لكي يقدِّم تقريراً 

ملساعدة التقنية يف اجتماعه املقبل، رهناً بتوفُّر موارد  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
  امليزانية.   من خارج

ينبغي للدول أن تنظر يف طلب أو يف توفري التدريب أو املسـاعدة، حسـبما يكون   -9
ت املفروضــة على األشــخاص االعتباريني، واليت ينبغي  مناســباً، بغية اســتعراض أنواع العقو

  ورادعة. أن تكون فعَّالة ومتناسبة  
    



  من اتفاقية األمم املتحدة   32من املادة  5مجع املعلومات مبقتضى الفقرة   -جيم   
    ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 

ملســـــــاعدة التقنية جمدَّداً على الفقرة    -10  5يؤكِّد فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
ــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــ   32من املـــادة   اجلرميـــة املنظَّ من اتفـ اليت   )5(مـــة عرب الوطنيـــة، ة 

ن تزوِّد كل دولة طرف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   ــــــــــي  تقضـــ
ا وتدابريها التشـريعية واإلدارية   املنظمة عرب الوطنية مبعلومات عن براجمها وخططها وممارسـا

  الرامية إىل تنفيذ االتفاقية. 
ت    ينبغي ملكتب  -11 املخدِّرات واجلرمية أن يواصـــــــــــل تطوير قاعدة معرفية لتقييم التحد

ســتبانة املمارســات اجليدة واالحتياجات يف جمال املســاعدة التقنية، يف ســياق تنفيذ   املرتبطة 
ــا،اتفـــاقيـــة اجلرميــة املنظَّ  من خالل تقـــارير حتليليـــة وحتــديثـــات    )6(مــة والربوتوكوالت امللحقـــة 
ــابقـة ــتـناداً إىل املعلومات اليت تقـدِّمهـا الدول األطراف   للتقـارير الســــــــــــ   املقـدَّمة إىل املؤمتر، اســــــــــــ

  واملوقِّعة.

ــاعــدة التقنيــة يودُّ   -12 ــــــــ ـــ ملســـ أن يــدرج يف   لعــلَّ فريق اخلرباء احلكوميني العــامــل املعين 
ــة حالة الردود الواردة من الدول األطراف   ــأن دراســــــــــ جداول أعماله املقبلة بنداً دائماً بشــــــــــ

ا. قِّعة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّ واملو    مة والربوتوكوالت امللحقة 

ملساعدة التقنية يود، بغية دعم جهود مجع    - 13 لعلَّ فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
املعلومات منهجيا بغية املضي يف تنفيذ االتفاقية وتقدمي املساعدة التقنية، أن يضع خطة عمل  

حلصـــول  مت  ــنوات تركِّز على النظر يف حالة الردود الواردة على طلبات املؤمتر املتعلقة  عدِّدة السـ
ــتبانة االحتياجات إىل املســــــاعدة التقنية واملمارســــــات اجليدة بشــــــأن املواد   على املعلومات واســــ

  التالية: 
  املتعلقة بتجرمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة؛   5املادة    (أ)   

  املتعلقة بتجرمي غسل عائدات اجلرائم؛   6دة  املا  (ب)   

  املتعلقة بتدابري مكافحة غسل األموال؛   7ملادة  ا   (ج)   
  املتعلقة مبسؤولية اهليئات االعتبارية؛  10املادة    (د)   

  املتعلقة بتجرمي عرقلة سري العدالة.  23املادة    ) (ه  

 
لَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )5(    . 39574، الرقم 2225، ا

لَّدات    )6(    . 39574، الرقم  2326و 2241و 2237و  2225املرجع نفسه، ا



اذ تـدابري للعمـل مع من االتفـاقيـة، أن تنظر يف اختـ   29ينبغي للـدول، وفقـاً للمـادة    -14
ــــــاعــدة، حســــــــــــــــب الطلــب، مبــا يف ذلــك عن طريق مكتــب   ملســــــــــ يبــة وتزويــدهــا  الــدول ا

  املخدِّرات واجلرمية، رهناً بتوفُّر موارد من خارج امليزانية. 
 


