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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت
  املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢- ١فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

      استعراض االحتياجات من املساعدة التقنية
  دهتا الدول حملة جمملة عن االحتياجات من املساعدة التقنية اليت حّد    

  القائمة املرجعية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية/ ردودها على االستبياناتيف
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 

      امللحقة هبا
      مذكّرة من األمانة    
    احملتويات
 الصفحة  

 ٢.............................................................................................مقّدمة- أوال
 ٣..........................................................................حتليل االحتياجات املستبانة - ثانيا

 ٣......................................لة عن االحتياجات من املساعدة التقنية وأولوياهتاحملة جمم- ألف
 ٦.............املساعدة الالزمة لالمتثال ملقتضيات اإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا -باء
 ٧................................................................االحتياجات اخلاصة املستبانة - جيم

 ١١............................................................................االستنتاجات والتوصيات- ثالثا

                                                                  
  .أُعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
  **  CTOC/COP/WG.2/2009/1.  
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   مقّدمة  -أوال  
رباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية أنشئ فريق اخل  - ١

 من اتفاقية ٣٠ و٢٩ومبقتضى املادتني . بغية استعراض احتياجات الدول من املساعدة التقنية
 يقع على عاتق الدول األطراف التزام )١(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

  . ة التقنية والتدريب سعياً إىل حتقيق أهداف االتفاقيةبتعزيز املساعد
والغرض من هذه املذكرة هو تيسري مداوالت الفريق العامل بتقدمي حملة جمملة عن   - ٢

ويستند هذا التحليل إىل . االحتياجات من املساعدة التقنية وحتليل لتلك االحتياجات
لة يف ردودها على االستبيانات  دو١٠٠االحتياجات واألولويات اليت حددهتا أكثر من 

  )٢(.والقائمة املرجعية املستخدمة جلمع املعلومات وتقييم مدى تنفيذ االتفاقية
ويف املستقبل، سيكون من األسهل على الدول األطراف أن تفي بالتزاماهتا املتعلقة   -٣

 شكل تطبيقة باإلبالغ مبقتضى االتفاقية بفضل قائمة التقييم الذايت املرجعية اليت ُوضعت يف
وسوف ُيدرج يف تلك القائمة، على وجه اخلصوص، باب خاص بتقييم . حاسوبية

االحتياجات من املساعدة التقنية، مما يتيح توليد مزيد من املعلومات عن الطلب على 
  )٣(.املساعدة التقنية وعرضها

ل يقدِّم حملة جمملة اجلزء األو. وقد قُسِّم التحليل الوارد يف هذه املذكرة إىل ثالثة أجزاء  -٤
كما . عما استبانته الدول اجمليبة من احتياجات إىل املساعدة التقنية، مبا يف ذلك حسب املنطقة

ويتناول اجلزء الثاين . أُدرج جدول يتضّمن معلومات عن االحتياجات املستبانة تيسرياً للقراءة
 متتثل ملتطلبات اإلبالغ مبقتضى املسائل اخلاصة اليت تواجهها الدول اليت حتتاج إىل مساعدة لكي

أما اجلزء الثالث من هذه املذكرة فيدرس االحتياجات من املساعدة . اتفاقية اجلرمية املنظمة
  )٤(.التقنية مبقتضى االتفاقية وكل من بروتوكوالهتا

                                                                  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥اجمللد  املعاهدات، جمموعةاألمم املتحدة،  (1) 
حملة جمملة عن طلبات املساعدة التقنية اليت : ملزيد من املعلومات عن طلبات املساعدة التقنية، يرجى الرجوع إىل (2) 

القائمة املرجعية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية /قدمتها الدول من خالل االستبيانات
وميكن العثور على معلومات . (CTOC/COP/WG.2/2009/3)ظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا املن

 /http://www.unodc.orgالقائمة املرجعية يف العنوان التايل/حمدثة عن حالة الردود على االستبيانات
documents/treaties/UNTOC/STATUS_of_responses_to_the_questionnaires_Update20Aug09.doc.  

