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اإلقرارات

وَضَع هذا المنشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم مالي من حكومة الوليات المتحدة الأمريكية.

صاغت هذا المنشور يوليا زابيلينا )مستشارة مستقلة( بتوجيه من بيلي باتواري وأنديرس فرانتزين وميريال دوممار فراهي )فريق المجتمع المدني 

التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(. وردت بيانات داخل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من كولين 

كريغ وأنطونيو دي فيفو وشياو هونغ لي ورييكا بوتونين )فرع الجريمة المنظَّمة والتجار غير المشروع(، وغابرييل آيلو ومورغان نيكوت وزوي 

ساكيليادو وماثيو روبرت تايلور وأليسيا فيدانو )قسم التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين(، وسايمونيتا غراسي وسيلفيا دي بيدرو )البرنامج 

العالمي لالأسلحة النارية(، وجينا داوسون فابر )البرنامج العالمي لمكافحة الحياة البرية وجرائم الغابات(، ولؤلؤة أسعد وجيلبرتو دوارتي وبيانكا 

م المنشور ليالند )مستشار مستقل( بدعم من سيتاللي  كوب )مبادرة التعليم من أجل العدالة/البرنامج العالمي لتنفيذ إعالن الدوحة(. صمَّ

سولومياك )فريق المجتمع المدني التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(.

تبرز  الذين  الحكوميين  غير  المصلحة  مه أصحاب  قدَّ الذي  الدعم  من  امتنانه  والجريمة عن  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  يُعرب مكتب 

أعمالهم في هذا المنشور والذين هم الجمهور المستهدف له.
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يُعد المجتمع المدني شريكاً أساسياً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أعمالنا الرامية إلى مساعدة الأشخاص الذين هم 

شراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم في صياغة مستقبل  في أمس الحاجة إلينا. كرَّست الأمم المتحدة الذكرى الـ 75 لتأسيسها لإ

شراك مع المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وغيرها من  التعاون العالمي. هذا وتتعين علينا مواصلة تعزيز عملية الإ

أصحاب المصلحة إذا أردنا التصدي بفاعلية للتحديات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ينطبق هذا بالقدر نفسه على تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 16 وغايته المتمثِّلة في مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. لدى المجتمع 

الدولي الأدوات التي تحتاج إليها الحكومات للقيام بذلك إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت 

ة حاجة إلى رفع وتيرة التنفيذ. يُعد إشراك أصحاب المصلحة غير الحكوميين جزءاً من المعادلة. الملحقة بها، إل أنَّ ثمَّ

إلى  الدول الأعضاء  الجنائية في عام 2015،  الجريمة والعدالة  الثالث عشر حول منع  المتحدة  المعَتمد في مؤتمر الأمم  الدوحة،  دعا إعالن 

الستفادة بفاعلية أكبر من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، ضمن غيرها من الصكوك القانونية، بإشراك المجتمع 

المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كانت أهمية أصحاب المصلحة هؤلء موضع اعتراف أيضاً من ِقبل الدول الأعضاء عندما وضعوا 

آلية جديدة لستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

م مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوصفه المسؤول عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية  يُقدِّ

والبروتوكولت الملحقة بها، المساعدة في مجال بناء القدرات والمساعدة الفنية إلى الدول الأعضاء لدعم تنفيذها التفاقية. وكجزء من هذا 

العمل، نسعى جاهدين إلى تمكين وتعزيز إشراك أصحاب المصلحة غير الحكوميين وتزويدهم بنقاط النطالق للمساعدة على المضي قدماً في 

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

ع شركاءنا غير الحكوميين على الستفادة من مجموعة الأدوات الجديدة هذه لتعزيز مشاركتهم في الحوار الدائر حول السياسات  كما أنني أشجِّ

شراك الشامل في عملية  والمشاركات المعنية بمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. سيتيح التعاون واسع النطاق وتقاسم أفضل الممارسات والإ

ز سيادة  الستعراض الجديدة للمجتمع الدولي فرصًة أفضل للحد من إزهاق الأرواح الذي تسببه الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، كما أنه سيعزِّ

القانون والتنمية المستدامة للجميع.

غادة والي، المدير التنفيذي

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تمهيد
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مقدمة

جرامية الخطيرة التي تهدف إلى تحقيق أرباح على النطاق الدولي، مثلما هو  تضم الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية تقريباً جميع الأنشطة الإ

الحال عندما يتورط أكثر من بلد أو عندما تكون للجريمة آثار عبر الوطنية. تُقوِّض الجماعات الإجرامية المنظَّمة سيادة القانون وتتسبب في 

المعيشة ونوعية  تأثيراً ملحوظاً في سبل  الجماعات  بها هذه  تقوم  التي  الأنشطة  تؤثر  كما  بيئية.  إنسانية وأضرار  اقتصادية ومعاناة  خسائر 

حياة الأشخاص وبشكل رئيسي الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً.

الوطنية  عبر  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  عن  المسؤول  هو  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب 

والبروتوكولت الملحقة بها )يُشار إليها من الآن فصاعداً باسم »اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية« أو »اتفاقية 

الجريمة المنظَّمة«(، وهو الأمر الذي يُمثِّل خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة الجريمة المنظَّمة ويُشير إلى اعتراف الدول الأعضاء بخطورة 

أكبر«  بفاعلية  ومكافحتها  المنظَّمة  الجريمة  لمنع  التعاون  »تعزيز  في  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  من  الغرض  يتمثَّل  تثيرها.  التي  المشكالت 

أمور أخرى، إشراك  الهدف، ضمن  آليات تحقيق هذا  1(. تتضمن  المادة  الوطنية،  المنظَّمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  )اتفاقية 

كاديمية والقطاع الخاص. الدول الأطراف مع أصحاب المصلحة غير الحكوميين ذوي الصلة، مثل: منظمات المجتمع المدني والأوساط الأ

الوطنية  عبر  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  الأطراف  مؤتمر  انعقد  المنظَّمة،  الجريمة  اتفاقية  من   32 للمادة  وفقاً 

لتحسين قدرات أطرافها من أجل التصدي للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ التفاقية. وفي الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، تم اعتماد آلية استعراض لتنفيذ التفاقية )يُشار إليها من الآن فصاعداً باسم 

»آلية الستعراض«( بموجب قرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 9 /2.1 في الفقرة 53 من 

إجراءات عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها، وقواعدها، 

)يُشار إليها من الآن فصاعداً باسم »إجراءات آلية الستعراض وقواعدها«(، أعادت أطراف التفاقية تأكيدها على أنَّ أصحاب المصلحة غير 

الحكوميين يؤدون دوراً بالَغ الأهمية في التصدي للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية كما عبَّرت عن التزامها بتعزيز »الحوار البناء« معهم.

المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  تسهيل  على   68GLOU برنامجه  خالل  من  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  يعمل 

والبروتوكولت الملحقة بها من خالل دعم إشراك أصحاب المصلحة غير الحكوميين، الذين يُشار إليهم باسم »شركاء التغيير« بفاعلية في 

شعبة  ضمن  هيكلياً  الموجود  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  لمكتب  التابع  المدني  المجتمع  فريق  يعمل  التنفيذ.3  عملية 

الأمم  لمكتب  التابعة  الفنية  والمكاتب  الميدانية  والمكاتب  المدني  المجتمع  بين  يصل  جسر  بمنزلة  العامة،  والشؤون  السياسات  تحليل 

صة للحكومات والشركات والمجتمعات المدنية وغيرها لكي يجتمعوا معاً لصياغة بروتوكوالت وقواعد جديدة،  »إنَّ االأمم المتحدة منصة مخصَّ

إلى جانب تحديد الخطوط الحمراء ووضع أطر تنظيمية سريعة ومرنة. وقد تستلزم بعض االستجابات إجراءات ملزمة قانوناً. يمكن أن يستند 

االآخرون إلى التعاون التطوعي وتبادل أفضل الممارسات. )…(

ث وليس أماكن لالستماع. أريد من االأمم المتحدة أن تستمع.  ُينظر إلى الحكومات والمؤسسات العالمية في الغالب على أنها أماكن للتحدُّ

)…( أريد إتاحة الفرصة الأكبر عدد ممكن من االأشخاص الإجراء محادثة مع االأمم المتحدة. لمشاركة آمالهم ومخاوفهم. وللتعلُّم من تجاربهم 

طالق أفكار تتعلق ببناء المستقبل الذي نريده واالأمم المتحدة التي نحتاج إليها. الخاصة. والإ

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة1
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المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدول الأعضاء. كما يدعم إشراك منظمات المجتمع المدني في الجتماعات الحكومية الدولية بما 

يتفق مع المهام والنظام الداخلي للهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى جانب تقديم تدريب لمساعدتهم على التفاعل بشكل بناء مع 

الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها.

الستعراض  وآلية  الوطنية  عبر  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  المصلحة  أصحاب  »إشراك  مشروعاتها  خالل  من 

الأمم  اتفاقية  تنفيذ  في  الخاص  القطاع  إشراك  تعزيز  والخاص:  العام  القطاعين  بين  و«الشراكات  بها«  الصلة  ذات  والأنشطة  بها  الخاصة 

الة مع  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وبروتوكول التجار بالأشخاص«، أسهم فريق المجتمع المدني في بناء شراكات فعَّ

كاديمية والقطاع الخاص بهدف مشاركتها بصورة منهجية وشاملة في تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة  منظمات المجتمع المدني والأوساط الأ

والبروتوكولت الملحقة بها، بما في ذلك آلية الستعراض.

وتحقيقاً لهذه الغاية، عقد فريق المجتمع المدني ورشة عمل لتقييم الحتياجات في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 لتقييم 

ُوِضعت عدة  العمل،  الحكوميين.4 وفي ختام ورشة  غير  المصلحة  والقدرات لأصحاب  المعرفة  في  المتمثِّلة  لالحتياجات  الحالي  المستوى 

التوصيات  أعلنت هذه  أكبر.  بفاعلية  بها  الملحقة  والبروتوكولت  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  المضي قدماً في  للتوجيه صوب  توصيات 

عن محتوى مجموعة الأدوات هذه.

مة عبر الوطنية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

والبروتوكوالت الملحقة بها

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة:
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000 وبموجب القرار 55 /25

تاريخ بدء السريان: في 29 أيلول/سبتمبر عام 2003

الأطراف: 190 | الدول الموقِّعة: 147 )بدءاً من 15 حزيران/يونيه 2020(

نص التفاقية:  
 www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf 

مزيد من المعلومات
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األهداف واألغراض

تتطلب مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية التعاون في كل مرحلة. وحسب ذلك، تهدف مجموعة الأدوات هذه إلى تعزيز قدرة أصحاب 

سهام في تنفيذ اتفاقية الجريمة  كاديمية والقطاع الخاص، على الإ المصلحة غير الحكوميين، وخاصة منظمات المجتمع المدني والأوساط الأ

لوضع  الحكوميين  غير  المصلحة  أصحاب  الأدوات  مجموعة  تساعد  أن  ع  يتوقَّ المطاف،  نهاية  في  لها.  لة  المكمِّ والبروتوكولت  المنظَّمة 

وبناء  لديهم  الحكومات  وبين  بينهم  التواصل  تحسين  كيفية  ذلك  في  بما  الوطنية،  عبر  المنظَّمة  للجريمة  للتصدي  الالزمة  ستراتيجيات  الإ

شراكات شاملة فيما بينهم ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ق النتائج المرجوة إل عندما تصبح لدى أصحاب المصلحة  وإجمالً، هذا المنشور مبني على المفهوم بأنَّ اتفاقية الجريمة المنظَّمة لن تحقِّ

، فإنَّ مجموعة الأدوات  سهامات. ومن ثَمَّ غير الحكوميين القدرات الالزمة وعند تزويدهم بالأدوات ونقاط النطالق ذات الصلة لتقديم الإ

كاديمية والقطاع الخاص الذين لديهم مصلحة راسخة  تهدف إلى تسهيل مشاركة المعرفة والمعلومات بين أفراد المجتمع المدني والأوساط الأ

في منع الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ومكافحتها، والذين يعملون على مختلف المستويات وبمختلف الوسائل لتحقيق أهدافهم. تستهدف 

رشادات وعرض الممارسات الواعدة والتوصية بموارد مفيدة قد تكون ذات أهمية لأصحاب المصلحة هؤلء. مجموعة الأدوات تقديم الإ

المستهدف الجمهور 

تشكِّل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية وغيرها من أصحاب المصلحة غير الحكوميين، 

كاديمية، الجمهور الأساسي المستهدف من هذا المنشور. من الوارد أيضاً أن تكون مجموعة الأدوات مفيدة  مثل: القطاع الخاص والأوساط الأ

النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون التي تُِعدُّ سياسات مكافحة الجريمة المنظَّمة وتطبِّق القوانين  بالنسبة إلى صانعي السياسات وأعضاء 

التي تهدف إلى منع الجريمة المنظَّمة وحماية الضحايا ومساعدة المجتمعات على نطاق واسع على تحقيق سيادة القانون، والتي قد ترغب 

في إشراك أصحاب المصلحة غير الحكوميين في عملها.

لمنهجية ا

بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  في  المختلفة  الأقسام  من  المكتسبة  والتجارب  الخبرات  على  هذه  الأدوات  مجموعة  تعتمد 

والجريمة المشاركة في البرامج والمبادرات التي تُستخدم في التصدي للجرائم المشمولة باتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة 

بها. ليست قائمة هذه الجرائم حصرية. إذ تتجلى الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتجارة السالح 

التي وردت صراحًة في البروتوكولت الثالثة الملحقة بالتفاقية. هناك أيضاً جرائم »ناشئة« أو »تعاود الظهور« قد تندرج ضمن نطاق اتفاقية 

والقرصنة  البيئية  والجرائم  الثقافية  بالممتلكات  والتجار  بالهوية  الصلة  ذات  والجرائم  لكترونية  الإ الجرائم  هي  هذه  المنظَّمة.  الجريمة 

والتجار بالأعضاء والتجار في المنتجات الطبية المغشوشة.5

أصحاب  مع  مقابالت  أُجِريت  فقد  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  داخل  جمعها  تم  التي  المعلومات  إلى  ضافة  بالإ

المصلحة غير الحكوميين من أجل جمع المعلومات المتعلقة بتجاربهم في تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها.

التنقل في مجموعة األدوات

تنفيذ  في  الحكوميين  غير  المصلحة  إشراك أصحاب  على  تساعد  قد  التي  الصلة  ذات  النطالق  نقاط  د  ويُحدِّ الأدوات  المنشور  يعرض هذا 

اتفاقية الجريمة المنظَّمة والصكوك ذات الصلة. تهدف إلى مساعدتهم على إجراء تحليل شامل للوسائل الممكنة والإجراءات المتوفرة لمنع 

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والتصدي لها، ويترأس بعضها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
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المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  نص  إلى  شارة  الإ مع  بحثها  المطلوب  الرئيسة  القضايا  عن  تفصيلية  مقدمة  الأدوات  مجموعة  في  جزء  كل  م  يُقدِّ

ضافة إلى القرارات والمعايير والقواعد ذات الصلة. كما يتضمن إرشادات عملية ووثائق نموذجية تهدف إلى  والبروتوكولت الملحقة بها، بالإ

هادف  بشكل  تحديدها  تم  التي  الواعدة  للممارسات  وأمثلة  حالة  دراسات  الأدوات  مجموعة  أيضاً  تتضمن  إضافية.  ورؤى  معلومات  توفير 

بداية  كنقطة  استخدامها  ينبغي  الحكوميين.  غير  المصلحة  وأصحاب  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  تجارب  لتوضيح 

والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  يبذله  الذي  العمل  لحجم  كامل  كعرض  وليس  متعددين،  مصلحة  أصحاب  شراك  لإ

ع أن تدعم أصحاب المصلحة غير  وشركاؤه في المنطقة. والأهم من ذلك، فإن مجموعة الأدوات تصف الأدوات ونقاط النطالق التي يتوقَّ

الحكوميين عند إشراكهم في تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض.

ح الوثيقة في جميع أنحاء مجموعة الأدوات هذه. تية للمساعدة على تصفُّ تُسَتخدم الأيقونات الآ

تشير هذه الأيقونة إلى الأقسام التي تحتوي على معلومات إضافية.

مزيد من المعلومات

تُشير هذه الأيقونة إلى أمثلة الخطوات في دراسة الحالة التي تم اتخاذها لتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت 
بها. الملحقة 

دراسة حالة

نة. تُشير هذه الأيقونة إلى الموارد الأخرى التي يمكن العثور فيها على مزيد من المعلومات حول موضوع أو قضية ُمعيَّ

الموارد الموصى بها

سهام في تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة  تعرض هذه الأيقونة الأدوات المتوفرة لأصحاب المصلحة غير الحكوميين لالإ
والبروتوكولت الملحقة بها، بما في ذلك إشراكهم في آلية الستعراض.

الأداة

رشادات التفصيلية والوثائق النموذجية التي تهدف إلى توفير توصيات عملية لأصحاب المصلحة غير  تشير هذه الأيقونة إلى الإ
الحكوميين نظراً إلى أنهم يخططون للمشاركة في تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض.

معلومات عملية

تهدف هذه الأيقونة إلى لفت انتباه أصحاب المصلحة غير الحكوميين لنقاط النطالق التي يمكنهم استخدامها للمشاركة في تنفيذ 
اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها.

نقطة دخول
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.1.1

.1.2

أهداف التنمية المستدامة والغايات

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأهداف التنمية المستدامة

تم التفاق على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى جانب أهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدفاً والغايات المرتبطة بها البالغة 169 

غاية في 25 أيلول/سبتمبر 2015 بوصفها »خطة عمل لالأشخاص والكوكب من أجل تحقيق الرخاء وتتعهد بأل تترك أحداً خلفها«.6 بالإضافة إلى 

نمائية لالألفية )في الفترة من 2000 إلى 2015،7 تبنت الأهداف  التركيز السابق على الأولويات الجتماعية والقتصادية الواردة في الأهداف الإ

نمائية لالألفية. تؤكد خطة التنمية المستدامة لعام  ق مع الأهداف الإ نمائية لالألفية نهجاً جامعاً وأكثر شمولً يهدف إلى إكمال ما لم يتحقَّ الإ

الة تكون مطلوبة بصورة ملحة لتحويل العالم إلى مسار مستدام ومرن«، ل سيما من خالل  2030 صراحًة على أهمية اتخاذ »خطوات جريئة وفعَّ
ق »مكاسب هائلة لجميع البلدان وجميع أنحاء العالم«.8 التعاون »الُمرِضي« الذي يمكن أن يُحقِّ

للبشرية  أهمية جوهرية  ذات  المقبلة في مجالت  عاماً   15 الـ  مدار  على  الأطراف  متعدد  العمل  المستدامة  التنمية  أهداف  ز  تحفِّ أن  ع  يتوقَّ

نسان والتنمية والمساواة، على سبيل المثال ل الحصر، في خطة  والكوكب. إنها تجمع أهدافاً، مثل: تحقيق السالم وسيادة القانون وحقوق الإ

شاملة وتطلعية وعالمية تكون وثيقَة الصلة بجميع المجتمعات.

في أيلول/سبتمبر 2019، دعا الأمين العام لالأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع قطاعات المجتمع إلى حشد قواها من أجل ما يُسمى 

ِعقد العمل على ثالثة مستويات: أولً، والعمل العالمي لتأمين قيادة أكبر ومزيد من الموارد وحلول أكثر ذكاًء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

التنظيمية للحكومات والمدن والسلطات  التحوُّلت المطلوبة في السياسات والميزانيات والمؤسسات وأطر العمل  وثانياً، العمل المحلي نحو 

عالم والقطاع الخاص والنقابات العمالية والأوساط الأكاديمية وأصحاب  المحلية، وثالثاً، عمل الأفراد، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإ
المصلحة الآخرون الذين يتحدون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.9

قليمية والوطنية الدعم الالزم إلى الدول  م مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خالل عمله على الأصعدة العالمية والإ يُقدِّ

المجتمع  التعاون مع منظمات  الشراكات وتعزيز  إقامة  المختلفة. من خالل  المستدامة  التنمية  أهداف  بموجب  أهدافها  تحقيق  الأعضاء في 

الدولي، وييسر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تبادل المعارف والبيانات وأفضل الممارسات لتمكين إجراء حوارات واسعة 

النطاق من أجل النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
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2030 لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  الأمم  خطة  ي 
�ف الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة 

أهداف التنمية المستدامة والغايات المتعلقة بمهام مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة10

ية  وس نقص المناعة الب�ش هدف التنمية المستدامة رقم 3، الغاية 3.3: تؤدي إىل زيادة الوصول إىل خدمات الوقاية من ف�ي
ن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والسجناء. ن له ب�ي والحصول عىل العالج والرعاية المناسب�ي

ي ذلك تعاطي المواد المخدرة 
هدف التنمية المستدامة رقم 3، الغاية 3.5: تعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات والعالج منها، بما �ن

وتناول الكحول عىل نحو ي�ن بالصحة.

ن الأسواق والمؤسسات المالية العالمية والأقاليمية ورصدها، إىل جانب  هدف التنمية المستدامة رقم 10، الغاية 10.5: تحس�ي
تعزيز تنفيذ هذه التنظيمات.

ي 
هدف التنمية المستدامة رقم 10، الغاية 10.7: تيس�ي الهجرة وتنقل الأشخاص عىل نحو مرتَّب وآمن ومنتظم ومسؤول، بما �ن

دارة. ي تتسم بحسن الإ
ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها ال�ت

ي كل مكان.
ن ضد جميع النساء والفتيات �ن هدف التنمية المستدامة رقم 5، الغاية 5.1: وضع حد لجميع أشكال التمي�ي

ن العام  ي المجال�ي
هدف التنمية المستدامة رقم 5، الغاية 5.2: القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات �ن

ي ذلك التجار والستغالل الجنسي وغ�ي ذلك من أشكال العنف.
والخاص، بما �ن

ال مع تكافؤ الفرص المتوفرة لهن للقيادة عىل  اك النساء بشكل كامل وفعَّ هدف التنمية المستدامة رقم 5، الغاية 5.5: ضمان إ�ش
ي الحياة القتصادية والسياسية والعامة.

جميع مستويات اتخاذ القرار �ن

ي 
هدف التنمية المستدامة رقم 8، المؤ�ش 8.5: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوف�ي العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما �ن

ي القيمة، بحلول عام 2030.
عاقات وتكافؤ الأجر مقابل العمل المتساوي �ن ذلك الشباب والأشخاص أصحاب الإ

الة للقضاء عىل العمل الق�ي، ووضع حد لتجارة الرقيق  هدف التنمية المستدامة رقم 8، الغاية 8.7: اتخاذ تداب�ي عاجلة وفعَّ
ي الجيش واستغاللهم، 

ي ذلك تجنيد الأطفال �ن
الحديثة والجريمة المنظَّمة، وضمان حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال واستئصالها، بما �ن

وإنهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025.

ي ذلك 
هدف التنمية المستدامة رقم 8، الغاية 8.8: حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجميع العمال، بما �ن

ي وظائف غ�ي مستقرة.
العمالة الوافدة، وخاصة الوافدات، وأولئك الذين يعملون �ن
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ي والطبيعي للمنطقة وصونه.
اث الثقا�ن هدف التنمية المستدامة رقم 11، الغاية 11.4: تعزيز الجهود الرامية إىل حماية ال�ت

وع لالأنواع المحمية من النباتات  هدف التنمية المستدامة رقم 15، الغاية 15.7: اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للصيد غ�ي الم�ش
ي العرض والطلب عىل حد سواء. وعة، عىل مستو�ي ية غ�ي الم�ش والحيوانات والتجار بها، والتصدي لمنتجات الأحياء ال�ب

وع لالأنواع  هدف التنمية المستدامة رقم 15، الغاية C.15: تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إىل مكافحة الصيد غ�ي الم�ش
ي ذلك من خالل زيادة قدرة المجتمعات المحلية عىل السعي إىل الحصول عىل فرص مستدامة لكسب 

المحمية والتجار بها، بما �ن
العيش.

ي كل مكان.
هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.1: الحد من جميع أشكال العنف بشكل كب�ي وما يتصل به من معدلت الوفيات �ن

ساءة المعاملة والستغالل والتجار وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم. هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.2: وضع حد لإ

ي والدوىلي وضمان حصول الجميع عىل العدالة.
هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.3: تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوط�ن

وعة من الأموال والأسلحة، وتعزيز  هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.4: الحد بشكل كب�ي من التدفقات غ�ي الم�ش
داد الأصول الم�وقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظَّمة. اس�ت

هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.5: الحد بشكل فعىلي من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.

الة وخاضعة للمساءلة وشفافة عىل جميع المستويات. هدف التنمية المستدامة رقم 16، المؤ�ش 16.6: تطوير مؤسسات فعَّ

هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.7: ضمان اتخاذ قرارات تراعي الحتياجات وشاملة للجميع وتشاركية وتمثيلية عىل 
جميع المستويات.

ي مؤسسات الحوكمة داخل 
هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.8: توسيع مشاركة البلدان النامية وتعزيز وجودها �ن

المنطقة.

ي ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030.
هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.9: توف�ي هوية قانونية للجميع، بما �ن

هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية 16.10: ضمان وصول الجمهور إىل المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً 
يعات الوطنية والتفاقيات الدولية. للت�ش

 ، ي ذلك من خالل التعاون الدوىلي
هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية A. 16: تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بما �ن

رهاب والجريمة. ي البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإ
وذلك لبناء القدرات عىل جميع المستويات، وخاصة �ن

ية وإنفاذها لتحقيق التنمية المستدامة. ن ن والسياسات غ�ي التمي�ي هدف التنمية المستدامة رقم 16، الغاية B. 16: تعزيز القوان�ي
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2030 لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  الأمم  خطة  ي 
�ف الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة 

وعة،  ي محاربة الجريمة والمخدرات غ�ي الم�ش
ي بالمخدرات والجريمة، بوصفه إحدى الجهات الرائدة عالمياً �ن

يسهم مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي تحقيق الهدف رقم 16 الذي يهدف إىل تعزيز إقامة مجتمعات مسالمة تشمل الجميع وإتاحة حصول الجميع عىل العدالة وبناء مؤسسات 
�ن

د مكتب الأمم المتحدة  الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع المستويات. وبغرض تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة، يزوِّ فعَّ

بالعدالة  المعنية  مؤسساتها  كفاءات  لتعزيز  الالزمة  والتشغيلية  والتحليلية  دارية  الإ بالمساعدة  الأعضاء  الدول  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن

ي بالمخدرات والجريمة بقاعدة 
ي تتناول الجريمة والفساد. يحتفظ مكتب الأمم المتحدة المع�ن

الجنائية وإنصافها وشفافيتها، وخاصة تلك ال�ت

ي عام 
ِت �ن

ن عىل الصعيد العالمي عن جرائم القتل ح�ت الآن، دراسة نُ�ش بيانات حول الإحصاءات المتعلقة بجرائم القتل، كما أنه قد ن�ش دراست�ي

ي بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بمنع العنف 
ي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي عام 2013. تسهم أيضاً الأنشطة ال�ت
2011 وأخرى �ن

ضافة إىل العمل المتعلق بالوقاية من المخدرات  ضد المرأة والتصدي له )الُمشار إليه ضمن الهدف 5( والعنف ضد الأطفال )الغاية 16.2( بالإ

ي تحقيق الغاية 16.1.
والعالج منها )الهدف 3( �ن

ي بالمخدرات والجريمة البلدان عىل كشف الحجم 
ن 16.2 و16.3، يساعد مكتب الأمم المتحدة المع�ن ومن خالل سعيه وراء تحقيق الغايت�ي

ي منع 
ي ذلك الستغالل الجنسي لالأطفال واستغاللهم كأيٍد عاملة. ومن خالل عمله عىل الصعيد العالمي المتمثِّل �ن

تجار بالأشخاص بما �ن الفعىلي لالإ

كة مع التحاد  ي مبادرة مش�ت
ي بالمخدرات والجريمة، �ن

م مكتب الأمم المتحدة المع�ن التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتصدي لذلك، يُقدِّ

اكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، مساعدة شاملة إىل السلطات الحكومية المعنية  ي يتم تنفيذها بال�ش الأورو�ب

. ن ِب�ي ي وضحايا التجار والمهاجرين الُمهرَّ
ومنظمات المجتمع المد�ن

وعة من الأموال  التدفقات غ�ي الم�ش نمت الدول الأعضاء بأن تحد بشكل كب�ي من  ال�ت التنمية المستدامة،  16.4 من أهداف  الغاية  مع اعتماد 

ي بالمخدرات والجريمة الدول الأعضاء بمجموعة كاملة 
د مكتب الأمم المتحدة المع�ن والأسلحة بحلول عام 2030. وتحقيقاً لهذه الغاية، يزوِّ

وتمويل  الأموال  غسيل  ي 
�ن التحقيق  ي 

�ن الوطنية  الوكالت  قدرات  وتنمية  الأموال  غسيل  لمكافحة  القانونية  الأطر  لتعزيز  الالزمة  الأدوات  من 

وعة،  داد الأصول الم�وقة. ولقياس مستوى الحد من تدفقات الأسلحة النارية غ�ي الم�ش وعة واس�ت رهاب وتعطيل التدفقات المالية غ�ي الم�ش الإ

وعة الذي يُشكِّل أداة ذات غرض مزدوج  ي بالمخدرات والجريمة استبياناً يتعلق بتدفقات الأسلحة غ�ي الم�ش
وَضَع مكتب الأمم المتحدة المع�ن

الوطنية واتجاهاتها  الحدود  النارية ع�ب  بالأسلحة  ي تحديد هوية تدفقات التجار 
الأول �ن يتمثَّل الغرض   - العالم  البيانات عىل مستوى  لجمع 

ي دعم رصد مؤ�ش هدف التنمية المستدامة 16.4.2.11 أصبح الستبيان أداة قيِّمة تساعد السلطات الوطنية 
وأنماطها، ويتمثَّل الغرض الآخر �ن

النارية وتعزيز تبادل المعلومات والستخدام التشغيىلي لبيانات  البيانات المتعلقة بالأسلحة  عىل تحديد التحديات وأفضل الممارسات لجمع 
الأسلحة النارية.12

تواصل  الآن،  ح�ت  الفساد  بمكافحة  قانوناً  الملزم  الوحيد  العالمي  الصك  وهي  الفساد،  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  بتنفيذ  امها  ن ال�ت ي 
و�ن

ي بالمخدرات والجريمة الدول الأطراف والدول 
الحكومات السعي إىل تحقيق الهدف الرئيسي للغاية 16.5. ويدعم مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي لوضع أنشطة مكافحة 
م التوجيه إىل المجتمع المد�ن ي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية، ويقدِّ

عة �ن الموقِّ

مجموعة   16.6 الغاية  من  ع  متوقَّ مثلما هو  المستويات  وشفافة عىل جميع  للمساءلة  الة وخاضعة  فعَّ مؤسسات  إنشاء  إنَّ  وتنفيذها.  الفساد 

ي بالمخدرات والجريمة لمكافحة الفساد. وتحقيقاً لهذه الغاية، يدعم مكتب الأمم 
ي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المع�ن

أخرى من الجهود ال�ت

ي تهدف إىل مكافحة الفساد عىل كافة 
اهة لتنفيذ الإصالحات ال�ت ن ي تعزز القدرة المؤسسية وال�ن

ي بالمخدرات والجريمة المبادرات ال�ت
المتحدة المع�ن

المستويات وكافة القطاعات.
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المورد الموصى به

ي بالمخدرات والجريمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
مكتب الأمم المتحدة المع�ن

والأمن،  السالم  وهي:  المتحدة  لالأمم  الثالثة  الأساسية  المحاور  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  مهام  تشمل 

تحقيق  أو  التنمية،  دون  من  السالم  تحقيق  يمكن  ل  بأنه   2030 عام  خطة  اف  اع�ت مع  تماماً  يتفق  ما  وهذا  نسان.  الإ وحقوق  والتنمية، 
ي الذي 

ن أهداف التنمية المستدامة الطابع التكامىلي للتنمية المستدامة والجهد التعاو�ن ن الصالت والروابط ب�ي التنمية من دون السالم. تُب�ي
.2030 لعام  المستدامة  التنمية  تحقيق خطة  أجل  بذله من  ن  يتع�ي

.1.2.1 هدف التنمية المستدامة رقم 17: تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين 

كاء  اكات أصحاب المصلحة المتعددين، وتوحيد الحكومات وال�ش اماً كامالً بتعزيز �ش ن ي بالمخدرات والجريمة ال�ت
نم مكتب الأمم المتحدة المع�ن يل�ت

ي هدف التنمية 
ح �ن ن معاً مثلما هو موضَّ ها من أصحاب المصلحة المعني�ي ي والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وغ�ي

ن والمجتمع المد�ن الدولي�ي

ي تعزيز أوجه 
�ن اكات القائمة واستكشاف أخرى جديدة. كما أنه يلعب دوراً مهماً  بقاء عىل ال�ش ص هذا الهدف لالإ 17. ويخصَّ المستدامة رقم 

التعاون لتحقيق الخطة الشاملة للتنمية المستدامة لعام 2030.13.

ي وضع جيد فيما يتعلق بعقد تحالفات مع أصحاب المصلحة المتعددين عىل الصعيد 
ي بالمخدرات والجريمة �ن

يُعد مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي تزيد الوعي وتدعو الدول الأعضاء لتوسيع نطاق الدعم وتعزيزه لمعالجة أخطر 
ماً بالتشجيع عىل حمالت التأييد ال�ت ن ، كما أنه ل يزال مل�ت الدوىلي

ي العالم.
المشكالت ذات الصلة بالجريمة والعدالة �ن

1

ل  ة من المجتمعات المدنية، وسهَّ اك مجموعة كب�ي ي بالمخدرات والجريمة عىل إ�ش
ع مكتب الأمم المتحدة المع�ن فيما يتعلق بالغاية 16.7، شجَّ

ي عملية اتخاذ قرار شاملة وشفافة وخاضعة للمساءلة بشأن المسائل المتعلقة بالجريمة والمخدرات عىل الصعيدين 
سهام �ن هذا الأمر؛ ومن ثَم الإ

الأمم  اتفاقية  زون عىل  يركِّ الذين  المتعددون  المصلحة  ها أصحاب  : ورش عمل يح�ن ي
يأ�ت ما  العمل  أمثلة هذا  قليمي. ومن ضمن  والإ الدوىلي 

ي تنفيذ آلية استعراض التفاقية. 
ها للمشاركة �ن ن ي وتجه�ي

ن منظمات المجتمع المد�ن ي تمك�ي
المتحدة لمكافحة الفساد، ويتمثَّل دور ورش العمل هذه �ن

تم التخطيط لعقد ورش عمل مماثلة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية.
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2030 لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  الأمم  خطة  ي 
�ف الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة 

ي بالمخدرات والجريمة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين عىل تحقيق أهداف 
ح هذا المنشور كيف يساعد مكتب الأمم المتحدة المع�ن يوضِّ

ي فيينا، بالنمسا. تعطي القصص 
قليمية والقطرية التابعة للمكتب إىل جانب المقر الرئيسي �ن التنمية المستدامة من خالل العمل الذي تؤديه المكاتب الإ

ي جميع أنحاء العالم.
وعاته ومبادراته �ن ي بالمخدرات والجريمة وم�ش

ي هذه الوثيقة لمحة �يعة عن برامج مكتب الأمم المتحدة المع�ن
الواردة �ن

: ي
يتوافر هذا المنشور عىل الرابط الآ�ت

ية فقط[ ن نجل�ي www.unodc.org/documents/SDGs/SDG_Brochure_FINAL_24-02-2020.pdf ]متوفر باللغة الإ

الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين في هدف التنمية المستدامة 17: »الشراكات لتحقيق األهداف«

اكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها  هدف التنمية المستدامة رقم 17، الغاية 17.16: تعزيز ال�ش
ات والتكنولوجيات والموارد المالية وتتبادلها، لدعم أهداف التنمية  ي تحشد المعارف والخ�ب

اكات أصحاب المصلحة المتعددين ال�ت ب�ش
ي جميع البلدان، وخاصة البلدان النامية.

