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  املؤقّتفريق اخلرباء احلكوميني العامل 
  املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية

        ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠- ١٩فيينا، 
 املفتوح املؤقّتتقرير عن اجتماع فريق اخلرباء احلكوميني العامل     

 ٢٠ و١٩ املعقود يف فيينا يومي ،العضوية املعين باملساعدة التقنية
     ٢٠١٠أكتوبر /ولتشرين األ

    مقدِّمة  -أوال  
 املفتوح العضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة         املؤقّتأُنشئ فريق اخلرباء احلكوميني العامل        -١

 الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة      ٢/٦ر  وفقاً للمقرّ 
فريــق العامــل أن يواصــل، مــستنداً إىل الإىل  ،٤/٣، يف مقــّرره وقــد طلــب املــؤمتر. عــرب الوطنيــة
 الــواردة يف ورقــة العمــل الــيت أعــّدهتا االقتراحــات يف ذلــك القــرار وكــذلك الــواردةالتوصــيات 

تلبيـة االحتياجـات املـستبانة يف     إىل ترمـي تقنية  أنشطة مساعدة   بخاصة  حات  اتراق بشأناألمانة  
ــة جمـــــاالت  ــّددها املـــــؤمتر يف  األولويـــ ــة اخلمـــــسة الـــــيت حـــ ــه الثالثـــ ــر(دورتـــ ــةانظـــ   الوثيقـــ

CTOC/COP/2008/16(  ،النظر يف سبل ووسـائل تعزيـز وحتـسني تنـسيق خمطّـط املـساعدة             إنعام 
 إىل املــؤمتر يف الـشأن  هبــذاتنفيـذ االتفاقيــة وبروتوكوالهتـا، وأن يقــّدم توصـيات    ب اخلــاصالتقنيـة  

 للفريــق اًاجتماعــأن تــنظّم ة األمانــإىل طلــب املــؤمتر أيــضاً  ، ٤/٣ويف املقــّرر . دورتــه اخلامــسة
 .٢٠٠٩قبل هناية عام يف فترة ما بني الدورات العامل 

كتــوبر أ/ تــشرين األول٢ و١الــذي انعقــد يــومي  ات، بــني الــدورمــا أثنــاء اجتمــاع و  -٢
شاريع اخلاصــة مبــاألولويــة جمــاالت فيهــا  ُحــدِّدتة توصــيات عــّدم الفريــق العامــل قــّد، ٢٠٠٩

 عنــد، ودون اإلقليمــيتعزيــز التعــاون علــى املــستويني اإلقليمــي   بغيــة ،املــساعدة التقنيــة املقبلــة
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 عـن بـرامج املـساعدة التقنيـة         اً تقريـر  أن تعـدّ  وطلب الفريـق العامـل أيـضاً إىل األمانـة           . االقتضاء
حـات  اقتراال آخـر عـن      اًتقريـر و مع تقييم لنتائج تلك الـربامج،        املرتآة مستقبالً، احلالية والربامج   

 .، لتقدميهما إىل اجتماعه القادم يف التوصياتاحملّددةاألنشطة ذات األولوية تنفيذ ب اخلاصة

، ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ و ١٩وعقد الفريق العامل اجتماعاً يف فيينا يومي          -٣
وقـد  . العتمادهـا الـواردة أدنـاه     التوصـيات   م إىل املـؤمتر     اخلامـسة، وقـدّ   ملـؤمتر   ادورة  أثناء انعقاد   

 .٥/٦التوصيات يف القرار لك تاعتمد املؤمتر 
    

   التوصيات  -ثانيا  
 :املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيةاملؤقت إن فريق اخلرباء احلكوميني العامل   -٤

 تـشرين   ٢ و ١حييط علماً بتوصيات اجتماع الفريق العامل، الذي ُعقد يومي            )أ(  
 ؛٢٠٠٩أكتوبر /األول

 لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم       اًضـمان املساعدة التقنية    حاجة مستمرة إىل     يسلّم بوجود   )ب(  
 ؛ تنفيذاً فّعاالًاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

) املكتـب (يرّحب مبا يبذله مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                  )ج(  
مـاً وأكثـر بـروزاً ضـمن اجملموعـة املناسـبة       من جهود إلدماج االتفاقية وبروتوكوالهتـا إدماجـاً تا      

هـود املكتـب الراميـة إىل إذكـاء         جبمن برامج املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا املكتب، وكـذلك           
الوعي باالتفاقية وبروتوكوالهتـا بـني الـشركاء الـوطنيني بـصفتها أداة عمليـة للتعـاون القـضائي                   

 والتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛الدويل 

 املكتـب   شّدد على أمهية ضمان االرتباط القوي بني البحوث اليت يضطلع هبا          ي  )د(  
 وما يقّدمه املكتب من مساعدة تقنية بشأن اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية؛والبيانات اليت جيمعها 

ــساعدة        )ه(   ــه املكتــب يف تقــدمي امل ــذي يتبع ــشامل ال ــهج االســتراتيجي وال ــّر الن يق
ــة   التقنيــة، والــذي يــدمج عناصــر  ــة رئيــسية يف الــربامج الوطني ــة وبروتوكوالهتــا كأولوي  االتفاقي

 واإلقليمية املتكاملة؛

براجميـة أومنيبـوس   (" إىل وجوب استخدام براجميـة التقيـيم الـذايت الـشاملة             ينّوه  )و(  
كأداة لتسهيل مجع املعلومات عن تنفيذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،              ") االستقصائية
األمانة أن تواصل حتسني تلك الرباجميـة، بوسـائل منـها جعـل تلـك الرباجميـة متاحـة                   ويطلب إىل   

وضـع  جبميع لغات املؤمتر الرمسيـة، وأن تواصـل التـشاور مـع الـدول األطـراف واملوقّعـة هبـدف                     



 

V.11-81028 3 
 

CTOC/COP/WG.2/2010/1 

ــة ــة يف أقــرب وقــت ممكــن، وأن تعرضــها علــى الفريــق العامــل    تلــك الرباجمي  يف صــيغتها النهائي
  لكي ينظر فيها؛،٥/٥ الذي أنشئ مبقتضى قرار املؤمتر ،وح العضويةاحلكومي الدويل املفت

كتب أن يواصل تقاسم ما جيمعه مـن معلومـات عـن االحتياجـات          امليطلب إىل     )ز(  
مـع سـائر   وال سيما املعلومـات املتعلقـة باالحتياجـات علـى الـصعيد الـوطين،           من املساعدة التقنية    

  أجل تنسيق أنشطة املساعدة مع البلدان املستفيدة؛مقّدمي املساعدة التقنية احملتملني، من

كتب والدول األطراف تنسيق تقدمي املـساعدة  امليشّدد على ضرورة أن يواصل        )ح(  
 ذلك مع هيئات املساعدة الثنائية؛التقنية مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وك

 يف منـع اجلرميـة املنظّمـة        على استحداث هنـج مواضـيعي شـامل       املكتب  يشّجع    )ط(  
ومكافحتــها، يأخــذ االحتياجــات اإلقليميــة والوطنيــة بعــني االعتبــار ويــشمل تقــدمي املــساعدة     

 املمارســات الفــضلى وإنــشاء آليــات تنطــوي علــى      وتــرويجالقانونيــة واســتحداث األدوات  
 حماكمات قضائية من خالل برنامج مواضيعي بشأن منع اجلرمية املنظّمة؛

كتب أن يعمل علـى إعـداد خالصـة لقـضايا اجلرميـة املنظّمـة عـرب          املىل  يطلب إ   )ي(  
ــيت   ــة ال ــا الوطني ــدروس     جنحــت فيه  التحقيقــات أو املالحقــات القــضائية، مــن أجــل اســتبانة ال

ــد         ــسادسة، وأن يعق ــه ال ــؤمتر يف دورت ــى امل ــضلى، لكــي ُتعــرض عل ــستفادة واملمارســات الف امل
سات اجليدة يف إنشاء وتشغيل الوحـدات املتخّصـصة الـيت            املمار استبانةاجتماعاً للخرباء يتولّى    

 هـذا القبيـل     تتصّدى للجرمية املنظّمة، لكي تستخدمها الدول اليت تنظر يف إنـشاء وحـدات مـن              
 كمرجع يف هذا الشأن؛

ــدول    امليطلـــب إىل   )ك(   ــساعدة الـ ــة هتـــدف إىل مـ ــساعدة تقنيـ ــّدم مـ كتـــب أن يقـ
 على أشكال اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة      االقتضاء، ، عند ةعلى تطبيق أحكام االتفاقي    األعضاء

وأبعادها اجلديدة اليت تندرج ضـمن نطـاق االتفاقيـة ومتثّـل شـاغالً مـشتركاً للـدول األطـراف،                    
 وأن يقّدم إىل املؤمتر يف دورته السادسة تقريراً عن التقّدم احملرز يف هذا الشأن؛

ــشاور مــع ا امليطلــب إىل   )ل(   ــدول األعــضاء، يف اســتحداث  كتــب أن ينظــر، بالت ل
 تساعد الـدول    ،أدوات معّينة، مثل ممارسات فُضلى ومبادئ توجيهية تشريعية وأحكام منوذجية         