سوف ُتعرض الرباجمية على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته الثالثة  (3) 
وملزيد . وعلى مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة

يرجى الرجوع إىل تقرير األمانة عن استحداث أدوات جلمع املعلومات من من املعلومات عن أدوات اإلبالغ، 
الدول عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وكل من الربوتوكوالت امللحقة هبا 

(CTOC/COP/2008/2).  
  .٣٩٥٧٤م ، الرق٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  (4) 
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    حتليل االحتياجات املستبانة  -ثانيا  
    لوياهتاحملة جمملة عن االحتياجات من املساعدة التقنية وأو  - ألف  

    االحتياجات من املساعدة التقنية  -١  
 االحتياجات من املساعدة التقنية اليت حّددهتا الدول اجمليبة ُموزَّعةً ١يبيِّن الشكل   - ٥

 معلومات تتعلق ٢ويتضّمن اجلدول . حسب نوع املساعدة التقنية، مبا فيها املساعدة القانونية
القانونية اليت حّددهتا الدول اجمليبة ُموزَّعةً على وجه اخلصوص باالحتياجات من املساعدة 

      .حسب نوع املساعدة القانونية
  ١الشكل 

      االحتياجات من املساعدة التقنية اليت حّددهتا الدول اجمليبة ُموزَّعةً حسب نوع املساعدة التقنية
  
  
  
  
  
  
  
  
        

  ٢الشكل 
      الدول اجمليبة، موّزعة حسب نوع املساعدة القانونيةاالحتياجات من املساعدة القانونية اليت حّددهتا 

  
  
  
  
  

  املساعدة على إجياد 
  حلول ملسائل 
  تنفيذية معّينة

٢٠٪  

مبادئ/تشريعات منوذجية
توجيهية ملناسقة التشريعات
الداخلية مع مقتضيات 

  نظمةاتفاقية اجلرمية امل
١٨٪  

 خدمات استشارية
  أثناء عملية اإلقرار
  التشريعي والتصديق

٧٪  

  مناقشة قضايا حمّددة
  وممارسات فضلى 

١٤٪  

املساعدة على االمتثال
  ملقتضيات االتفاقية

١٦٪  
 الدعاية ووضع

االستراتيجية الوطنية
٥٪ 

  محاية الضحايا 
  والشهود ومساعدهتم

٤٪  

  املوارد املالية واملادية
١١٪  

مجع البيانات وحتليلها
٣٪  

املساعدة القانونية
  بناء القدرات/التدريب ٪١٩

٢٥٪  

  تدعيم التعاون 
  اإلقليمي والدويل

١٧٪  

  /املساعدة على صوغ
  تعديل التشريعات

٤١٪  
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      حملة جمملة عن االحتياجات من املساعدة التقنية، موّزعة حسب املنطقة  -٢  
  . حملة جمملة عن االحتياجات من املساعدة التقنية، موّزعةً حسب املنطقة٣يقّدم الشكل   -٦
    

  ٣الشكل 
    ية اليت استبانتها الدول، موّزعة حسب املنطقةاالحتياجات من املساعدة التقن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

. يعبَّر عن االحتياجات بعدد طلبات املساعدة التقنية الواردة من خالل أدوات اإلبالغ: ملحوظة
      .وترد االحتياجات يف املخطط البياين بنفس الترتيب الذي ترد به يف القائمة التفسريية الواردة أعاله
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Assistance in complying with reporting requirements
Advocacy and elaboration of national strategy
Data collection and analysis
Legal assistance
Training/ capacity-building
Strengthening of regional and international cooperation
Protection and assistance to victims and witnesses
Financial and material resources

 دول أوروبا الغربية
  ودول أخرى

/دول أمريكا الالتينية
 الكاريـيب

  الدول األفريقية  الدول اآلسيوية دول أوروبا الشرقية

املساعدة على االمتثال ملقتضيات االتفاقية
الدعاية ووضع االستراتيجية الوطنية
مجع البيانات وحتليلها

ة القانونيةاملساعد
بناء القدرات/التدريب

تدعيم التعاون اإلقليمي والدويل
محاية الضحايا والشهود ومساعدهتم
املوارد املالية واملادية
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    أنواع املساعدة التقنية اليت حتتاج إليها الدول  -٣  
يقدِّم اجلدول الوارد أدناه ملخصاً للمعلومات اليت ُجمعت من خالل االستبيان   - ٧

      .املتعلق بأنواع املساعدة التقنية اليت حتتاج إليها الدول
    أنواع املساعدة التقنية اليت حتتاج إليها الدول وأنواعها الفرعية

  املساعدة التقنية أنواع 
 األنواع الفرعية إليها الدول اليت حتتاج

  املساعدة على االمتثال ملقتضيات
 اإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة

املساعدة على مراجعة التشريعات وعلى التنسيق مع السلطات املعنية من أجل الوفاء   -
 مبقتضيات اإلبالغ

  إذكاء الوعي بأحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة  -  نيةالدعاية ووضع االستراتيجية الوط
 خطة عمل وطنية/وضع استراتيجية  -
  تعزيز احلوار مع الربملانيني  -
  تعميم التشريعات ذات الصلة  -

  إنشاء قاعدة بيانات خاصة باملعلومات  -  مجع البيانات وحتليلها
  إجراء حبوث ودراسات  -

أثناء عملية التصديق وإقرار التشريعات من أجل مناسقة التشريعات خدمات استشارية   -  املساعدة القانونية
  الداخلية مع اتفاقية اجلرمية املنظمة

  مبادئ توجيهية ملناسقة التشريعات الداخلية مع مقتضيات اتفاقية اجلرمية املنظمة/منوذجيةتشريعات   -
  تعديل التشريعات/املساعدة على صوغ  -
  ئل تنفيذية معينةاملساعدة على إجياد حلول ملسا  -
  مناقشة قضايا حمددة وممارسات فضلى  -

تدريب موظفي السلطات املركزية وأعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر موظفي أجهزة   -  بناء القدرات/التدريب
  العدالة اجلنائية

  تدريب موظفي أجهزة إنفاذ القانون  -
  )األشخاصبروتوكول االجتار ب(تدريب مقدمي اخلدمات االجتماعية   -
  تعزيز التنسيق بني املؤسسات على الصعيد الوطين/بناء القدرات/بناء املؤسسات  -
  )بروتوكول األسلحة النارية(دعم تقين إلنشاء نظام َوْسم   -

  تبادل اخلربات املكتسبة واخلرباء على الصعيد اإلقليمي  -  تدعيم التعاون اإلقليمي والدويل
  تقاسم املعلومات  -
تبادل املساعدة (التعاون عرب احلدود / التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةالتدريب على  -

القانونية وتسليم املطلوبني والتعاون يف جمال إنفاذ القانون وإجراء التحريات املشتركة 
  )ومصادرة عائدات اجلرائم واستردادها

  ترويج اتفاقية اجلرمية املنظمة كأساس قانوين لتسليم املطلوبني  -
  التعرف على الضحايا ومساعدهتم  -  ة الضحايا والشهود ومساعدهتممحاي

  مساعدة عامة للضحايا والشهود  -
  مساعدة على إعادة الضحايا  -
  تعزيز التعاون الدويل  -

  دعم مايل  -  املوارد املالية واملادية
  توفري املعدات  -
  نشر القوانني واملدونات وطباعتها وتعميمها  -
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  مة لالمتثال ملقتضيات اإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية املساعدة الالز  - باء  
    اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا

  :كما يلي )٥(كانت نسب الردود، اليت تفاوتت تفاوتاً شديداً بني املناطق،  - ٨

القائمة املرجعية املتعلقة /نسبة الدول األطراف اليت ردت على االستبيانات  )أ(  
دورة اإلبالغ ( يف املائة ٥٥و) دورة اإلبالغ األوىل( املائة  يف٦٦: باتفاقية اجلرمية املنظمة

  ؛)الثانية

القائمة املرجعية املتعلقة /نسبة الدول األطراف اليت ردت على االستبيانات  )ب(  
بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية 

 يف ٥٦و) دورة اإلبالغ األوىل( يف املائة ٦٢: مية املنظمة عرب الوطنيةاألمم املتحدة ملكافحة اجلر
  ؛)دورة اإلبالغ الثانية(املائة 

القائمة املرجعية املتعلقة /نسبة الدول األطراف اليت ردت على االستبيانات  )ج(  
 بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم

 يف املائة ٥٣و) دورة اإلبالغ األوىل( يف املائة ٥٩: املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  ؛)دورة اإلبالغ الثانية(

القائمة املرجعية املتعلقة /ت على االستبياناتنسبة الدول األطراف اليت رّد  )د(  
رية،  املكمِّل التفاقية بربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخ

  . يف املائة٥٩: األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

القائمة املرجعية املتعلقة بتنفيذ /وذكرت عدة من الدول اجمليبة على االستبيانات  - ٩
اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا، أهنا حتتاج إىل مساعدة يف جمال مراجعة تشريعاهتا 