المستدامة �ن

اكات  ن العام والخاص و�ش ن القطاع�ي اكات ب�ي اكات العامة وال�ش هدف التنمية المستدامة رقم 17، الغاية 17.17: تشجيع ال�ش
اكات. اتيجيات توف�ي الموارد لل�ش الة، وذلك بالستناد إىل التجارب وإس�ت ي الفعَّ

المجتمع المد�ن

http://www.unodc.org/documents/SDGs/SDG_Brochure_FINAL_24-02-2020.pdf
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.2.1

.2.2

أصحاب المصلحة غير الحكوميين

منظمة المجتمع المدني

تتلقى  أو  حكومة  أي  مباشرة  تتبع  ل  منظمة  أو  فرد  أي  الحكوميين  غير  المصلحة  أصحاب  بمصطلح  يُقصد  هذه،  الأدوات  مجموعة  لأغراض 

توجيهات منها، ولكن تكون لديها مصلحة في عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عموماً وتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة 

منظمات  المنظَّمة هي  الجريمة  باتفاقية  المعنيون  الأساسيون  الحكوميين  غير  المصلحة  وأصحاب  بصفة خاصة.  بها  الملحقة  والبروتوكولت 

المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

يُشير دعم إشراك أصحاب المصلحة المتعددين، مثلما هو مفهوم من مجموعة الأدوات، إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة التي يستخدمها مكتب 

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان المساواة التشاركية والمساءلة والشفافية في إشراك أصحاب المصلحة غير الحكوميين في 

قامة حوار  تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها. يُسهل MSES بناء الثقة بين أصحاب المصلحة غير الحكوميين ويمثل أداًة لإ

، يعزز قدرة صاحب المصلحة  مفيد وشراكات ذات منفعة متبادلة. ويُعزز MSES الشعور بامتالك زمام الأمور بشأن النتائج المستهدفة ومن ثَمَّ

على تحقيق أهدافه.

ينبغي فهم مصطلح منظمة المجتمع المدني على أنه كيان يعمل بطريقة تختلف عن الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية أو الشركات. 

ونظراً إلى أنَّ منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير ربحية تعمل عادًة على إنشاء المنافع العامة وتوزيعها، وتتمتع عادًة بدرجة عالية من 
ثقة العامة.14

منظمات المجتمع المدني هي مصطلح عام. يمكن فهم مجموعة من المنظمات غير الربحية على أنها منظمة مجتمع مدني، بما في ذلك الكيانات 

الآتية:

المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية؛ 	

د )على سبيل المثال، في إطار الفساد: الشفافية، والمشتريات العامة وحماية المبلِّغين عن المخالفات،  	 المنظمات المعنية بموضوع محدَّ

والمساءلة(؛

التحالفات والشبكات )حقوق المرأة، وحقوق الأطفال والحقوق البيئية وجمعيات الضحايا/الناجين والناجيات(؛ 	

المجموعات المحلية )الشعوب الأصلية والأقليات(؛ 	

المنظمات الدينية )الكنائس والمجموعات الدينية(؛ 	

ضافة إلى الجمعيات المهنية، مثل: اتحادات الصحفيين ونقابات المحامين وجمعيات القضاة واتحادات  	 التحادات )النقابات العمالية بالإ

الطالب(؛

الحركات الجتماعية )حركات السالم وحركات الطالب والحركات المؤيدة للديموقراطية(.15 	



23

الأساسية المفاهيم 

مؤتمر األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

ع يضم  يُعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أكبر تجمُّ

مختلف الأطياف من صانعي السياسات والممارسين والأوساط الأكاديمية 

والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني في مجال منع الجريمة 

والعدالة الجنائية. وينعقد هذا المؤتمر كل خمسة أعوام منذ عام 1955 في 

أماكن مختلفة من العالم، ويتناول مجموعة ضخمة من الموضوعات.

ر المؤتمر منتدى من أجل: )أ( تبادل الآراء بين الدول منذ نشأته، وفَّ

والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأفراد الخبراء الذين يمثِّلون 

صات، و)ب( تبادل الخبرات في مجالت البحث  مختلف المهن والتخصُّ

ووضع القوانين والسياسات، و)ج( تحديد التجاهات والقضايا الناشئة في 

مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

تعمل اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمنزلة هيئة تحضيرية 

وتنفيذية للمؤتمر. تُنقل التصريحات التي تعتمدها المؤتمرات من خالل 

اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمجلس القتصادي 

قرارها. والجتماعي إلى الجمعية العامة لالأمم المتحدة لإ

تكون للمؤتمر عادًة أجزاء رسمية وغير رسمية. تجري وقائع الجزء الرسمي في 

الجلسات العامة وداخل لجنتين تنعقدان بالتوازي مع الجلسة العامة.

ويتكون الجزء غير الرسمي من عدد كبير مما يُعرف بالجتماعات الجانبية 

المفتوحة لمشاركة أصحاب المصلحة غير الحكوميين.

 

1955 – مؤتمر جنيف 

1960 – مؤتمر لندن 

1965 – مؤتمر ستوكهولم 

1970 – مؤتمر كيوتو 

1975 – مؤتمر جنيف 

1980 – مؤتمر كاراكاس 

1985 – مؤتمر ميلنو 

1990 – مؤتمر هافانا 

1995 – مؤتمر القاهرة 

2000 – مؤتمر فيينا 

2005 – مؤتمر بانكوك 

2010 – مؤتمر سلفادور 

2015 – مؤتمر الدوحة 

2020 – مؤتمر كيوتو17

مزيد من المعلومات
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تلعب منظمات المجتمع المدني عدة أدوار مهمة. وفي دورها الستشاري، تشارك منظمات المجتمع المدني خبراتها فيما يتعلق بالقضايا ذات 

م إشرافاً وتحمل الحكومات المسؤولية أمام مواطنيها. وأخيراً، لدى هذه  الهتمام الجماهيري والتي تصب في مصلحة الجمهور. كما أنها تُقدِّ

المنظمات أيضاً وظيفة خدمية عندما تشارك في تقديم الخدمات الجتماعية التي تُدار بشكل مستقل أو بالنيابة عن الحكومة.

ر مصطلح المنظمة غير الحكومية على نطاق أضيق. تُشير المنظمة غير الحكومية إلى مجموعات تطوعية غير ربحية من المواطنين المنظَّمين  يفسَّ

على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي. ولغرض مجموعة الأدوات هذه، ينبغي فهم المنظمات غير الحكومية على أنها تشير إلى فئات 

المنظمات المذكورة في القاعدة 17 )»مشاركة المنظمات غير الحكومية«( من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية )يُشار إليها من الآن فصاعداً باسم »النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظَّمة عبر الوطنية«(.

أقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شراكة لفترة طويلة مع منظمات المجتمع الدولي في مجال وضع السياسات وفي مجال 

قليمية والوطنية. ويمكن لمنظمات المجتمع الدولي المشاركة في أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني  تنفيذ برامجها ومشروعاتها العالمية والإ

بالمخدرات والجريمة من خالل:

داريتين - اللجنة المعنية بالمخدرات ولجنة منع الجريمة  	 دعم مهام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعمل الهيئتين الإ

والعدالة الجنائية؛

الستعانة بالتجارب الشعبية والمعلومات المهمة التي ترجع إلى المناسبات الأساسية التي تهم منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الدول  	

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، 

ضافة إلى المناسبات الأخرى التي ينظِّمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مثل: مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة  بالإ

والعدالة الجنائية؛

والتشجيع على الحوار وتسهيله بين أصحاب المصلحة المعنيين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.16 	

ن من المعلمين والمتعلمين يستهدف تعزيز البتكار ومشاركة المعرفة العلمية وتطبيقها. ل  ينبغي فهم الأوساط الأكاديمية على أنها مجتمع يتكوَّ

كاديمية على الجامعات والكليات، مثل: مؤسسات التعليم العالي، فحسب، بل تتضمن أيضاً مؤسسات التعليم الثانوي  يقتصر تمثيل الأوساط الأ

والبتدائي.

إنَّ أعضاء المجتمع الأكاديمي من العناصر الأساسية لعمل الأمم المتحدة؛ نظراً إلى تمتعهم بخبرات علمية إلى جانب تمكنهم من نقل قاعدة 

ع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على البحث العلمي المستقل وإنتاج المعرفة وحل المشكالت،  المعارف في المنظمة. يشجِّ

م العلمي على نطاق أوسع لتحقيق الفائدة للجميع. إلى جانب تشكيل مالمح المجتمعات المستوحاة من الُتقدُّ

المحوري  الدور  د من جديد على  أكَّ الذي   2015 بالجريمة في قطر في عام  المعني  المتحدة  الأمم  الدوحة في مؤتمر  اعتماد إعالن  وعقب 

ز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جهوده المبذولة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة  للتعليم في مجال العدالة الجنائية،18 عزَّ

القانون من خالل الأنشطة التعليمية المصممة للمراحل الأساسية والثانوية والتعليم العالي.19 كما دعم شبكة متنوعة ونابضة بالحياة من الطالب 

األوساط األكاديمية2.3.
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كاديميين والعلماء والباحثين والمراكز الفكرية ومؤسسات التعليم العالي والتعليم المستمر والجمعيات التعليمية، التي تمثِّل تنوعاً عالمياً  والأ

صات. في المناطق وثروة موضوعية من التخصُّ

يتألف القطاع الخاص من شركات ومؤسسات يمتلكها أفراد أو مجموعات خاصة. وقد تأسست بنية تحقيق الأرباح.

هة إلى تحقيق الربح هي أمر أساسي في العمليات التي تقوم بها الشركات، فقد  على الرغم من الحقيقة التي تفيد بأنَّ المصلحة الخاصة الموجَّ

سهام في المجتمعات أو الحد من التأثير السلبي في عملياتهم. تم الترويج لفكرة المسؤولية  ل المسؤولية الأخالقية والإ يختار القطاع الخاص تحمُّ

الخيرية  وإسهاماته  الخاص  القطاع  في  الذاتي  التنظيم  تسهيل  أجل  من  الدولية  المنظمات  من خالل  واسع  نطاق  على  للشركات  الجتماعية 

د المادة 31)2()أ( من اتفاقية الجريمة المنظَّمة على أهمية »تعزيز التعاون بين وكالت إنفاذ القانون أو أعضاء  نسانية في المجتمعات. تؤكِّ والإ

النيابة العامة والكيانات الخاصة المعنية، بما في ذلك الصناعة«. في الفقرة 2)ب(، تَحث الدول الأعضاء على تعزيز »وضع معايير وإجراءات 

ضافة إلى مدونات قواعد السلوك للمهن ذات الصلة«. بقصد حماية سالمة الكيانات العامة والخاصة المعنية، بالإ

حظيت الشراكات بين القطاعين العام والخاص بدور أبرز في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وفي الواقع، يُعد إدراج القطاع 

الخاص عنصراً حاسماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبشكل أكثر تحديداً، تعزز الخطة رؤية العالم الذي تعمل فيه جميع تدفقات رأس 
المال على النهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.20

القطاع الخاص2.4.
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إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، المعتمدة بقرار الجمعية العامة 55 /25 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/

نوفمبر 2000، هي الصك الدولي الأساسي في مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. وقد فتحت الدول الأعضاء باب التوقيع على التفاقية 

في مؤتمر سياسي رفيع المستوى انعقد لذلك الغرض في باليرمو بإيطاليا في الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، ودخلت حيز 

النفاذ بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2003.

حة والتسميات  ر الحدود والأسماء الموضَّ ملحوظة 2: ل تعبِّ
المستخدمة على هذه الخريطة عن أي تأييد رسمي أو قبول من جانب 

الأمم المتحدة.

ملحظة 1: تشتمل قائمة الدول الأطراف على 185 من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة وجزر كوك والكرسي الرسولي ونييوي 

ودولة فلسطين والتحاد الأوروبي.

UNTOC
عة: 147 بدءاً من 1 حزيران/يونيه 2020 الأطراف: 190، الدول الموقِّ

الداللة3.1.
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  إىل  مقدمة 

الخريطة 1

حالة التوقيع والتصديق في اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية

دة للجريمة المنظَّمة: تُستكمل اتفاقية الجريمة المنظَّمة بثالثة بروتوكولت21 تستهدف مجالت ومظاهر محدَّ

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال )اطَّلع على القسم 4.1. من مجموعة الأدوات(؛ 	

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو )اطَّلع على القسم 4.2. من مجموعة الأدوات(؛ 	

ناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة )اطَّلع على القسم 4.3. من مجموعة الأدوات(. 	 بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّ

وفي الأعوام الالحقة لعتماد اتفاقية الجريمة المنظَّمة، تزايد عدد الدول التي أصبحت أطرافاً فيها. وحتى الآن، توشك اتفاقية الجريمة  	
ق نسبة النضمام العالمي من خالل وصول عدد الدول الأطراف فيها إلى 190 دولة )بدءاً من حزيران/يونيه 2020(. 22 المنظَّمة أن تحقِّ

الدول الأطراف

عة الدول الموقِّ

ل توجد بيانات

ع على اتفاقية الأمم المتحدة  البلدان التي لم توقِّ
ق عليها لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية أو تُصدِّ
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تمثِّل اتفاقية الجريمة المنظَّمة خطوة رئيسة للمضي قدماً في مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. كما أنها تعكس اعتراف الدول الأعضاء 

لتلك  الدولي للتصدي  التعاون  إلى تعزيز  الحاجة  المنظَّمة، وتبرز  الجريمة  التي تقوم بها جماعات  الأنشطة  التي تسببها  المشكالت  بخطورة 

ق على اتفاقية الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل مكافحة الجريمة المنظَّمة  الأنشطة. تلتزم الدول التي تُصدِّ

عبر الوطنية بما في ذلك، على سبيل المثال ل الحصر، ما يأتي: )أ( ارتكاب جرائم جنائية منظَّمة )المشاركة في إحدى الجماعات الإجرامية المنظَّمة 

وغسيل الأموال والفساد وعرقلة سير العدالة(،

و)ب( دعم التعاون في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وإنفاذ القانون، و)ج( توفير التدريب والمساعدة الفنية الالزمة 

لتطوير القدرات التي تحتاج إليها السلطات الوطنية وتحسينها.

ق عليها توافق على اللتزام بأحكامها واتخاذ الإجراءات الضرورية الالزمة  إنَّ اتفاقية الجريمة المنظَّمة ملزمة قانوناً، ما يعني أنَّ الدول التي تُصدِّ

لضمان تنفيذ اللتزامات المطلوبة منها بموجب التفاقية.

شارة إلى أنه على الرغم من أنَّ اتفاقية الجريمة المنظَّمة تتناول صراحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، فإنَّ التفاقية تقتضي من  ومن المهم الإ

جميع الدول الأطراف تجريم سلوك معيَّن حتى إذا لم يتوافر العنصر عبر الوطني 23 أو جماعة إجرامية منظَّمة متورطة في ذلك. وبموجب 

المادة 34)2(، يجب تحديد الجرائم الُمجرَّمة وفقاً للمواد 5 و6 و8 و23 في القانون المحلي لجميع الدول الأطراف بصرف النظر عن الطبيعة 

عبر الوطنية أو ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة في هذه الجرائم، وكانت من العناصر الرئيسة في تنفيذها، )باستثناء جريمة المشاركة في جماعة 

* يقتصر استعراض هذه المواد على أولئك الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظَّمة التي ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المادة 24. حماية الشهود

المادة 25. مساعدة الضحايا وحمايتهم
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المادة 10. مسؤولية الأشخاص العتباريين 

المادة 15. الختصاص

المادة 23. تجريم عرقلة سير العدالة

اتفاقية الجريمة 

المنظَّمة

مجموعة تتعلق بإجراءات المنع والمساعدة الفنية 

جراءات والحماية وغيرها من الإ
مجموعة تتعلق بالتجريم والختصاص

التنفيذ3.2.
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إجرامية منظَّمة كما في المادة 5(.24 وبمعنى آخر، يجب أن ينطبق التجريم بالقدر نفسه على الجرائم المحلية والجرائم عبر الوطنية التي ترتكبها 

جماعة إجرامية منظَّمة أو فرد وحده.

الموجودة.  القوانين  على  تعديالت  إدخال  أو  موجودة  قوانين  أو  جديدة  قوانين  خالل  من  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  بتنفيذ  الضطالع  يجوز 

ذ الشروط الواردة في التفاقية، سواء أكانت مستندة إلى القوانين السابقة أم القوانين المنشأة حديثاً، غالباً  ستتطابق الجرائم المحلية التي تنفِّ

مع الجرائم المشمولة في التفاقية من حيث الأسماء والمصطلحات المستخدمة، ولكن هذا ليس ضرورياً.

في هذا القسم، استحِدثت اتفاقية الجريمة المنظَّمة إلى جانب مجموعة المواد الأربعة الآتية:

مجموعة تتعلق بالتجريم والختصاص؛ 	

مجموعة تتعلق بالمنع والمساعدة الفنية وإجراءات الحماية وغيرها من الإجراءات؛ 	

مجموعة تتعلق بإنفاذ القانون والنظام القضائي؛ 	

مجموعة تتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة. 	

يعكس نهج المجموعات هذا هيكل آلية الستعراض التي نوِقشت بالتفصيل في الجزء 6 من مجموعة الأدوات.

المادة 7. إجراءات مكافحة غسيل الأموال 

المادة 11. المالحقة القضائية والفصل في النزاعات والجزاءات 

المادة 19. التحقيقات المشتركة

المادة 20. أساليب التحري الخاصة 

المادة 22. إنشاء سجل جنائي 

المادة 26. إجراءات تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 

المادة 27. التعاون في مجال إنفاذ القانون

الجريمة  طبيعة  عن  وتحليلها  وتبادلها  المعلومات  جمع   .28 المادة 

المنظَّمة

المادة 12. المصادرة والحجر

المادة 13. التعاون الدولي لأغراض المصادرة

المادة 14. التخلص من عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة

المادة 16. تسليم المجرمين

المادة 17. نقل الأشخاص المحكوم عليهم

المادة 18. المساعدة القانونية المتبادلة

المادة 21. نقل الإجراءات الجنائية

مجموعة تتعلق بإنفاذ القانون والنظام القضائي
مجموعة تتعلق بالتعاون الدولي والنظام القضائي 

والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة

مجموعات المواد الالزمة لغرض آلية االستعرا3.3.
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1-3-3 مجموعة المواد المتعلقة بالتجريم واالختصاص )المواد 2 و5 و6 و8 و9 و10 و15 و23(

استخدام المصطلحات )المادة 2(

ي ينبغي للدول مواجهتها عند صياغة اتفاقية الجريمة المنظَّمة هو التعريف الأمثل للجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. أصبح 
كانت القضية الأوىل ال�ت

دة من شأنها أن تكون ممارسة ل طائل منها.25 تتكيَّف الجماعات الإجرامية  جلياً عىل الفور أنَّ محاولة توف�ي تعريف شامل لهذه الظاهرة المعقَّ

، فإنَّ أي محاولة لوضع  وعة المتوفرة. ومن ثَمَّ ِّ أنشطتها عىل أساس تحليل نسبة التكلفة إىل الفائدة للفرص غ�ي الم�ش ات وتُغ�ي المنظَّمة مع التغي�ي

ي المادة 2 
قائمة تتضمن جميع الأنشطة الإجرامية المنظَّمة ع�ب الوطنية من شأنها أن تحد إىل حد كب�ي من الوصول المحتمل إىل التفاقية. و�ن

لت الدول وضع تعريف مرن للجريمة المنظَّمة يستند إىل أربعة معاي�ي )المادة 2)أ((: )"استخدام المصطلحات"( فضَّ

بة تتألف من ثالثة أشخاص أو أكثر؛ 	 مجموعة مركَّ

توجد المجموعة لفترة من الزمن؛ 	

تعمل المجموعة بشكل متعاون بهدف ارتكاب جريمة خطيرة واحدة على الأقل؛ 	

الغرض منه هو الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 	

ها من المنافع المادية هو استبعاد المجموعات ذات الدوافع السياسية أو الجتماعية تماماً. ومع  شارة إىل المنفعة المالية أو غ�ي كان القصد من الإ

ها من المنافع المادية هو ضمان الحصول عىل أك�ش من الفوائد المالية. ينبغي أل يقت� تفس�ي  `لك، كان المقصود من المنفعة المالية أو غ�ي

ها من المنافع المادية عىل المكاسب المالية أو النقدية، ويجوز أيضاً أن يتضمن منافع مادية أخرى. المنفعة المالية أو غ�ي

بة بمعناه الشامل، لكي يتضمن مجموعات ذات هيكل هرمي أو ُمتَقن، بالإضافة إىل مجموعات غ�ي هرمية لم  يُسَتخدم مصطلح المجموعة المركَّ

ي من أجل ارتكاب جريمة 
بة" بأنها مجموعة ل تشكَّل بشكل عشوا�أ د فيها أدوار أعضاء المجموعة رسمياً. تعرِّف المادة 2)ج( "المجموعة المركَّ تُحدَّ

عىل الفور، كما أنها ل تحتاج إىل تحديد أدوار أعضائها بشكل رسمي أو استمرار عضويتها أو وجود هيكل متطور لها".

لزامية المتطلبات الإ
)اللتزام باتخاذ الإجراءات التشريعية أو غيرها من الإجراءات(

أو »تسعى إلى ذلك«
)الإجراءات التي قد ترغب الدول الأطراف في النظر فيها(

أو »تسعى إلى ذلك«
ق من توافق هذا الإجراء  )يتم حث الدول الأطراف على النظر في اعتماد إجراء معيَّن وبذل جهد حقيقي للتحقُّ

مع النظام القانوني الداخلي(

الدول  جميع  تعتمد  أن  »يجب 

الأطراف«

الأطراف  الدول  لجميع  »يجوز 

اعتماد/النظر في«

الدول  جميع  تنظر  أن  “يجب 

المتطلبات  اعتماد”  في  الأطراف 

الختيارية
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اً عىل إدراجه وتعريفه بأنه »سلوك يُشكِّل جريمة  ي أثناء مفاوضات إبرام التفاقية. تم التفاق أخ�ي
ة بإسهاب �ن تمت مناقشة مفهوم الجريمة الخط�ي

جنائية يعاَقب عليها بالحرمان من الحرية مدة ل تقل عن أربعة أعوام أو بعقوبة أشد« )المادة 2)ب((.

ي جماعة إجرامية منظَّمة )المادة 5(
تجريم المشاركة �ن

ي جماعة إجرامية منظَّمة، وتعكس التقاليد القانونية 
ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة من الدول الأطراف تجريم المشاركة �ن

تتطلب المادة 5 الواردة �ن

ي 
ي الغالب �ن

ي النظم القانونية العامة، و«العصابة الإجرامية«، الُمسَتخدم �ن
المختلفة عن طريق إدراج كل من مفهومي »التآمر«، الموجود عادًة �ن

ايدة عىل السالمة العامة  ن ي جماعة إجرامية منظَّمة إىل استهداف المخاطر الم�ت
البلدان ذات التقاليد القانونية الَمدنية. يهدف تجريم المشاركة �ن

ي تُمثِّلها الجماعات الإجرامية المنظَّمة.
ال�ت

ي الفقرة الفرعية 1 )أ( من المادة 5:
وتجد الجريمة القائمة عىل مفهوم التآمر أساسها �ن

ة بالحصول عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى،  ة أو غ�ي مبا�ش ة لغرض له صلة مبا�ش التفاق مع شخص آخر أو أك�ش عىل ارتكاب جريمة خط�ي

ن لتعزيز التفاق أو تورط جماعة إجرامية منظَّمة. ط القانون الداخىلي ذلك، عىل فعل يقوم به أحد المشارك�ي وينطوي، حيثما يش�ت

ها من المنافع المادية. إنَّ العنارص الرئيسة لهذا الحكم الوارد هي التفاق عىل ارتكاب جريمة لغرض الحصول عىل منفعة مالية أو غ�ي

ي الفقرة الفرعية 1)أ()2( من المادة 5:
هذا وتُدرج الجريمة القائمة عىل مفهوم العصابة الإجرامية �ن

: ي
سلوك من شخص ما، عىل دراية بالهدف والنشاط الإجرامي العام لجماعة إجرامية منظَّمة أو نيتها ارتكاب الجرائم المعنية، يؤدي دوراً نشطاً فيما يأ�ت

أ. الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظَّمة؛

ح أعاله. ي تحقيق الهدف الإجرامي الموضَّ
ي تقوم بها الجماعة الإجرامية المنظَّمة، مع علمه بأنَّ مشاركته ستسهم �ن

ب. الأنشطة الأخرى ال�ت

بالجماعات  المتعمدة  سهامات  الإ الجنائية بشأن  المسؤولية  يربط  المادة 5 نموذجاً  1)أ()2( من  الفرعية  الفقرة  إىل  ي تستند 
ال�ت الجريمة  تعتمد 

ي هذه الفقرة الفرعية إىل أنَّ المتهم يجب أن يكون إما:
الإجرامية المنظَّمة، وليس السعي وراء تنفيذ خطة أو اتفاق سابق. وتقت�ن

ي ارتكاب الجرائم؛
ي أنشطة الجماعة الإجرامية المنظَّمة وهو عىل علم بأهداف الجماعة ونشاطها الإجرامي العام أو نيتها �ن

أ. مشاركاً �ن

ي ارتكاب جرائم.
ي أنشطة أخرى للجماعة الإجرامية المنظَّمة وهو يعلم أنه يعزِّز أهدافها وعىل دراية بها ونشاطها الإجرامي العام أو نيتها �ن

ب. مشاركاً �ن

تجريم غسل عائدات الجرائم )المادة. 6(

التفاقية.  ي 
�ن المشمولة  والجرائم  ة  الخط�ي الجرائم  يشمل جميع  بحيث  الأموال  تجريم غسيل  تطبيق  نطاق  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  توسع 

ن من السلوك، عند ارتكاب الجريمة عمداً: ن عىل الدول الأطراف تجريم نوع�ي بموجب المادة 6، يتع�ي

أ. تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات من الجرائم وبقصد إخفاء أصلها أو مساعدة شخص آخر عىل التهرُّب من العواقب القانونية 

لأفعالهم )المادة 6)1()أ()1((؛ ب. إخفاء الممتلكات أو إنكارها، مع العلم بأنها عائدات من الجرائم )المادة 6)1()أ()2((.

ن آخرين من السلوك، عند  ، تجريم نوع�ي ي المحىلي
ي المادة 6 أيضاً من الدول الأطراف، مع مراعاة المفاهيم الأساسية لنظامها القانو�ن

تقت�ن

ارتكاب جريمة عمداً:
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;))i()ي وقت التسلُّم( بأنها عائدات من الجريمة )المادة 6)1()ب
أ. اقتناء الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم )�ن

ي ارتكاب أي من جرائم غسيل الأموال، أو التواطؤ أو التآمر عىل ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض عىل ذلك وتسهيله 
ب. المشاركة �ن

وإسداء المشورة بشأنه )المادة. 6)1()ب()2((.

تجريم الفساد )المادة 9-8(

ي حد 
ي تُفيد بأنَّ الفساد �ن

، ويرجع ذلك إىل حد كب�ي إىل الحقيقة ال�ت ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة موضع نقاش كب�ي
كان الحكم المتعلق بالفساد �ن

ق بها الجماعات الإجرامية المنظَّمة الهياكل السياسية والقتصادية  ي تخ�ت
د للغاية. ونظراً إىل أنَّ إحدى الطرق ال�ت ذاته قضية ذات نطاق واسع ومعقَّ

ي نهاية المطاف 
وعة وإيقافها، فقد وافقت الدول الأطراف �ن ي جميع أنحاء العالم، ما يقلل من احتمالية اكتشاف الأنشطة غ�ي الم�ش

والجتماعية �ن
ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة ولكن مع إدراك أنَّ التفاقية لن تعاِلج المسألة بطريقة شاملة.26

عىل إدراج حكم يتعلق بالفساد �ن

ن  ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة من الدول الأطراف تجريم تقديم الرشاوى أو تسلمها من الموظف�ي
ي المادة 8 )»تجريم الفساد«( الواردة �ن

تقت�ن

ي تجريم هذا 
ي هذه المكاتب )المادة 8)3((، والنظر �ن

ي الجريمة �ن
يك �ن ن لديها )المادة 8 )1()أ()ب((، إىل جانب المشاركة ك�ش ن المحلي�ي العمومي�ي

ي دوىلي )المادة 8 )2((.
ي أو موظف مد�ن السلوك عندما يتعلق الأمر بموظف عمومي أجن�ب

ن عىل الدول الأطراف اتخاذها  ي يتع�ي
وط العامة المتعلقة بآليات مكافحة الفساد ال�ت تتضمن المادة 9 )»إجراءات مكافحة الفساد«( بعض ال�ش

ي 
الة �ن لتنفيذ التفاقية. عىل سبيل المثال، تتطلب من الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات الالزمة لضمان لجوء السلطات الداخلية إىل إجراءات فعَّ

ن سلطات مكافحة الفساد المحلية من الت�ف باستقاللية. ي ذلك تمك�ي
ن وكشف ذلك والمعاقبة عليه، بما �ن ن العمومي�ي سبيل منع فساد الموظف�ي

ن )المادة 10( مسؤولية الأشخاص العتباري�ي

كات أو الأعمال  تُرتكب الجريمة المنظَّمة بشكل متكرر من خالل الكيانات العتبارية، أو تحت غطائها. استخدمت الجماعات الإجرامية المنظَّمة ال�ش

الأساسي  بالدور  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  ف  تع�ت ة.  لرتكاب جرائم خط�ي ن  العتباري�ي الأشخاص  من  ها  غ�ي أو  ية  الخ�ي المنظمات  أو  التجارية 

دارية، وما يصاحبها من عقوبات، عىل  ط عىل الدول الأطراف إرساء المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإ ي هذا الصدد وتش�ت
ن �ن لالأشخاص العتباري�ي

ي تشملها بالتفاقية.
ي الجرائم ال�ت

ة تشمل جماعة إجرامية منظَّمة أو �ن ي جرائم خط�ي
ن الذين يشاركون �ن الأشخاص العتباري�ي

الختصاص )المادة 15(

ي واحد، ولكن قد تؤثر 
ي اختصاص قضا�أ

ن �ن ي أك�ش من دولة واحدة. من الوارد وجود المتهم�ي
تؤثر الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية بشكل متكرر �ن

د من عدم ترك أي جريمة من دون  ة حاجة إىل الحد من الثغرات القضائية أو القضاء عليها، مع التأكُّ ي اختصاصات قضائية أخرى. ثمَّ
جريمتهم �ن

ي تتورط فيها الجماعات الإجرامية 
ي الحالت ال�ت

ي تحكم تنفيذ التفاقية �ن
د المادة 15 مبادئ الوليات القضائية ال�ت عقاب أياً كان مكان حدوثها. تُحدِّ

ي تقع الجماعات فيها تحت نفوذها.
ي العديد من الدول ال�ت

�ن

ي 
ي عىل الجرائم المنصوص عليها �ن

د الدول الأطراف �يان الختصاص القضا�أ ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة أن تؤكِّ
ي المادة 15)1( الواردة �ن

تقت�ن

التفاقية عند ارتكابها:

قليمية«(؛ 	 قليم الموجودة فيه )»مبدأ الإ داخل الإ

على ظهر سفينة ترفع علم أحد الدول الأطراف )»مبدأ العلم«(؛ 	

لة بموجب القوانين المعمول بها في تلك الدولة )»مبدأ العلم«(. 	 على متن طائرة مسجَّ
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قليم الموجودة به تلك  ي تحدث خارج الإ
ي التفاقية ال�ت

ي الجرائم المشمولة �ن
ي للتحقيق �ن

يجب أيضاً عىل الدول الأطراف توىلي الختصاص القضا�أ

ي أي إقليم وحيثما ل تقوم الدول بتسليم ذلك المتهم بسبب أنه أحد رعاياها )المادة 15)3((.
الدول، وحيثما يوجد المتهم �ن

ي 
�ن المذكورة  الأربع  الجرائم  ي عىل 

القضا�أ اختصاصها  بتحديد �يان   ،)2(15 المادة  بموجب  منها  مطلوباً  ليس  ولكن  الطرف،  للدولة  يُسمح 

ح �يان الختصاص  ن فيها )المادة 15)2()أ((. بالمثل، يُق�ت التفاقية عند ارتكابها ضد أحد رعايا الدولة أو من ِقبل أحد رعاياها أو أحد المقيم�ي

ي التفاقية، عند ارتكابها خارج إقليم الدولة 
د �ن ي جماعة إجرامية منظَّمة أو غسيل الأموال، عىل النحو الُمحدَّ

ي جرائم المشاركة �ن
ي الُمباح �ن

القضا�أ

ي المادة 15)3( أيضاً أن تُقِيم الدول الأطراف اختصاصاً قضائياً عند رفض 
ن داخل إقليمها )المادة 15)2( )ج()د((. تقت�ن بهدف ارتكاب سلوك مع�ي

ي التفاقية لمجرد أنه أحد رعاياها.
تسليم مجرم بسبب ارتكابه جرائم مشمولة �ن

ي الجريمة نفسها أو تتحرى حولها، بهدف 
ق �ن ي تحقِّ

اً، تُلزم اتفاقية الجريمة المنظَّمة الدول الأطراف بالتشاور مع الدول الأطراف الأخرى ال�ت وأخ�ي

ي تتخذها )المادة 15 )5((.
تنسيق الإجراءات ال�ت

تجريم عرقلة س�ي العدالة )المادة 23(

ي الغالب 
تحافظ الجماعات الإجرامية المنظَّمة عىل دخلها وسلطتها ونفوذها، وتزيد ذلك، من خالل محاولة تقويض آليات العدالة. يتم اللجوء �ن

دلء بشهادة زور أو منع الشهود  ي تقديم أحد الأشخاص أدلة كاذبة أو الإ
إىل التهديدات والتخويف بالعنف لعرقلة س�ي العدالة، مثل: التسبب �ن

م وقول الحقيقة. من التقدُّ

 23 المادة  ي 
الجنائية. تق�ن العدالة  العدالة، وخاصة إجراءات  المنظَّمة لحماية نزاهة نظم  الجريمة  اتفاقية  ي 

العدالة« �ن أدِرجت »عرقلة س�ي 

ة غ�ي مستحقة أو عرضها أو منحها  ن هيب، أو التعهد بتقديم م�ي أن تقوم الدول الأطراف بتجريم استخدام القوة البدنية، أو التهديد أو ال�ت

ي تجريم استخدام القوة البدنية أو التهديدات أو 
دلء بالشهادة أو تقديم الأدلة. كما تق�ن ي الإ

دلء بشهادة زور أو التدخل �ن للتحريض عىل الإ

ي ممارسة الواجبات الرسمية من ِقبل موظف إنفاذ العدالة أو القانون.
هيب للتدخل �ن ال�ت

2-3-3 المجموعة المتعلقة بالوقاية والمساعدة الفنية وإجراءات الحماية وغيرها من اإلجراءات
 )المادة 24 و25 و29 و30 و31(

حماية الشهود والضحايا )المادة 25-24(

ي الجرائم 
ضافة إىل تقديم الدعم والحماية إىل الضحايا من الأمور المهمة لضمان نجاح التحقيق �ن الة للشهود بالإ إنَّ القدرة عىل توف�ي حماية فعَّ

ي ذلك تلك الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالجماعات الإجرامية المنظَّمة.
ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة ومالحقتها قضائياً، بما �ن

المشمولة �ن

، مثل:  ن ي القضايا الجنائية من النتقام أو التخويف المحتمل�ي
ي المادة 24 من التفاقية. ويهدف هذا البند إىل حماية الشهود �ن

يُدرج بند حماية الشهود �ن

دلء بشهاداتهم بطريقة تضمن سالمتهم )مثل: السماح للشهود  توف�ي الحماية البدنية لهم )عىل سبيل المثال، الأمن أو النتقال( ومطالبة الشهود بالإ

ي المحاكمة، وختم سجالت المحاكمة، واستخدام خاصية التمويه عىل الصوت أو إخفاء الوجه(.
دلء بشهاداتهم عن طريق الفيديو �ن بالإ

ح المادة 25 مجموعة من الإجراءات الالزمة لمساعدة ضحايا الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. يجب عىل الدول الأطراف اتخاذ إجراءات مالئمة  توضِّ

ي حالت تعرُّضهم للتهديد بالنتقام أو التخويف )المادة 25)1((، وإتاحة 
ي حدود إمكاناتها: وذلك لتوف�ي المساعدة والحماية لهم، خاصة �ن

�ن

ي أثناء الإجراءات الجنائية بما يتماسش مع 
ي الحسبان �ن

ار )المادة 25)2((، وإمكانية عرض آرائهم وأخذها �ن حصولهم عىل التعويض وج�ب الأرصن

القانون المحىلي وبما ل يخل بحقوق الدفاع )المادة 25)3((.
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التدريب والمساعدة الفنية )المادة 29(

ي بدء برامج تدريب خاصة 
، بالقدر الالزم، يتمثَّل �ن ي ام إيجا�ب ن ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة ال�ت

بموجب المادة 29، يقع عىل عاتق الدول الأطراف �ن

ي ذلك أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك 
ي سلطاتها المعنية بإنفاذ القانون، أو تطويرها أو تحسينها، بما �ن

ن �ن بالأفراد العامل�ي

ي التفاقية وكشفها والسيطرة عليها.
ن بمنع الجرائم المشمولة �ن ن المكَّلف�ي هم من الأفراد العامل�ي وغ�ي

مشاركة  تستهدف  امج  ال�ب وهذه  وتنفيذها،  والتدريب  بالبحث  تتعلق  برامج  تخطيط  عىل  بعضها  مساعدة  أيضاً  الأطراف  الدول  عىل  يجب 

المناقشات حول المشكالت  ن  التعاون وتحف�ي قليمية والدولية لتعزيز  الإ الدراسية  بالمؤتمرات والحلقات  ات والستعانة، عند القتضاء،  الخ�ب

ك. ذات الهتمام المش�ت

إجراءات أخرى: تنفيذ التفاقية من خلل التنمية القتصادية والمساعدة الفنية )المادة 30(

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
ي تعزيز قدرة البلدان النامية والبلدان ال�ت

سهام �ن ي التعاون الدوىلي والإ
ي هذه المادة من الدول الأطراف المشاركة �ن

تقت�ن

انتقالية عىل منع الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية ومكافحتها. قد تتضمن هذه الإجراءات تقديم المساعدة المادية والمالية )المادة 30)ب(( وتقديم 

المساعدة الفنية )المادة 30)ج((.