 على أشـكال اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة            ، عند االقتضاء،  على تطبيق أحكام االتفاقية    األعضاء
 مشتركاً للدول األطراف؛وأبعادها اجلديدة اليت تندرج ضمن نطاق االتفاقية ومتثّل شاغالً 

يدعو الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي تربعات لألغراض املبّينـة يف هـذه             )م(  
 الوثيقة، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
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تقــدمي تربعــات كافيــة إىل احلــساب  الــسعي إىل حيــثّ الــدول األطــراف علــى    )ن(  
  من االتفاقية لغرض املساعدة التقنية؛٣٠من املادة ) ج (٢املنشأ مبقتضى الفقرة 

يطلــب إىل األمانــة أن تقــّدم إىل املــؤمتر يف دورتــه الــسادسة تقريــراً عــن تقــدمي    )س(  
حقـة هبـا علـى      املساعدة التقنية هبدف مساعدة الدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت املل             

  .صعيد العاملي واإلقليمي والوطينال
    

    ص املداوالتملّخ  -ثالثا  
 :لينظر فيهاالوثائق التالية  على االجتماع ُعرضت  -٥

ورقة عمل أعدَّهتا األمانة عن الربامج الراهنة واملقترحات والـربامج املزمعـة يف               )أ(  
فريـق  ال املـؤمتر و  حـّددها  األولويـة الـيت      املستقبل فيما يتـصل باملـساعدة التقنيـة يف اجملـاالت ذات           

 ؛)CTOC/COP/2010/4(العامل 

تقرير األمانة عن دعم الضحايا ومحايـة الـشهود ومـشاركة الـضحايا يف نظـام                  )ب(  
العدالـــة اجلنائيـــة وســـائر األنـــشطة الداعمـــة لتنفيـــذ بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار  

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة          باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمّ    
 ؛)CTOC/COP/2010/5(عرب الوطنية 

تقريــر األمانــة عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    )ج(  
لتــرويج ودعــم تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،    

 ؛)CTOC/COP/2010/7(تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املكّمل التفاقية األمم امل

تقرير من األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                )د(  
الرامية إىل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا                   

عة، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة       والذخرية واالجتار هبـا بـصورة غـري مـشرو     
 ؛)CTOC/COP/2010/8(املنظمة عرب الوطنية 

مذكّرة من األمانة عن املساعدة التقنيـة املطلوبـة لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                   )ه(  
 ).CTOC/COP/2010/9(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

 .، كلمة افتتاحية)رومانيا(لقت الرئيسة، سيمونا مارين وأ  -٦

إيضاحية عما يقوم به املكتب حاليـاً مـن أنـشطة           م أربعة ممثلني عن األمانة عروضاً       وقّد  -٧
، مبــا يف ذلــك هنــج الــربامج املتكاملــة الــذي يتبعــه املكتــب يف تقــدمي    ملــساعدة التقنيــةا يف جمــال
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الــيت  مــن التــدخالت املواضــيعية واإلقليميــة والوطنيــة اً مزجيــوالــذي يــستخدماملــساعدة التقنيــة، 
 لـشرق   نااإلقليميـ  املكتـب    ابرناجمـ وُعـرض   .  الـربامج املتكاملـة اإلقليميـة والوطنيـة        بواسطة تنفّذ

ن الــربامج اإلقليميــة املكتــب مــن  كيــفُ متكِّــكمثــالني جيــدين يبيِّنــانأفريقيــا وأمريكــا الوســطى 
 . واليات املكتبوأوجه التعاضد يف من نقاط القوة تستفيد هادفةتقدمي مساعدة تقنية 

 وهيئـات    املكتب عالقة العمل الوثيقة بني    على أمهية    شّدد املندوبون ويف ذلك الصدد،      -٨
 يف تـصميم تلـك   مثل اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا وجامعـة الـدول العربيـة            إقليمية  
تياجـات   االح تلبيـة  علـى    يركّـز  متـوازن،    علـى أن اتبـاع هنـج إقليمـي        آراؤهـم   ، واتفقت   الربامج

 .أساساً سليماً لتنفيذ االتفاقيةل كّكل بلد وأولوياته، سوف يش

تكلمون إىل املكتب تكثيف جهوده يف جمـال إذكـاء الـوعي باالتفاقيـة كـأداة                املوطلب    -٩
هامة يف مكافحة اجلرمية املنظمة، وأشـاروا إىل أن انعـدام ذلـك الـوعي لـدى احلكومـات حيـول                 

هـو  أنه ينبغي مواصلة اعتبار التصديق علـى االتفاقيـة          ذُكر   و . الدول على االتفاقية   تصديقدون  
 أشـري أيـضاً إىل اجلهـود املتواصـلة الـيت            وإن ،لحصول على أي مساعدة تقنيـة     ل الرئيسياملدخل  