. وطنية والتنسيق مع السلطات املعنية من أجل الوفاء مبقتضيات اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقيةال
إكوادور وألبانيا وإندونيسيا وبوروندي وتشاد واجلزائر وسان تومي : وهذه الدول هي

يب وطاجيكستان وغابون وغينيا والفلبني والكامريون وكمبوديا ومجهورية مولدوفا ـوبرينسي
  .نيجروناميبيا وال

                                                                  
ميكن العثور على مزيد من املعلومات، مبا فيها متثيالت بيانية حسب املنطقة، يف ورقة غرفة االجتماعات اليت  (5) 

االستبيانات املتعلقة /حالة ردود الدول على القائمة املرجعية"أُعدت للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، واملعنونة 
ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافح

(CTOC/COP/2008/CRP.6).  
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وإىل جانب ذلك، ميكن مالحظة أن عدداً من الدول األطراف مل يقدم إىل األمانة   - ١٠
إثيوبيا وأرمينيا : وهذه الدول هي. أي نوع من املعلومات عن تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا

وإسرائيل واإلمارات العربية املتحدة وأنتيغوا وبربودا وأوغندا وبروين دار السالم وبليز 
وجزر كوك ومجهورية الو الدميقراطية )  املتعددة القوميات- مجهورية (تسوانا وبوليفيا وبو

الشعبية والدامنرك ورواندا وزامبيا وسري النكا والسودان وسورينام وسيشيل والعراق 
وقطر ) البوليفارية- مجهورية(االستوائية وفانواتو وفنـزويال - وغامبيا وغرينادا وغيانا وغينيا

يبايت وكينيا ولكسمربغ وليربيا وليختنشتاين وليسوتو ومالوي واململكة العربية وكوبا وكري
وميكن . وهنغاريا واليمن) املتحدة- واليات(السعودية وموريتانيا وموزامبيق وميكرونيزيا 

  .افتراض أن معظم هذه الدول حيتاج أيضاً إىل مساعدة على االمتثال ملقتضيات اإلبالغ
    

    اصة املستبانةاالحتياجات اخل  - جيم  
    االحتياجات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة  -١  

القائمة املرجعية على وجه التحديد /ذَكَر كثري من الدول اليت ردت على االستبيانات  - ١١
وطلبت الدول على وجه التحديد . أهنا حتتاج إىل مساعدة لتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة

  .دة يف جمال التدريب وبناء القدرات، وكذلك مساعدة مادية وماليةمساعدة قانونية ومساع

ففيما يتعلق باملساعدة القانونية، ذكرت الدول اجمليبة أهنا حتتاج إىل مساعدة على   - ١٢
، وكذلك )جزر القمر وغواتيماال(صوغ التشريعات وتنفيذ اإلصالحات القانونية الالزمة 

إكوادور والكامريون وكوستاريكا (نافذة وتعديلها إىل مساعدة على مراجعة التشريعات ال
وأبرزت الدول حاجتها إىل جتسيد األحكام املتعلقة ). والكونغو ومدغشقر وموريشيوس

غواتيماال (بالتعاون الدويل يف تشريعاهتا أو مراجعة التشريعات املوجودة هبذا الشأن 
إلطار القانوين حلماية ، وكذلك حاجتها إىل حتسني ا)وكوستاريكا والكونغو ومدغشقر

  ).غواتيماال ومدغشقر(الضحايا والشهود 

وذكرت بضع دول أهنا حتتاج بصفة خاصة إىل مناقشة قضايا حمددة وممارسات   - ١٣
ويف جمال ) مدغشقر(فضلى يف جمال التصرف يف العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة 

 من االتفاقية ١٥ائية حسبما ترتئيه املادة تبادل املساعدة القانونية وإرساء الوالية القض
وذكرت موريشيوس أهنا ترى أن من املفيد أن تكون هناك قوانني منوذجية لتجسد ). اجلزائر(

مقتضيات االتفاقية، بينما أشارت الصني إىل احلاجة إىل اكتساب معرفة بتشريعات الدول 
ل املساعدة القانونية وتدابري األخرى وممارساهتا يف جماالت مثل تسليم املطلوبني وتباد

  .مكافحة غسل األموال واملصادرة وتقاسم املوجودات
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واستبان عدد هام من الدول وجود حاجة إىل املساعدة يف جمال التدريب وبناء   -١٤
فقد ذكرت دول كثرية أهنا حتتاج إىل مساعدة تقنية لتدريب املوظفني املعنيني بتنفيذ . القدرات