المنع )المادة 31(

ل بعض الإجراءات العملية  31 تُفصِّ المادة  بأكملها، فإنَّ  المنظَّمة  اتفاقية الجريمة  ي 
المنع هو سمة بارزة ترد بشكل كب�ي �ن عىل الرغم من أنَّ 

اماً عىل الدول الأطراف يتمثَّل  ن ي يمكن للدول الأطراف اللجوء إليها لردع الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. تفرض أوىل هذه الإجراءات ال�ت
دة ال�ت المحدَّ

ضافة إىل تحديد أفضل الممارسات والسياسات وتعزيزها  وعات الوطنية وتقييمها، بالإ ي منع الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية من خالل تطوير الم�ش
�ن

: التعاون مع القطاع الصناعي الخاص )المادة 31)2()أ((،  ي
ي تمت الدعوة إىل تنفيذها ما يأ�ت

)المادة 31)1((. ومن ضمن الإجراءات الأخرى ال�ت

دارة  وتعزيز تطوير المعاي�ي المهنية ومدونة قواعد السلوك )المادة 31)2()ب((، ومنع إساءة استغالل الجماعات الإجرامية المنظَّمة لعمليات الإ

ن من جانب  ي ذلك إجراءات المناقصات وترخيص الأنشطة التجارية )المادة 31)2( (ج((، ومنع إساءة استغالل الأشخاص العتباري�ي
العامة، بما �ن

ي تفرضها الجريمة 
ص للتوعية بالتهديدات ال�ت ي تُخصَّ

الجماعات الإجرامية المنظَّمة )المادة 31)2()د((. يوىص أيضاً بحمالت توعية العامة، ال�ت

قليمية والدولية المعنية )المادة 31)7((، كإجراءات وقائية. ن الدول الأطراف والمنظمات الإ المنظَّمة ع�ب الوطنية )المادة 31)5(( والتعاون ب�ي

3-3-3 مجموعة تتعلق بإنفاذ القانون والنظم القضائية )المواد 7 و11 و19 و20 و22 و26 و27 و28(

إجراءات مكافحة غسيل الأموال )المادة 7(

إخفاء  الجريمة، يجب  بعائدات  التمتع  قانونية. ومن أجل  وة من خالل وسائل غ�ي  ال�ش إىل تجميع  المنظَّمة  الإجرامية  الجماعات  أنشطة  ه  توجَّ

وط  ال�ش  7 المادة  ي 
�ن ترد  الأموال.  غسيل  مع  التسامح  عدم  مبدأ  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  ز  تعزِّ الأصول.  هذه  لمثل  ي 

القانو�ن غ�ي  المصدر 

رشادات ذات الصلة بالتعاون وتبادل  افية عىل البنوك والمؤسسات المالية غ�ي البنكية، إىل جانب الإ �ش المتعلقة بالسياسات الداخلية التنظيمية والإ

ي أنشطة غسيل الأموال المشتبه بها.
ي والدوىلي للتحقيق �ن

المعلومات عىل الصعيدين الوط�ن

بموجب المادة 7، يجب عىل الدول الأطراف اعتماد إجراءاتها المتعلقة بالبنية التحتية المالية وتكاملها لتحديد هوية العمالء وحفظ السجالت 

وط الخاصة بتحديد هوية العمالء  الة وإبالغ السلطات الوطنية بمعامالت غسيل الأموال المشبوهة. يجب أن تفرض الدول الأطراف ال�ش الفعَّ
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  إىل  مقدمة 

لتبادل  مالية  استخبارات  وحدات  إنشاء  من  د  التأكُّ أيضاً  عليها  يجب  7)1()أ((.  )المادة  المشبوهة  المعامالت  عن  بالغ  والإ عميلك«(  )»اعرف 

المعلومات مع نظرائها الأجانب )المادة 7)1()ب((.

اعات والجزاءات )المادة 11 ( ن ي ال�ن
الملحقة القضائية والفصل �ن

ي 
ي الدول الأطراف فيما يتعلق بمتابعة المالحقات القضائية ذات الصلة بالجرائم ال�ت

11 مجموعة من التقديرات المعمول بها �ن د المادة  تحدِّ

: )أ( ضمان خضوع الجرائم  ي
ي هذه المادة من الدول الأطراف ما يأ�ت

تدخل ضمن نطاق اتفاقية الجريمة المنظَّمة. وبشكل أك�ش تحديداً، تقت�ن

تتعلق  تقديرية  السعي إىل ضمان ممارسة أي سلطات  11)1(، )ب(  )المادة  تراعي خطورة كل جريمة  التفاقية لجزاءات مناسبة  ي 
المشمولة �ن

ورة ردع ارتكاب هذه الجرائم  ن قضائياً لتحقيق أق� قدر من فاعلية إجراءات إنفاذ القانون إىل جانب إيالء المراعاة الواجبة ل�ن بمالحقة المتهم�ي

د من أنَّ المحاكم  ي الإجراءات الجنائية )المادة 11)3((، )د( التأكُّ
)المادة 11)2((، )ج( اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حضور المدَعي عليهم �ن

ي 
ي التفاقية عند النظر �ن

ي حسبانها الطابع الخط�ي للجرائم المشمولة �ن
ها من السلطات المختصة الموجودة لدى الدول الأطراف تضع �ن أو غ�ي

وط )المادة 11)4((، )هـ( تحديد ُمدد التقادم الطويلة الداخلية، عند القتضاء، لبدء الإجراءات الخاصة بالجرائم  فراج الم�ش فراج المبكر أو الإ الإ

ن خاللها من الفرار من وجه العدالة )المادة 11)5((. ي المزعوم قد تمكَّ
ي التفاقية، ومدة أطول يكون الجا�ن

المشمولة �ن

كة )المادة 19( التحقيقات المش�ت

ي تبذلها 
ق فاعلية أك�ب من الجهود ال�ت ن أو أك�ش قد يحقِّ ن دولت�ي ي مجال إنفاذ القانون الدوىلي ب�ي

د اتفاقية الجريمة المنظَّمة عىل أنَّ التعاون �ن تؤكِّ

ن عىل الدول الأطراف إبرام اتفاقيات أو القيام  دة. وبموجب المادة 19، يتع�ي ي القضايا المعقَّ
ي الجرائم، وخاصة �ن

ي التحقيق �ن
دولة واحدة �ن

ي ستشهد التحقيق 
ام الكامل لسيادة الدولة الطرف ال�ت كة، مع ضمان الح�ت تيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تؤدي إىل إنشاء هيئات تحقيق مش�ت ب�ت

ك داخل إقليمها. المش�ت

أساليب التحري الخاصة )المادة 20(

ونية والعمليات  لك�ت تؤيد المادة 20 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة إتاحة استخدام أساليب التحري الخاصة، مثل: التسليم المراقب والمراقبة الإ

ن بها موظفو إنفاذ القانون بغرض الكشف عن  ي يستع�ي
ي جمع المعلومات ال�ت

ال�ية. تدخل أساليب التحري الخاصة ضمن الوسائل المتبعة �ن

للجماعات  التصدي  ي 
�ن تحديداً  مفيدة  الأساليب  . هذه  ن المستهدف�ي الأشخاص  انتباه  إثارة  ي ذلك من دون 

�ن والتحقيق  بهم  والمشتبه  الجرائم 

ي المالحقات 
ي الوصول إىل عملياتها وتجميع المعلومات والأدلة لستخدامها �ن

الإجرامية المنظَّمة المتمرسة بسبب الأخطار والصعوبات الكامنة �ن

ي بلدان مختلفة، 
ن العديد من وكالت إنفاذ القانون �ن ي كث�ي من الأحيان تعاوناً وتآزراً ب�ي

القضائية. نظراً إىل أنَّ أساليب التحري الخاصة تتطلب �ن

فإنَّ التعاون الدوىلي أمر أساسي لتسهيل تنفيذ هذه العمليات. يخضع استخدام هذه الأساليب عىل الصعيد الدوىلي للتنظيم من جانب الدول 

دة. تيبات العامة أو الخاصة بقضية محدَّ المعنية من خالل التفاقيات أو ال�ت

ي )المادة 22(
إنشاء سجل جنا�أ

ي الختصاصات القضائية للدول 
ي جميع أنحاء العالم، ومن الوارد ارتكابهم جرائم �ن

ينشط أعضاء الجماعات الإجرامية المنظَّمة ع�ب الوطنية �ن

ي 
ي الحسبان أي إدانة سابقة صدرت بحق الجا�ن

ي تضع �ن
المختلفة. تحث اتفاقية الجريمة المنظَّمة الدول الأطراف عىل مراعاة اعتماد الإجراءات ال�ت

ي التفاقية.
ي الالحق من جانب إحدى الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة �ن

ي الإجراء الجنا�أ
ي إحدى الدول �ن

�ن
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جراءات اللزمة لتعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون )المادة 26( الإ

ي 
ي إحدى الجماعات الإجرامية المنظَّمة، عىل التعاون مع السلطات �ن

تنص المادة 26 عىل الإجراءات الالزمة لتشجيع الأشخاص، الذين شاركوا �ن

ين«. تشتمل الإجراءات عىل صور من  ن مع العدالة« أو »الُمخ�ب التحقيقات أو المالحقات القضائية. يمكن تسمية أولئك الأشخاص »بالمتعاون�ي

ي جماعة إجرامية منظِّمة، أو كانوا 
الة لالأشخاص الأعضاء �ن التساهل أو الحصانة من المالحقة القضائية والحماية. إنَّ القدرة عىل توف�ي حماية فعَّ

ي التعاون مع سلطات إنفاذ القانون أمٌر بالُغ الأهمية، ويمكن تمكينه من خالل برامج حماية الشهود. والأهم من ذلك 
أعضاء فيها، الذين يرغبون �ن

ي إحدى الدول الذين 
ين الموجودين �ن ن الُمخ�ب تيبات مع بعضها لتحف�ي ورة مراعاة الدول الأطراف القيام ب�ت أنَّ هذه المادة تنص أيضاً عىل رصن

ي دولة أخرى )المادة 26)5((.
ي نشاط إجرامي منظَّم �ن

يمكنهم المساعدة عىل التحقيق �ن

ي مجال إنفاذ القانون )المادة 27(
التعاون �ن

ن القيام به بطريقة تتماسش مع  ام العام بالتعاون غ�ي مطلق. بل يتع�ي ن ام الدول الأطراف بالتعاون مع بعضها. وإنَّ الل�ت ن د المادة 27)1( نطاق ال�ت تحدِّ

ن سلطات إنفاذ القانون المعنية  ن عىل الدول الأطراف تعزيز قنوات التصال ب�ي دارية المحلية. ومع مراعاة هذا القيد العام، يتع�ي النظم القانونية الإ

دة من التعاون من أجل الحصول عىل معلومات حول الأشخاص وحركات عائدات العمليات الإجرامية  لديها )المادة 27)1()أ((، وممارسة صور محدَّ

ها من أغراض التحقيق )المادة 27)1()ج(، وتعزيز تبادل  وأدواتها )المادة 27)1()ب((، تزويد بعضها بأصناف المواد أو كمياتها لأغراض التحليل أو غ�ي

ي تستخدمها 
دة ال�ت ن موظفي التصال )المادة 27)1()د(، وتبادل المعلومات حول مجموعة متنوعة من الوسائل والأساليب المحدَّ ي ذلك تعي�ي

الأفراد، بما �ن

ن مبكراً )المادة 27)1()و(. الجماعات الإجرامية المنظَّمة )المادة 27)1()هـ((، واللجوء إىل صور أخرى من التعاون لأغراض تسهيل تحديد هوية المجرم�ي

جمع المعلومات وتبادلها وتحليلها عن طبيعة الجريمة المنظَّمة )المادة 28(

لها.  والتصدي  الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  بمنع  تتعلق  الأدلة  عىل  قائمة  سليمة  سياسة  لوضع  أساسي  أمر  وتبادلها  المعلومات  جمع  إنَّ 

ي الجريمة المنظَّمة ل غ�ن عنها فيما يتعلق بتحديد الأهداف وتخصيص الموارد وتقييم 
دة الواردة حول التجاهات �ن أصبحت المعلومات الموحَّ

النتائج. توىصي المادة 28 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة الدول الأطراف، بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية لديها، بجمع البيانات وفحص 

ي الجريمة المنظَّمة.
الخصائص والتجاهات الموجودة �ن
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4-3-3 مجموعة تتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة
)المواد 12 و13 و14 و16 و17 و18 و21(

مصادرة عائدات الجريمة وحجزها )المادة 12(

ثنائها عن القيام بهذه الأنشطة.  ة غ�ي قانونية عىل المنظمات الإجرامية ل يعد عقاباً فعالً دوماً أو وسيلة لإ ي تدر أرباحاً كب�ي
إنَّ تجريم الأنشطة ال�ت

ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة من 
وعة. تقت�ن ي بعض الحالت، سيكون بمقدورهم التمتع بمكاسبهم غ�ي الم�ش

ن وأُِدينوا �ن ح�ت إذا قبض عىل المجرم�ي

ط المادة 12 من التفاقية  ن من الستفادة مالياً من جرائمهم من خالل مصادرة ممتلكاتهم. وتش�ت الدول الأطراف اتخاذ إجراءات عملية لمنع المجرم�ي

وع وتجميدها والحجز عليها ومصادرتها.  ي بطلب بتحديد هوية الأصول المكتسبة بشكل غ�ي م�ش
عىل الدول الأطراف إنشاء لوائح تنظيمية تق�ن

الة لتحقيق التعاون الدوىلي من أجل السماح للبلدان بإصدار أوامر بتجميد ممتلكات الأجانب ومصادرتها. يلزم أيضاً وجود أطر عمل فعَّ

التعاون الدولي لأغراض المصادرة )المادة 13(

اً إىل إخفاء عائدات  ن يسعون كث�ي ي المسائل المتعلقة بالمصادرة. وتُعد هذه إجراءات مهمة نظراً إىل أنَّ المجرم�ي
د المادة 13 إجراءات التعاون الدوىلي �ن تحدِّ

ن ضدهم. وبموجب المادة 13 من اتفاقية الجريمة  ي تبذلها سلطات إنفاذ القوان�ي
ي من أجل عرقلة الجهود ال�ت

ي أك�ش من اختصاص قضا�أ
الجريمة وأدواتها �ن

بها وتجميدها أو  ي تتلقى طلباً من دولة طرف أخرى اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد هوية عائدات الجريمة وتعقُّ
المنظَّمة، يجب عىل الدولة الطرف ال�ت

ي المادة 18 من التفاقية.
دة �ن الحجز عليها لغرض مصادرتها. كما يجب إلحاق هذه الطلبات بالإجراءات العامة لتحقيق المساعدة المتبادلة المحدَّ

ي عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة )المادة 14(
الترصف �ن

ي تتلقى الطلب، 
ي تمت مصادرتها. يجب أن تنظر الدولة الطرف ال�ت

ة من عملية المصادرة - التخلص من الأصول ال�ت تتناول المادة 14 المرحلة الأخ�ي

ي صورة 
م بالطلب لكي تستخدمها �ن ي تتقدَّ

ي تمت مصادرتها إىل الدولة الطرف ال�ت
ي رد العائدات ال�ت

، �ن إىل الحد الذي يسمح به قانونها الداخىلي

. 14)2((. تنص هذه المادة عىل أنه يجوز أيضاً لإحدى الدول الأطراف  ن عي�ي مة إىل ضحايا الجريمة أو إرجاعها إىل أصحابها ال�ش تعويضات مقدَّ

ي الهيئات المالية الدولية، مثل: الأمم المتحدة، بهدف تمويل أنشطة 
سهام بالعائدات �ن تيب يمكن بموجبه الإ ي إبرام اتفاقية أو القيام ب�ت

النظر �ن

ي مصادرتها )المادة 14)3()أ()ب((.
ي أسهمت �ن

ي التفاقية أو تقاسمها مع الدول الأطراف الأخرى ال�ت
المساعدات الفنية المشمولة �ن

ن )المادة 16( تسليم المجرم�ي

ي 
ن الفارين أو تسليمهم إىل الختصاص القضا�أ ة إىل المعاهدات وتؤدي إىل إرجاع المجرم�ي ي أحياٍن كث�ي

ن عملية رسمية تستند �ن إنَّ تسليم المجرم�ي

ن  ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة عىل الأشخاص المطلوب�ي
ام المتعلق بالتسليم �ن ن ن فيها بسبب ارتكابهم أنشطة إجرامية. ي�ي هذا الل�ت المطلوب�ي

مة الطلب والدولة الطرف متلقية الطرف عىل حد سواء )المادة 16)1((.  ي الدولة الطرف مقدِّ
ن المحلية �ن لرتكاب جرائم تعاقب عليها القوان�ي

نَّ جميع الدول الأطراف ملزَمة بتجريمها. 
د وفقاً لالتفاقية؛ لأ ي تُحدَّ

ط ازدواجية التجريم هذا تلقائياً فيما يتعلق بالجرائم ال�ت سيتم استيفاء �ش

ط ازدواجية التجريم. ام بالتسليم ما لم يتم استيفاء �ش ن ة، ليس هناك ال�ت ي تشكِّل جرائم خط�ي
وفيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بالمخالفات ال�ت

نقل الأشخاص المحكوم عليهم )المادة 17(

. بموجب هذا البند من اتفاقية الجريمة  د من أشكال التعاون الدوىلي تختص المادة 17 بموضوع نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وهو شكل محدَّ

، الذين  ن ن نقل الأشخاص المسجون�ي تيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمك�ي ي إبرام اتفاقيات أو القيام ب�ت
المنظَّمة، يجوز للدول الأطراف النظر �ن

ي يحملون جنسيتها.
ي بلدانهم ال�ت

ي التفاقية، إىل أراضيها ح�ت يتس�ن لهم إكمال عقوبات السجن �ن
ي الخارج بارتكاب جرائم مشمولة �ن

أدينوا �ن
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المساعدة القانونية المتبادلة )المادة 18(

ي إىل المساعدة عىل جعل التعاون الدوىلي أسهل وأ�ع. وتخدم المعاهدات متعددة 
يؤدي تعزيز استجابات العدالة الجنائية المتسقة عىل الصعيد الوط�ن

ويد  ن نم فيها الدول الأطراف ب�ت ي تل�ت
ص المادة 18 للمساعدة القانونية المتبادلة ال�ت ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة، تُخصَّ

قليمية هذا الغرض. �ن الأطراف والإ

ي مجال التحقيقات والمالحقات القضائية والإجراءات القضائية فيما يتعلق بالجرائم الموجودة 
بعضها بأك�ب قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة �ن

ي أنَّ الجريمة هي جريمة 
ي تسعى إىل الحصول عىل المساعدة أنَّ لديها أسباباً معقولة لالشتباه �ن

يطة أن تُثبت الدولة الطرف ال�ت ي نطاق التفاقية، �ش
�ن

ن الأطراف المعنية. ي حالة عدم وجود معاهدة أخرى ب�ي
ي طبيعتها وتتورط فيها إحدى الجماعات الإجرامية المنظَّمة. ت�ي هذه الأحكام �ن

ع�ب وطنية �ن

عة لحدوث ذلك، رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بسبب انتفاء  تنص المادة عىل أنه يجوز للدول الأطراف، ح�ت وإن كانت غ�ي مشجِّ

ازدواجية التجريم )المادة. 18)9((. ومع ذلك، فإنه ل يجوز للدول الأطراف رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة ال�ية الم�فية 

)المادة 18)8((.

ن سلطات  طاً بأن تقوم الدول الأطراف بتعي�ي د المادة 18 بعض الإجراءات المعارصة لتحقيق المساعدة المتبادلة. فهي تتضمن، مثالً، �ش تُحدِّ

مركزية لالستجابة للطلبات وإما تنفيذها أو نقلها إىل السلطات المختصة لغرض التنفيذ. 18)13((.

جراءات الجنائية )المادة 21( نقل الإ

ي اتفاقية الجريمة 
ي نقل الإجراءات الجنائية إىل بعضها بهدف مالحقة إحدى الجرائم المشمولة �ن

ن عىل الدول الأطراف النظر �ن بموجب المادة 21، يتع�ي

. ي
ي جوانب مختلفة من نمط السلوك الإجرامي المنظَّم ع�ب الوط�ن

ي تتورط فيها العديد من الختصاصات القضائية �ن
ي الحالت ال�ت

المنظَّمة قضائياً �ن

ناقش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، في دورته الرابعة المنعقدة في الرابع من تشرين الأول/

لكترونية والتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم البيئية )على  أكتوبر 2008، المشكلة المتمثِّلة في الصور الناشئة من الجرائم، مثل: الجرائم الإ

مة عبر الوطنية والجرائم »الناشئة«3.4. اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

المورد الموصى به

الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  لتنفيذ  يعية  الت�ش الأدلة 
وتوكولت الملحقة بها وال�ب

اتفاقية التصديق عىل  ي تسعى إىل 
ال�ت الدول  ي مساعدة 

المنشور �ن الرئيسي من هذا  الغرض  يتمثَّل 
لالتفاقية الأساسية  المتطلبات  ح  يوضِّ كما  وتنفيذها.  بها،  الملحقة  وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  مكافحة 

2
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سبيل المثال، التجار بمنتجات الغابات، بما في ذلك الأخشاب والحياة البرية(.27 وفي الدورة نفسها، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية قراره 4 /2 الذي يحمل العنوان »تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة 

ر  د على أنَّ اتفاقية الجريمة المنظَّمة، بوصفها صكاً عالمياً يحمل تصديقاً شبه عالمي، يمكن أن توفِّ عبر الوطنية بشأن التعاون الدولي« الذي أكَّ
نطاقاً أوسع من التعاون للتصدي للصور الموجودة والناشئة من الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.28

وفي الدورة الخامسة التي عقدها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في عام 2010، أُجريت 

الجتماع  لهذا  الختامية  الوثيقة  أكَّدت  الناشئة.  الجرائم  لصور  التصدي  في  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  استخدام  بشأن  الخبراء  بين  مشاورات 

أنَّ اتفاقية الجريمة المنظَّمة تسري على جميع »الجرائم الخطيرة«، عندما تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني وتتورط فيها إحدى الجماعات 

د هذا التفسير »اتساع نطاق التفاقية بما يكفي لتشمل الصور التقليدية والناشئة والمستقبلية للجريمة، ويمكن تفعيل  الإجرامية المنظَّمة. ويؤكِّ

د التقرير الصادر عن مؤتمر  نفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي في التحقيقات والمالحقات القضائية ذات الصلة«.29 حدَّ الجهود المبذولة لإ

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في دورته الخامسة الجرائم السيبرانية والتجار بالممتلكات الثقافية 

والجريمة البيئية والقرصنة والتجار بالأعضاء والأدوية المغشوشة على أنها جرائم ناشئة تثير القلق، كما أقر التقرير بأهمية وضع استجابات 
تشريعية وعملية كافية من أجل منع صور الجريمة »الناشئة« )و«التي تُعاود الظهور«(30 .31

الخيارات  من  مجموعة  إتاحة  مع  لها،  التصدي  الأطراف  الدول  جميع  عىل  يجب  ي 
ال�ت القضايا  إىل  ضافة  بالإ بها،  الُملحقة  وتوكولت  وال�ب

بها. الملحقة  وتوكولت  وال�ب التفاقية  تنفيذ  أثناء محاولتهم  ي 
�ن فيها  النظر  ي 

�ن الوطنيون  ِّعون 
الم�ش يرغب  قد  ي 

ال�ت والأمثلة 

: ي
�ت الآ الرابط  المنشور من  يل  ن ت�ن يمكن 

www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01%20Arabic%20Introduction%20and%20List%20of%20Experts.pdf

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01%20Arabic%20Introduction%20and%20List%20of%20Experts.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01%20Arabic%20Introduction%20and%20List%20of%20Experts.pdf
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ي إجراءات آلية الستعراض وقواعدها.
دة �ن وتوكولت الثالثة إىل جانب مجموعة المواد المحدَّ ي هذا القسم، ستظهر ال�ب

�ن

ي اتفاقية 
شارة رصاحًة إىل الأحكام الواردة �ن وتوكولت الملحقة بها متداخلة بشكل وثيق. وبدلً من الإ شارة إىل أنَّ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب تجدر الإ

ي كل بروتوكول عىل أنَّ جميع أحكام التفاقية يجب أن ت�ي عىل أحكام 
وتوكولت، تنص المادة الأوىل �ن ي ت�ي أيضاً عىل ال�ب

الجريمة المنظَّمة ال�ت

وتوكولت الملحقة باتفاقية الجريمة المنظَّمة معها. ، تُف�َّ ال�ب وتوكولت، ما لم يرد خالف ذلك. ومن ثَمَّ التفاقية مع »ما يلزم من تعديالت« عىل ال�ب

المادة 11. الإجراءات الحدودية

المادة 12. أمن الوثائق ومراقبتها

المادة 13. شرعية الوثائق وصالحيتها

المادة 8. إعادة ضحايا التجار بالأشخاص إلى أوطانهم

المادة 10. تبادل التعليمات والتدريب

المادة 6. المصادرة والحجز والتصرُّف

المادة 12. المعلومات

المادة 13. التعاون

المادة 11. الإجراءات الحدودية

المادة 12. أمن الوثائق ومراقبتها

المادة 13. شرعية الوثائق وصالحيتها

المادة 7. التعاون

المادة 10. المعلومات

بين المادة 18. عودة المهاجرين المهرَّ

مجموعة تتعلق بإنفاذ القانون والنظام القضائي
المجموعة المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية 

المتبادلة والمصادرة
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تم اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، )يُشار إليه من الآن فصاعداً باسم »بروتوكول التجار 

بالأشخاص«( بقرار الجمعية العمومية لالأمم المتحدة 55 /25 في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000. وأصبح حّيز النفاذ في 25 كانون الأول/

ديسمبر 2003.

ملحوظة 2: تتضمن قائمة الدول الأطراف 173 دولة عضواً في الأمم 
المتحدة ونيبوي ودولة فلسطين والتحاد الأوروبي. 

حة والتسميات  ر الحدود والأسماء الموضَّ ملحظة 1: ل تعبِّ
المستخدمة على هذه الخريطة عن أي تأييد رسمي أو قبول من جانب 

الأمم المتحدة.

عة: 117 بدءاً من 1 حزيران/يونيه 2020 الأطراف: 176، الدول الموقِّ

بروتوكول االتجار باألشخاص4.1.

بروتوكول االتجار باألشخاص
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الخريطة 2

حالة التوقيع والتصديق في اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية

تتمثَّل أهداف بروتوكول التجار بالأشخاص في منع التجار بالأشخاص ومكافحته، وخاصة النساء والأطفال، لحماية ضحايا التجار ومساعدتهم، 

تجار  وتعزيز التعاون فيما بين الدول الأطراف لتحقيق هذه الأهداف )المادة 2(. إنه أول صك عالمي ُملزم قانوناً ويحمل تعريفاً متفقاً عليه لالإ
بالأشخاص الذي وصل إلى حالة عالية من التصديق من ِقبل 176 دولة من الدول الأطراف حتى الآن.32

الدول الأطراف

عة الدول الموقِّ

ل توجد بيانات

ع على بروتوكول  البلدان التي لم توقِّ
ق عليها التجار بالأشخاص أو تصدِّ
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1-1-4 المجموعة المتعلقة بالتجريم واالختصاص القانوني )المادتان 3 و5(

استخدام المصطلحات )المادة 3(

: ي
تنص المادة 3)أ( عىل تعريف »التجار بالأشخاص« عىل النحو الآ�ت

كراه الأخرى، أو الختطاف، أو  تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تغي�ي وجهتهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو أشكال الإ

الحتيال، أو الخداع، أو استغالل السلطة أو حالة الضعف، أو تقديم المدفوعات أو المزايا أو الحصول عليها لنيل موافقة شخص يسيطر عىل 

، استغالل بغاء الآخرين أو غ�ي ذلك من أشكال الستغالل  شخص آخر، أو استخدامها بغرض الستغالل. يجب أن يتضمن الستغالل، بحد أد�ن

قاق أو الممارسات الشبيهة بها، أو العبودية أو نزع الأعضاء. ، أو السخرة أو الخدمات، أو الس�ت الجنسي

حسب هذا التعريف، تتضمن جريمة التجار بالأشخاص العنارص الثالثة الآتية:

الإجراء )ماذا(: »تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تغي�ي وجهتهم أو إيواؤهم أو استقبالهم«؛ 	

كراه الأخرى، أو الختطاف، أو الحتيال، أو الخداع، أو استغالل السلطة أو حالة الضعف، أو  	 الوسيلة )كيف(: »التهديد بالقوة أو أشكال الإ

تقديم المدفوعات أو المزايا أو الحصول عليها لشخص يسيطر عىل الضحية؛

، أو  	 ، »استغالل بغاء الآخرين أو غ�ي ذلك من أشكال الستغالل الجنسي الغرض« )لماذا(: »لغرض الستغالل«، الذي يتضمن، بحد أد�ن

السخرة أو الخدمات«.

ح المادة 3)ب( أنه بمجرد استخدام أي من الوسائل المذكورة أعاله، تصبح موافقة الضحية عىل الستغالل المقصود غ�ي  والأهم من ذلك، توضِّ

ي المادة 3)أ( »إتجاراً 
ذات صلة. فيما يتعلق بالأطفال )أي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية ع�ش عاماً(، يُعد ارتكاب أي سلوك مذكور �ن

بالأشخاص«، لغرض الستغالل أياً كانت الوسيلة.

التجريم )المادة 5(

ي المادة 3 من بروتوكول التجار 
يعات المحلية. يوفر تعريف التجار بالأشخاص �ن ي الت�ش

ي المادة 3 �ن
ي المادة 5 تجريم السلوك المذكور �ن

تقت�ن

ي ارتكاب الجرم أو المشاركة كطرف متواطئ 
وع �ن ي ذلك ال�ش

ي تستهدف مثل هذا السلوك، بما �ن
ن الجرائم الجنائية ال�ت بالأشخاص أساساً لسّن قوان�ي

ي الوقت نفسه المرونة 
ي معالجة هذا السلوك، ويوفر �ن

ي تنظيم أشخاص آخرين أو توجيههم إىل ارتكابه. ويعزز هذا التعريف التساق �ن
فيه أو �ن

. ي
يع بطريقة تتوافق عىل أفضل نحو مع سياقها الوط�ن للدول الأطراف للت�ش

2-1-4  المجموعة المتعلقة بالوقاية والمساعدة الفنية وإجراءات الحماية وغيرها من اإلجراءات
)المادة 6 و7 و9(

توف�ي المساعدة والحماية لضحايا التجار بالأشخاص )المادة 6(

تلزم المادة 6 الدول الأطراف باتخاذ تداب�ي لصون الحرمة الشخصية للضحايا وهويتهم، بوسائل منها فرض ال�ية عىل الإجراءات القانونية 

ي والجتماعي )المادة 6)3((. توفر الحكومات )بالتعاون مع 
ي الجسدي والنفسا�ن

المتخذة )المادة 6)1(( وبتوف�ي الدعم للضحايا ليتمكنوا من التعا�ن

جمة،  ، )ج( اللغة وال�ت ، )ب( الدعم النفسي ي ي تستدعي ذلك التعاون( أنواع الدعم الآتية: )أ( الدعم الط�ب
ي الحالت ال�ت

المنظمات غ�ي الحكومية �ن

احتمال استعدادهم  الدعم والحماية للضحايا من  تقديم  يزيد   .))3(6 )المادة  المأوى  المهارات وتعليمها، )ه(  التأهيل، والتدريب عىل  )د( 

ي الإجراءات القانونية.
ن بمشاركة الضحايا �ن وَط�ي ن ومساعدتهم. بيد أن هذا الدعم والحماية ل يكونان م�ش ن العام�ي ن والمدع�ي للتعاون مع المحقق�ي
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تدعو المادة أيضاً كل دولة طرف إىل توف�ي السالمة البدنية لضحايا التجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها )المادة 6)5(( وكذلك ضمان 

ي لحقت بهم )المادة 6)6(.
ار ال�ت إمكانية الحصول عىل تعويض عن الأرصن

ي الدول المستقبلة )المادة 7(
وضع ضحايا التجار بالأشخاص �ن

نسان لحماية الضحايا ومساعدتهم ل يتوقف عىل وضع الجنسية والهجرة لضحايا التجار. وتدعو  ي نهج قائم عىل حقوق الإ
وتوىصي المادة 7 بتب�ن

ي ذلك، 
ي تقت�ن

ي الحالت ال�ت
يعية أو تداب�ي أخرى مناسبة تسمح لضحايا التجار بالأشخاص، �ن هذه المادة الدول الأطراف إىل اعتماد تداب�ي ت�ش

ي توف�ي 
قامة عىل أثر فعال �ن ات الخاصة أو تراخيص الإ بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة. فعىل سبيل المثال، يمكن أن تنطوي التأش�ي

ي الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
ن عىل التحقيق �ن الحماية للضحايا وتعزيز قدرة الأجهزة المسؤولة عن إنفاذ القوان�ي

منع التجار بالأشخاص )المادة 9(

تتناول المادة 9 بشكل مبا�ش منع التجار بالأشخاص. وتلزم الدول الأطراف بالسعي إىل اتخاذ تداب�ي مثل المبادرات الجتماعية والقتصادية 

المتَخذة، حسب  الأخرى  والتداب�ي  امج  وال�ب السياسات  تشمل  أن  يلزم  كما   . ن المحتمل�ي الضحايا  تستهدف  ي 
ال�ت عالمية  الإ والحمالت  والبحوث 

نم جميع الدول الأطراف باتخاذ تداب�ي جديدة أو  اً، تل�ت ها من المنظمات ذات الصلة. وأخ�ي القتضاء، التعاون مع المنظمات غ�ي الحكومية أو غ�ي

ي 
ي ومتعدد الأطراف، لتخفيف وطأة العوامل - مثل الفقر وانعدام تكافؤ الفرص - ال�ت

ي ذلك من خالل التعاون الثنا�أ
تعزيز التداب�ي القائمة، بما �ن

ن أمام التجار. تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعف�ي

3-1-4 المجموعة المتعلقة بإنفاذ القانون والنظام القضائي )المواد 11 و12 و13(
بالأشخاص ع�ب  المتجرين  تنقل  لتصعيب  اتخاذها  الأطراف  للدول  يمكن  بالأشخاص  التجار  بروتوكول  ي 

�ن المدرجة  التداب�ي  وهناك عدد من 

. الحدود بصورة أك�ب

ي تُطبَّق عىل الحدود«( من بروتوكول التجار بالأشخاص تعزيز مراقبة الحدود إىل 
ن عىل الدول الأطراف بموجب المادة 11 )»التداب�ي ال�ت

ّ يتع�ي

ي سبل 
ضافة إىل التداب�ي المتخذة عمالً بالمادة 27 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة للنظر �ن أق� حد ممكن لمنع التجار بالأشخاص واكتشافه، وبالإ

ة. بموجب المادة 12 )»أمن الوثائق ومراقبتها«(،  ي ذلك عن طريق إنشاء قنوات اتصال مبا�ش
ن وكالت مراقبة الحدود بما �ن تعزيز التعاون الدوىلي ب�ي

عية المستندات وصالحيتها«(، وبناًء  نم كذلك الدول الأطراف بموجب المادة 13 )»�ش نم الدول الأطراف بضمان سالمة وأمن وثائق سفرها. وتل�ت تل�ت

ي يُزعم أنها أصدرتها وصالحية 
عية مستندات السفر أو الهوية ال�ت ة زمنية معقولة« من �ش ي غضون ف�ت

عىل طلب دولة طرف أخرى، بـ »التحقق �ن

هذه المستندات.