 ت احتياجـات ضـحايا اجلرميـة املنظمـة، بغـض النظـر عمـا إذا كانـ                 تلبيـة يبذهلا املكتـب لـضمان      
 . على االتفاقية أم الَصّدقتة قد الدول

أي  يف مجيـع أرجـاء      متناسـقة  أطر قانونية فعالـة وتـشريعات        احلاجة إىل وأشري إىل أولوية      -١٠
وجهودها أدوات أخرى واستحداث   قوانني منوذجية    على إعداد  عمل األمانة    شأهنا شأن منطقة،  
 . أطرها التشريعية الوطنيةناسب احتياجاهتا ضمنبدعم ي الدول األعضاء تزويد الرامية إىل

 براجميــة وجتريــبوأعــرب املتكلمــون عــن دعمهــم لعمــل املكتــب يف جمــال اســتحداث    -١١
أومنيبوس االستقـصائية الـيت ستـسهم، اسـتناداً إىل النتـائج األوليـة، يف وضـع جمموعـة أولويـات                

 إىل  أشــار بعــض املــتكلمنيومــع أن. وطنيــة أكثــر تفــصيالً وتركيــزاً يف جمــال املــساعدة التقنيــة  
علـى وجـه العمـوم؛      إجيابية   بشأهنا   فقد كانت اإلفادة املرجتعة    الرباجمية،   تناول هذه صعوبات يف   

وأطلقـت  . تقدماً كبرياً مقارنـة باسـتبيانات التقيـيم الـذايت الـسابقة     متثل  هذه الرباجمية إذ رئي أن 
 كل مـا يف وسـعها   ذلوتنقيحها، ولكي تبتواصل تطوير هذه األداة كي دعوة قوية إىل األمانة     

 علـى   شـّدد و.  جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست يف أقرب وقت ممكن           تلك األداة  لتوفري
 االستمرار يف مجع املعلومـات ويف ضـمان حتـرك املـساعدة التقنيـة قـدماً علـى                   أولوية احلاجة إىل  

احلاجـة إىل    علـى جمـدداً ة مـتكلمني  د عـدّ كمـا أكّـ   . مرتكزات قويـة قائمـة علـى شـواهد عمليـة          
وإىل  الـربامج اإلقليميـة والوطنيـة        إعـداد يف   تائج اسـتبيانات براجميـة أومنيبـوس       استخدام ن  ضمان
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تبـاع  ال اًتقنيـة يف هـذا اجملـال، ضـمان        مـساعدة   اجلهـات الـيت تقـّدم        مع سائر    تقاسم تلك النتائج  
 .وتفادياً لالزدواجية منسَّقهنج 

 اجلديـدة   اجلـرائم  فيما يتصل بـأنواع      صوصاًوخ،  معينةونوقشت عدة مسائل مواضيعية       -١٢
 تزايد القرصنة البحرية واالجتار باألدوية املزيفـة واجلـرائم          قلقهم من  املتكلمون   وأبدى. والناشئة
 ملكافحـة االجتـار     هنوج مـصّممة خصيـصاً    استحداث  إىل   امللحة   احلاجةوُشّدد أيضاً على    . البيئية

سيربانية الـ رائم  اجلـ ر باألعضاء، وعلى تزايد وقوع      االجتامكافحة  بالبشر بغرض نزع أعضائهم و    
وُشــّجع املكتــب علــى .  يف ارتكــاب جــرائم متعلقــة باهلويــة اجلديــدةواســتعمال التكنولوجيــات 

ــارف مواصــلة  ــدعيم مع ــاع   ت ــدراهتا واتب ــدول األعــضاء وق ــصدي لتلــك  هنــوج ال ــة يف الت  تعاوني
كـل   الكفايـة ملواجهـة   مبـا فيـه  يناميـة  وأشري أيـضاً إىل ضـرورة جعـل االتفاقيـة قويـة ود       . األخطار

 . فحسب اجلرائم التقليديةينبغي هلا أن تركّز علىال وأنه التحديات اليت متثلها اجلرمية املنظمة، 

، أبـرزت   ات وطنيـة وثنائيـة وإقليميـة ناجحـة        وأبلغ عدد من املتكلمني االجتماع مببادر       -١٣
وأشـري أيـضاً إىل     . املـساعدة التقنيـة   جمـال    يفمـن دور هـام يف التعـاون الـدويل           بناء القدرات   ما ل 

 يف ضـمان فعاليـة الـربامج        باعتبـاره عـامالً بـالغ األمهيـة        التنبؤ   مستمر وقابل  متويل   ضرورة توافر 
  .على املدى الطويلواستدامتها 

 