إندونيسيا وبنن ( أعضاء اجلهاز القضائي وموظفي أجهزة إنفاذ القانون االتفاقية، وخصوصاً
وبوروندي ورومانيا والسلفادور وغابون وغواتيماال والكونغو ومايل وماليزيا ومدغشقر 

ونوهت كوستاريكا إىل أن تدريب املوظفني احلكوميني على ). وميامنار والنيجر وهندوراس
وأشارت .  أمر ضروري جداً من أجل تعزيز التعاون الدويلتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا هو

ومبا تتيحه من ) السلفادور وغواتيماال(بضع دول إىل ضرورة إذكاء الوعي بشأن االتفاقية 
وذكرت طاجيكستان على وجه اخلصوص . إمكانات إلخصائيي العدالة اجلنائية املمارسني

يت ارُتكبت يف البلد، بينما أعربت غواتيماال حاجتها إىل إنشاء قاعدة بيانات جلميع اجلرائم ال
  .عن حاجتها إىل مساعدة يف حتديد هنج وطين يف استخدام أساليب التحري اخلاصة

إندونيسيا وبنن وبوروندي وتوغو (وطلبت عدة دول مساعدة مادية ومالية   - ١٥
 وذكرت عدة دول منها أهنا تواجه عقبات تتصل). والسنغال وغابون ومايل والنيجر

عوقات اليت تواجهها البلدان النامية من حيث قلة املوارد ونقص املوظفني يف املكتب املعين بامل
وكانت طلبات املساعدة املادية تتعلق، ضمن مجلة أمور، . بإعداد التشريعات اجلديدة

باستخدام التكنولوجيات احلديثة وتوفري املعدات الالزمة إلنشاء نظم اتصاالت ُيعوَّل عليها، 
. ات الالزمة ملعاجلة البيانات، وكذلك املعدات الالزمة لعقد املؤمترات بواسطة الفيديوواملعد

وإىل جانب ذلك، أشارت بضع دول إىل حاجتها إىل املساعدة من أجل نشر القوانني 
وأشارت ). مجهورية أفريقيا الوسطى والكامريون ومدغشقر(اجلديدة وطباعتها وتعميمها 
يب والفلبني وكمبوديا ومصر وناميبيا بصورة عامة إىل ـرينسيتشاد وتوغو وسان تومي وب

  .حاجتها إىل املساعدة على تنفيذ االتفاقية
    

    االحتياجات املتعلقة بربوتوكول االجتار باألشخاص  -٢  
القائمة املرجعية إىل صعوبات معينة /أشارت عدة دول يف ردودها على االستبيانات  - ١٦

ومشلت تلك الصعوبات نقص املوظفني املتمرسني وعدم . تعيق تنفيذ بروتوكول االجتار
ونقص املوارد املالية الالزمة ). موريشيوس(وجود سياسات تعطي أولوية عالية هلذه املسألة 

، واالفتقار إىل اخلربة فيما يتعلق بأثر االجتار باألشخاص )بنن(لصياغة قوانني مناسبة 
  ).إندونيسيا(اع البلد وطول شواطئه ، وشدة اتس)جامايكا(والتحديات اليت يطرحها 

وذكرت عدة دول على وجه اخلصوص، كعنصر أساسي لربامج املساعدة التقنية   - ١٧
احملتملة، تقدمي الدعم يف جمال صياغة التشريعات أو تعديلها على حنو جيسد املعايري الدولية 
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كا والسلفادور إكوادور وبنما وجاماي(ويتوافق يف الوقت نفسه مع االحتياجات احمللية 
وذكرت اجلمهورية الدومينيكية عدم وجود لوائح ). والكامريون ومدغشقر وموريشيوس

وأشارت شيلي إىل أمهية تقدم . لتنفيذ القانون املعتمد حديثاً بشأن االجتار باألشخاص
وشددت إسبانيا . مساعدة تقنية من جانب بلدان لديها خربة وموارد أكرب يف هذا امليدان

  .ة أن تصبح بلدان املنشأ والعبور أطرافاً يف بروتوكول االجتار باألشخاصعلى ضرور

وذكرت ردود كثرية أن هناك حاجة إىل مساعدة تقنية تركز على تعزيز قدرة   - ١٨
ويف هذا . موظفي أجهزة العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون على مكافحة االجتار باألشخاص