4-1-4 المجموعة المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة )المادتان 8 و10(

عودة ضحايا التجار بالأشخاص إل الوطن )المادة 8(

: )أ( تيس�ي وقبول عودة  ي
امات الدول الأطراف بما يأ�ت ن ي المادة 8 من بروتوكول التجار بالأشخاص ال�ت

لزامية المنصوص عليها �ن تشمل المتطلبات الإ

قامة الدائمة فيها وقت دخولهم إقليم الدولة الطرف المستقِبلة، مع إيالء  ضحايا التجار بالأشخاص من رعاياهم أو ممن كانوا يتمتعون بحق الإ
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التقدير الواجب لسالمة هؤلء الأشخاص )المادة 8)1((، )ب( التحقق، من دون إبطاء ل مسّوغ له أو غ�ي معقول، من أن ضحايا التجار من 

عادة إدخالهم  ورية لإ قامة الدائمة فيها، بناء عىل طلب من الدولة المستقبلة، )ج( استصدار المستندات ال�ن رعاياها أو كانوا يتمتعون بحق الإ

)المادة 8 )3((.

يدلوا  لم  الذين  الضحايا  عىل  أيضاً  ط  ال�ش وينطبق هذه  إعادة.  أي عملية  ي 
�ن الضحايا  مراعاة سالمة  الحكم وجوب  2 من هذا  الفقرة  ط  تش�ت

ي يكون الضحايا من رعاياها أو يملكون إقامة دائمة فيها.
بشهاداتهم أثناء الإجراءات القضائية، وعىل البلدان ال�ت

ن فيها إىل الوطن استصدار أي مستندات سفر  ن الدائم�ي ي ستتم إعادة أحد رعاياها أو المقيم�ي
وتوكول أيضاً من الدولة الطرف ال�ت يتطلب هذا ال�ب

ن أو  ن المعني�ي يعاً لضمان قدرة المسؤول�ي اماً إدارياً ولكنه قد يتطلب ت�ش ن ي الأساس ال�ت
ورية عند الطلب )المادة 8)4((. ويُعد هذا �ن أو هوية رصن

ي المادة 8.
وط المنصوص عليها �ن امهم باستصدار هذه المستندات عند استيفاء ال�ش ن الوكالت المعنية وال�ت

تبادل التعليمات والتدريب )المادة 10(

ط المادة 10)1( عىل الدول الأطراف تبادل المعلومات وفقاً لقوانينها الداخلية، ح�ت تتمكن من تحديد: )1( ما إذا كان الأشخاص الذين  تش�ت

ي التجار بالأشخاص أم من ضحاياه، )2( أنواع مستندات  ون حدوداً دولية، بمستندات سفر مشبوهة أو من دون مستندات سفر، من مرتك�ب يع�ب

ي استعمالها لعبور حدود دولية بهدف التجار بالأشخاص،
عوا �ن ي استعملها الأشخاص أو �ش

السفر ال�ت

ي ذلك عىل سبيل المثال، وسائل تجنيد 
ي استخدمتها الجماعات الإجرامية المنظمة بغرض التجار بالأشخاص، بما �ن

)2( الوسائل والأساليب ال�ت

ي هذا التجار.
ن الأفراد والجماعات الضالعة �ن الضحايا ونقلهم، وطرق التجار والصالت ب�ي

ي مجال منع التجار بالأشخاص، وتوضح ما يجب أن 
ن �ن ن المعني�ي ن الحكومي�ي ط المادة 10 عىل الدول الأطراف توف�ي التدريب للمسؤول�ي كما تش�ت

ن التدريب عىل منع التجار ومالحقة المتاجرين وحماية الضحايا )المادة 10)2((. والأهم  ك�ي يشمله هذا التدريب. وتحقيقاً لهذه الغاية، يوىص ب�ت

ي 
ها من المنظمات ذات الصلة وسائر عنارص المجتمع المد�ن من ذلك، أن يشّجع الدول الأطراف عىل التعاون مع المنظمات غ�ي الحكومية وغ�ي

)المادة 10)2((.
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إليه من الآن فصاعداً باسم »بروتوكول مكافحة تهريب  )يُشار  البر والبحر والجو،  المهاجرين عن طريق  بدأ سريان بروتوكول مكافحة تهريب 

المهاجرين«( الذي اعتمدته الجمعية العمومية بالقرار 55 /25 في 28 كانون الثاني/يناير 2004. ويتناول المشكلة المتفاقمة للجماعات الإجرامية 

المنظمة التي تهرّب المهاجرين، وتكون غالباً ذات خطورة عالية على المهاجرين وذات أرباح عالية للجناة.

حة والتسميات  ملحوظة 2: كما أنَّ الحدود والأسماء الموضَّ
المستخدمة في هذه الخريطة ل تعبِّر عن أي تأييد رسمي أو قبول 

من جانب الأمم المتحدة. 

ملحظة 1: من بين الدول الأطراف فلسطين والتحاد الأوروبي.

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين
عة: 112 بدءا ًمن 1 حزيران/يونيه 2020  الأطراف: 149، الدول الموقِّ

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين4.2.
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الخريطة 3

حالة التوقيع والتصديق على بروتوكول 

مكافحة تهريب المهاجرين

نجازات الرئيسية التي  وحتى الآن، توجد 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة تمثل أطرافاً في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين.33 ومن الإ

حققها البروتوكول، أنه ولأول مرة في صك دولي عالمي، ُوضع تعريف لتهريب المهاجرين وتم التفاق عليه. يهدف هذا البروتوكول إلى منع 

بين ومنع أسوأ  تهريب المهاجرين ومكافحته، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقاً لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهرَّ

ساءة وسوء المعاملة والستغالل )المادة 2(. أشكال التهريب التي تعرض سالمة المهاجرين وحياتهم للخطر حيث يتعرضون لالإ

الدول الأطراف

عة الدول الموقِّ

ل توجد بيانات

البلدان التي لم تّوقع أو تصدق على 
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين
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1-2-4 المجموعة المتعلقة بالتجريم واالختصاص القانوني )المواد 3 و5 و6(

استخدام المصطلحات )المادة 3(

بكونه  يُعرَّف  الذي  المهاجرين«  الرئيسي »تهريب  التعب�ي  ي ذلك 
بما �ن وتوكول  ال�ب ي هذا 

المستخدمة �ن الأربعة  المصطلحات  المادة  تُعرَّف هذه 

ن فيها للحصول عىل منفعة  ن الدائم�ي وع لشخص ما إىل دولة طرف ل يُعد هذا الشخص من رعاياها أو من المقيم�ي اء الدخول غ�ي الم�ش )»�ش

ة«)المادة 3)أ((. وقد تم اقتباس الصيغة المالئمة لغرض التهريب وهي »منفعة مالية أو  ة أو غ�ي مبا�ش مالية أو منفعة مادية أخرى بصورة مبا�ش

ي بروتوكول مكافحة تهريب 
ي اتفاقية الجريمة المنظَّمة، ول يرد تعريفها �ن

منفعة مادية أخرى« من تعريف »الجماعات الإجرامية المنظمة« الوارد �ن

ن عىل أن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ل يغطي  ك�ي المهاجرين. وتوضح سجالت المفاوضات بأن القصد من إدراج الصيغة المحددة كان ال�ت

ن لأسباب إنسانية أو عىل أساس الروابط الأ�ية. واحُتسب دافع الربح وسيلة مهمة لربط التعريف بأنشطة  ب�ي الأنشطة المقّدمة للمهاجرين المهرَّ

ن يعمالن معاً لتهريب آخرين. ن أو عىل شخَص�ي ن المستقل�ي الجريمة المنظَّمة، وإن كان ينطبق بالتساوي عىل المشغل�ي

وط  وع« بأنه »عبور الحدود دون تقّيد بال�ش ي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، مصطلح »الدخول غ�ي الم�ش
تعرّف المادة 3 )ب( الواردة �ن

ورية« حيازة مستندات الهوية الأصلية والصالحة  وع إىل الدولة المستقبلة«. ومن الأمثلة الشائعة عىل »المتطلبات ال�ن الالزمة للدخول الم�ش

ي ميناء الدخول ليقوم المّوظف الحكومي بفحصها.
ة( وعرضها �ن )مثل جواز السفر والتأش�ي

مسؤولية المهاجرين الجنائية )المادة 5( والتجريم )المادة 6(

ي إطار اضطالعها بهذه المسؤولية، 
تحث المادة 6 الدول الأطراف عىل اتخاذ تداب�ي لتجريم سلوكيات معينة، ومن بينها تهريب المهاجرين. و�ن

ن  ي تعرض حياة المهاجرين المعني�ي
ن عليها ضمان تناول قوانينها بعض الظروف بوصفها عوامل مشددة العقوبة، ول سيما: )أ( الظروف ال�ت يتع�ي

ي تنطوي عىل معاملة هؤلء المهاجرين معاملة لإنسانية أو مهينة بغرض استغاللهم، )المادة 5)3()أ، ب(.
أو سالمتهم للخطر، )ب( الظروف ال�ت

وتوكول بسبب كونهم هدفاً لسلوك  بالمادة 5 )»المسؤولية الجنائية للمهاجرين«(، ل يخضع المهاجرون للمالحقة الجنائية بموجب ال�ب وعمالً 

وتوكول. ي المادة 6 من هذا ال�ب
ن �ن

ّ مب�ي

ويوضح بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أنه ل يمكن اتهام شخص بجريمة تهريب المهاجرين لكونه كان هدفاً لتهريب المهاجرين )أْي شخصاً 

 ، ي الوقت نفسه أن الدول الأطراف ليست ممنوعة من اتخاذ تداب�ي ضد شخص يشكل سلوكه جريمة بموجب قانونها الداخىلي
مهرباً(. كما يوضح �ن

وط القانونية الالزمة للقيام بذلك. عىل سبيل المثال، دخول البلد دون المتثال لل�ش

المجموعة المتعلقة بتدابير الوقاية والمساعدة التقنية والحماية وغيرها من التدابير  4-2-2
)المواد 8 و9 و14 و15 و16(

تداب�ي مكافحة تهريب المهاجرين بحراً )المادة 8(

ي ظلها، مع الحرص 
ي تزدهر �ن

ي تهريب المهاجرين ومعالجة الأوضاع ال�ت
ي تفكيك الشبكات الضالعة �ن

من منظور العدالة الجنائية، يكمن التحدي �ن

. نظراً إىل أسباب تتعلق بالسالمة والوليات القضائية، تحظى القضايا المنبثقة عن سياق المحدد، مثل  ن ب�ي عىل حماية حقوق المهاجرين المهرَّ

وتوكول. ي ال�ب
تهريب المهاجرين عن طريق البحر، باهتمام مكرس �ن
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  بروتوكوالت 

المادة إىل مبادئ  المهاجرين بحراً. وتستند هذه  المهاجرين بحراً«( تداب�ي وإجراءات مكافحة تهريب  8 )»تداب�ي مكافحة تهريب  المادة  توضح 

ي 
ي ل تحمل جنسية، والحق �ن

ي أعاىلي البحار، والولية القضائية العالمية عىل السفن ال�ت
القانون الدوىلي الراسية للولية القضائية لدولة العلم �ن

ي ل تحمل 
ي ترفع علمها، إضافة إىل السفن ال�ت

ة ضد السفن ال�ت اب والزيارة. وتنص الفقرة 1 بأنه يحق لدولة العلم أن تتخذ إجراءات مبا�ش الق�ت

، كما يحق لها أن تطلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى لحظر استخدام السفن لغرض تهريب المهاجرين ع�ب البحار )المادة  ن جنسية بلد مع�ي

ي ترفع علماً أجنبياً وتفتيشها بموافقة دولة العلم، بناًء عىل أسباب معقولة لالشتباه 
وتوكول عىل صعود السفن ال�ت ي الفقرة 2، ينص ال�ب

8 )1((. و�ن
نم الدولة  ي تهريب المهاجرين. ويلزم إخطار دولة العلم عىل الفور بأي إجراء يُتخذ ضد إحدى سفنها )المادة 8)3(( وتل�ت

ي أن السفينة متورطة �ن
�ن

بالرد ب�عة عىل طلب تأكيد التسجيل وطلب التفويض لتخاذ التداب�ي المالئمة بما يتعلق بإحدى سفنها )المادة 8)4((. وتتيح الفقرة 5 من هذه 

وط يُتَفق عليها مع الدولة الطالبة.  ي ترفع علمها ب�ش
ذن بالصعود والتفتيش واتخاذ التداب�ي ضد السفينة ال�ت المادة لدولة العلم أن ترهن إصدار الإ

زالة خطر وشيك  ورية لإ وعىل الدولة الطالبة تجنب اتخاذ أي إجراءات إضافية دون ترخيص رصيح من دولة العلم، باستثناء الإجراءات ال�ن

عىل الطرف الذي يصعد إىل السفينة أو عىل حياة الأشخاص الموجودين عىل متنها، أو عىل النحو الذي تسمح به التفاقات الثنائية أو متعددة 

الأطراف )المادة 8)5((.

الأحكام الوقائية )المادة. 9(

ن السفينة«،  نسانية لالأشخاص الموجودين عىل م�ت ي المادة 9 عىل أن الدول الأطراف تكفل »السالمة والمعاملة الإ
تؤكد الأحكام الوقائية المرافقة �ن

ورة عدم تعريض أمن السفينة أو الشحنة للخطر » وذلك باتخاذ أي إجراءات ضد السفينة المذكورة. كما تم تأكيد تطبيق قانون  وكذلك »رصن

أو  الحربية  السفن  بواسطة  »تُنفذ فقط  أن  الفصل يجب  بهذا  البحر عمالً  ي 
�ن تُتخذ  تداب�ي  أي  أن  إىل  شارة  الإ الظروف. وتجدر  ي هذه 

�ن البحار 

ي خدمة حكومية ومرخصة 
الطائرات العسكرية، أو بواسطة سفن أو طائرات أخرى تحمل عالمات واضحة ويمكن التعرف عليها عىل أنها تعمل �ن

لهذا الغرض« )المادة 9)4((.

ي )المادة 14( وتداب�ي المنع الأخرى )المادة 15(
التدريب والتعاون الف�ن

ي المادة 14 )»التدريب والمساعدة التقنية«( من الدول الأطراف التعاون مع بعضها ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غ�ي 
تقت�ن

ي 
ن �ن ي لضمان توف�ي تدريب كاٍف للموظف�ي

ها من عنارص المجتمع المد�ن الحكومية ومع المنظمات والوكالت المختصة الأخرى ذات الصلة وغ�ي

وتوكول ومنعه، وحماية حقوق المهاجرين الذين وقعوا ضحايا لهذا  ي المادة 6 من هذا ال�ب
بلدانها من أجل مكافحة السلوك المنصوص عليه �ن

عالمية لزيادة وعي الجمهور  امج الإ ي تتخذها الدول الأطراف تجاه تعزيز ال�ب
ز المادة 15 )»تداب�ي المنع الأخرى«( أهمية التداب�ي ال�ت السلوك. وت�ب

 ، قليمي والدوىلي ي والإ
نمائية والتعاون عىل الصعيد الوط�ن امج الإ العام بتهريب المهاجرين )المادة 15 )2((. كما تدعو الدول الأطراف إىل دعم ال�ب

مع مراعاة الواقع الجتماعي القتصادي للهجرة، مثل الفقر والتخلف )المادة 15)3((.

تداب�ي الحماية والمساعدة )المادة 16(

ن » بضحايا« التهريب، فإنهم قد يقعون أحياناً ضحايا جرائم أخرى قد تشكل أو ل تشكل ظروفاً  ب�ي وعىل الرغم من عدم تعريف المهاجرين المهرَّ

ن ضحايا للجريمة، ومنها جرائم العنف خالل رحلة تهريبهم. وبناء عىل ذلك، تقر  ب�ي ي الواقع، يتكرر وقوع المهاجرين المهرَّ
مشددة للتهريب. و�ن

ي 
، ول سيما الحق �ن ن ب�ي المادة 16 )»تداب�ي الحماية والمساعدة«( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بوجوب حماية حقوق المهاجرين الُمهرَّ

وب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المادة 16)1((. كما أنها تحث الدول  ه من رصن ي عدم التعرض للتعذيب أو غ�ي
الحياة، والحق �ن
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ن  ب�ي ن من العنف )المادة 16)2(( وتوف�ي المساعدة المناسبة للمهاجرين المهرَّ ب�ي الأطراف عىل اتخاذ التداب�ي المناسبة لحماية للمهاجرين المهرَّ

الذين تتعرّض حياتهم أو سالمتهم للخطر )المادة 16)3((. كما تتطلب أيضاً من الدول الأطراف مراعاة الحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال 

ي تش�ي إىل مبدأ عدم 
ط التحوط«( وال�ت ان مع المادة 19 )»�ش ي هذه الأحكام قراءة المادة 16 بالق�ت

عند تنفيذ هذه المادة )16)4((. تقت�ن

المعرضة تحديداً للخطر  المحددة  الحقوق  ، وتحدد  ن الالجئ�ي ي وقانون 
نسا�ن الإ نسان والقانون  الإ ي كذلك إىل حقوق 

الق�ية،34 وتسش عادة  الإ

خالل عملية التهريب.

3-2-4 المجموعة المتعلقة بإنفاذ القانون والنظام القضائي )المواد 11 و12 و13(

ي تُطبَّق عىل الحدود )المادة. 11(
التداب�ي ال�ت

ي تُطبَّق عىل الحدود«( الدول الأطراف إىل تعزيز مراقبة الحدود بقدر ما يلزم لمنع تهريب المهاجرين واكتشافه 
تدعو المادة 11 )» التداب�ي ال�ت

ي ينبغي للدول 
دون الإخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص )المادة 11)1((. ثم تحدد بعد ذلك التداب�ي المحددة ال�ت

ي ارتكاب جرائم اتجار بالأشخاص، ومن ثم 
اتخاذها لتعزيز مراقبة حدودها. ومن هذه التداب�ي ما يلزم لمنع استخدام مركبات النقل التجاري �ن

كات النقل التجارية بالتأكد من أن الركاب يمتلكون مستندات السفر المطلوبة، )المادة  اف بدور القطاع الخاص )المادة 11)2((، وإلزام �ش الع�ت

ي 
ن �ن ات لالأشخاص المتورط�ي ي ل تمتثل لمتطلبات التحقق من مستندات سفر ركابها، ورفض التأش�ي

كات النقل ال�ت 11)3((، وفرض عقوبات ضد �ش
ات )المادة 11)5-4((. ارتكاب جرائم تهريب المهاجرين أو إلغاء تلك التأش�ي

أمن المستندات ومراقبتها )المادة 12(

مكانات المتاحة، لضمان أن تكون مستندات  ي حدود الإ
، �ن نم الدول الأطراف باتخاذ التداب�ي بموجب المادة 12 )»أمن المستندات ومراقبتها«(، تل�ت

(، ولضمان  ي
ها أو نسخها أو إصدارها بشكل غ�ي قانو�ن ي ل يمكن إساءة استخدامها بسهولة )كأن يتم تزويرها أو تغي�ي

السفر والهوية من النوعية ال�ت

. ي
أمن هذه المستندات وسالمتها بحيث ل يمكن إنشاؤها أو إصدارها أو استخدامها بشكل غ�ي قانو�ن

عية المستندات وصلحيتها )المادة 13( �ش

عية المستندات وصالحيتها«( إىل الحد من خطورة إساءة استخدامها وزيادة إمكانية اكتشافها عن طريق مطالبة الدول  تسعى المادة 13 )»�ش

ي يُزعم أنها صادرة عنها حقيقية وصالحة أم ل.
ة زمنية معقولة مما إذا كانت المستندات ال�ت ي غضون ف�ت

الأطراف بالتحقق �ن

4-2-4 المجموعة المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة )المواد 7 و10 و18(

التعاون )المادة 7(

ي المهاجرين يشكلون  بما أن تهريب المهاجرين جريمة ع�ب وطنية، فإن التعاون الدوىلي عن� أساسي لمنعه ومكافحته بنجاح. نظراً إىل أن مهر�ب

ن الدول لكي تكون فعالة. ومن ثم فإن  قليمية، يلزم أيضاً تنسيق استجابات العدالة الجنائية ب�ي غالباً شبكات متداخلة تتخطى الحدود الوطنية والإ

وري أن تستفيد الدول الأطراف استفادة كاملة من اتفاقية الجريمة المنظَّمة ومن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عند التصدي لهذه  من ال�ن

باً للتكرار، ل يشمل بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين إل تلك الجوانب المتعلقة بالتعاون الدوىلي والمساعدة القانونية المتبادلة  الشواغل. وتجنُّ

الخاصة بتهريب المهاجرين. وبناًء عىل ذلك، فإن المادة 7 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين تتطلب بشكل خاص من الدول الأطراف أن 

.» تتعاون »إىل أق� مدى ممكن عىل منع تهريب المهاجرين عن طريق البحر وقمعه وفقاً لأحكام قانون البحار الدوىلي
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المعلومات )المادة 10(

دارية المحلية،  كما يدعو بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الدول الأطراف إىل تبادل المعلومات فيما بينها، بما يتفق مع أنظمتها القانونية والإ

وتوكول. تتضمن المعلومات ذات الصلة المطلوبة معلومات عن أمور مثل نقاط النطالق والوجهة، وكذلك الطرق  بغرض تحقيق أهداف ال�ب

ي يستخدمها المهربون، وتحديد مجموعات التهريب وتنظيمها.
ووسائل النقل ال�ت

ي مجال إنفاذ القانون«( و28 )»جمع معلومات عن طبيعة الجريمة المنظَّمة 
ن 27 )»التعاون �ن ي المادت�ي

يُضاف تبادل المعلومات هذا إىل ما ورد �ن

ي أحكام المادة 10 من بروتوكول التجار بالأشخاص.
وتبادلها وتحليلها«( من اتفاقية الجريمة المنظَّمة وهو مماثل لما ورد �ن

ن )المادة 18( عودة المهاجرين المهرَّب�ي

ن وقبولهم وقت العودة )المادة 18 )1((. عىل  ن الدائم�ي ن من رعاياها أو المقيم�ي ب�ي تلزم المادة 18 الدول الأطراف بتسهيل عودة المهاجرين المهرَّ

ن للقانون الدوىلي وتنفيذها مع المراعاة الواجبة  ب�ي الدول الأطراف أن تضمن امتثال جميع العمليات أو الإجراءات المتعلقة بإعادة المهاجرين المهرَّ

لسالمة الشخص وكرامته )المادة 18)5((
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تم اعتماد بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة )يُشار إليه من الآن فصاعداً باسم 

»بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية«( بقرار الجمعية العامة 55 /255 في 31 أيار/مايو 2001. وقد دخل حّيز التنفيذ في 3 تموز/يوليه عام 
2005 وتم التصديق عليه حتى هذا التاريخ من ِقبل 118 دولة طرف.35

ملحوظة 2: ل تعني الحدود والأسماء المبّينة والتسميات 
المستخدمة في هذه الخريطة أي تأييد أو قبول رسمي من جانب 

الأمم المتحدة.

مكافحة  بروتوكول  أطراف  أحد  الأوروبي  التحاد  يشكل   :1 ملحظة 
صنع الأسلحة النارية.

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية
عة: 52 بدءاً من 1 حزيران/يونيه 2020  الأطراف: 118، الدول الموقِّ

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية4.3.
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الخريطة 4

وضع التوقيع على بروتوكول مكافحة صنع 

الأسلحة النارية والتصديق عليه

يتمثل الهدف من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية، وهو أول صك ملزم قانوناً بشأن صنع الأسلحة النارية يُعتمد على الصعيد العالمي، 

في دعم التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة ومنع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة.

وتيسير هذا التعاون وتعزيزه )المادة 2(. بالتصديق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية، تلتزم الدول الأطراف باعتماد مجموعة من تدابير 

مراقبة الجريمة وتنفيذ ثالث مجموعات من الأحكام المعيارية في نظامها القانوني المحلي: تتعلق المجموعة الأولى بتحديد الأفعال الإجرامية المتعلقة 

بالتصنيع غير المشروع لالأسلحة النارية، والتجار بها على أساس متطلبات البروتوكول وتعريفاته، وتتعلق المجموعة الثانية بنظام التراخيص الحكومية 

أو التراخيص التي تهدف إلى ضمان التصنيع المشروع لالأسلحة النارية والتجار بها، وتتعلق المجموعة الثالثة بوسم الأسلحة النارية وتعقبها.

الدول الأطراف

عة الدول الموقِّ

ل توجد بيانات

البلدان التي لم توقع على بروتوكول مكافحة 
صنع الأسلحة النارية وتصدق عليه
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و7 /2   )2010(  4/ 5 القرارات  وهي  الوطنية،  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ي 
�ن الأطراف  مؤتمر  قرارات  كافة  تقر 

ي زيادة الوعي 
ي �ن

كاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المد�ن سهامات القيمة لممثىلي الأوساط الأ )2014( و8 /3 )2016( و9 /2 )2018(، بالإ
ة والتجار بها بصورة  ي منع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي

وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتعاون الدوىلي �ن

بصورة  الأضواء   )2018(  2/ 9 الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ي 
�ن الأطراف  مؤتمر  قرار  ويسلط  وعة.  م�ش غ�ي 

ي مجالت 
ي تقديم المعلومات ذات الصلة إىل الدول الأطراف �ن

ي قدمها القطاع الخاص وقطاع الصناعة �ن
سهامات القيمة ال�ت محددة عىل الإ

اماتها بموجب بروتوكول مكافحة  ن التصنيع والوسم وحفظ السجالت، والتشجيع عىل مواصلة تعاونها لمساعدة الدول الأطراف عىل الوفاء بال�ت
صنع الأسلحة النارية.36

1-3-4 المجموعة المتعلقة بالتجريم والوالية القضائية )المواد 3 و5 و8(

استخدام المصطلحات )المادة 3(

ي المادة 3 )»استخدام المصطلحات«(، يقدم بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية تعريفاً للسالح الناري المستند إىل خصائصه التقنية: 
�ن

بسهولة  تحويلها  يمكن  أو  طالق رصاصة  لإ المصممة  الماسورة  ذات  )الأسلحة  عمله  وآلية  ماسورة«(  ذي  محمول  )»أي سالح  حمله:  إمكانية 

ن  ن مستخدميها القانوني�ي ن فئات الأسلحة النارية أو أنواعها أو ب�ي ي ول يفرق ب�ي
طالق رصاصة )...( بفعل مادة متفجرة(. وهذا التعريف تق�ن لإ

ن استخدامها المقصود )عىل سبيل المثال، الصيد أو الرماية الرياضية أو الأمن  )عىل سبيل المثال، الأسلحة المدنية أو العسكرية(، أو يفرق ب�ي

ي 
ي المتضمن �ن

ي تناسب الوصف التق�ن
أو الدفاع(. وبهذا الوصف، يكون التعريف واسعاً بما يكفي كي ينطبق عىل أي نوع من الأسلحة النارية ال�ت

التعريف باستثناء الأسلحة النارية العتيقة أو نماذجها المقلدة )المادة 3 )أ((. تعرض المادة 3 )ب( أيضاً تعريف الأجزاء والمكونات بمفهومها 

»أي عن� أو عن� استبدال مصمم خصوصاً لسالح ناري وأساسي لتشغيله«. إضافة إىل ذلك، يش�ي بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية 

ي ذلك ظرف الخرطوشة أو الشعيالت أو المسحوق الدا� أو 
ة ويعرفها بأنها »الطلقات الكاملة أو مكوناتها، بما �ن ي المادة 3)ج( إىل الذخ�ي

�ن

ي الدولة الطرف المعنية«. 
خيص �ن يطة أن تكون هذه المكونات نفسها خاضعة لل�ت ي السالح الناري �ش

ي تستعمل �ن
الرصاص أو المقذوفات ال�ت

وع« و« التعقب«. وع« و«التجار غ�ي الم�ش اً، تُعرّف المادة 3 ثالثة مصطلحات أساسية وهي » الصنع غ�ي الم�ش وأخ�ي

التجريم )المادة 5(

5 الدول  ن أحكام بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية. تُلزم الفقرة الأوىل من المادة  5 )»التجريم«( الحكم الرئيسي من ب�ي تُعد المادة 

الأطراف بتجريم الأفعال الآتية عند ارتكابها داخلها:

ة )المادة 5)1()أ(؛ وع لالأسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخ�ي أ. الصنع غ�ي الم�ش

ة )المادة 5)1()ب(؛ وع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي ب. التجار غ�ي الم�ش

وعة )المادة 5)1()ج(. ها بصورة غ�ي م�ش ج. تزوير عالمة )عالمات( الوسم عىل السالح الناري وطمسها وإزالتها أو تغي�ي

ها من التداب�ي الالزمة لتجريم: )أ( أي  يعية وغ�ي 5 كالً من الدول الأطراف باعتماد التداب�ي الت�ش 2 من المادة  إضافة إىل ذلك، تلزم الفقرة 

ي الفقرة 1 أو التوجيه إىل ارتكابها أو 
ي ارتكابها، )ب( تنظيم ارتكاب جريمة محددة �ن

ي الفقرة 1 أو المشاركة �ن
محاولة لرتكاب أي جريمة واردة �ن

يعية لمنع صنع  المساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو تقديم المشورة به. فمن خالل القيام بذلك، تعزز الدول الأطراف قدراتها الت�ش

وعة ومكافحة ذلك بصورة أك�ش فعالية. ة والتجار بها بصورة غ�ي م�ش الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي
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وسم الأسلحة النارية )المادة 8(

من أجل تحديد هوية كل سالح ناري وتعقبه بشكل فعال، تتطلب المادة 8 )»وسم الأسلحة النارية«( من الدول الأطراف وسم الأسلحة وقت 

زالة عالمات الوسم أو تحويرها. ، وضمان استحداث تداب�ي مضادة لإ ي
اد والنقل من المخازن الحكومية إىل الستعمال المد�ن الصنع والست�ي

2-3-4 المجموعة المتعلقة بالوقاية والمساعدة التقنية وإجراءات الحماية وغيرها من التدابير
 )المواد 7 و9 و10 و11 و14 و15(

حفظ السجلت )المادة 7(

ط المادة 7 )»حفظ السجالت«( من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية من الدول الأطراف أن تضمن الحتفاظ بالمعلومات المتعلقة  تش�ت

ورياً لتعقب تلك الأسلحة النارية وتحديدها. تتضمن المعلومات عالمات  ة، حيثما يكون ذلك رصن بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي

ر والبلد المستورد  اخيص والأذونات وانتهائها، والبلد المصدِّ ي تشتمل عىل صفقات دولية، تواريخ إصدار ال�ت
ي الحالت ال�ت

الوسم المناسبة، �ن

المعلومات لمدة ل تقل عن  بهذه  الدول الحتفاظ  الأصناف وكميتها. وإضافة إىل ذلك، تضمن  ، ووصف  ي
النها�أ العبور، والمستلم  وبلدان 

ع�ش سنوات.

تعطيل الأسلحة النارية )المادة 9(

وعة لالأسلحة النارية المعطلة من خالل إلزام الدول الأطراف  تهدف المادة 9 )»تعطيل الأسلحة النارية«( إىل منع إعادة التشغيل غ�ي الم�ش

ع  ن لل�ن للتشغيل بصفة دائمة وغ�ي قابلة  المعطَّل غ�ي قابلة  الناري  السالح  الأساسية من  الأجزاء  الالزمة لضمان: جعل جميع  التداب�ي  باتخاذ 

9)ب((،  التعطيل، من جانب هيئة مختصة )المادة  تيبات الالزمة للتحّقق من تداب�ي  ال�ت ن اتخاذ  9)أ((، يتع�ي التعديل )المادة  التبديل أو  أو 

ن فيه واقعة تعطيل السالح الناري، أو عىل دمغ هذا  ن أن يشتمل التحقق من جانب الهيئة المختصة عىل إصدار شهادة أو سجل تُدوَّ ويتع�ي

السالح الناري بعالمة مرئية )المادة 9)ج((.

اخيص أو الأذونات )المادة 10( نظُم إصدار ال�ت

اد والعبور«( من بروتوكول مكافحة صنع  اخيص أو الأذونات للتصدير والست�ي 10 )»المقتضيات العامة بشأن نُظم إصدار ال�ت تدعو المادة 

ة  اد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي الأسلحة النارية الدول الأطراف إىل اتخاذ تداب�ي لتنفيذ نظام شامل بشأن مراقبة حركة است�ي

أو  وعنارصها  النارية  الأسلحة  اد  است�ي يمكن  ل  بأنه  وتوكول  ال�ب عليه  يقوم  الذي  الأساسي  المبدأ  عىل  النظام  ويشدد  وعبورها.  وتصديرها 

والمالحقة  ي 
الجنا�أ التحقيق  تستدعي  المطلب  لهذا  فيها  يُمتثل  ل  ي 

ال�ت الحالت  وأن  موافقتها،  أو  المعنية  الدول  كافة  علم  دون  تصديرها 

والعقاب. القضائية 

التداب�ي الأمنية والوقائية )المادة 11(

11 )»التداب�ي الأمنية والوقائية«( الدول الأطراف عىل بذل جهود لكشف حوادث �قة الأسلحة  المادة  الوقائية، تحث  التداب�ي  بوصفها من 

ط عىل الدول الأطراف  وعة. كما تش�ت النارية وفقدها وت�يبها، ومنع تلك الحوادث وكذلك صنع الأسلحة النارية والتجار بها بصورة غ�ي م�ش

طة والجمارك. ن أجهزة ال�ش اد والتصدير والعبور، بما يشمل مراقبة الحدود والتعاون ب�ي توف�ي الأمان لالأسلحة النارية وزيادة فعالية مراقبة الست�ي
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السما�ة وخدمات السم�ة )المادة 15(

ومكوناتها  وأجزائها  النارية  الأسلحة  بنقل  يتعلق  نشاط  كل  لرصد  المراقبة  نطاق  توسيع  إىل  والسم�ة«(  )»السما�ة   15 المادة  تهدف 

الشفافية  زيادة  فإن  الصلة،  والعنارص ذات  النارية  الأسلحة  ترتيب شحنات  ي 
�ن غالباً دوراً محورياً  يلعبون  السما�ة  أن  إىل  ة. ونظراً  والذخ�ي

النحو،  التعقب. وعىل هذا  التحقيقات وجهود  لتغذية  المعلومات  زيادة  إىل  تؤدي  أن  يمكن  العمليات  ي هذه 
�ن السما�ة  بمشاركة  المرتبطة 

خيص أو  ي اعتماد تداب�ي لتنظيم أنشطة السما�ة، مثل طلب: )أ( تسجيل السما�ة، )ب( ال�ت
تُشجع المادة 15 الدول الأطراف عىل النظر �ن

اد والتصدير وأذوناتهما، والمستندات ذات الصلة، وأسماء السما�ة ومواقعهم.  ذن بممارسة السم�ة، )ج( الكشف عن تراخيص الست�ي الإ

عند  عنهم  معلومات  وتبادل  السم�ة  وعمليات  بالسما�ة  خاصة  بسجالت  الحتفاظ  عىل  الأطراف  الدول  تشجع  فإنها  ذلك،  إىل  وإضافة 

وع بالأسلحة النارية والتحقيق فيه. ي الم�ش
التعاون مع دول أخرى للمساعدة عىل الكشف عن التجار �ن

التدريب والمساعدة التقنية )المادة 14(

ومكافحتها  وعة،  م�ش غ�ي  بصورة  بها  والتجار  ة  والذخ�ي ومكوناتها  وأجزائها  النارية  الأسلحة  صنع  ومنع  مكافحة  عىل  القوة  تعزيز  إطار  ي 
و�ن

ط المادة 14 )»التدريب والمساعدة التقنية«( أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية ذات  ي عليها، تش�ت
والقضاء النها�أ

الصلة ليتس�ن للدول الأطراف أن تتلقى، بناء عىل طلبها، التدريب والمساعدة التقنية والمالية والمادية.

3-3-4 المجموعة المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة )المواد 6 و12 و13(

المصادرة والضبط والترصف )المادة 6(

ان مع المواد 12 إىل 14 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة،  ها بالق�ت وتوكول وتفس�ي تلزم قراءة المادة 6 )»المصادرة والضبط والت�ف«( من ال�ب

تلك  ومصادرة  ارتكابها،  ي 
�ن لالستخدام  ة  المعدَّ أو  فيها  المستخدمة  أو  الجريمة  عائدات  عن  الناتجة  الممتلكات  ضبط  عىل  تنطبق  ي 

وال�ت
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ي إطار نظمها القانونية المحلية، إىل أق� حد ممكن، 
الممتلكات والت�ف فيها. يُلزم هذا الحكم الدول الأطراف باعتماد التداب�ي الالزمة �ن

وعة. ي يتم التجار بها بصورة غ�ي م�ش
ة المصنعة و/أو ال�ت ن من مصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي للتمك�ي

مشاركة المعلومات )المادة 12(

الدول  من   12 المادة  من   1 الفقرة  تتطلب  النحو،  هذا  وعىل  البلدان.  ن  ب�ي المعلومات  تبادل  تعزيز  إىل  )»المعلومات«(   12 المادة  تهدف 

ن والتجار والمستوردين والمصدرين، وما إىل ذلك(. وإضافة إىل ذلك،  الأطراف تبادل المعلومات ذات الصلة الخاصة بكل حالة )مثل المنتج�ي

ن عىل الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها معلومات خاصة بأمور أخرى مثل: )أ( الجماعات الإجرامية  وبموجب الفقرة 2 من المادة 12، يتع�ي

وع  ي التجار غ�ي الم�ش
ي تستخدم �ن

رسال والوصول أو الدروب ال�ت المنظمة، )ب( وسائل إخفاء الأسلحة، )ج( الطرائق أو الوسائل أو نقاط الإ

وع ومكافحته  يعية والممارسات والتداب�ي الرامية إىل منع التجار غ�ي الم�ش ات الت�ش ن عىل الدول الأطراف تبادل الخ�ب
ّ بالأسلحة النارية. ويتع�ي

والقضاء عليه.

ردوداً  أيضاً  الأطراف  الدول  تقدم  ة،  والذخ�ي ومكوناتها  وأجزائها  المضبوطة  النارية  الأسلحة  تعقب  ي 
�ن فعالة  نتائج  تحقيق  لضمان  اً،  وأخ�ي

�يعة عىل طلبات التعقب )المادة 12)4((.

التعاون )المادة 13(

قليمية والدولية لمنع صنع الأسلحة النارية  بموجب الفقرة 1 من المادة 13 )»التعاون«(، تتعاون الدول الأطراف عىل المستويات الثنائية والإ

وعة ومكافحتهما والقضاء عليهما. إضافة إىل ذلك، ولضمان التعاون الفعال، يُطلب  ة والتجار بها بصورة غ�ي م�ش وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي

من الدول الأطراف تحديد جهة وصل وطنية للعمل كحلقة وصل مع الدول الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بصنع الأسلحة النارية أو التجار 

كات  ال�ش من  والتعاون  الدعم  التماس  أيضاً  النارية  الأسلحة  مكافحة صنع  بروتوكول  يتطلب  كما   .))2(13 )المادة  وعة  غ�ي م�ش بصورة  بها 

وعة وكشفها بصورة  المصنعة لالأسلحة النارية وتجارها ومستورديها ومصدريها وسما�تها وجهات النقل التجارية لها لمنع الأنشطة غ�ي الم�ش

أك�ش فعالية.
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إطار العمل الدولي لتنفيذ

بروتوكول االتجار باألشخاص )2009(

ي التنفيذ الفعال 
ي الأمم المتحدة �ن

إن إطار العمل أداة مساعدة تقنية تهدف إىل مساعدة الدول الأعضاء �ن

)بروتوكول  والأطفال  النساء  وبخاصة  بالأشخاص  التجار  ومعاقبة  وقمع  لمنع  المتحدة  الأمم  وتوكول  ل�ب

الجداول.  العمل من جزء �دّي ومجموعة من  يتألف إطار  بالأشخاص(.  المتحدة لمكافحة التجار  الأمم 

ض تنفيذ بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة التجار بالأشخاص ي تع�ت
ن الجزء ال�دي التحديات ال�ت

ّ ويب�ي

. وت�د مجموعة الجداول  ح تداب�ي عامة يمكن اتخاذها من أجل التصّدي لتلك التحديات بفعالية أك�ب ويق�ت

تنفيذ  لدعم  عملية  إجراءات  تتضمن  أساسية  محاور  خمسة  خالل  من  التفصيل  من  بمزيد  التداب�ي  هذه 

بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة التجار بالأشخاص.

: ي
يتوافر هذا المنشور عىل الرابط الآ�ت

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

3

ورقة مناقشة الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني 

بالتنسيق في مجال مكافحة االتجار باألشخاص: توفير سبل 

لضحايا االتجار باألشخاص )2016( انتصاف فعالة 

ك لوصول ضحايا  ن لتوف�ي أساس لنهج مش�ت ي دوىلي مت�ي
، تم تطوير إطار قانو�ن ي

عىل مدار العقد الماىصن

التجار بالأشخاص إىل سبل النتصاف وبعض الإحساس بالمعاي�ي الدنيا. ومع ذلك، ل تزال هناك عيوب 

ي تحول عملياً دون التماس 
ي العقبات المتعددة ال�ت

شكاليات �ن ي الممارسة العملية. وتتمثل الإ
جوهرية �ن

ي ذلك،
ضحايا التجار سبل النتصاف، بما �ن

ن القائم عىل نوع الجنس، والفتقار إىل المعرفة بالحقوق، والفتقار إىل  عىل سبيل المثال ل الح�، التمي�ي

، ومقاضاة ضحايا التجار بسبب الجرائم المتصلة بأوضاعهم. الدعم النفسي

ي مجال مكافحة التجار بالأشخاص إمكانية لجوء ضحايا التجار 
ي بالتنسيق �ن

ن الوكالت المع�ن ك ب�ي تتناول ورقة مناقشة الفريق العامل المش�ت

ي الجهود الرامية إىل التصدي لالتجار بالأشخاص. كما أنها تقدم أمثلة توضيحية لسبل 
ورة كونها مكوناً أساسياً �ن إىل سبل النتصاف، وتوىصي ب�ن

ي مختلف الوليات القضائية.
ي تطبَّق حالياً �ن

النتصاف الفعالة والقيود ال�ت

ي وكيفية تقدمهم لدعم ضحايا التجار. وتحتج بأنه يمكن لأصحاب المصلحة 
ي دور جماعات المجتمع المد�ن

وتنظر ورقة المناقشة أيضاً �ن

الضغط عىل الدول لتقديم سبل النتصاف، وتقديم

4

المورد الموصى به

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf
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ن بشأن تيس�ي الحصول عىل سبل النتصاف، ومشاركة المعلومات حول سبل النتصاف  ن العمومي�ي التدريب للمجتمعات القانونية والموظف�ي

ي دعاوى التعويض.
المتوفرة وتمثيل الضحايا �ن

: ي
يتوافر هذا المنشور عىل الرابط الآ�ت

www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_

Trafficking_in_Persons_2016_ARABIC.pdf

إطار العمل الدولي لتنفيذ

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين )2012(

ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  أصدر  المهاجرين،  لتهريب  الشامل  التصدي  إىل  الحاجة  استمرار  ي ضوء 

�ن

بالمخدرات والجريمة إطار عمل دولياً لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين )2012(.

ويشكل إطار العمل أداة مساعدة تقنية للدول الأعضاء عىل تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين. 

ويّوضح أهداف

ي يمكنها تحقيق هذه الأهداف.
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ويوىصي بالتداب�ي التشغيلية ال�ت

يعية  الت�ش اتيجياتها وسياساتها وأطرها  ي خطط عملها وإس�ت
الفجوات �ن ي تحديد 

المنشأ والعبور والوجهة �ن يهدف إطار العمل إىل دعم بلدان 

والمؤسسية فيما يتعلق بتهريب المهاجرين، واتخاذ التداب�ي المناسبة لسدها.

ام حقوق الدول والأفراد  ومع مراعاة القضايا الأوسع نطاقاً المتعلقة بظاهرة تهريب المهاجرين، يُتخذ نهج شامل لتعزيز التنسيق والتعاون واح�ت

. ن ي وقانون الالجئ�ي
نسا�ن نسان والقانون الإ ي ذلك حقوق الإ

، بما �ن اماتهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الدوىلي ن وال�ت

ي تنفيذها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، من المتوقع أن يساعد إطار العمل أصحاب المصلحة 
وإىل جانب دعم جهود الدول الأعضاء �ن

ها من  ن والتعاون مع الدول الأعضاء وغ�ي ب�ي من غ�ي الدول من خالل توجيه عملهم إىل منع تهريب المهاجرين وحماية حقوق المهاجرين المهرَّ

ن لتحقيق تلك الغايات. أصحاب المصلحة المعني�ي

: ي
يتوافر هذا المنشور عىل الرابط الآ�ت

ية فقط[ ز نجل�ي ]متوفر باللغة الإ
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf

5

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016_ARABIC.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016_ARABIC.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016_ARABIC.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf
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المورد الموصى به

قانون نموذجي لمكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة

ي عام 2010 قانون نموذجي لمكافحة صنع 
ي بالمخدرات والجريمة �ن

وضع مكتب الأمم المتحد المع�ن

وعة استجابة لطلب الجمعية  ة والتجار بها بصورة غ�ي م�ش الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي

ي المحىلي بأسلوب 
العامة لالأمم المتحدة وأمينها العام لمساعدة الدول الأطراف عىل تعزيز إطارها القانو�ن

ي الدوىلي بشأن الأسلحة النارية.
يتسق مع النظام القانو�ن

يعية من ِقبل مكتب الأمم المتحدة  وسيعمل القانون النموذجي عىل تيس�ي تنظيم تقديم المساعدة الت�ش

يعات جديدة من  يعات القائمة وتعديلها واعتماد ت�ش ي بالمخدرات والجريمة والمساعدة عىل ذلك، فضالً عن تيس�ي استعراض الت�ش
المع�ن

ِقبل الدول نفسها. وقد ُصمم ليكون قابالً للتكيف مع احتياجات كل دولة بغض النظر عن تقاليدها القانونية وظروفها الجتماعية والقتصادية 

والثقافية والجغرافية.

: ي
يتوافر هذا المنشور عىل الرابط الآ�ت

www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01130_A_Firearms_Arabic.pdf

6

ي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية إىل مساعدة واضعي السياسات 
يهدف الدليل التق�ن

ي عمليات نقل الأسلحة النارية والتحقيق بشأنها 
ن �ن ن المشارك�ي ومسؤوىلي إنفاذ القانون والممارس�ي

ي وضع تداب�ي المراقبة عىل تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وتجريم 
ن �ن والأشخاص المشارك�ي

ن 
ّ ي يتع�ي

وعة. ويتضمن فصولً عن تداب�ي المراقبة ال�ت صنع الأسلحة النارية والتجار بها بصورة غ�ي م�ش

وعة. عىل الدول الأطراف تنفيذها لمنع ت�يب الأسلحة النارية إىل السوق غ�ي الم�ش

ويهدف الدليل التوجيهي أيضاً إىل مساعدة الدول عىل اكتساب القدرة عىل الستجابة بصورة استباقية عند حدوث ت�يب لالأسلحة النارية 

عية. ي الوقت المناسب والكشف عن نقاط الت�يب المحتملة إىل القنوات غ�ي ال�ش
ة، وعىل التدخل بطريقة مالئمة و�ن والذخ�ي

: ي
توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ�ت

www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

الدليل التقني بشأن تنفيذ بروتوكول مكافحة

صنع األسلحة النارية 7

http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01130_A_Firearms_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
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االختصارات

CCP
CCPCJ

CMLS
CNA

COP-UNTOC

CRIMJUST

CSS
CST
DTA

ECOSOC
GLO.ACT

GPTOC

HTMSS
ICAT

IGO
ISS

MLA
NGO
OCB

SHERLOC
UN

UNGA
UNODC
UNTOC

WCO

برنامج مراقبة الحاويات
لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة

الجنائية
قسم مكافحة الجريمة السيبرانية وغسل الأموال

الهيئات الوطنية المختصة
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
تعزيز التعاون في مجال التحقيق الجنائي والعدالة الجنائية

الواقعة على دروب التجار بالمخدرات
قسم دعم المؤتمرات
فريق المجتمع المدني

شعبة شؤون المعاهدات
المجلس القتصادي والجتماعي

لمبادرة العمل العالمي من أجل منع التجار بالأشخاص
وتهريب المهاجرين والتصدي لهما

البرنامج العالمي لتعزيز
قدرات الدول الأعضاء على منع ومكافحة الجريمة المنظَّمة والخطيرة

مكافحة الجرائم )عبر الوطنية( المنظمة والخطيرة
)عبر الوطنية(

قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
فريق التنسيق المشترك بين الوكالت

لمكافحة التجار بالأشخاص
منظمة حكومية دولية

قسم دعم التنفيذ
المساعدة القانونية المتبادلة

منظمة غير حكومية
الفرع المعني بالجريمة المنظَّمة والتجار غير المشروع

لكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة )شيرلوك( بوابة الموارد الإ
الأمم المتحدة

الجمعية العامة لالأمم المتحدة
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة
عبر الوطنية

منظمة الجمارك العالمية

الجزء
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وفقاً للمادة 32 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، انعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية لتحسين 

قدرات الدول الأطراف على التصدي للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة واستعراض تنفيذها.

تُفّصل المادة 32)3( من اتفاقية الجريمة المنظَّمة الآليات التي يستخدمها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة 

نجاز الأهداف بما في ذلك ما يأتي: عبر الوطنية لإ

ي مجالت التدريب والمساعدة التقنية، وبشأن تنفيذ التفاقية والمنع بوسائل منها التشجيع  	
ي تقوم بها الدول الأطراف �ن

تيس�ي الأنشطة ال�ت

عات؛ عىل جمع الت�ب

ي منعها  	
ي الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية والممارسات الناجحة �ن

ن الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد �ن تيس�ي تبادل المعلومات ب�ي

ومكافحتها،

قليمية وغ�ي الحكومية ذات الصلة؛ 	 التعاون مع المنظمات الدولية والإ

الستعراض الدوري لتنفيذ التفاقية، 	

ن تنفيذها؛ 	 ن التفاقية وتحس�ي تقديم توصيات لتحس�ي

تجعل هذه الوظائف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية أكثر الأجهزة شمولً للتعامل مع الجريمة 

المنظَّمة عبر الوطنية.

تم عقد دورات عادية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في فيينا، النمسا سنوياً في أعوام 

2004 و2005 و2006، ثم باتت تُعقد بعد ذلك كل سنتين. وتُختتم عموماً بوثائق ختامية مثل القرارات التي تتناول المسائل التقنية ضمن 
نطاق اتفاقية الجريمة المنظَّمة والقرارات التي تتناول المسائل الإجرائية.

1-1-5 األفرقة العاملة

من أهم السمات البارزة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، تأتي أنشطة أفرقتها العاملة التي 

أُنشئت لمعالجة قضايا محددة متعلقة باتفاقية الجريمة المنظَّمة أو البروتوكولت الملحقة بها.

وبوصفها هيئات استشارية تركز على مجالت مواضيعية محددة بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها، 

تُجري الأفرقة العاملة مناقشات أساسية بشأن المسائل العملية وتقدم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظَّمة عبر الوطنية لمواصلة المناقشة واتخاذ القرار النهائي، وتساعد كذلك على تنفيذ المهام ذات الصلة باتفاقية الجريمة المنظَّمة نفسها 

والبروتوكولت الملحقة بها. بعد اعتماد آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية بموجب القرار 9 /1 في 

تشرين الأول/أكتوبر، 2018، ستسهم الأفرقة العاملة التابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 

كذلك في عملية استعراض اتفاقية الجريمة المنظَّمة مع الضطالع بمهامها الحالية.

مؤتمر األطراف5.1.
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بها الملحقة  وتوكوالت  وال�ب المنظمة  الجريمة  مكافحة  اتفاقية  تنفيذ 

اعتماد القرارات

من ِقبل مؤتمر الأطراف في 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية

الدورة العادية التي تُعقد كل 

سنتين أو الدورة الخاصة

لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظَّمة عبر الوطنية

هيكل عمل مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

مة عبر الوطنية المنظَّ

الأفرقة العاملة

توصيات 

التقارير

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية

هناك خمسة أفرقة عاملة دائمة تابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية:

الفريق العامل عىل بروتوكول التجار بالأشخاص؛ 	

الفريق العامل عىل بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين؛ 	

؛ 	 الفريق العامل عىل التعاون الدوىلي

ن عىل المساعدة التقنية؛ 	 ن العامل�ي اء الحكومي�ي فريق الخ�ب

الفريق العامل عىل مكافحة الأسلحة النارية. 	

وإلى جانب الأفرقة العاملة الدائمة هذه، وافق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في قراره 5/5 

لعام )2011( على تأسيس فريق عمل حكومي مفتوح العضوية ومؤقت يعمل على استعراض تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت 

الملحقة بها، وقد تم تكليفه بالنظر في الخيارات واستكشافها من أجل إنشاء آلية أو آليات لمساعدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في استعراض تنفيذ التفاقية.

تجتمع الأفرقة العاملة بصفة سنوية ويمكن أن تجتمع بالتزامن مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظَّمة عبر الوطنية التي تعقد عادة في تشرين الأول/أكتوبر.
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ست خطوات بسيطة للحصول عىل مركز استشاري لدى المجلس 

االقتصادي واالجتماعي

2-1-5 مشاركة المنظمات غير الحكومية

تنص المادة 17 من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية على أنه يجوز للمنظمات 

غير الحكومية ذات الصلة التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي التابع لالأمم المتحدة أن تتقدم بطلب إلى المكتب 

للحصول على مركز المراقب الذي ينبغي منحه ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خالف ذلك.

يحتفظ فريق المجتمع المدني وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، ول سيما الفرع المعني بالجريمة المنظَّمة 

والتجار غير المشروع التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بقائمة تضم المنظمات غير الحكومية المعتمدة من ِقبل 

المجلس القتصادي والجتماعي )أي التي لها مركز استشاري في المجلس القتصادي والجتماعي( وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة 

التي لها مجال اختصاص وثيق الصلة بعمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. وتخضع القائمة 

بشكل دوري للتحديث والمقارنة بقاعدة البيانات التي يحتفظ بها فريق المجتمع المدني للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وفرع المنظمات 

غير الحكومية، ومكتب دعم المجلس القتصادي والجتماعي وتنسيق شؤونه، وإدارة الشؤون القتصادية والجتماعية، التي تتعامل مع الطلبات 

المقدمة من المنظمات غير الحكومية للحصول على المركز الستشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي.

إنشاء ملف تعريفي للمنظمة؛1

إجراء فحص أولي للطلب من ِقبل فرع المنظمات غير الحكومية لضمان اكتماله؛3

توصيات من ِقبل لجنة المجلس القتصادي والجتماعي؛5

نترنت؛2 تقديم الطلب الذي يتضمن الستبيان والمستندات الداعمة عبر الإ

استعراض الطلب المقدم من لجنة المجلس القتصادي والجتماعي بشأن المنظمات غير الحكومية في دورتها 4
المعقودة في كانون الثاني/يناير أو في جلستها المستأنفة في أيار/مايو من كل عام؛

القرار الذي اتخذه المجلس القتصادي والجتماعي في الطلب المقدم في نيسان/إبريل )الطلبات التي جرى النظر 6
فيها في الدورة العادية( وفي تموز/يوليه )الطلبات التي جرى النظر فيها في الدورة المستأنفة( من كل عام.

فيما يأتي الخطوات الواردة في عملية تقديم الطلبات واالستعراض والموافقة الالحَقين من ِقبل 

المجلس االقتصادي واالجتماعي:

http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_arabic.pdf :توجد معلومات إضافية على الرابط

نجليزية فقط[ ]متوفر باللغة الإ

http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_arabic.pdf
http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_arabic.pdf
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بها الملحقة  وتوكوالت  وال�ب المنظمة  الجريمة  مكافحة  اتفاقية  تنفيذ 

لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  لمؤتمر  الداخلي  النظام  من   )3(  17 المادة 

)COP-UNTOC( مة عبر الوطنية الجريمة المنظَّ

بموجب المادة 17 )3( من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، يجوز 

للمنظمات غير الحكومية دون أن تشارك في اعتماد القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية والإجرائية في المؤتمر، سواء بتوافق 

الآراء أو بالتصويت، ما يأتي:

أ. حضور الجلسات العامة للمؤتمر؛

دلء ببيانات شفوية في هذه الجتماعات من خالل عدد محدود من الممثلين  ب. بناًء على دعوة من الرئيس ورهناً بموافقة المؤتمر، الإ

بشأن المسائل المتعلقة بأنشطتهم؛
ج. استالم مستندات المؤتمر.37

انظر المزيد من المعلومات في النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر 

www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-05467_A_ebook.pdf :الوطنية المتاحة على الرابط

حقائق أساسية حول المركز االستشاري للمنظمات غير الحكومية لدى المجلس االقتصادي 

واالجتماعي

منذ بداية تأسيس الأمم المتحدة، كان المجلس القتصادي والجتماعي نقطة الدخول الرئيسية للمنظمات غ�ي الحكومية إىل  	

منظومة الأمم المتحدة. يبقى المجلس القتصادي والستشاري الهيئة الرئيسية لالأمم المتحدة الذي لديه إطار رسمي لمشاركة 

المنظمة غ�ي الحكومية.

المجلس  	 لدى  نشط  استشاري  بمركز  حكومية  غ�ي  منظمة   5,161 تتمتع  أصبحت   ،2018  ، أيلول/سبتم�ب  1 من  ابتداًء 

والجتماعي. القتصادي 

أيضاً  	 المجلس القتصادي والجتماعي ولكن  إمكانية الوصول ليس فقط إىل  الحكومية  للمنظمات غ�ي  المركز الستشاري  يوفر 

الأسلحة  بشأن  الخاصة  والعمليات  المتحدة،  لالأمم  التابعة  نسان  الإ آليات حقوق  العديدة، وإىل مختلف  الفرعية  إىل هيئاته 

ي ينظمها رئيس الجمعية العامة.
ة، فضالً عن الأحداث الخاصة ال�ت الصغ�ي

مزيد من المعلومات

http://www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-05467_A_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-05467_A_ebook.pdf
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معلومات مفيدة عن االجتماعات الجانبية خالل دورات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 

مة عبر الوطنية المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

ي بالمخدرات والجريمة وكيانات الأمم المتحدة  	
يمكن أن تنظم الفعاليات الدول الأعضاء ووحدات مكتب الأمم المتحدة المع�ن

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية ذات المركز الستشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي؛

يجب أن تكون موضوعات الفعاليات الجانبية ذات صلة موضوعية بعمل المؤتمر. ستسعى الأمانة إىل ضمان عدم تداخل  	

ي اليوم نفسه، من أجل تجنب تجزئة المشاركة؛
موضوعات الفعاليات الجانبية المقرر عقدها �ن

وع؛ 	 ي بالجريمة المنظَّمة والتجار غ�ي الم�ش
يتوىل قسم دعم المؤتمرات بالفرع المع�ن

مسؤولية تنسيق الأحداث الجانبية؛ 	

ن عىل كل المنظمات الحكومية المؤهلة أن تتقدم بطلب المشاركة  	
ّ توجد عملية تقديم طلبات للمنظمات غ�ي الحكومية. يتع�ي

untoc.cop@un.org مقدماً وذلك بتوجيه الطلب إىل قسم دعم المؤتمرات عىل الموقع

ن المؤتمر قبل توزيعها. 	 ويجية عىل موافقة أم�ي يجب أن تحصل كل المواد ال�ت

يحق للمنظمات غير الحكومية التي ليس لها مركز استشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي أن تتقدم بطلب للحصول على صفة مراقب. تحدد 

الفقرة 3 من المادة 17 شكل مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

بينما يحق للمنظمات غير الحكومية مراقبة دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، فإنها ل 

تستطيع المشاركة في اعتماد القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية والإجرائية، سواء بتوافق الآراء أو بالتصويت؛ حيث يبقى ذلك من اختصاص 

الدول الأطراف في التفاقية، بما يتماشى مع النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

ووفق المادة 17 )3( )أ( من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، يحق للمنظمات غير الحكومية 

»حضور الجلسات العامة للمؤتمر« التي، من منظور المؤتمر، ل تشمل اجتماعات الهيئات الفرعية، وخصوصاً الأفرقة العاملة التابعة لها. فبدلً من ذلك يُسمح 

للمنظمات غير الحكومية عقد اجتماعات خاصة وجانبية. ويمكن أن تكون هذه الجتماعات، أو العروض التقديمية، أو النقاشات الخاصة بالموضوعات ذات 

الصلة بعمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية التي تُعقد خارج المداولت الرسمية للمؤتمر.

المورد الموصى به

العمل مع المجلس القتصادي والجتماعي: دليل المنظمات غ�ي الحكومية إل المركز الستشاري )2018(
عن  فضالً  والجتماعي،  القتصادي  المجلس  مع  استشارية  عالقة  إقامة  فوائد  عىل  الحكومية  غ�ي  المنظمات  طالع  لإ إعالمي  كتيب  هو 
 .31/ 1996 ي قرار المجلس القتصادي والجتماعي 

طار المنصوص عليه �ن تقديم إرشادات حول كيفية الحصول عىل هذا المركز ضمن الإ
استشاري  مركز  للحصول عىل  بطلب  التقدم  الصلة عىل  ذات  الحكومية  المنظمات غ�ي  تشجيع  ي 

�ن المنشور  لهذا  المزدوج  الهدف  ويتمثل 
زيادة  مع  العالقة  هذه  من  استفادة  أق�  تحقيق  عىل  استشاري  مركز  بالفعل  لديها  ي 

ال�ت المنظمات  مساعدة  وكذلك  المجلس،  لدى 
والجتماعي. القتصادي  المجلس  عمل  ي 

�ن إسهامها 

8

مزيد من المعلومات

mailto:untoc.cop@un.org
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بها الملحقة  وتوكوالت  وال�ب المنظمة  الجريمة  مكافحة  اتفاقية  تنفيذ 

ومع  عام  بشكل  المتحدة  الأمم  مع  التفاعل  الحكومية  غ�ي  للمنظمات  بها  يمكن  ي 
ال�ت الطريقة  حول  أساسية  معلومات  الكتيب  ويوفر 

ي تستطيع المجتمعات المدنية
المجلس القتصادي والجتماعي عىل وجه الخصوص. كما يصف مختلف الآليات الرسمية وغ�ي الرسمية ال�ت

الجانبية،  الفعاليات  وحضور  البيانات،  وتقديم  الجتماعات،  حضور  )أي  والجتماعي  القتصادي  المجلس  لجان  مع  للعمل  استخدامها 
العالقة الستشارية. ي هذه 

�ن الحكومية بدخولها  المنظمات غ�ي  تتحملها  ي 
ال�ت امات  ن الل�ت إىل  ضافة  بالإ إىل ذلك(  الشفوية، وما  والتدخالت 

http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_arabic.pdf الرابط:  الدليل من  يل  ن يمكن ت�ن

الفعالية الجانبية:

إشراك المجتمع المدني في التصدي للعنف المتطرف واالتجار غير المشروع باألسلحة النارية

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018، خالل الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، 

نظم البرنامج العالمي بشأن الأسلحة النارية وفريق المجتمع المدني التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحكومة السويد 

جانباً لمناقشة الستجابات نيابة عن الحكومات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع المدني للتطرف العنيف والتجار 

غير المشروع بالأسلحة النارية.

وكان الهدف الرئيسي لهذه الفعالية إظهار نهج متعدد القطاعات لمكافحة التجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، 

القانون والمجتمع المدني من خالل تأسيس  إنفاذ  الثقة والشراكات بين الحكومات، وسلطات  بناء  وكذلك مكافحة العنف المتطرف من خالل 

قليمية. وكانت هذه الفعالية فرصة فريدة للدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتبادل المناهج متعددة المجتمعات  الشبكات الإ

للتصدي للعنف المتطرف والتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

توجد معلومات إضافية على الرابط:

 www.unodc.org/unodc/en/ngos/civil-society-engagement-in-addressing-violent-extremism-and-illicit-firearms-trafficking.html

نجليزية فقط[ ]متوفر باللغة الإ

دراسة الحالة 11

http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_arabic.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/civil-society-engagement-in-addressing-violent-extremism-and-illicit-firearms-trafficking.html
http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/civil-society-engagement-in-addressing-violent-extremism-and-illicit-firearms-trafficking.html
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المورد الموصى به

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية: أدوات تقييم الحتياجات )2016(
إرشادات  الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  لتفاقية  وفقاً  الحتياجات  تقييم  بأدوات  المتعلق  المنشور  هذا  يقدم 

الكاملة مكانات  الإ الأطراف من أجل ضمان تحقيق  الدول  ينبغي أن تفعله  تقييم ما  ي 
�ن

الأطراف  الدول  احتياجات  تقييم  ي 
�ن وبخاصة  التقنية  المساعدة  تقديم  ي 

�ن الأدوات  هذه  استخدام  وسيتم  المنظَّمة.  الجريمة  لتفاقية 

9

الأمم  لمكتب  التابعة  الفنية  المكاتب  أحد  المعاهدات هو  لشعبة شؤون  التابع  وع،  الم�ش غ�ي  والتجار  المنظَّمة  بالجريمة  ي 
المع�ن الفرع  إن 

وع الجهود الرامية إىل التصديق عىل اتفاقية  ي بالجريمة المنظَّمة والتجار غ�ي الم�ش
ي بالمخدرات والجريمة. ويدعم الفرع المع�ن

المتحدة المع�ن

وتوكولت الملحقة بها وتنفيذها بشكل فعال من خالل: الجريمة المنظَّمة وال�ب

ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية 	
العمل كأمانة عامة لمؤتمر الأطراف �ن

؛ 	 يعية وسبل التعاون الدوىلي تقديم المساعدة التقنية وتطوير الأدوات الت�ش

ي ذلك تسهيل إجراء الستعراضات القطرية  	
دعم تنفيذ آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية، بما �ن

ي طوال عملية الستعراض.
ي والف�ن

وتقديم الدعم التق�ن

تعمل أربعة أقسام داخل الفرع المعني بالجريمة المنظَّمة والتجار غير المشروع على مساعدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بموجب 

اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها. وهذه الأقسام هي:

قسم دعم المؤتمرات؛ 	

قسم دعم التنفيذ؛ 	

قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 	

انية وغسل الأموال. 	 قسم مكافحة الجريمة السي�ب

1-2-5  قسم دعم المؤتمرات

من أجل تسهيل تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها، يقدم قسم دعم المؤتمرات خدمات إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والأفرقة العاملة التابعة لها. وبشكل أكثر تحديداً، يتحمل القسم المسؤولية الأساسية عن 

العمل المعياري للفرع المعني بالجريمة المنظَّمة والتجار غير المشروع، مثل تقديم المساعدة التشريعية في التصديق على اتفاقية الجريمة 

المنظَّمة وتنفيذها، بما في ذلك آلية الستعراض. كما يدعم آليات التعاون الدولي لأغراض منها المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، 
دارة المعارف بشأن اتفاقية الجريمة المنظَّمة.38 ويعمل كمصدر لإ

المكاتب الفنية التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة5.2.
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مكافحة  اتفاقية  بتنفيذ  المتعلقة  المعلومات  تعميم  تُّي�  ي 
ال�ت لوك(  )ش�ي بالجريمة  المتعلقة  ن  والقوان�ي ونية  لك�ت الإ الموارد  بوابة  القسم  يدير 

يعات الوطنية ذات الصلة بمقتضيات اتفاقية  لوك« عىل قاعدة بيانات الت�ش وتوكولت الملحقة بها. تحتوي بوابة »ش�ي الجريمة المنظَّمة وال�ب

البيانات حسب البلد ومقال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية ونوع  ي قاعدة 
الجريمة المنظَّمة. ويمكن البحث �ن

وير والجرائم  ن ي تحتوي عىل اجتهادات قضائية بشأن الفساد وال�ت
لوك« أيضاً قاعدة بيانات للسوابق القضائية ال�ت الجريمة. تستضيف بوابة »ش�ي

ي جماعة إجرامية منظمة والقرصنة وتهريب المهاجرين 
انية وجرائم المخدرات والطب الحتياىلي وغسل الأموال وإعاقة العدالة والمشاركة �ن السي�ب

رهاب. وتمّكن  ية والغابات والتجار بالأشخاص والإ والتجار بالأسلحة النارية والجرائم ذات الصلة والتجار بالممتلكات الثقافية وجرائم الحياة ال�ب

لوك  اً، تشتمل بوابة ش�ي ن من معرفة كيفية استجابة الدول للجريمة المنظمة من خالل تحليل قضايا المحاكم. وأخ�ي قاعدة البيانات المستخدم�ي

أيضاً عىل قاعدة بيانات ببليوغرافية ودليل محمي بكلمة مرور للسلطات الوطنية المختصة )دليل CNA(. ويّوفر دليل السلطات الوطنية سهولة 
وتوكولت الملحقة بها.39 الوصول إىل المعلومات المتعلقة بالتصال مع السلطات الوطنية المعينة بالتعامل مع اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

ومن أجل تسهيل تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة، طور قسم دعم المؤتمرات أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. وتساعد هذه 

الجنائية وتعزيزه. وترشد أداة كتابة طلبات  ي المسائل 
التعاون الدوىلي �ن المتبادلة وتيس�ي  القانونية  الأداة الدول عىل صياغة طلبات المساعدة 

ي عملية إعداد الطلب حسب نوع المساعدة المتبادلة، واستخدام سلسلة من الستمارات 
المساعدة القانونية المتبادلة ممارسي الدعاوى القضائية �ن

دخال أيِّ تعديالت تحريرية نهائية عليه  بإنشاء طلب صحيح وكامل وفعال لإ النموذجية. ثم تجمع الأداُة كل البيانات المدخلة وتقوم تلقائياً 

وتوقيعه. ومن الجدير بالذكر أن أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية متاحة حالياً بعدة لغات.

قسم دعم التنفيذ  5-2-2

وعات القطرية  امج والم�ش ي ذلك ال�ب
وعات )بما �ن ي والتوجيه بشأن الم�ش

ن أمور عديدة، المشورة والدعم التق�ن يقدم قسم دعم التنفيذ، من ب�ي

ي بالمخدرات والجريمة دعم 
ي يقدم لها مكتب الأمم المتحدة المع�ن

قليمية ذات العنارص ذات الصلة( بشأن تنفيذ التفاقيات الدولية ال�ت والإ

ة مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القانونية، بما يشمل  الأمانة وتطبيق هذه التفاقيات عملياً. عند القيام بهذا العمل، يتفاعل القسم مبا�ش

طة والجمارك وإنفاذ مكافحة المخدرات وهيئات مراقبة الحدود ووكالت الأمن القومي )إذا كانت مخولة بوظائف إنفاذ القانون( ووحدات  ال�ش

ن بشكل وثيق مع المكاتب  هم من العامل�ي ، والقضاة وغ�ي ن ن العام�ي داد الأصول الجنائية الوحدات، والمدع�ي الستخبارات المالية، ووحدات اس�ت

ي بالمخدرات والجريمة.
الميدانية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع�ن

هذه  ن  تمكِّ  ، المحىلي المستوى  عىل  التنفيذية.  يعات  الت�ش عىل  ن  ك�ي ال�ت مع  التقنية،  المساعدة  من 
التفاقية. تنفيذ  تقييم  ، من  ن ع�ي السياسات والم�ش اء، ل سيما واضعي  الخ�ب الأدوات 

الدليل عىل: يل  ن ت�ن يمكن 
 www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/16-02938_eBook.pdf

فقط[ ية  ن نجل�ي الإ باللغة  ]متوفر 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/16-02938_eBook.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/16-02938_eBook.pdf
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إضافة إلى ذلك، يضطلع قسم دعم التنفيذ بمسؤوليات الرقابة على عدة برامج ومشروعات عالمية:

المساعدة  	 ة  الخط�ي والجرائم  الوطنية(  )ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  منع ومكافحة  الأعضاء عىل  الدول  لتعزيز قدرات  العالمي  نامج  ال�ب يقدم 

ة؛ التقنية للدول من أجل التنفيذ الفعال لتفاقية الجريمة المنظَّمة بغية التصدي لمختلف أشكال الجرائم المنظمة والخط�ي

نامج العالمي بشأن الأسلحة النارية لمساعدة الدول الأعضاء عىل بناء نظم عدالة جنائية مناسبة 	 تم إنشاء ال�ب

ي تتعلق عىل وجه التحديد بالتجار بالأسلحة النارية وأجزائها  	
ي تطرحها الجريمة المنظَّمة، مثل التحديات ال�ت

لالستجابة بفعالية للتحديات ال�ت

ة؛ ومكوناتها والذخ�ي

اكة مع منظمة الجمارك العالمية بامتداد عالمي ويهدف إىل تعزيز الهياكل والعمليات  	 يحظى برنامج مراقبة الحاويات الذي يتم تنفيذه بال�ش

وع بالمخدرات  ي التجار غ�ي الم�ش
أ المختارة، وذلك لتقليل استغالل الحاويات البحرية �ن ن مستدامة للدول والموا�ن ي تسمح بتطبيق قوان�ي

ال�ت

وأنشطة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية؛

ي مجال العدالة الجنائية. عىل طول مسارات تهريب المخدرات” إىل مكافحة تدفق  	
ي والتعاون �ن

نامج العالمي “تعزيز التحقيق الجنا�أ يسعى ال�ب

اتيجيات القضائية لمكافحة المخدرات بما يتجاوز أنشطة الحظر ومن خالل  س�ت وعة من خالل تعزيز إنفاذ القانون والإ المخدرات غ�ي الم�ش

ي تستهدف كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد المخدرات.
تعزيز الستجابات ع�ب الوطنية ال�ت

قسم االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين  5-2-3

ى لالتجار بالأشخاص  يدعم قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الدول الأعضاء في تنفيذ الصكوك الدولية الرئيسية التي تتصدَّ

وتهريب المهاجرين: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق 

البر والبحر والجو.