 التدريب، خصوصا ملوظفي أجهزة العدالة الصدد، شددت عدة دول على أمهية برامج
اجلنائية، مبن فيهم موظفو أجهزة إنفاذ القانون واحملققون والقضاة، وكذلك لعلماء النفس 

إكوادور وبوركينا فاسو (املتخصصني واإلخصائيني االجتماعيني ومديري شؤون الضرائب 
  ).وتشاد واجلزائر والسلفادور والكامريون والنيجر

ري من الدول بصفة خاصة إىل تدعيم اإلطار اخلاص حبماية الضحايا وأشار كث  - ١٩
فعلى سبيل املثال، ذكرت اجلزائر أهنا ترى أن من املفيد توفري التدريب ومناقشة . والشهود

املمارسات الفضلى املتعلقة بقضايا حمددة، لكي يتسىن أخذ آراء الضحايا بعني االعتبار يف 
وأعربت تايلند ومدغشقر عن حاجتها .  هوية الضحايا مغفلةاإلجراءات اجلنائية، مع إبقاء

وأشارت السلفادور إىل احلاجة . إىل املساعدة يف حل مسائل معينة تتعلق مبساعدة الضحايا
إىل دعم خمططات محاية الضحايا، مثل إنشاء بيوت آمنة هلم ومساعدهتم على العودة إىل 

ة مشكلة عدم توافر األموال، خصوصاً عندما الوطن، بينما أشارت مجهورية تنـزانيا املتحد
  .يتعلق األمر بتنظيم إعادة ضحايا االجتار

وأشارت سري النكا إىل ضرورة تدعيم خمططات التعاون على تقاسم البيانات   - ٢٠
وذكرت إسبانيا أهنا ترى أن من . واملعلومات املتعلقة باملتجرين والوسائط اليت يستخدموهنا

وأعربت توغو عن . ن دروب االجتار أو حفظ املعلومات املتعلقة هبااملفيد إجراء دراسة ع
وأشارت غينيا ومصر بصفة عامة إىل . رغبتها يف تكوين شراكات لتنمية قدراهتا التقنية

  .حاجتها إىل املساعدة على تنفيذ الربوتوكول
    

    االحتياجات املتعلقة بربوتوكول املهاجرين  -٣  
هاجرين، أبرزت عدة دول عدم توافر ما يلزم من القدرات فيما يتعلق بربوتوكول امل  - ٢١

واخلربات التقنية واملوارد املالية والبشرية للتصدي بصورة فعالة لتهريب املهاجرين، بصفتها 
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ويف هذا . هي العقبات الرئيسية اليت حتول دون اعتماد تشريعات وطنية يف هذا امليدان
 مساعدة تقنية من أجل التغلب على الصعوبات الصدد، أفادت عدة بلدان بأهنا حتتاج إىل

وُشدد على أن أحد . واملشاكل العملية يف جمال مواءمة تشريعاهتا مع مقتضيات الربوتوكول
جامايكا (جماالت األولوية هو تقدمي مساعدة تقنية يف جمال صوغ التشريعات املناسبة 

دونيسيا وغواتيماال يف هذا وذكرت إن). وجنوب أفريقيا وزمبابوي وغواتيماال والكامريون
كما ذكرت . الصدد أهنا ترى أن من املفيد إعداد تشريع منوذجي بشأن هتريب املهاجرين

غواتيماال أنه ستكون هناك حاجة إىل املساعدة أثناء عملية إقرار التشريعات، يف حني ذكرت 
ددت على إكوادور العوائق الدستورية أمام اعتماد قانون بشأن هتريب املهاجرين، وش

  .ضرورة تدعيم احلوار مع الربملانيني

وذكر بعض الدول أن من شأن إجراء مناقشات حول ممارسات فضلى تتعلق بقضايا   - ٢٢
وذكرت دول جميبة أيضاً أن برامج التدريب . حمددة أن يسهل تنفيذ بروتوكول املهاجرين

 الفنية القانونية متثل على حتسني املهارات اخلاصة بصياغة التشريعات واالرتقاء باخلربات
وشددت السلفادور على أمهية تعميم ). تشاد وملديف(عنصرا أساسياً يف تلك املساعدة 

املمارسات الفضلى واخلربات العملية يف جماالت التحقيقات والعمليات وتبادل املساعدة 
ات كما أبرزت احلاجة إىل إنشاء خمطط حلماية الضحايا والشهود، وكذلك آلي. القانونية