ويساعد قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الدول الأعضاء والعاملين في مجال العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة ذوي 

الصلة على منع هذه الجرائم ومالحقة الضالعين فيها، وحماية حقوق الأشخاص الذين يقعون ضحايا للمجرمين الذين يرتكبون تلك الجرائم، 

وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تلك الغايات.

يقدم القسم الدعم والمساعدة في خمسة مجالت رئيسية:

توسيع قاعدة المعارف؛ 	

اتيجيات والسياسات؛ 	 س�ت وضع الإ

المنع وإذكاء الوعي؛ 	

يعية؛ 	 المساعدة عىل التصديق عىل الصكوك والمساعدة الت�ش

المساعدة التقنية وبناء القدرات. 	

ويسّهل أيضاً قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التعاون الدولي ويعزز العمل السياسي على الصعيدين الدولي والمشترك بين 

ستراتيجية الشاملة للمحافل الحكومية الدولية والمشتركة بين الوكالت لمنع  الوكالت، ويوفر التوجيه الموضوعي والخدمات الفنية والمشورة الإ

ومكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما يشمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 

وفريَقيها العامَلين المخصَصين ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
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ان من ِقبل قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصورة أساسية من خالل ثالثة برامج: م المساعدة والدعم التقنيَّ تُقدَّ

بالأشخاص عن طريق تشجيع  	 ي منع ومكافحة التجار 
الأعضاء �ن الدول  الذي يدعم  بالأشخاص  العالمي لمكافحة التجار  نامج  ال�ب يدعم 

الممارسات  مواد  استحداث  يرّكز عىل  الوطنية. وهو  المنظَّمة ع�ب  الجريمة  باتفاقية  الملحق  بالأشخاص  التجار  بروتوكول  التصديق عىل 

ي برامج المساعدة التقنية.
ي تُستخدم بعد ذلك �ن

الجيدة وبرامج التدريب وال�ت

قليمية  	 ي بالمخدرات والجريمة للتحديات العالمية والإ
نامج العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين استجابة مكتب الأمم المتحدة المع�ن يُعد ال�ب

ي دعم الدول الأعضاء لمنع هذه 
ي التصدي لتهريب المهاجرين والسلوك ذي الصلة. ويتمثل هدفه �ن

ي تواجهها الدول الأعضاء �ن
والوطنية ال�ت

، وتعزيز التعاون لتحقيق هذه الغايات. ن ب�ي الجريمة ومالحقتها قضائياً، وحماية حقوق المهاجرين المهرَّ

ق الأوسط( إىل  	 تهدف مبادرة العمل العالمي من أجل منع التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتصدي لهما )GLO. ACT، آسيا وال�ش

مساعدة البلدان الُمختارة عىل تنفيذ الأنشطة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

قليمي. كما أنه يوفر التدريب  ويوفر القسم، في إطار هذه البرامج، أنشطة المساعدة التقنية ويسهم في تنفيذها على الصعيدين الوطني والإ

للممارسين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني في مجالت منع الجريمة واستجابات العدالة الجنائية لالتجار بالأشخاص وتهريب 

المهاجرين، فضالً عن حماية ومساعدة ضحايا التجار والمهاجرين المهربين. واعترافاً بأهمية المجتمع المدني وبأصحاب المصلحة الآخرين من 

غير الحكوميين بصفتهم شركاء مهمين في سد الثغرات في التصديات الحكومية لالتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يعتمد قسم مكافحة 

التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على شبكة متنوعة من أصحاب المصلحة تم بناؤها على مر السنين.

ويشارك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنشاط في عدد من الآليات المشتركة بين الوكالت والشراكات العالمية لمكافحة 

قليمية الأخرى ذات الصلة.  التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف تعزيز اتساق الجهود داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإ

ويُعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خالل قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابع له، المنسق 

الدائم لفريق التنسيق المشترك بين الوكالت لمكافحة التجار بالأشخاص. كما أنه عضو في التحالف 8.7 وفريق العمل المعني بمكافحة التجار 

نسانية. بالأشخاص ومجموعة الحماية العالمية للشؤون الإ
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قسم مكافحة الجريمة السيبرانية وغسل األموال  5-2-4

يتسم عمل قسم مكافحة الجريمة السيبرانية وغسل الأموال بأهمية كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة. فهو يركز على التصدي 

للجرائم السيبرانية ويدعم أنشطة مكافحة غسل الأموال في جملة أمور منها: إدارة برنامجين عالميين:

انية، وخاصة من خالل مساعدتها  	 ي التصدي للجرائم السي�ب
انية المصمم لدعم الدول الأعضاء �ن ي بالجريمة السي�ب

نامج العالمي المع�ن ال�ب

ي والدوىلي لمخاطر الجرائم 
انية ومالحقتها قضائياً، وتعزيز التصدي الوط�ن ي الجرائم السي�ب

ي التحقيق والفصل �ن
عىل زيادة كفاءتها وفعاليتها �ن

انية؛ السي�ب

ن الدول الأعضاء من تنفيذ تداب�ي  	 رهاب الذي يهدف إىل تمك�ي نامج العالمي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة عائدات الجريمة وتمويل الإ ال�ب

وعة وضبطها ومصادرتها، عىل النحو المطلوب  رهاب ومساعدتها عىل ضبط العائدات غ�ي الم�ش الة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ فعَّ

ها من صكوك الأمم المتحدة والمعاي�ي المقبولة عالمياً. بموجب اتفاقيات الجريمة المنظَّمة وغ�ي
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بها الملحقة  وتوكوالت  وال�ب المنظمة  الجريمة  مكافحة  اتفاقية  تنفيذ 

الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  مؤتمر  حضور 

)COP-UNTOC( مة عبر الوطنية المنظَّ

وفقاً للمادة 17 من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة 

عبر الوطنية، يجوز للمنظمات غير الحكومية المشاركة في دورات المؤتمر التي تُعقد في فيينا، النمسا.

شفوية  ببيانات  دلء  والإ منظماتها  إنجازات  عرض  في  النظر  إلى  مدعوة  الحكومية  غير  المنظمات 

لتحديد وجهات النظر أو نتائج البحث في الأحداث الجانبية أو في الجتماع العام لمؤتمر الأطراف في 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

األداة  1

فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لمكافحة االتجار باألشخاص

إن فريق التنسيق المشترك بين الوكالت لمكافحة التجار بالأشخاص هو منتدى للسياسات أُِسس عام 2007، بموجب قرار الجمعية 

العامة لالأمم المتحدة 61 /180. وتتمثل مهمته في تسهيل اتباع نهج شامل لمشكلة التجار بالأشخاص. وُكلف مكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة بدور تنسيقي ضمن فريق التنسيق المشترك بين الوكالت لمكافحة التجار بالأشخاص.

وتتمثل مهام فريق التنسيق المشترك بين الوكالت لمكافحة التجار بالأشخاص في:

ات والممارسات الجيدة المتعلقة بأنشطة مكافحة التجار؛ 	 توف�ي منتدى لتبادل المعلومات والخ�ب

دعم أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بهدف ضمان تنفيذ كامل وشامل لجميع الصكوك الدولية والمعاي�ي ذات  	

الصلة الرامية إىل منع التجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحايا التجار ودعمهم؛

ن وذات الصلة بالعمر ويرتكز عىل نهج قائم  	 ن الجنس�ي العمل عىل اتباع نهج شامل ومنسق لالتجار بالأشخاص يراعي الفوارق ب�ي

نسان؛  عىل حقوق الإ

قليمي  	 ن الإ تعزيز الستخدام الفعال والكفء للموارد الموجودة، من خالل الستفادة من الآليات الموجودة بالفعل عىل المستوي�ي

ي إىل أق� حد ممكن.
والوط�ن

الصفحة الرسمية للفريق العامل المشترك بين الوكالت المعني بالتنسيق في مجال مكافحة التجار بالأشخاص:

icat@un.org :للتواصل مع الفريق | https://icat.network

مزيد من المعلومات
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة

عبر الوطنية

الجزء



84

عبر  المنظَّمة  الجريمة  مكافحة  في  الرئيسية  العالمية  القانونية  الصكوك  بالفعل  بها  الملحقة  والبروتوكولت  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  تمثل 

الوطنية. من خالل مطالبة الدول الأطراف باعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المحددة وتعزيز التعاون الدولي، تسهم هذه الصكوك 

في تعزيز المؤسسات الوطنية وبناء القدرات لمنع الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ومكافحتها على الصعيد الدولي.

بعد عشر سنوات من الجهود المتواصلة، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في دورته 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  آلية استعراض تنفيذ  2018، القرار 9 /140 الذي أنشأ  التاسعة التي عقدت في 15-19 تشرين الأول/أكتوبر 

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها )يُشار إليها من الآن فصاعداً باسم »آلية الستعراض«(.

وفي القرار نفسه، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية إطالق المرحلة التحضيرية لآلية 

الستعراض التي ستستمر لمدة عامين. وستعقب المرحلة التحضيرية مرحلة استعراض تدوم عشر سنوات. ومن المتوقع أن تعزز آلية الستعراض 

بشكل جوهري تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولت الملحقة بها، ما سيسهم في منع الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ومكافحتها بشكل 

فعال، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نطاق أوسع.

تتمثل الأهداف الرئيسية لآلية الستعراض، المحددة في الفقرة 8 من إجراءات وقواعد آلية الستعراض، في ما يأتي:

وتوكولت الملحقة بها؛ 	 تعزيز أغراض التفاقية وال�ب

وتوكولت الملحقة بها واستعراضها؛ 	 ن قدرة الدول الأطراف عىل منع ومكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وتعزيز تنفيذ التفاقية وال�ب تحس�ي

مساعدة الدول الأطراف عىل تحديد احتياجاتها الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها، وعىل تعزيز وتيس�ي تقديم المساعدة التقنية،  	

بناًء عىل طلبها؛

وتوكولت الملحقة بها والستعانة بها، وعن  	 ي تنفيذ التفاقية وال�ب
يعات الوطنية وجوانب نجاح الدول الأطراف �ن جمع المعلومات عن الت�ش

ي ذلك، وتشجيع وتيس�ي تبادل هذه المعلومات؛
ي تواجهها �ن

ي تتبعها والتحديات ال�ت
الممارسات الجيدة ال�ت

وتوكولت الملحقة بها؛ 	 ي التفاقية وال�ب
تعزيز التعاون الدوىلي عىل النحو المنصوص عليه �ن

ي أثناء القيام بذلك، من  	
ي تواجهها �ن

ي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ التفاقية، والصعوبات ال�ت
الحصول عىل المعرفة الالزمة بالتداب�ي ال�ت

خالل عملية جمع المعلومات.

.6.1

.6.2

اعتماد آلية االستعراض

األغراض والمبادئ التوجيهية
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الآلية الستعراض 

المبادئ التوجيهية آللية االستعراض وخصائصها

المتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ  استعراض  آلية  بأداء  الخاصة  والقواعد  اإلجراءات  )حسب 
مة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها، 2 )4( )أ-ع(( لمكافحة الجريمة المنظَّ

اهة؛ 	 ن أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدّخل والشمول وال�ن

تيب التصنيفي؛ 	 ي إىل أيِّ شكل من أشكال ال�ت
أل تُف�ن

أن تتيح فرصاً لتبادل الممارسات الجيِّدة والتحديات الماثلة؛ 	

وتوكولت الملحقة بها، تنفيذاً فعالً؛ 	 أن تساعد الدول الأطراف عىل تنفيذ التفاقية وعند القتضاء، ال�ب

ي متوازن؛ 	
ي الحسبان اتِّباع نهج جغرا�ن

أن تأخذ �ن

وتوكولت الملحقة بها؛ 	 ع عىل انضمام جميع دول العالم إىل إىل التفاقية وال�ب أن تتجنَّب الخصومة والمعاقبة وتشجِّ

معالجة  	 ذلك  ي 
�ن بما  وتعميمها،  وإعدادها  المعلومات  تجميع  بشأن  وواضحة  راسخة  توجيهية  مبادئ  إىل  عملها  ي 

�ن تستند  أن 

ة باتخاذ إجراءات بشأن تلك النتائج؛ المسائل المتعلقة بال�ية وعرض النتائج عىل المؤتمر، وهو الهيئة المختصَّ

وتوكولت  	 اماتها بمقت�ن التفاقية وال�ب ن ي الوفاء بال�ت
ي أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول الأطراف من صعوبات �ن

د، �ن أن تحدِّ

وتوكولت الملحقة بها،  ي جهودها الرامية إىل تنفيذ التفاقية وال�ب
الملحقة بها، عند النطباق، وما تتَّبعه من ممارسات جيِّدة �ن

عند النطباق؛

ي جملة أمور، منها المسائل المتعلقة بالتعاون الدوىلي والمنع وحماية الشهود  	
ع عىل التعاون البناء، �ن ي وتشجِّ

أن تتَّسم بطابع تق�ن

ومساعدة الضحايا وحمايتهم؛

قليمية ذات الصلة القائمة، لكي يتس�ن للمؤتمر أن يتعاون مع تلك الآليات،  	 لة لآليات الستعراض الدولية والإ أت تكون مكمِّ

ي الجهود؛
حسب القتضاء، ويتجنب الزدواج �ن

أن تكون عملية حكومية دولية؛ 	

ي الشؤون الداخلية للدول الأطراف، وأن تدار بمنأى عن الأهواء  	
ل �ن أن تُس�ي وفقاً للمادة 4 من التفاقية، وأل تتخذ أداًة للتدخُّ

ن الدول الأطراف وسيادتها؛ م مبدأي المساواة ب�ي اعات النتقائية، وأن تح�ت ن السياسية وال�ن

ن الدول الأطراف؛ 	 وتوكولت الملحقة بها، حسب القتضاء، وكذلك التعاون ب�ي ع عىل تنفيذ الدول الأطراف لالتفاقية وال�ب أن تشجِّ

الجريمة  	 الأطراف عىل منع  الدول  ن  التعاون ب�ي ي تعزيز 
الجيِّدة، ما يسهم �ن الآراء والأفكار والممارسات  لتباُدل  تتيح فرصاً  أن 

المنظَّمة ع�ب الوطنية ومكافحتها؛

ع نظمها القضائية والقانونية والسياسية والقتصادية  	 ي الحسبان مستويات التنمية لدى الدول الأطراف، وكذلك تنوُّ
أن تضع �ن

ي التقاليد القانونية فيها؛
والجتماعية والختالفات �ن

أن تسعى إىل اتباع نهج متدرج وشامل باعتبار أن استعراض تنفيذ التفاقية عملية مستمرة وتدريجية. 	

مزيد من المعلومات
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بروتوكول التجار 

بالأشخاص

بروتوكول مكافحة 

صنع الأسلحة 

النارية

بروتوكول مكافحة 

تهريب المهاجرين

المواد 6 و7 و9 المادتان 3 و5

المواد 7 و9 و10 و11 و14 و15 المواد 3 و5 و8

المواد 8 و9 و14 و15 و16 المواد 3 و5 و6

المواد 24 و25 و29 و30 و31 المواد 2 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و15 و2341
اتفاقية الجريمة 

المنظَّمة

وسيتم إجراء آلية الستعراض من خالل استعراض النظراء، على أن تقوم كل دولتين باستعراض كل صك )أي التفاقية والبروتوكولت الثالثة 

ق عليه من ِقبل الدولة الطرف  الملحقة بها( خاص بدولة أخرى تكون طرفاً فيه. وهذا يعني أنه ستكون هناك دولتان مستعِرضتان لكل صك مصدَّ

الخاضعة لالستعراض وأن هاتين الدولتين القائمتين بالستعراض ليس من الضرورة أن تكونا ثابتَتين.

استناداً إلى إجراءات آلية الستعراض وقواعدها، يتم اختيار الدول المستعرَضة والدول المستعِرضة عن طريق سحب القرعة في بداية عملية 

الستعراض. وستحدد القرعة الدولتين القائمتين بالستعراض لكل دولة. وتبقى الدولتان القائمتان بالستعراض ثابتتين خالل عملية الستعراض.

مجموعة تتعلق بالمنع والمساعدة الفنية 

جراءات وإجراءات الحماية وغيرها من الإ
مجموعة تتعلق بالتجريم والختصاص القضائي
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الآلية الستعراض 

المادتان 8 و10المواد 11 و12 و13

المواد 6 و12 و13

المواد 7 و10 و18المواد 11 و12 و13

المواد 12 و13 و14 و16 و17 و18 و21المواد 7 و11 و19 و20 و22 و26 و27 و28

سيتم تقسيم كل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية إلى ثالث مجموعات وسيبدأ الستعراض 

على مراحل في ثالث سنوات متتالية. تم تقسيم جميع مواد اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها إلى أربع مجموعات مخصصة 

لموضوع محدد من اتفاقية الجريمة المنظَّمة. كما تم تقسيم عملية الستعراض الموضوعي للصكوك الأربعة وفق ذلك على أربع مراحل مدة كل 

منها سنتان، وفي كل مرحلة سيتم استعراض تنفيذ مجموعة مواضيعية واحدة من ِقبل الدول.

مجموعة تتعلق بإنفاذ القانون والنظام القضائي
المجموعة المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة 

القانونية المتبادلة والمصادرة
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للمبادئ التوجيهية والخصائص الموضحة في القسم الثاني من إجراءات وقواعد آلية الستعراض، يُقصد من آلية الستعراض أن تكون  وفقاً 

عملية حكومية دولية وسيكون لها طابع تقني. وستعزز التعاون البناء، في جملة أمور منها القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي والوقاية وحماية 

الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم. وبصفتها عملية غير تدخلية وغير خصامية وغير عقابية، ستوفر آلية الستعراض فرصاً لتبادل الممارسات 

قليمية القائمة ذات الصلة حتى يتسنى للمؤتمر، حسب القتضاء، التعاون مع تلك الآليات وتجنب  الجيدة وستكمل آليات الستعراض الدولية والإ

ازدواجية الجهود.

الأمانة، الصيغة الأخيرة  الدول الأعضاء، بدعم من  2020، ستضع  تنتهي بحلول تشرين الأول/أكتوبر  المتوقع أن  التحضيرية،  المرحلة  أثناء 

لستبيانات التقييم الذاتي ومواءمتها، والمبادئ التوجيهية لإجراء الستعراضات الُقطرية ومخطط قائمة المالحظات وموجزها. إضافة إلى ذلك، 

سيضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتشاور الوثيق مع الدول الأطراف، الوحدة الآمنة الجديدة على بوابة »شيرلوك« 

التي ستمثل الأداة الرئيسية لدعم جمع المعلومات والتصال أثناء عملية الستعراض.

نظراً إلى اختالف حالة النضمام بين اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الثالثة، وبالنظر إلى أنه ل يمكن استعراض كل صك إل من ِقبل 

دولتين من الدول الأطراف التي تُعد أيضاً طرفاً في ذلك الصك، على النحو المذكور أعاله، يمكن أن يكون هناك أكثر من مستعرَضين لكل دولة 

طرف مستعرَضة. ومع ذلك، بناًء على إجراءات آلية الستعراض وقواعدها، ل يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للقائمين بالستعراض أربعة.

السنة  1

المجموعة الأولى بالنسبة 
إلى الثلث الأول من الدول

المجموعة الأولى بالنسبة 
إلى الثلث الثاني من الدول

المجموعة الأولى بالنسبة 
إلى الثلث الأخير من الدول

المجموعة الثانية بالنسبة 
إلى الثلث الأول من الدول

المجموعة الثانية بالنسبة 
إلى الثلث الثاني من الدول

المجموعة الثانية بالنسبة 
إلى الثلث الأخير من الدول

المجموعة الثالثة بالنسبة 
إلى الثلث الأول من الدول

المجموعة الثالثة بالنسبة 
إلى الثلث الثاني من الدول

المجموعة الثالثة بالنسبة 
إلى الثلث الأخير من الدول

المجموعة الرابعة بالنسبة 
إلى الثلث الأول من الدول

المجموعة الرابعة بالنسبة 
إلى الثلث الثاني من الدول

المجموعة الرابعة بالنسبة 
إلى الثلث الأخير من الدول

السنة  6السنة  4السنة  3السنة  2 السنة  12 السنة  11 السنة  10 السنة  9السنة  8السنة  7السنة  5

المرحلة التحضيرية

المرحلة التحضيرية

المرحلة التحضيرية

وكما هو موضح في الجدول أدناه، تتألف آلية الستعراض من مرحلة تحضيرية تستمر سنتين وعملية استعراض موضوعية تستمر ثماني سنوات 

لكل دولة مستعرَضة.

الجدول الزمني6.3.
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الآلية الستعراض 

مة عبر الوطنية آلية استعراض اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

ماذا؟ 
ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  	

عملية استعراض الأقران الحكومية الدولية تحت سلطة مؤتمر الأطراف �ن
المنظَّمة ع�ب الوطنية والأفرقة العاملة التابعة لها

ين  	 ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية بالقرار 9 /1 )ت�ش
اعُتِمدت من ِقبل مؤتمر الأطراف �ن

الأول/أكتوبر 2018(
تهدف إىل: 	

وتوكولت الملحقة بها        • تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وال�ب
ي منع الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية ومكافحتها

ن الدول الأطراف �ن        • تيس�ي التعاون ب�ي
       • توف�ي ُفرص لمشاركة الممارسات الجيدة

النتائج
الستعراض العام 	

ي اتفاقية الأمم المتحدة 
         • تقارير عامة عن التجاهات والأنماط وأفضل الممارسات )أعدتها الأمانة لينظر فيها مؤتمر الأطراف �ن

          لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية؛ متاحة للجمهور باللغات الرسمية الست لالأمم المتحدة(
استعراض الدولة 	

ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
          • قوائم المالحظات الخاصة بكل دولة طرف )متاحة لالأفرقة العاملة لمؤتمر الأطراف �ن

          المنظَّمة ع�ب الوطنية كأوراق غرفة اجتماعات ما لم تقرر الدولة الطرف المستعرَضة الحفاظ عىل �ية أجزاء من المستند(
          • ملخصات لقوائم المالحظات ل تتجاوز 1500 كلمة )متاحة للجمهور باللغات الرسمية الست(

َمن؟ 
ي اتفاقية الأمم المتحدة  	

تنطبق عىل جميع الدول الأطراف �ن
وتوكولت  وال�ب الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة 

ي هي أطراف فيها
ال�ت
ي بالمخدرات والجريمة 	

تدعمها أمانة مكتب الأمم المتحدة المع�ن
من  	 ن  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  أصحاب  بمشاركة  تسمح 

خالل الحوارات البّناءة

متى؟
عملية تدريجية تتألف من: 	

       • مرحلة تحض�ي واحدة )السنتان 1 و2(
       • 4 مراحل استعراض )السنوات 3 إىل 12(

كيف؟ 
ي الجتماع العام لمؤتمر  	

إجراء استعراض عام �ن
لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ي 

�ن الأطراف 
الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية

استعراض الدول: 	
         • استعراض الأقران: دولة طرف واحدة مستعرَضة    

       ودولتان طرفان مستعِرضتان لكل صك
        • يتم تحديد أزواج البلدان من خالل سحب القرعة

	  4 أساس  عىل  الستعراض  عملية  تنظيم  تم 
مواضيعية مجموعات 
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أمثلة عىل مشاركة الدول األطراف في آلية االستعراض

الدولة أ تم اختيارها للخضوع لالستعراض والدولة ب والدولة ج تم تخصيصهما للقيام بالستعراض. الدولة أ طرف في جميع الصكوك الأربعة 

ين. لذلك، يجب تعيين دولة طرف إضافية، الدولة د، لستعراض الصك  وكذلك الدولة ج. ومع ذلك، فإن الدولة ب ليست طرفاً سوى في صكَّ

الذي ل تُعد الدولة ب طرفاً فيه فقط.

الدولة أ تم اختيارها للخضوع لالستعراض والدولة ب والدولة ج تم تخصيصهما للقيام بالستعراض. الدولة أ طرف في الصكوك الثالثة وكذلك 

الدولة ب )الثالثة نفسها(. الدولة ج طرف في الصكوك الأربعة كلها، ومن ثم ستقوم باستعراض الدولة أ في الصك التي هي أيضاً طرف فيه. 

الدولة أ لن تخضع لالستعراض بشأن الصكوك التي ليست طرفاً فيها.

المثال 1

المثال 2

تستند إلى حالة التصديقات في مختلف الصكوك

المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  الأطراف  لمؤتمر  العام  الجتماع  في  إجراؤه  سيتم  عام  استعراض  لالستعراض:  مسارين  الستعراض  عملية  تتبع 

لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية واستعراضات الدولة الفردية التي سيتم إجراؤها من خالل الستعراضات المكتبية.

وسييسر الستعراض العام تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات والتحديات في تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت 

الملحقة بها. كما سيتم تيسيره من خالل تقرير عام عن التجاهات والأنماط وأفضل الممارسات تعده الأمانة قبل كل دورة من دورات مؤتمر 

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية بناًء على الردود على استبيانات التقييم الذاتي وقوائم المالحظات 

التي تشكل نتيجة استعراض الدولة.

سيتم النظر في نتائج الستعراضات الفردية لكل دولة في إطار الفرق العاملة الخمس التابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية )لمزيد من التفاصيل حول الأفرقة العاملة التابعة لمؤتمر الأطراف، راجع القسم 5.1.1.(

الضرورة،  القتراحات، وعند  إلى  بالإضافة  أحكام محددة  تنفيذ  والتحديات في  والثغرات  الممارسات  أفضل  الدولة  استعراض  ستحدد عملية 

احتياجات المساعدة التقنية لكل دولة مستعرَضة.

نترنت من خالل استخدام وحدة آمنة جديدة لبوابة إدارة المعارف »شيرلوك«. سيستخدم الخبراء  من المتوقع أن تتم عملية الستعراض عبر الإ

لكترونية المحمية بكلمة مرور لإجراء عمليات  الحكوميون المعينون من ِقبل الدول الأطراف المستعِرضة والدول الأطراف المستعرَضة المنصة الإ

عملية االستعراض والقائمون به6.4.
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بها، والتصالت  المحقة  المنظَّمة والبروتوكولت  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  الذاتي لستعراض  التقييم  بما في ذلك ملء استبيانات  الستعراض، 

الكتابية الخاصة بها، وإعداد المخرجات المكتوبة لعملية الستعراض، من بين أدوات أخرى. ومع ذلك، لتلبية المواقف التي ل يزال التصال 

نترنت وتحميله من خالل  نترنت فيها يمثل تحدياً يمكن أيضاً تنفيذ عملية الستعراض من خالل إكمال استبيان التقييم الذاتي دون اتصال بالإ بالإ

الوحدة الآمنة الجديدة لبوابة »شيرلوك«.

بمجرد تشكيل أفرقة الستعراض بسحب القرعة، وكخطوة أولى في مرحلة الستعراض، تتفق الدول الأطراف على لغة أو لغتين سُتستخدمان في 

عملية الستعراض فيما بين اللغات الرسمية الست لالأمم المتحدة. وفي الحالت الستثنائية، يمكن إضافة لغة ثالثة.

على الترتيب، سيخضع الخبراء من الدولة الطرف المستعرَضة لملء استبيان التقييم الذاتي بشأن موضوع مجموعة المواد موضع الستعراض. 

م هذا الستبيان إلى خبراء الدول الأطراف المستعِرضة لستعراضه وإعداد التعليقات العامة. ومن ثم يُقدَّ

في المرحلة النهائية من كل مرحلة استعراض لكل دولة، تقوم الدول المستعِرضة، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الدولة المستعرَضة وبمساعدة 

الأمانة، بإعداد قائمة بالمالحظات تشير إلى أي ثغرات وتحديات في تنفيذ مجموعة المواد قيد الستعراض وأفضل الممارسات والقتراحات وأي 

احتياجات للمساعدة التقنية يتم تحديدها لتحسين تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها.

وستتاح قوائم المالحظات لالأفرقة العاملة كأوراق غرفة اجتماعات، ومن ثم لن تكون متاحة للعامة. في حالت استثنائية، قد تقرر الدول الأطراف 

المستعرَضة عدم الكشف عن أجزاء مختارة من قوائم المالحظات. وستتاح الردود على استبيانات التقييم الذاتي للدول الأطراف الأخرى فقط 

في الوحدة الآمنة لبوابة »شيرلوك«.

يجوز للدولة الطرف المستعرَضة أن تجعل استبيان التقييم الذاتي الخاص بها وكذلك الحوار الذي يعقبه والتعليقات الواردة معلنة. ويمكن بدلً 

من ذلك إتاحة هذه المستندات للدول الأطراف الأخرى فقط أو الحفاظ على سريتها.

وأخيراً، يتعين على الدول الأطراف المستعِرضة والدولة الطرف المستعرَضة إعداد ملخص لقوائم المالحظات، ل يتجاوز 1500 كلمة، بدعم من 

الأمانة، ويُترجم إلى اللغات الرسمية الست لالأمم المتحدة. وستتم إتاحة هذه الملخصات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية علناً.

فيما يأتي موجز للخطوات الرئيسية لستعراض الدولة:

المتوقع في سنَتين

ستبيانات التقييم 
الذاتي الملخص قائمة المالحظات التعقيبات
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نموذج خطاب إىل جهة وصل تابعة إلحدى الدول األطراف

من أجل بدء عملية اإلشراك، خاصة إذا لم يكن لديك اتصال بالدائرة الحكومية ذات الصلة التي تقود 

عملية االستعراض في حكومتك، فإننا نقترح نموذج الخطاب اآلتي لبدء عملية اإلشراك.

]عنوان الخطاب[ ]التاريخ[

الموضوع: تنفيذ آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية

سيتم استعراض حكومة __________________ قريباً ي إطار آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

توضح الإجراءات والقواعد الخاصة بعمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت 
الطرف  »الدولة  أن   )COP-UNTOC( التفاقية  في  الأطراف  مؤتمر  عن  الصادر   )2018(  1/ 9 القرار  بموجب  إنشاؤها  تم  والتي  بها  الملحقة 
المستعرَضة يتم تشجيعها على إعداد ردودها على استبيان التقييم الذاتي من خالل مشاورات واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب 
الحكومية  غير  والمنظمات  العام  القطاع  من خارج  والجماعات  والأفراد  الخاص  القطاع  القتضاء،  ذلك، حسب  في  بما  المعنيين،  المصلحة 

والأوساط الأكاديمية، مع مراعاة خصوصيات التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها »)الفقرة. 23(.

بصفتنا منظمة نشطة تركز على قضية )قضايا( ______________________ في بلدك، فإننا على استعداد للمساعدة على توفير المعلومات 
التي ستساعد الحكومة على إكمال استبيان التقييم الذاتي الخاص بها بالكامل.

ونود أن نحيطكم علماً بخطط الحكومة فيما يتعلق بكيفية إجرائها مشاورات واسعة مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، 
وسنكون شاكرين لتزويدنا بالمعلومات المتعلقة بما يأتي:

تفاصيل الهوية الشخصية ومعلومات التصال الخاصة بجهة الوصل التي ينبغي لنا إشراكها في عملية التقييم الذاتي؛  
تفاصيل العملية والجدول الزمني للمشاورات التي ستجريها الحكومة مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، على نحو ما تم   

التفاق عليه في القرار 9 /1 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.
ونحن نقدر بالفعل ردكم وتعاونكم. مع فائق التقدير والحترام،

]التوقيع[ ]تفاصيل التصال[

شراكهم في عملية الستعراض: ستكون لأصحاب المصلحة غير الحكوميين ثالث أدوات بصورة أساسية لإ

الحوار البّناء؛ 	

؛ 	 ي
التقييم الذا�ت

المبادرات الرائدة. 	

أدوات إلشراك أصحاب المصلحة في آلية االستعراض الخاصة 6.5.
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الحوار البّناء

كما  الوطنية،  عبر  المنظَّمة  الجريمة  مكافحة  في  الأهمية  بالغ  دوراً  يؤدون  الحكوميين  غير  المصلحة  أصحاب  أن  إلى  نظراً 

هو محدد في الفقرة 53 من إجراءات آلية الستعراض وقواعدها، يجوز إشراك المنظمات غير الحكومية )سواء كانت تتمتع 

كاديمية في آلية الستعراض من خالل سمة  بمركز لدى المجلس القتصادي والجتماعي أم ل( والقطاع الخاص والأوساط الأ

جديدة تسمى الحوار البّناء.

شراك أصحاب المصلحة غير الحكوميين في آلية الستعراض. ويشكل هذا الحوار نقطة  تعكس هذه الأداة البتكار الرئيسي لإ

الأطراف.  الدول  تقديم ملحوظاتهم ومناقشتها مع  المعنيين من خاللها  المصلحة  يمكن لأصحاب  التي  الرئيسية  المشاركة 

منهم،  والقتراحات  سهامات  الإ وجمع  ونتائجها  الستعراض  عملية  تطور  على  المشاركين  بإطالع  الدورات  هذه  وستسمح 

بما في ذلك إسهاماتهم بشأن ُسبل تحسين تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض.

يتولى رئيس الفريق العامل إجراء الحوار البّناء بمساعدة الأمانة بعد اختتام دورات الأفرقة العامة واعتماد تقاريرها. ويمكن 

الأمم  مكتب  بمساعدة  الحكومية،  غير  المنظمات  ذلك  في  بما  المصلحة،  أصحاب  عن  ممثلين  تضم  نقاش  حلقة  تنظيم 

بالمخدرات والجريمة. المعني  المتحدة 

الحوار  البّناء لضمان سير  الحوار  الحكوميين في  المصلحة غير  لتسجيل ومشاركة أصحاب  القواعد  اتباع مجموعة من  يجب 

بسالسة وإدارته بطريقة بناءة. ويتعين على المنظمات المهتمة تأكيد حضورها قبل موعد الحوار بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المسألة  سُتحال  معينة،  منظمة  مشاركة  على  اعتراضات  وجود  حالة  وفي  الأطراف،  الدول  بين  المتقدمين  قائمة  سُتعمم 

إلى مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. في حالة عدم تلقي طلبات 

كافية، يجوز لرئيس الفريق العامل

دلء ببيانهم  عدم عقد الحوار. ويمكن للمنظمات المهتمة تقديم تعليقات خطية قبل انعقاد جلسة الحوار. كما يمكنهم الإ

عندما يشاركون فيها. ومن الجدير بالذكر أنه ل يمكن مناقشة أو ذكر وضع أي بلد بعينه إل من ِقَبل الدولة المستعرَضة.

وسيتبع الحوار البناء برنامجاً أعدته الأمانة، وسيتم تيسيره عند القتضاء بورقة معلومات أساسية. ويمكن أيضاً تنظيم حلقة 

نقاش تضم ممثلين عن أصحاب المصلحة لدعم المناقشة والحفاظ على التركيز فيها. سُيعد رئيس الفريق العامل موجزاً 

مكتوباً للمناقشة وسُيتاح له في دورته التالية.

األداة  2
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التقييم الذاتي

تُشجع الفقرة 23 من إجراءات وقواعد آلية الستعراض المعتمدة بقرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 

9 /1 الدول الأطراف المستعرَضة على الرد على استبيانات التقييم الذاتي  لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 

من خالل مشاورات واسعة النطاق

مع جميع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني. وقد تُركت هذه المشاركة لتقدير الدولة المستعرَضة، وستختلف 

طريقة المشاركة المحددة من بلد إلى آخر.

منظمات  سيما  ل  الحكوميين،  غير  المصلحة  أصحاب  على  يتعين  الذاتية،  للتقييمات  المرن  الشكل  إلى  نظراً 

المجتمع المدني، أن يكونوا استباقيين وأن يستعدوا إلى التواصل مع الوحدة التي عينتها الحكومة لتنسيق عملية 

المتعلقة  المعلومات  الحكوميين  المصلحة غير  بأن يجمع أصحاب  الخطوة  اتخاذ هذه  الستعراض. ويوصى قبل 

التي ستعمل كجهة وصل  المحددة  والوحدة  الستعراض  المعني موضع  البلد  فيه  الذي سيكون  الزمني  بالجدول 

لأغراض آلية الستعراض. ومن المستحسن أيضاً أن يتخذ أصحاب المصلحة غير الحكوميين قراراً بشأن مجموعات 

مواد آلية الستعراض الأكثر صلة بعملهم وأن يطلبوا الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

نظراً إلى أن الحكومة المعنية تخضع لالستعراض وتشارك في الحوار الالحق مع خبراء الدول المستعِرضة، يتعّين 

عن  مستقل  تقرير  إعداد  في  النظر  المدني،  المجتمع  منظمات  سيما  ل  الحكوميين،  غير  المصلحة  أصحاب  على 

الوطنية  عبر  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ  أجل  من  الحكومة  اتخذتها  التي  التدابير 

والبروتوكولت

شارة إلى الثغرات والتحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام موضع الستعراض وأفضل الممارسات  الملحقة بها، مع الإ

القائمة. وعند القيام بذلك، من المستحسن أن يقوم أصحاب المصلحة غير الحكوميين بتحديد الشركاء المحتملين 

والتواصل معهم والتخطيط لمشاركة تعاونية في عملية الستعراض مع أصحاب المصلحة الآخرين.

يمكن البحث عن المعلومات المتعلقة بأصحاب المصلحة المعنيين في قاعدة بيانات WhatsOn أو الحصول عليها 

غير  المنظمات  تحالف  أو  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  لمكتب  التابع  المدني  المجتمع  فريق  من 

الحكومية المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

unodc-ngounit@un.org :فريق المجتمع المدني التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

secretariat@globalinitiative.org :المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية

info@crimealliance.org :تحالف المنظمات غير الحكومية المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية

األداة  3

mailto:unodc-ngounit@un.org
mailto:secretariat@globalinitiative.org
mailto:info@crimealliance.org
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خطة العمل النموذجية للمشاركة في مرحلة التقييم الذاتي آللية 
االستعراض

إنشاء قنوات اتصال بّناءة وتتسم بالشفافية مع جهة الوصل التي عينتها 

الحكومة

الدعوة إىل إعداد استبيان التقييم الذاتي من خالل إجراء مشاورات 

واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين

إعداد تقرير مستقل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل 

مة عبر الوطنية  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

والبروتوكوالت الملحقة بها

التوصية بأن تعلن الحكومة إجابات استبيانات التقييم الذاتي الخاصة 

بها والحوار التالي والوثائق اإلضافية أو جزءاً منها، بما في ذلك من خالل 

بوابة »شيرلوك«

إعداد تقييم عملي المنحنى لعملية االستعراض ونتائجها 	

صياغة توصيات المتابعة بناًء عىل االحتياجات المحددة في عملية االستعراض 	

اقتراح أن تضع الحكومة خطة عمل متابعة بالتشاور مع أصحاب المصلحة 	

استبيان التقييم 
الذاتي

جهة الوصل

التعقيبات

قائمة المالحظات

الملخص
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لدى أصحاب المصلحة غير الحكوميين العديد من نقاط االنطالق المتاحة لهم للمشاركة 

مة عبر الوطنية. في آلية استعراض اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

ح عىل جميع أصحاب المصلحة إنشاء قنوات اتصال بّناءة وتتسم بالشفافية مع جهات الوصل الحكومية والمعينة  	  يُق�ت

ي المبادرات الرائدة الخاصة بكل بلد؛
لآلية الستعراض. وهم مدعوون أيضاً إىل تشجيع حكوماتهم عىل المشاركة �ن

ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  	
ي دورات مؤتمر الأطراف �ن

ي المهتمة بالمشاركة �ن
توىص منظمات المجتمع المد�ن

ي وعملية الستعراض »المجموعات« 
المنظَّمة ع�ب الوطنية بإجراء بحث أساسي حول آلية الستعراض، ل سيما الجدول الزم�ن

المتحدة  الأمم  اتفاقية  ي 
�ن الأطراف  مؤتمر  قرار  بموجب  المعتمدة  وقواعدها  الستعراض  آليات  إجراءات  ي 

�ن الموضحة 

لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية 9 /1؛

ي  	
ي أن الحوار البّناء الأول لن يتم ح�ت عام 2022، يجب عىل منظمات المجتمع المد�ن

عىل الرغم من الحقيقة المتمثلة �ن

ي قرار مؤتمر 
اكه المحتمل كجزء من الحوار البّناء المنصوص عليه �ن �ش ي تمهيداً لإ

تحديد الفريق )الأفرقة( العامل المع�ن

ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية 9 /1.
الأطراف �ن

ي  	
ي مؤتمر الأطراف �ن

ي »الحوار البّناء« عىل هامش الأفرقة العاملة �ن
ي المشاركة �ن

ي تنظر �ن
ي ال�ت

ينبغي لمنظمات المجتمع المد�ن

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية )المتاحة من عام 2022 فصاعداً( أن تعرب عن اهتمامها 

unodc-ngounit@un.org ي عىل
لفريق المجتمع المد�ن

، ل سيما: )1( ورش عمل  	 ي
ي برامج بناء القدرات التابعة لفريق المجتمع المد�ن

كل أصحاب المصلحة مدعوون إىل المشاركة �ن

ي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية )SE4U( و)2( 
اك أصحاب المصلحة �ن وع إ�ش م�ش

ي بمكافحة التجار.
قليمي المع�ن اء الإ اجتماع فريق الخ�ب

unodc-ngounit@un.org :تواصل مع فريق المجتمع المدني التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على

www.unodc.org/unodc/en/ngos/crime.html :تفضل بزيارة الموقع على

نجليزية فقط[ ]متوفر باللغة الإ

نقاط االنطالق

mailto:unodc-ngounit@un.org
mailto:unodc-ngounit@un.org
http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/crime.html
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المبادرة الرائدة

في إطار مشروع فريق المجتمع المدني التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعنوان »إشراك أصحاب المصلحة في اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية - SE4U وآلية استعراضها والأنشطة ذات الصلة«، تتم دعوة الدول الأطراف إلى تنفيذ 

»مبادرات رائدة« طوعية لختبار أساليب استعراض التفاقية كأمثلة رائدة على كيفية تنفيذ آلية الستعراض

من الناحية العملية. وتهدف هذه المبادرات، المتوافقة مع آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، إلى تعزيز 

لطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص على المستوى الحكومي. التعاون بين السُّ

نظراً إلى أن فكرة الحوار البّناء المتوخاة في القرار 9 /1 لن تتم إل بعد اختتام دورات الفريق العامل، فإن المبادرات الرائدة ستكون فرصة فريدة 

لتوفير مساحة إضافية لإجراء مناقشات مجدية بين الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين استعداداً لجتماعات الفريق العامل.

ستمكن مثل هذه المبادرات الرائدة أيضاً ممثلي الحكومات وأصحاب المصلحة غير الحكوميين من تبادل الآراء بشأن الأهداف الخاصة بكل بلد 

لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. ومن المتوقع أن يؤدي القيام بذلك إلى سد الثغرات في عملية الستعراض التي ل تتضمن زيارات قطرية 

كما هو الحال مع آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

األداة  4

WhatsOn

منصة WhatsOn، المدعومة من بوابة »شيرلوك«، وهي مركز معرفة إلكتروني تابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عبارة 

عن منصة لأصحاب المصلحة الذين يقومون بأعمال تتمثل في مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. وهي أيضاً بمنزلة مستودع للمعلومات 

والموارد ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها. تهدف WhatsOn إلى:

وتوكولت الملحقة بها وآلية  	 ي تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب
إنشاء شبكة أقوى من أصحاب المصلحة الذين لديهم مصلحة راسخة �ن

الستعراض؛

ن واحتياجاتهم من خالل تزويدهم بالأدوات والموارد الالزمة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية؛ 	 خدمة مصالح أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ي للمعارف وتبادلها فيما يتعلق بموضوعات الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. 	
اكم التعاو�ن ن أصحاب المصلحة وتعزيز ال�ت تيس�ي إجراء حوار مفتوح ب�ي
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وتوكولت الملحقة بها وآلية استعراضها باستخدام الأدوات الآتية: ي تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب
ن الإسهام �ن يمكن لأصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي

؛ 	 ن الدعوة إىل وضع السياسات والقوان�ي

رصد العمل وتقييمه؛ 	

إذكاء الوعي؛ 	

البحث والتحليل؛ 	

التعليم والتدريب؛ 	

ن أصحاب المصلحة المتعددين. 	 اكات ب�ي ال�ش

ي بعض.
قد تتداخل أدوات المشاركة المختلفة هذه ويؤثر بعضها �ن

ي قرارات الأنظمة 
ي تنادي بقضية أو سياسة معينة وتدافع عنها، وتهدف إىل التأث�ي �ن

تتضمن الدعوة مجموعة واسعة من الأنشطة العامة ال�ت

المعلومات  الدعوة بجمع  ي 
�ن ن  المشارك�ي ن  الحكومي�ي المصلحة غ�ي  يقوم أصحاب  ما  السياسية والقتصادية والجتماعية. وعادًة  والمؤسسات 

عالم العامة( بهدف إطالع الحكومات وعامة الناس بشأن قضية  كاء الآخرين ذوي الصلة )مثل وسائل الإ والحقائق وتشكيل التحالفات مع ال�ش

العامة  الفردية وجلسات الستماع  المحادثات  الدعوة مثل  اتيجيات  أو مسار عمل ما. يمكن استخدام قنوات تواصل مختلفة كجزء من إس�ت

ونية. لك�ت والرسائل المفتوحة والبيانات الصحفية والمدونات الإ

ن الحكومات والرأي  وتوكولت الملحقة بها، تشكل الدعوة أداة مفيدة لخلق الدعم ب�ي عندما يتعلق الأمر بتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

كل من صناع  دراية  ي ضمان 
�ن المساعدة  ن  الحكومي�ي المصلحة غ�ي  يمكن لأصحاب  الدعوة،  الصكوك. ومن خالل وسائل  لتنفيذ هذه  العام 

ن بالحاجة إىل تجريم الجرائم المنظمة وأهمية التعاون الناجح للتصدي للجريمة المنظمة ع�ب الوطنية. القرار والمواطن�ي

بالأشخاص.  التجار  لجريمة  التصدي  مهمة  عاتقه  العالم عىل  ي حول 
المد�ن المجتمع  واسع من مجموعات  ائتالف  اتخذ  المثال،  عىل سبيل 

ي بعض الأحيان، كانت حركة مكافحة التجار تعوقها 
نسانية. ومع ذلك، �ن وأظهر تعبئة غ�ي مسبوقة لصالح قضية إنهاء الستغالل والمعاناة الإ

ي 
ال�ت الدعوة  بالأشخاص من خالل  الزخم ضد التجار  لبناء  أهداف متفرقة، وتعريفات مشوشة، وتحديات شاملة. ولكن هناك طرق واعدة 

يمكن أن تنقذ الأرواح.

اق الجريمة المنظَّمة للمؤسسات  ي الدعوة إىل وضع سياسات لمكافحة الجريمة المنظَّمة. فقد يؤدي اخ�ت
للقطاع الخاص أيضاً مصلحة راسخة �ن

كات. لذلك، ينبغي عدم النظر إىل العناية الواجبة وجهود مكافحة الجريمة  ة إىل زيادة تكاليف العمليات التجارية لل�ش كات الصغ�ي وح�ت ال�ش

كات، بل ينبغي اعتبارها فرصة لتعزيز الزدهار والنمو. المنظَّمة عىل أنها عبء عىل ال�ش

مقدمة

الدعوة إىل وضع السياسات والقوانين7.1.
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  ي 
�ف ف  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  أصحاب  اك  �ش لإ أدوات 

دراسة الحالة 2

تكتسب زامبيا زخماً في استعراضها لقانون مكافحة االتجار باألشخاص رقم 11 لعام 2008

كانون   19 ي 
�ن للتحقق  اجتماع  لعقد   )ZLDC( زامبيا ي 

�ن ن  القوان�ي لجنة تطوير  بالمخدرات والجريمة مع  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  ك مكتب  اش�ت

الأول/ديسم�ب 2019 لأصحاب المصلحة بشأن استعراض قانون مكافحة التجار بالأشخاص رقم 11 لعام 2008. وقد كان هذا الستعراض 

وقمع  لمنع   2002 عام  بروتوكول  مع  القانون  أحكام  مواءمة  وإعادة  القانون  بتنفيذ  المتعلقة  العقبات  معالجة  إىل  الحاجة  بسبب  ورياً  رصن

امات الدولية لزامبيا. ن مو( وفقاً لالل�ت ومعاقبة التجار بالأشخاص )بروتوكول بال�ي

طار  ن والسياسات الوطنية المتعلقة بالتجار بالأشخاص والإ ي للقوان�ي استندت عملية الستعراض إىل النتائج المنبثقة عن الستعراض المكت�ب

 ، ي
ي شاركت فيها منظمات المجتمع المد�ن

ن العتبار التوصيات الصادرة عن المشاورات واجتماعات التحقق ال�ت ، كما أخذت بع�ي ي الدوىلي
القانو�ن

وع أونديكومبوك�ي زامبيا. ي زامبيا )ZCEA( وم�ش
بية المدنية �ن ي ذلك مؤسسة كاريتاس زامبيا ومنظمة أنقذوا الأطفال وجمعية ال�ت

بما �ن

ي زامبيا«؛ حيث مولته المملكة المتحدة 
تجار بالأشخاص �ن ك بعنوان »تعزيز تنفيذ استجابة شاملة لالإ وع مش�ت شّكل هذا الجتماع جزءاً من م�ش

التابع  العالمي  نامج  ال�ب إطار  ي 
�ن تنفيذه  ويتم  هذا  زامبيا.  حكومة  مع  بالتعاون  والجريمة  بالمخدرات  ي 

المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  ونفذه 

ي جنوب إفريقيا.
قليمي �ن ي بالمخدرات والجريمة لمكافحة التجار بالأشخاص، بالتعاون مع المكتب الإ

لمكتب الأمم المتحدة المع�ن

: ي
�ت توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-of-the-anti-

 human-trafficking-act-no-11-of-2008.html

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-of-the-anti-human-trafficking-act-no-11-of-2008.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-of-the-anti-human-trafficking-act-no-11-of-2008.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-of-the-anti-human-trafficking-act-no-11-of-2008.html
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الدعوة 

نحو  على  الدعوة  في  كاديمية  الأ والأوساط  المدني  المجتمع  منظمات  تشارك  ما  عادًة 

فإن  بها،  الملحقة  والبروتوكولت  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  سياق  وفي  فعال. 

أصحاب المصلحة هؤلء مدعوون إلى النظر في:

ي ذلك الحمالت الموجهة نحو قضايا محددة، من أجل  	
تنظيم حمالت للدعوة، بما �ن

وتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض؛ تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

الدعوة إىل ترسيخ أشكال السلوك الملزمة بوصفها اعتداءات جرمية من خالل اتفاقية  	

وتوكولت الملحقة بها  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وال�ب

عندما تُرتكب عمداً، كجرائم جنائية؛

ي بالمخدرات  	
ي صاغها مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ن ال�ت العتماد عىل نماذج القوان�ي

والجريمة للدعوة إىل أفضل الخيارات السياسة المتاحة؛

إىل  	 بالنضمام  ن  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  لأصحاب  بالسماح  للحكومة  اح  اق�ت رفع 

يعية و/أو الوحدات  سهام فيها، والعمل عىل الإصالحات الت�ش لجان الصياغة أو الإ

الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  استعراض  آلية  عن  المسؤولة  المعينة 

المنظَّمة ع�ب الوطنية.

لدى كيانات القطاع الخاص مصلحة راسخة في توفير بيئة أعمال آمنة ل تعطلها الجريمة 

اتفاقية  تنفيذ  في  راسخة  مصلحة  أيضاً  لديها  فإن  لذلك،  للخطر.  تعرضها  أو  المنظَّمة 

الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها بنجاح، وقد تنضم إلى منظمات المجتمع 

أو  وممارسات  وسياسات  قوانين  اعتماد  إلى  الدعوة  في  كاديمية  الأ والأوساط  المدني 

تعديالت عليها تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 

والبروتوكولت الملحقة بها، بما في ذلك الستعراضات الدورية لتنفيذ هذه الصكوك.

األداة  5
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  ي 
�ف ف  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  أصحاب  اك  �ش لإ أدوات 

الستعراض.  آلية  ذلك  ي 
�ن بما  بها،  الملحقة  وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  لنجاح  ن  حاسم�ي أمرين  والتقييم  الرصد  يعد 

عملية  وتقيس  المحرز.  والتقدم  الأهداف  تحقيق  مستوى  لتقييم  محددة  ات  مؤ�ش ع�ب  للبيانات  المنهجي  التجميع  حول  الرصد  ويتمحور 

امج والسياسات من حيث تصميمها وتنفيذها ونتائجها. التقييم ال�ب

اماتها  ن كاديمية. حيث تتابع بدقة ما إذا كانت الحكومة متمسكة بال�ت ي والأوساط الأ
يتعلق الرصد والتقييم إىل حد كب�ي بمنظمات المجتمع المد�ن

تداب�ي  لتنفيذ  المدى  البعيد  والأثر  الفورية  النتائج  تقيم  أنها  كما  بها.  الملحقة  وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  بتنفيذ  المتعلقة 

ي هذه الصكوك.
مكافحة الجريمة المنظَّمة المطلوبة والموىص بها �ن

كاديمية، عىل سبيل المثال، الستعالم عن تفس�ي الدول الأطراف لمواد معينة من اتفاقية  ي والأوساط الأ
اء منظمات المجتمع المد�ن يجوز لخ�ب

ضافة لذلك، يمكن لمنظمات المجتمع  ضتها خالل التنفيذ. بالإ ي اع�ت
وتوكولت الملحقة بها، إىل جانب الصعوبات ال�ت الجريمة المنظَّمة وال�ب

ية  المالية والب�ش ي للموارد 
الكا�ن امات أو الإصالحات أو السياسات الداعمة للتنفيذ من خالل التخصيص  ن ي أن تقارن كيفية مواءمة الل�ت

المد�ن

الالزمة.

تعزيز  إىل  تهدف  ي 
ال�ت ات  بالتغي�ي البدء  ن  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  لأصحاب  يمكن  الثغرات،  أخطر  تحديد  خالل  من  أنه  ذلك  من  والأهم 

موجهة  يعية  ت�ش تعديالت  من خالل  وذلك  بها،  الملحقة  وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  باتفاقية  المشمولة  للجرائم  الوطنية  الستجابات 

نفاذ القانون ودعم شامل للشهود والضحايا. وتقنيات مبتكرة لإ

وتوكولت الملحقة  ي تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب
ن استخدام رصد العمل الحكومي وتقييمه �ن يمكن لأصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي

اتيجية محددة ترمي إىل مكافحة الجريمة المنظَّمة، ووسيلة  بها كأساس للحوار مع حكوماتهم، وأداة لحشد الرأي العام من أجل وضع إس�ت

ورة الملحة لالستجابة. لتحديد الأولويات وال�ن

ي 
�ن الفعالية  الحكومات عىل تحقيق  ي مساعدة 

�ن الأهداف  تكمن  بل  إليها.  ساءة  الإ أو  الدول  التقييم تصنيف  أو  بالرصد  يُقصد  ومع ذلك، ل 

مواجهة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية والتغلب عىل التنفيذ غ�ي الفعال للسياسات.

رصد العمل وتقييمه7.2.
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دراسة الحالة 3

مة عبر الوطنية التابع للمبادرة العالمية  نظام مراقبة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

مة عبر الوطنية لمكافحة الجريمة المنظَّ

وع تابع للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب  نظام مراقبة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية هو م�ش

الوطنية )GI-TOC(؛ حيث يسعى إىل مراقبة وتحليل كيفية استجابة منظومة الأمم المتحدة للجريمة المنظمة. ويهدف نظام مراقبة اتفاقية الأمم 

ي 
اء داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، إىل دعم الأمم المتحدة �ن المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية، من خالل تحليل أجراه خ�ب

ي تشكلها الجريمة المنظَّمة.
الستجابة بشكل أك�ش فعالية ومنهجية للتهديدات ال�ت

ي المكافحة المعارصة 
وع إىل التشجيع عىل ن�ش تحليل مستن�ي لدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية �ن يهدف الم�ش

ي خطة التنمية، كما يعزز النقاش حول 
ي موقع أك�ش أهمية �ن

ضد الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. ويستكشف كيفية وضع مكافحة الجريمة المنظَّمة �ن

ي تنسيق الجهود الرامية إىل تعزيز سياسة تنموية مناهضة للجريمة.
دور وكالت التنمية �ن

لة الأساس الذي يقوم  ن وع مكرس لإجراء استعراض شامل لمهام الأمم المتحدة العامة الرامية إىل التصدي للجريمة المنظمة، ويعد بم�ن هذا الم�ش

ي يمكن من 
ة بشكل أك�ش فعالية والكيفية ال�ت ي أصبحت الآن بعيدة المدى وخط�ي

عليه النقاش حول إمكانية مواجهة تحديات الجريمة المنظَّمة ال�ت

خاللها استخدام موارد منظومة الأمم المتحدة بصورة أك�ش تنسيقاً.

: ي
توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ�ت

https://globalinitiative.net/un-toc-watch

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

المورد الموصى به

ي 
�ن اكمة  الم�ت المعارف  تسخ�ي  وتقييمها:  بالأشخاص  التجار  مكافحة  برامج  تصميم  ي 

�ن بها  شاد  الس�ت يمكن  أدوات  مجموعة 
تجار بالأشخاص )2016( الستجابة للإ

الراهن  الوضع  بشأن  بالأشخاص  التجار  لمكافحة  الوكالت  ن  ب�ي ك  المش�ت التنسيق  فريق  أعدها  مناقشة  ورقة  إىل  المنشور  هذا  يستند 
ن  للممارس�ي يمكن  ي 

ال�ت الستخدام  وسهلة  المتاحة  الأدوات  من  مجموعة  المنشور  ويوفر  بالأشخاص.  التجار  مجال  ي 
�ن التقييم  لممارسة 

عىل  المساعدة  إىل  الأدوات  هذه  وتهدف  بالأشخاص.  التجار  مكافحة  برامج  ن  وتحس�ي التنفيذ  ن  ح�ي القطاعي  التعلم  لوضع  استخدامها 
تعزيز  إىل  الأدوات  تهدف مجموعة   . ي

والنها�أ التقويمي  التعلم  وإيجاد  للتقييم،  التخطيط  ي 
�ن بها  شاد  الس�ت ويتم  امج،  ال�ب تصميم  تعزيز 

بالأشخاص. تجار  لالإ بفعالية  للتصدي  الفعالة«  جراءات  »الإ أدلة  قاعدة  بناء  تعزيز  ي 
�ن تقييمها،  إىل جانب  أك�ش فعالية تسهم،  برامج 

تغي�ي  عىل  العتماد  )أ(  قيمة  عىل  الضوء  ويسلط  بالأشخاص  التجار  مكافحة  برامج  تصميم  قضايا  عن  عامة  لمحة  الأول  الجزء  يقدم 
من وضع حد  بدلً  بالأشخاص  التجار  إزاحة  إىل   ، ي تؤدي، بشكل سل�ب ي 

ال�ت التدخالت  إمكانية  ي 
�ن النظر  الجيدة، )ب(  السلوك والممارسات 

10

https://globalinitiative.net/un-toc-watch
https://globalinitiative.net/un-toc-watch
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  ي 
�ف ف  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  أصحاب  اك  �ش لإ أدوات 

دراسة الحالة 4

دور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مشروع JustLEAD: تعزيز العدالة الجنائية 

من خالل الرقابة الداخلية والخارجية عىل مؤسسات العدالة الجنائية

كة مدتها أربع سنوات  وع CRIMJUST، وهو مبادرة مش�ت ي إطار م�ش
وع لوحة بيانات المساءلة عن إنفاذ القانون، JustLEAD، �ن تم إعداد م�ش

والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  وينفذها مكتب  ي  الأورو�ب لالتحاد  التابع  ن  الكوكاي�ي برنامج طريق  ِقبل  )2016-2020( ممولة من 

ي تكافح الجريمة 
ي مؤسسات العدالة الجنائية ال�ت

اهة �ن ن ي ال�ن
وع إىل سد الثغرات �ن بول ومؤسسة الشفافية الدولية. ويهدف الم�ش ن�ت اكة مع الإ بال�ش

ي  ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�ب
ن �ن ي مجال العدالة الجنائية عىل طول طريق الكوكاي�ي

المنظَّمة، وتعزيز التحقيقات الجنائية والتعاون �ن

وغرب إفريقيا.

ي بتقييم الرقابة الداخلية والخارجية والقدرة والشفافية والستقاللية لدى مؤسسات العدالة الجنائية. 
يسمح JustLEAD لمنظمات المجتمع المد�ن

، بناًء عىل نتائج التحليل، صياغة توصيات محددة وقابلة للقياس للمؤسسات. وهذا يسمح لهم بتتبع التقدم  ي
ويمكن لمنظمات المجتمع المد�ن

ي نهاية المطاف.
ي مؤسسات العدالة الجنائية �ن

ن الإصالح �ن ي تم إحرازها بمرور الوقت وتحف�ي
والتحسينات ال�ت

: ي
توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ�ت

www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

تحديد  تساعد عىل  ي 
ال�ت الأسئلة  من  وتحديد مجموعة  بالأشخاص،  التجار  مكافحة  تدخالت  لتصميم  شاملة  انطالق  نقطة  يوفر  له. وهو 

الستجابات. من  أنسب مجموعة  وتحديد  الفردية،  التجار  أنماط  خصائص 

للدروس  موجزة  مناقشة  )أ(  عىل  قسم  كل  ويحتوي  بالتفصيل.  بالأشخاص  التجار  مكافحة  أنشطة  من  أنواع  سبعة  ي 
الثا�ن الجزء  ويتناول 

الممكنة  ات  المؤ�ش من  ح�ية  غ�ي  مجموعة  )ج(  امج،  ال�ب تصميم  عىل  المساعدة  إىل  تهدف  ي 
ال�ت الأسئلة  من  مجموعة  )ب(  المستفادة، 

بالأشخاص. تجار  لالإ التصدي  ي 
�ن المحرز  التقدم  لقياس 

الرابط: متوفر عىل 
https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/guideline/toolkit-guidance-designing-and-evaluating-counter- 

trafficking-programmes
فقط[ ية  ن نجل�ي الإ باللغة  ]متوفر 

http://www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route 
http://www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route 
https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/guideline/toolkit-guidance-designing-and-evaluating-counter-trafficking-programmes
https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/guideline/toolkit-guidance-designing-and-evaluating-counter-trafficking-programmes
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الرصد والتقييم

المنظَّمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ  السياسات وتقييم  ل توجد خطة عمل عالمية موحدة لرصد 

الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض. يتم تشجيع كل أصحاب المصلحة

على تطوير نهج مخصص لمستوى محدد من الحكومة أو المؤسسة أو المجتمع أو النشاط. ومع ذلك، قد يدعو كل أصحاب 

الجريمة  تنفيذهم لصكوك مكافحة  الالزمة لرصد وتقييم  البيانات  نوع  البدء في جمع  إلى  المعنيين حكوماتهم  المصلحة 

داريين الرئيسيين  المنظَّمة عبر الوطنية أو الستمرار في جمع تلك البيانات. يوصى بإقامة عالقات متينة مع المسؤولين والإ

في الوحدات الحكومية ذات الصلة والمسؤولين عن آلية الستعراض من أجل إقناعهم بإمكانية الستفادة من

تبادل المعلومات وشفافية عملية الستعراض وإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المعنيين.

منظمات المجتمع المدني مدعوة إلى القيام بما يأتي:

الجريمة  	 لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  مع  يتماسش  بشكل  محددة  محلية  وسياسات  يعات  ت�ش تنفيذ  من  التحقق 

وتوكولت الملحقة بها وتقييم مستوى الأولوية الممنوحة لهذه الصكوك؛ المنظَّمة ع�ب الوطنية وال�ب

ي تم جمعها وتخزينها من ِقبل الوكالت الحكومية بهدف رصد وتقييم  	
الوصول، حيثما أمكن، إىل المعلومات ذات الصلة ال�ت

وتوكولت الملحقة بها؛ التقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وال�ب

إصدار صكوك لجمع البيانات القابلة للقياس وتحديد معيار واضح لقياس تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  	

ي قطعتها عىل أنفسها. 
ي مساءلة الحكومات عن الوعود ال�ت

وتوكولت الملحقة بها لستخدامها �ن المنظَّمة ع�ب الوطنية وال�ب

قد ترغب الشركات في دعم رصد وتقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت 

الملحقة بها بالبيانات والخبرة أو التمويل )من بين موارد أخرى(.

كاديميين النظر فيما يأتي: يجوز للخبراء الأ

الجريمة  	 فعالية ضد  أك�ش  ودولية  وإقليمية  وطنية  سياسات  إىل  ترجمتها  يمكن  ي 
ال�ت الأدلة  عىل  القائمة  البحوث  إجراء 

المنظَّمة ع�ب الوطنية؛

الجريمة  	 لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  لتنفيذ  والشامل  المنهجي  والتقييم  للرصد  ات  المؤ�ش من  مجموعة  وضع 

وتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض. المنظَّمة ع�ب الوطنية وال�ب

األداة  6
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دراسة الحالة 5

ي أيدي 
وتوكولت الملحقة بها أداة قوية �ن ي تشكلها الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وأهمية اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

يعد إذكاء الوعي بالمخاطر ال�ت

ي حشد الدعم الالزم لالإصالحات والعمل المتضافر ضد الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية.
. ويمكن لهذه الأداة أن تساعد �ن ن أصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي

مة«: حملة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  »ال تشتروا ما يدعم الجريمة المنظَّ

للتوعية بمكافحة التزييف

/يناير  ي
الثا�ن كانون  ي 

�ن المنظَّمة«  الجريمة  يدعم  ما  وا  تش�ت ييف: ل  ن »ال�ت إطالق حملة  تم 

وع بالسلع  2014؛ حيث تسلط الضوء عىل القضايا المهمة الناتجة عن التجار غ�ي الم�ش
اء مثل هذه السلع ل  المزيفة بقيمة 250 مليار دولر سنوياً. توضح الحملة للعامة أن �ش

يمول الجماعات الإجرامية المنظمة وحسب، بل يعرض صحتهم وسالمتهم للخطر، بينما 

ي قضايا أخالقية وبيئية أخرى تدعو إىل القلق.
ي الوقت ذاته �ن

يسهم �ن

ي ذلك Bloomberg وCNBC وCNN و
تم بث إعالن الخدمة العامة للحملة، منذ انطالقها، من ِقبل عدد كب�ي من جهات البث حول العالم، بما �ن

قليمية. National Geographic بالإضافة إىل العديد من محطات البث الوطنية والإ

اً عىل صحة المستهلك وسالمته، بوصفها جريمة تمس كل فرد تقريباً بطريقة أو بأخرى.  توضح الحملة كذلك أن السلع المزيفة تشكل خطراً كب�ي

ي بعض الحالت. وتمثل 
صابة، والموت �ن ي يمكن أن تؤدي إىل الإ

حيث يتعرض المستهلكون لخطر المنتجات غ�ي الآمنة والسلع المزيفة المعيبة ال�ت

طارات ووسادات الفرامل والوسائد الهوائية وقطع غيار الطائرات والسلع الستهالكية الكهربائية وحليب الأطفال وألعاب الأطفال بعضاً من  الإ

ن  ي ح�ي
ة �ن ن إىل مخاطر صحية خط�ي ي جرى تزييفها بالفعل. وتُعرض الأدوية المزيفة أيضاً المستهلك�ي

ي يمكن تزييفها وال�ت
العنارص المختلفة ال�ت

اً. ي هذا المجال نشاطاً تجارياً كب�ي
يشكل النشاط الإجرامي �ن

ي ظل عدم وجود لوائح معمول بها، هناك احتمال كب�ي لعدم التخلص 
اً. و�ن ويجب أن يدرك المستهلكون أيضاً أن التقليد يمثل تحدياً بيئياً كب�ي

ي السلع الكهربائية المزيفة، الأمر الذي يؤدي إىل 
بالشكل الصحيح من الأصباغ السامة والمواد الكيميائية والمكونات غ�ي المعروفة المستخدمة �ن

. ي خط�ي
تلوث بي�أ

 http://youtu.be/tu8zArWI75k :إعلن الخدمة العامة: »نظرة للوراء« عىل الرابط

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

 www.unodc.org/counterfeit :وا ما يدعم الجريمة المنظَّمة« عىل ييف: »ل تش�ت ن موقع الحملة: »ال�ت

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

إذكاء الوعي7.3.

http://youtu.be/tu8zArWI75k
http://youtu.be/tu8zArWI75k
http://www.unodc.org/counterfeit
http://www.unodc.org/counterfeit
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المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  الحسنة  النوايا  سفيرة  مراد،  نادية 

بالمخدرات والجريمة

ن من التجار بالأشخاص، الذين يشاركون المعلومات  يعد ظهور ضحايا الجريمة المنظَّمة، ل سيما الناج�ي

ي المجتمعات. 
ها الضار �ن حول تعرضهم لالأذى، أداة مهمة لرفع الوعي حول تبعات الجريمة المنظَّمة وتأث�ي

ي حمالت التوعية صبغة إنسانية عىل القضية، ما يوجه دعوة 
اك ضحايا الجريمة المنظَّمة �ن ويضفي إ�ش

قوية للتدخل والستجابة.

سالمية )داعش(، إىل  تحدثت نادية مراد، وهي امرأة يزيدية نجت من التجار بالأشخاص من ِقبل الدولة الإ

ي أوىل دوراته حول التجار 
مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة حول التجار بالأشخاص وال�اع وذلك �ن

ة للنوايا الحسنة لمكتب  ي 16 كانون الأول/ديسم�ب 2015. وتم تعيينها بشكل رسمي سف�ي
بالأشخاص �ن

ي بالمخدرات والجريمة
الأمم المتحدة المع�ن

ة للنوايا الحسنة، سابقًة من نوعها، إذ إنها المرة  ي 16 أيلول/سبتم�ب 2016. ويمثل تعيينها كسف�ي
ن من التجار بالأشخاص �ن من أجل كرامة الناج�ي

. ن نسانّية، هذا النوع من التمي�ي ن من فظائع ترتكب بحق الإ ي يمنح فيها أحد الناج�ي
الأوىل ال�ت

. ن ي تُرتكب بحق الالجئ�ي
ي مبادرات الدعوة العالمية والمحلية للتوعية بالتجار بالأشخاص والجرائم ال�ت

ة للنوايا الحسنة، �ن تشارك مراد، كجزء من دورها كسف�ي

ي الحرب وال�اع المسلح«. 
نهاء استخدام العنف الجنسي كسالح �ن ي عام 2018، ُمنحت نادية مراد جائزة نوبل للسالم عن »الجهود المبذولة لإ

�ن

ي جميع أنحاء العالم. ويعد نشاط مراد 
ي مكافحة العتداء الجنسي من خالل إذكاء وعي الضحايا �ن

ة بإسهامها المهم �ن ف هذه الجائزة الشه�ي وتع�ت

. اً مهماً بالعمل الذي يجب إنجازه لضمان توصيل أصوات ضحايا التجار بالأشخاص والستعباد الجنسي مثالً ملهماً وتذك�ي

ينصح بمشاهدة:

ي 16  	
ي جلسة مجلس الأمن رقم 7585 �ن

ي أوقات ال�اع �ن
نادية مراد باسي طه )من ضحايا داعش( تشارك قصتها حول التجار بالأشخاص �ن

كانون الأول/ديسم�ب 2015. تسجيل فيديو للخطاب متاح من تلفزيون الأمم المتحدة عىل:

www.youtube.com/watch?v =bJ1XmDGgr88 

فوق أكتافها، فيلم وثائقي عن نادية مراد نال جوائز ول�ت استحسان النقاد، متوفر عىل الرابط: 	

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/February/unodc-hosts-screening-of-award-winning-documentary-on-goodwill-  

ambassador-nadia-murad.html

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

دراسة الحالة 6

http://www.youtube.com/watch?v =bJ1XmDGgr88
http://www.youtube.com/watch?v =bJ1XmDGgr88
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/February/unodc-hosts-screening-of-award-winning-documentary-on-goodwill-ambassador-nadia-murad.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/February/unodc-hosts-screening-of-award-winning-documentary-on-goodwill-ambassador-nadia-murad.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/February/unodc-hosts-screening-of-award-winning-documentary-on-goodwill-ambassador-nadia-murad.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/February/unodc-hosts-screening-of-award-winning-documentary-on-goodwill-ambassador-nadia-murad.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/February/unodc-hosts-screening-of-award-winning-documentary-on-goodwill-ambassador-nadia-murad.html
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تخصص الأمم المتحدة أيام توعية دولية محددة كمناسبات لالحتفال بالأحداث أو القضايا. فعىل سبيل المثال، خصص مكتب الأمم المتحدة 

ن تحتفل  ي ح�ي
ي بالمخدرات والجريمة عدة أيام لأنشطة التوعية المكرسة لقضايا مثل تعاطي المخدرات والتجار بالأشخاص والفساد. و�ن

المع�ن

ي رفع 
ن استغالل هذه المناسبات لتحقيق نجاح كب�ي �ن الأمم المتحدة بهذه الأيام الدولية وتصدق عليها، يمكن لأصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي

اً جيداً بأهمية قضايا معينة. الوعي حول قضاياهم. ويعد تنظيم حدث خاص لالحتفال بأي يوم دوىلي بداية رائعة وتذك�ي

ي حددتها الأمم المتحدة:
تتوافر هنا قائمة بكل أيام التوعية الدولية ال�ت

www.un.org/ar/observances/international-days-and-weeks

أيام التوعية الدولية ذات الصلة

3 آذار/مارس

26 حزيران/ يونيه

11 تشرين األول/أكتوبر

21 آذار/مارس

30 تموز/يوليه

20 تشرين الثاني/نوفمبر

9 كانون األول/ديسمبر

18 كانون األول/ديسمبر

)205/68/A/RES اليوم العالمي للحياة البرية )تم إنشاؤه بموجب القرار

)4/58/A/RES اليوم الدولي لمكافحة الفساد )تم إنشاؤه بموجب القرار

)200/67/A/RES اليوم الدولي للغابات )تم إنشاؤه بموجب القرار

اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات واالتجار غير المشروع 

)112/42/A/RES بها )تم إنشاؤه بموجب القرار

A/ اليوم العالمي لمكافحة االتجار باألشخاص )تم إنشاؤه بموجب القرار

)192/68/RES

)170/66/A/RES اليوم العالمي للفتاة )تم إنشاؤه بموجب القرار

))IX( 836/A/RES يوم الطفل العالمي )تم إنشاؤه بموجب القرار

)93/55/A/RES اليوم الدولي للمهاجرين )تم إنشاؤه بموجب القرار

http://www.un.org/ar/observances/international-days-and-weeks
http://www.un.org/ar/observances/international-days-and-weeks
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عرض  يستضيف  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 

السجادة الحمراء لفيلم »Love Sonia« في اليوم العالمي للفتاة.