تتيح مصادرة املمتلكات املتأتية من هتريب املهاجرين، وإىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية 
  .إضافية هلذا الغرض

فعلى سبيل املثال، . وأشار بعض الدول إىل وجود حاجة إىل التدريب وبناء القدرات  - ٢٣
ملعدات الالزمة ذكرت مصـر أنه ينبغي ألي مساعدة تقنية مالئمة أن تركز على االرتقاء با

لكشف تزوير الوثائق املستخدمة يف هتريب املهاجرين، وعلى دعم تدريب موظفي أجهزة 
وأشارت الكونغو . إنفاذ القانون وإدارهتا من أجل تعزيز املعرفة بالتشريعات ذات الصلة
وذكرت مجهورية . بصفة خاصة إىل ضرورة تدريب املستخَدمني وتعزيز حوسبة اخلدمات

وسطى أن من شأن طبع وتعميم قانونيها املتعلقني بالعقوبات واإلجراءات اجلنائية أن أفريقيا ال
  .يساعد على تنفيذ بروتوكول املهاجرين بصورة أفضل

    
    االحتياجات املتعلقة بربوتوكول األسلحة النارية  -٤  

القائمة املرجعية املتعلقة /ذكرت إكوادور وغرينادا يف رديهما على االستبيانات  -٢٤
. بربوتوكول األسلحة النارية أهنا يف حاجة إىل مساعدة تقنية يف جمال صوغ التشريعات املناسبة

 كيتس ونيفيس احلاجة إىل استبانة ما يوجد يف التشريعات احلالية من ثغرات توأبرزت سان
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. ونقاط ضعف معينة، لكي ُتقدَّم الحقاً توصيات جلعل تلك التشريعات متوافقة مع الربوتوكول
  .كرت كوستاريكا وجود عوائق دستورية أمام اعتماد قانون بشأن االجتار باألسلحة الناريةوذ

وذكرت عدة دول جميبة أن هناك حاجة إىل املساعدة يف جمال بناء قدرات السلطات   - ٢٥
املعنية وتدريب موظفيها من أجل سد الثغرات الكبرية يف تنفيذ أحكام بروتوكول األسلحة 

ضع دول جميبة على أمهية تدريب اخلرباء القانونيني وموظفي أجهزة إنفاذ وشددت ب. النارية
كما . القانون على مقتضيات الربوتوكول، من أجل املساعدة على تنفيذ التشريعات اجلديدة

شددت اجلزائر وغواتيماال على احلاجة إىل تبادل اخلربات والتجارب من أجل فهم كيفية 
  .سلحة فهماً أفضلتطبيق نظام مراقبة الذخائر واأل

وذُكر أن إحدى الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها الدول تتعلق بعدم وجود أداة   - ٢٦
وذكرت مجهورية تنـزانيا املتحدة وزمبابوي وهندوراس أيضاً . مناسبة لوسم األسلحة النارية

 وإضافة إىل ذلك، طلبت زمبابوي. احلاجة إىل نظام أجنع للتعّرف على األسلحة النارية
وذكرت باراغواي . مساعدة يف جمال حفظ السجالت وتعقب األسلحة النارية وإتالفها

احلاجة إىل مساعدة مادية إلنشاء نظام من هذا القبيل، تشمل توفري تكنولوجيا معّينة وتدريباً 
على كيفية التفتيش عن األسلحة، وإنشاء قاعدة بيانات لتخزين األدلة، وحتديثا لقاعدة 

ري االطالع عليها، وكذلك تيسري الوصول إىل اإلنترنت من أجل حتسني البيانات وتيس
وأبرزت أيضاً جدوى استحداث برامج لتوعية الناس من . التواصل بني املؤسسات احمللية

  .أجل مكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
    

    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا  
دة من احلكومات على أن اجملاالت اليت تشتد فيها احلاجة إىل املساعدة تدل الردود الوار  -٢٧

، وتدعيم ) يف املائة٢٠(، واملساعدة القانونية ) يف املائة٢٥(التدريب وبناء القدرات : التقنية هي
).  يف املائة١٦(، وكذلك املساعدة على االمتثال ملقتضيات اإلبالغ ) يف املائة١٦(التعاون الدويل 

 يود املؤمتر، وخصوصاً فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين باملساعدة ورمبا
  .التقنية، أن يواصل النظر يف سبل ووسائل تلبية االحتياجات اخلاصة بكل دولة على حدة

  