 Love« المؤثر  الدراما  لفيلم  المهيب  الحمراء  السجادة  عرض  نيويورك  ي 
�ن المتحدة  الأمم  مقر  استضاف 

ي اليوم العالمي 
Sonia« الذي يطرح قضية التجار بالأشخاص المستوحاة من أحداث حقيقية. تم العرض �ن

ي بالمخدرات والجريمة ومنظمة Apne Aap غ�ي الحكومية، 
للفتاة باستضافة مكتب الأمم المتحدة المع�ن

عالم. ي ومجتمع الفنون والإ
بحضور أك�ش من 400 ممثل بارز عن الحكومات والمجتمع المد�ن

ي بالمخدرات والجريمة تنسيق الحدث؛ حيث شمل 
توىل مكتب نيويورك التابع لمكتب الأمم المتحدة المع�ن

 Slumdog«( ي ذلك فريدا بينتو
، وطاقم التمثيل، بما �ن ي

يز نورا�ن جلسة أسئلة وأجوبة مع مخرج الفيلم ت�ب

ا غوبتا. Millionaire«( ومؤِسسة منظمة Apne Aap، روش�ي

عات لضحايا التجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذين يشكلون  ي للت�ب
ين لدعم صندوق الأمم المتحدة الستئما�ن تمت دعوة الحارصن

71% من ضحايا التجار بالأشخاص.

يتوافر مزيد من المعلومات عىل:

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/October/unodc-hosts-red-carpet-screening-of-love-sonia-on-the-international-

 day-of-the-girl-child.html

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

1

تم إطالق العرض الموجز للفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالتنسيق في مجال مكافحة 

االتجار باألشخاص حول تداخالت التكنولوجيا واالتجار باألشخاص بشكل رسمي في اليوم العالمي 

لمكافحة االتجار باألشخاص

ة وإخراجه  نت بث الستغالل مبا�ش ن�ت الإ عالن عنهم واستغاللهم. ويمكن من خالل  نت لتجنيد الضحايا والإ ن�ت الإ المتاجرون استخدام  ء  يسي

وإساءة  الصغار  لستغالل  الدردشة  وغرف  التطبيقات  استخدام  إساءة  ويمكن  مطلقاً.  له  ن م�ن الضحية  يغادر  أن  دون  من  العالمية  لالأسواق 

. ازهن بغرض الستغالل الجنسي ن ي زيجات وهمية أو اب�ت
ي يتم خداعهن �ن

ات اللوا�ت معاملتهم، ل سيما الفتيات الصغ�ي

دراسة الحالة 7

دراسة الحالة 8
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ن الوكالت لمكافحة  ك ب�ي ي التجار بالأشخاص والحاجة إىل بذل جهود من أطراف متعددة، فقد شجع فريق التنسيق المش�ت
ونظراً إىل اتساع دور التكنولوجيا �ن

ي 10 تموز/
ي تسهيل التجار بالأشخاص. و�ن

ن الدول لتطوير استجابات أقوى لمواجهة إساءة استخدام التكنولوجيا �ن التجار بالأشخاص عىل إجراء حوار ب�ي

ي بالتنسيق 
ن الوكالت المع�ن ك ب�ي ي جنيف، سلط الفريق العامل المش�ت

ي مكتب الأمم المتحدة �ن
نسان �ن يوليه، عىل هامش الجلسة 41 لمجلس حقوق الإ

ن التكنولوجيا والتجار بالأشخاص بهدف بدء  ي مجال مكافحة التجار بالأشخاص الضوء عىل التجاهات والتحديات والفرص الناشئة عن التداخالت ب�ي
�ن

ن العام والخاص. وتم رسمياً إطالق عرض موجز من ِقبل  ن القطاع�ي اكات ب�ي ن أصحاب المصلحة حول كيفية استغالل قوة التكنولوجيا وال�ش مناقشة ب�ي

ن التكنولوجيا والتجار بالأشخاص؛ حيث  ي مجال مكافحة التجار بالأشخاص حول التداخالت ب�ي
ي بالتنسيق �ن

ن الوكالت المع�ن ك ب�ي الفريق العامل المش�ت

ي 30 تموز/يوليه 2019.
ي اليوم العالمي لمكافحة التجار بالأشخاص �ن

، وذلك �ن ن كة للحكومات وأصحاب المصلحة المعني�ي تضمن توصيات سياسية مش�ت

يتوافر مزيد من المعلومات عىل:

 https://respect.international/wp-content/uploads/2019/08/Human-Trafficking-and-Technology-Trends-Challenges-and-

Opportunities.pdf

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

ي نيويورك عىل:
يمكن مشاهدة فيديو حلقة النقاش المواضيعية �ن

 http://webtv.un.org/search/world-day-against-trafficking-in-persons-use-of-information-and-communications-

 technologies-icts-to-combat-trafficking-in-persons/6060009844001/?term=technology%20trafficking&sort=date

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

https://respect.international/wp-content/uploads/2019/08/Human-Trafficking-and-Technology-Trends-Challenges-and-Opportunities.pdf
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إذكاء الوعي

كل أصحاب المصلحة مدعوون إلى تنظيم حمالت إعالمية عامة تتعلق بالتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 

آلية  ذلك  في  بما  بها،  الملحقة  والبروتوكولت  المنظَّمة  الجريمة  لتفاقية  الفعال  والتنفيذ  الحمالت،  هذه  في  سهام  الإ أو 

عالمية بأحد أيام التوعية الدولية التي حددتها الأمم المتحدة. الستعراض. وإذا أمكن، فيجب ربط مثل هذه الحمالت الإ

يوصى بأن تقوم منظمات المجتمع المدني بما يأتي:

توليد الحاجة إىل تنفيذ تداب�ي مكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية عىل مستوى المجتمع والمؤسسات الرئيسية، بما  	

وتوكولت الملحقة بها؛ ي ذلك التداب�ي المطلوبة جزئياً أو كلياً بموجب اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب
�ن

لفت انتباه الجمهور إىل أمثلة مهمة أو قضايا بارزة تغطي جرائم اتفاقية الجريمة المنظَّمة من أجل خلق ضغط عام  	

وتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض. لتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

كاديميين النظر فيما يأتي: يجوز للخبراء الأ

ذات  	 البحوث  نتائج  تبادل  بها من خالل  الملحقة  وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  الحقيقية لتفاقية  مكانات  الإ إدراك 

ذكاء الوعي؛ ي الأماكن المناسبة ليس فقط من أجل التقدم العلمي ولكن أيضاً كأداة لإ
الصلة �ن

ي اتفاقية الجريمة  	
ن عىل تداب�ي منع الجريمة الموضحة �ن ك�ي توسيع قاعدة المعارف لتصميم حمالت توعية فعالة مع ال�ت

وتوكولت الملحقة بها؛ المنظَّمة وال�ب

وتوكولت  	 ي تغطيها اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب
ي الأماكن العامة حول الموضوعات ال�ت

التشجيع عىل تبادل الأفكار �ن

بها. الملحقة 

تعتمد برامج التوعية المنهجية على اللتزام المتواصل وتوفير الموارد بشكل مستمر من القطاع الخاص. يُقترح على الشركات 

أن تنظر في دعم حمالت التوعية والمشاركة فيها فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها.

األداة  7
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وتوكولت الملحقة بها. ويلعب أعضاء  ي تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب
ي �ن ي شكل تحليل لالأبحاث والسياسات أثر إيجا�ب

نتاج المعرفة �ن يمكن أن يكون لإ

هيئة التدريس والباحثون بالجامعة دوراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بإيجاد بيانات موثوقة وتحليالت متعمقة يمكن أن توجه السياسات وتعزز الستجابات 

القائمة عىل الأدلة للجريمة المنظمة ع�ب الوطنية. ومن الجدير بالذكر أن بعض الجامعات والكليات قد أعدت برامج تعليمية مصممة خصوصاً لتلبية 

جمة نتائج البحوث إىل استجابات ملموسة للجريمة المنظمة. الحتياجات المحددة للمجتمعات، الأمر الذي يعد تحمالً لجزء من المسؤولية ل�ت

ي إعداد البحوث والتحليالت لمختلف أشكال الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. تتمتع منظمات المجتمع 
ي �ن

ل يمكن الستهانة بدور منظمات المجتمع المد�ن

ي ل يمكن الوصول إليها بسهولة أو غ�ي المتاحة للوكالت الحكومية. 
ي لديها تكليف بإجراء البحوث، بإمكانية الوصول إىل البيانات ال�ت

، وخاصة تلك ال�ت ي
المد�ن

ي النهاية إىل سياسات أك�ش 
يمكن أن يؤدي جمع هذه البيانات وتحليلها ومشاركتها إىل تكوين فهم أفضل للجريمة المنظمة ع�ب الوطنية، وتتم ترجمتها �ن

نجاحاً لمكافحة الجريمة المنظَّمة.

ها من المنظمات  ي بالمخدرات والجريمة عىل إقامة عالقات مع عدد من الجامعات ومعاهد البحوث والسياسات وغ�ي
يحافظ مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي بالمخدرات والجريمة، 
القائمة عىل المعارف من أجل جمع ون�ش المعرفة المتعلقة بالجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. ويعمل مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ن ومؤسسات التعليم العاىلي من جميع أنحاء العالم لتعزيز صوت الأوساط  اء أكاديمي�ي ي إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، بشكل وثيق مع خ�ب
�ن

ي منتديات صنع السياسات. ويتم ذلك بهدف إثراء الستجابات للجريمة المنظمة ع�ب الوطنية والسماح للنتائج العلمية بتوجيه السياسات. 
الأكاديمية �ن

ي بالمخدرات والجريمة برنامجاً مانحاً لمؤسسات التعليم العاىلي من أجل تدريس القضايا المتعلقة 
وبالإضافة إىل ذلك، يدير مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية الدولية.
ن الشباب �ن ي ذلك الجريمة المنظَّمة، كما يمول مشاركة الباحث�ي

بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، بما �ن

البحث والتحليل7.4.



114

دراسة الحالة 9

تعمل الشراكات التعليمية والجامعية المبتكرة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

عىل تمكين الباحثين الشباب

التحديات. ويتم تشكيل  لتبادل الأفكار المهمة ولكن أيضاً لختبارهم ووضعهم أمام  ن فرصاً ليس فقط  كاديمية للباحث�ي توفر المؤتمرات الأ

يتجاوز  وبما  عملياً،  تطبيقه  يتم  ن  مت�ي إطار  إىل  المطاف  نهاية  ي 
�ن للوصول  الديناميكية  العملية  هذه  خالل  من  صياغتها  وإعادة  النظريات 

نامج العالمي لتنفيذ إعالن الدوحة، تشكل مثل هذه المؤتمرات  النظريات. بالنسبة إىل مبادرة التعليم من أجل العدالة، وهي أحد عنارص ال�ب

ي بالمخدرات والجريمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً، 
ي حملة مكتب الأمم المتحدة المع�ن

التفاعلية خطوة أساسية �ن

المتحدة  الأمم  مكتب  اختصاص  يندرج ضمن  والذي  القوية  المؤسسات  وتشكيل  والعدالة  السالم  يشمل  الذي   16 رقم  الهدف  وبالأخص 

بالمخدرات والجريمة. ي 
المع�ن

جانب  إىل  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  مثل  الدولية  والمنظمات  العاىلي  التعليم  ن مؤسسات  ب�ي الوثيق  التعاون  جاء 

للجامعات  الدوىلي  التحاد  نظمه  الذي  )المكسيك(  بويبال  ي 
�ن  2019 لعام  الدوىلي  المؤتمر  خالل  المناقشات  صميم  ي 

�ن بينها  اكة  ال�ش مفهوم 

الضوء خالل  تسليط  تم  كما   .2018 عام  منذ  وثيق  بشكل  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  معه  يتعاون  والذي  الشه�ي 

ي منع الجريمة وتعزيز سلطة 
ي العام نفسه عىل أهمية التعليم �ن

ي الدوحة، قطر �ن
المؤتمر العالمي التاسع ع�ش لعلم الجريمة الذي عقد �ن

الوحدات  سلسلة  مثل  المفتوحة  المصادر  ذات  والمواد  المبتكرة  التدريس  طرق  ي 
�ن الشباب  ن  الباحث�ي اك  إ�ش خالل  من  سيما  ل  القانون، 

التعليمية لمبادرة التعليم من أجل العدالة.

: ي
�ت توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ

www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/12/unodcs-innovative-education-and-university-partnerships-are-

 empowering-young-scholars.html

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

http://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/12/unodcs-innovative-education-and-university-partnerships-are-empowering-young-scholars.html
http://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/12/unodcs-innovative-education-and-university-partnerships-are-empowering-young-scholars.html
http://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/12/unodcs-innovative-education-and-university-partnerships-are-empowering-young-scholars.html
http://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/12/unodcs-innovative-education-and-university-partnerships-are-empowering-young-scholars.html
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شيرلوك: بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة (شيرلوك(

ة ومعقدة،  معظم المعلومات المتعلقة بالجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية مبع�ش

والموارد  الروابط  كل  تجميع  من  مصدر  أي  يتمكن  أن  ي 
�ن أمل  يوجد  ل  وبينما 

ي بالمخدرات والجريمة وضع 
المفيدة معاً، حاول مكتب الأمم المتحدة المع�ن

لوك«. ي قاعدة بيانات واحدة - بوابة »ش�ي
المعلومات الأك�ش صلة �ن

ي بالمخدرات والجريمة لتيس�ي ن�ش المعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية 
لوك هي مبادرة يقودها مكتب الأمم المتحدة المع�ن ش�ي

وتوكولت الثالثة الملحقة بها  الجريمة المنظَّمة وال�ب

ن  العام�ي ن  طة والمدع�ي ال�ش اختصاصية لمحققي  كأداة  لوك«  بوابة »ش�ي تُستخدم  رهاب. لم  الإ لمكافحة  الدوىلي  ي 
القانو�ن طار  والإ

كاديمي. والقضاة فحسب، لكن أيضاً كمصدر للمعلومات والبيانات الموثوقة للبحث الأ

اتيجيات الوطنية  س�ت يعات والمعاهدات والإ لوك« عىل قواعد بيانات للسوابق القضائية والت�ش تحتوي بوابة إدارة المعارف »ش�ي

الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  حول  يعياً  ت�ش دليالً  تستضيف  كما  رهاب.  والإ المنظَّمة  بالجريمة  المتعلقة  الببليوغرافية  والملخصات 

لوك« عن طريق الكلمات المفتاحية ي كل من قواعد بيانات »ش�ي
وتوكولت الملحقة بها. يمكن البحث �ن المنظَّمة وال�ب

الدوىلي  والتعاون  التحقيق  المثال،  سبيل  )عىل  الصلة  ذات  الشاملة  والقضايا  الجريمة  ونوع  للبلد  وفقاً  نتائجها  تصفية  ويمكن 

والأدلة والجنس، وما إىل ذلك(.

والتجار  وير  ن وال�ت والفساد  منظمة  إجرامية  إىل جماعة  النضمام  لوك« هي  بوابة »ش�ي تغطيها  ي 
ال�ت الخمسة ع�ش  الجرائم  أنواع 

والتجار  المهاجرين  وتهريب  البحرية  والجرائم  والقرصنة  ونية  لك�ت الإ والجرائم  العدالة  وعرقلة س�ي  الأموال  وغسل  بالمخدرات 

ي ذلك جرائم الغابات ومصايد الأسماك( والجرائم المتعلقة 
ية )بما �ن بالأشخاص والتجار بالممتلكات الثقافية وجرائم الحياة ال�ب

رهاب. بالمنتجات الطبية المزيفة والتجار بالأسلحة النارية والإ

سبانية(. ويتم  ية والفرنسية والروسية والإ ن نجل�ي لوك« بكل من لغات الأمم المتحدة الست )العربية والصينية والإ تتوافر بوابة »ش�ي

لوك« مع الدولة أو الدول الأعضاء ذات الصلة للتأكد من أنها دقيقة ومحدثة. ي تم تحميلها إىل »ش�ي
التحقق من جميع المواد ال�ت

لوك« عىل: يمكن الوصول إل بوابة »ش�ي

https://sherloc.unodc.org/cld/ar/st/home.html

مزيد من المعلومات

https://sherloc.unodc.org/cld/ar/st/home.html
https://sherloc.unodc.org/cld/ar/st/home.html
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دواعي وكيفية اإلسهام في بوابة المعارف »شيرلوك«

مة  تتوسع بوابة إدارة المعارف »شيرلوك« بشكل مستمر، وتوفر المزيد من الموارد القانونية حول الجريمة المنظَّ

عبر الوطنية. لتوفير الوصول إىل الموارد من جميع أنحاء العالم، تعتمد »شيرلوك« عىل المساهمين المتطوعين.

لوك« بعدة طرق: ي »ش�ي
سهام �ن ن الإ يمكن للمتطوع�ي

لوك« 	 اتيجيات الوطنية والسوابق القضائية والمعاهدات( المفقودة من »ش�ي س�ت يعات والإ موافاتنا بالمصادر ذات الصلة )الت�ش

لوك 	 يعات من خالل واجهة المساهم الخارجي الخاصة بش�ي تحميل الت�ش

سبانية(. 	 ية والفرنسية والروسية والصينية والعربية والإ ن نجل�ي تدوين ملخصات حالة باستخدام إحدى اللغات الرسمية لالأمم المتحدة )الإ

لوك. لوك« عىل صفحة الشكر والتقدير الخاصة بش�ي ي »ش�ي
ن �ن يتم التعرف عىل المساهم�ي

لوك« عىل: جى التواصل مع فريق »ش�ي إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد حول أن تصبح مساهماً، ف�ي

unodc-sherloc@un.org

mailto:unodc-sherloc@un.org
mailto:unodc-sherloc@un.org
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توسيع قاعدة المعلومات حول تهريب المهاجرين من خالل بوابة »شيرلوك«

لوك«،  بوابة »ش�ي من  تعد جزءاً  ي 
وال�ت والجريمة،  بالمخدرات  ي 

المع�ن المتحدة  الأمم  لمكتب  التابعة  المهاجرين  تهريب  بوابة معرفة  تهدف 

المناهضة لتهريب  يعات  ن المعرفة بممارسات المالحقة القضائية والت�ش ن من خالل تحس�ي ي مقاضاة المهرب�ي
إىل معالجة التقص�ي المستمر �ن

ي بالمخدرات والجريمة اجتماعاً 
لوك«، نظم مكتب الأمم المتحدة المع�ن المهاجرين. ولالستفادة من ثروة المعلومات المتاحة من خالل »ش�ي

/نوفم�ب 2018 لستعراض العمل المنجز حينها بشأن جمع وتحليل السوابق  ي
ين الثا�ن اء لمدة ثالثة أيام من 27 إىل 29 ت�ش لفريق من الخ�ب

ها من البيانات القانونية والقضائية ذات الصلة بتهريب المهاجرين. يعات وغ�ي القضائية والت�ش

نسان الأساسية،  ي لحقوق الإ قليمية )المنظمة الدولية للهجرة، ويوروجست، ووكالة التحاد الأورو�ب اء يتبعون للمنظمات الدولية والإ ناقش خ�ب

وإندونيسيا  وإثيوبيا  م�  من  ن  ممارس�ي إىل  بالإضافة  لند(  ن كوي�ن وجامعة  بولونيا  )جامعة  وأكاديميون  الهجرة(  سياسة  لتطوير  الدوىلي  والمركز 

ن هذه الجريمة وتسهيل  والمكسيك والنيجر القضايا العملية المتعلقة بجمع واستخدام السوابق القضائية والتحديات الموضوعية، مثل الخلط ب�ي

ي التهريب بالوسائل المناسبة.
ن التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهة ضلوع الجريمة المنظَّمة �ن وع والخلط ب�ي الدخول غ�ي الم�ش

المهاجرين  لتهريب  ك  مش�ت فهم  إىل  واستناداً  المهاجرين،  تهريب  مكافحة  وتوكول  ل�ب الفعال  التنفيذ  تعزيز  سبيل  ي 
�ن المشاركون،  أوىص 

ي قاعدة 
ن الحالت الواردة �ن ي مكافحة تهريب المهاجرين من ب�ي

بوصفه أحد أشكال الجريمة المنظَّمة، بتسليط الضوء عىل الممارسات الجيدة �ن

ي أنشطة 
ي كان لها تأث�ي معّطل بارز �ن

البيانات من خالل إعداد مواد ثانوية، مثل أوراق المناقشات أو الملخصات القانونية حول الممارسات ال�ت

ي التحقيقات 
، �ن ن ي إظهار كيفية استخدام المهاجرين كشهود، بدلً من المجرم�ي

ي تهريب المهاجرين و�ن
الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة �ن

القضائية. والمالحقات 

قاعدة  ن  إىل تحس�ي والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  الجتماع، سيسعى مكتب  تم جمعها خالل  ي 

ال�ت اء  الخ�ب توصيات  بناًء عىل 

مراجعة  من  الأخرى  المهتمة  والأطراف  ن  والباحث�ي ن  القانوني�ي ن  والممارس�ي السياسات  وصانعي  ن  العام�ي ن  والمدع�ي القضاة  ن  لتمك�ي البيانات 

ي 
لطات القضائية المختلفة، وتوسيع القاعدة المعرفية حول جرائم تهريب المهاجرين، وتحديد نماذج الممارسات الأفضل ال�ت ممارسات السُّ

ي مكافحة هذه الجريمة.
يمكن استخدامها لتعزيز فعالية الجهود المحلية والدولية �ن

يتوافر مزيد من المعلومات عىل:

 www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/egm-som-cld.html

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/egm-som-cld.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/egm-som-cld.html
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إسهام البرنامج العالمي لألسلحة النارية التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

في إقامة شراكات في البحوث

بالأسلحة  وع  الم�ش غ�ي  التجار  منع  تداب�ي  بشأن  المعارف  تعميق  تعمل عىل  ي 
ال�ت البحوث   )GFP( النارية  لالأسلحة  العالمي  نامج  ال�ب يدعم 

ي  الأورو�ب التحاد  ي 
�ن المسلح  العنف  ي حول 

بح�ش وع  لم�ش التوجيهية  اللجنة  ي 
�ن بعضوية  نامج  ال�ب ويتمتع  ة.  والذخ�ي وأجزائها ومكوناتها  النارية 

توسيع  ي من خالل  الأورو�ب التحاد  ي 
�ن الأعضاء  للدول  الداخىلي  الأمن  ن  تحس�ي إىل  وع  الم�ش ويهدف  )بلجيكا(.  للسالم  الفلمنكي  المعهد  يديره 

وع، عىل إيجاد  ي سياق هذا الم�ش
نامج العالمي لالأسلحة النارية، �ن وع بالأسلحة النارية. ويعمل ال�ب ة بشأن التجار غ�ي الم�ش المعرفة والخ�ب

وع بالأسلحة النارية وتحديد فرص الستجابة المتضافرة لهذه المشكلة. تجار غ�ي الم�ش حلول لالإ

ي إطار جهوده المبذولة لتعزيز تبادل المعلومات ذات الصلة بالأسلحة النارية ومشاركة المعرفة، 
نامج العالمي لالأسلحة النارية، �ن يعمل ال�ب

يتبع  ة  الأسلحة الصغ�ي ي مستقل حول قضايا 
وع بح�ش ة )SAS(، وهو م�ش الدراسة الستقصائية لالأسلحة الصغ�ي وع  الوثيق مع م�ش بالتعاون 

وع الدراسة  المثال، جزءاً من م�ش النارية، عىل سبيل  نامج العالمي لالأسلحة  ي جنيف. ويمثل ال�ب
المعهد العاىلي للدراسات الدولية والتنمية �ن

ي تعزز الستخدام 
ات الوطنية بشأن الأسلحة النارية ال�ت ي تطوير أنظمة المؤ�ش

لطات الوطنية �ن ة الذي يدعم السُّ الستقصائية لالأسلحة الصغ�ي

هذا  من  جزءاً  بوصفه  النارية،  لالأسلحة  العالمي  نامج  ال�ب أسهم  وقد  فاعلية.  أك�ش  تشغيلية  اتيجيات  وإس�ت سياسات  ووضع  للموارد  الفعال 

ي 
ات« �ن ي تنظيم سلسلة من ورش العمل المواضيعية حول »تعزيز المؤسسات الوطنية من خالل إنشاء نظام من المؤ�ش

وع، وشارك �ن الم�ش

النيجر وبوركينا فاسو وبوروندي خالل عام 2019.

نامج العالمي  ك ال�ب كاديمي من أجل تحليل بيانات الأسلحة النارية واتجاهاتها بشكل أفضل، فقد اش�ت إدراكاً لأهمية التعاون مع المجتمع الأ

ي إطار مبادرة 
(. وكجزء من هذه المشاركة، و�ن ن لالأسلحة النارية مع مرصد دراسات التعايش وأمن المواطن التابع لمحافظة كوردوبا )الأرجنت�ي

نامج العالمي لالأسلحة النارية والمرصد ورشة عمل لتعزيز جهود جمع البيانات المتعلقة بالتجار بالأسلحة النارية  البلدان الأبطال، نّظم ال�ب

وع بالأسلحة النارية من خالل تنفيذ  ي مراقبة تدفق التجار غ�ي الم�ش
قليمية والوطنية �ن وتحليلها. وهدفت ورشة العمل إىل تعزيز القدرات الإ

ي ستقيس أيضاً المؤ�ش 16.4.2 من أهداف التنمية المستدامة.
الآليات ال�ت

ي مجال 
ي بعنوان »خيارات لتعزيز الأدوات الصكوك �ن

وع بح�ش ي اللجنة التوجيهية لم�ش
نامج العالمي لالأسلحة النارية كذلك بعضوية �ن يتمتع ال�ب

وع  الم�ش ويهدف  الأوروبية.  المفوضية  من  بتمويل  إيطاليا  ي 
�ن كرايم  ترانس  أبحاث  مركز  يديره  حيث  )ECOFIT(؛  النارية  بالأسلحة«  التجار 

ي 
ي الدول الأعضاء �ن

وع بالأسلحة النارية �ن ي سياق مكافحة التجار غ�ي الم�ش
ن الوكالت المعنية بإنفاذ القانون �ن إىل تعزيز التعاون العمىلي ب�ي

ي )ألبانيا والبوسنة والهرسك ومولدوفا والجبل  ي التحاد الأورو�ب
نفاذ القانون غ�ي الأعضاء �ن ق أوروبا لإ ي ودول مركز جنوب �ش التحاد الأورو�ب

الأسود ومقدونيا الشمالية ورصبيا وتركيا(.

معاهد  مع  متواصلة  اتصالت  السياسات،  ي صنع 
�ن البحوث  لأهمية  منه  إدراكاً  والجريمة،  بالمخدرات  ي 

المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  أجرى 

إعادة  ويمكنه  النظرية  المداولت  يتجاوز  للتعاون  متيناً  إطاراً  اكات  ال�ش هذه  وتشكل  والجريمة.  المخدرات  مجال  ي 
�ن ة  الخ�ب ذات  البحوث 

. ي تشكيل الستجابات العملية للجريمة المنظمة ع�ب الوطنية بشكل إيجا�ب
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دراسة الحالة 12

ضافة إىل دعم البحوث المتعلقة بالجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية، معلومات  ي بالمخدرات والجريمة، بالإ
يقدم مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ن والمجتمعات ككل بغية دعم سياسات مكافحة المخدرات  محايدة وقائمة عىل الأدلة إىل الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي

ن من  المعني�ي المصلحة  عي تمكن أصحاب  ات والعلوم وعلوم الطب ال�ش ي الإحصاء والمخت�ب
ات �ن ي هذا الصدد خ�ب

والجريمة. كما يقدم �ن

والجريمة،  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  ويحظى  ها.  ون�ش وتحليلها  ومعالجتها  والجريمة  بالمخدرات  المتعلقة  البيانات  جمع 

ي ذلك الحياد 
ات التنافسية، بما �ن ن ي تجري بحوثاً حول المخدرات والجريمة عىل الصعيد العالمي، بالعديد من الم�ي

ن الكيانات العديدة ال�ت ب�ي
والوصول إىل نظم المعلومات الوطنية.42

مبادرة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لرصد تدفقات األسلحة غير المشروعة

لمشكلة  المعقدة  الطبيعة  لمواجهة  ن  أساسي�ي عن�ين  موثوقة  أدلة  أساس  عىل  وتحليلها  البيانات  جمع  يعد 

ي 
�ن والجريمة جهوده  بالمخدرات  ي 

المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  يبذل  النارية.  بالأسلحة  وع  الم�ش غ�ي  التجار 

بصفته  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  دور  مزدوجة:  مهمة  تنفيذ  ي سبيل 

�ن المجال  هذا 

تم  ي 
ال�ت أو  المضبوطة  الأسلحة  )»نسبة   16.4.2 رقم  المستدامة  التنمية  أهداف  لمؤ�ش  كة  مش�ت راعية  وكالة 

وع أو تحديده من ِقبل سلطة مختصة  ي تم تتبع مصدرها أو نطاقها غ�ي الم�ش
العثور عليها أو تسليمها، وال�ت

اتفاقية  ي 
�ن الأطراف  الصادرة عن مؤتمر  الصلة  القرارات ذات  إىل  ضافة  بالإ الدولية«(  الصكوك  يتماسش مع  بما 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية.

نامج العالمي لالأسلحة  وعة وصالتها بمختلف أشكال الجريمة، أطلق ال�ب لخدمة هذه الأغراض وتعزيز فهم تدفقات الأسلحة النارية غ�ي الم�ش

وعة. وتهدف المبادرة إىل تعزيز جمع البيانات الموحدة  النارية مبادرة رصد تدفقات الأسلحة غ�ي الم�ش

نامج العالمي لالأسلحة النارية أيضاً استبيان تدفقات الأسلحة  ن منهجية جمع البيانات، أعد ال�ب وتحليل بيانات الأسلحة النارية. بهدف تحس�ي

الأعضاء.  الدول  من  النارية  بالأسلحة  وع  الم�ش غ�ي  بالتجار  المتعلقة  التفصيلية  المعلومات  لجمع  يُستخدم  الذي   )IAFQ( وعة  الم�ش غ�ي 

، ما يوفر مورداً مهماً لهيئات إنفاذ  ي
قليمي والوط�ن وتمنح هذه البيانات رؤية متفردة لأنماط التجار بالأسلحة النارية عىل الصعيد العالمي والإ

تتمثل إحدى  النارية.  وع لالأسلحة  الم�ش التداول غ�ي  الناجم عن  ر  تقليل ال�ن ي تسعى إىل 
ال�ت العامة  السياسات والهيئات  القانون وصانعي 

ي ن�ش الدراسة العالمية حول التجار بالأسلحة النارية لعام 2020.
نتائج هذه الممارسة �ن

الدراسة العالمية حول التجار بالأسلحة النارية لعام 2020 متاحة عىل:

 www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearms-study.html

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearms-study.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearms-study.html
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بحوثاً  العامة  والشؤون  السياسات  تحليل  لشعبة  التابع  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  لمكتب  والتحليل  البحث  فرع  يُجري 

والأسواق غ�ي  والمخدرات  النارية  الأسلحة  ي ذلك 
�ن بما  الوطنية،  المنظَّمة ع�ب  بالجريمة  المتعلقة  المجالت  العديد من  ي 

�ن البيانات  ويجمع 

تأث�ي  تقييم  عىل  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  عمل  بالأشخاص.  والتجار  ية  ال�ب الأحياء  وجرائم  الأخرى  وعة  الم�ش

الجريمة  خطر  بتقديرات  الخاصة  التقارير  إعداد  وعند  الوطنية.  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  لخطر  تقديراته  ي 
�ن خاص  بشكل  المنظَّمة  الجريمة 

الوطنية  لطات  السُّ مثل  الرسمية  المصادر  البيانات من  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  الوطنية، ل يجمع مكتب  المنظَّمة ع�ب 

ي بالمخدرات والجريمة وحسب، بل يجمعها أيضاً 
ي ذلك المكاتب الميدانية لمكتب الأمم المتحدة المع�ن

قليمية والمنظمات الدولية، بما �ن والإ

. ي
كاديمية والتقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المد�ن من المنشورات الأ

ي هذا المجال. لقد أصبحت التقارير العالمية، 
ة �ن ي بالمخدرات والجريمة نتيجة سنوات عديدة من الخ�ب

ي مصداقية مكتب الأمم المتحدة المع�ن
تأ�ت

مثل تقرير المخدرات العالمي والتقرير العالمي حول التجار بالأشخاص والدراسة العالمية عن تهريب المهاجرين، نقاطاً مرجعية راسخة ليس 

ي ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها.
ي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المد�ن

ي عملية صنع السياسات الحكومية الدولية، ولكن أيضاً �ن
فقط �ن

 ، ن ويج لنتائج البحوث لمختلف المستخدم�ي ي ال�ت
ي �ن

ي بالمخدرات والجريمة كذلك بدور استبا�ت
اضطلعت بحوث مكتب الأمم المتحدة المع�ن

وتُرجمت  العام.  والجمهور  الحكومية  غ�ي  والمنظمات  عالم  الإ ووسائل  والمجتمع  والبحوث  الصلة  ذات  الوطنية  المؤسسات  ذلك  ي 
�ن بما 

ي إعداد وتعزيز مخرجات البحوث. وتجوز إعادة نسخ منشورات 
كت العديد من أصحاب المصلحة �ن معظم التقارير إىل لغات أخرى، كما أ�ش

ي وبأي صيغة لأغراض تعليمية أو غ�ي ربحية من دون الحصول عىل إذن 
ي بالمخدرات والجريمة بشكل كىلي أو جز�أ

مكتب الأمم المتحدة المع�ن

شارة إىل المصدر. ط الإ ، ب�ش خاص من صاحب حقوق الن�ش

 . ن ن المعني�ي ي بالمخدرات والجريمة البحث والتحليل بالتعاون مع أصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي
غالباً ما يجري مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي تتسم بالمزيد من التب� لتسهيل الفهم العام لأشكال 
اكات عىل إجراء المزيد من البحوث المستندة إىل الأدلة وال�ت ول تساعد هذه ال�ش

ي وضع السياسة وتعزيز الحوار 
شاد بها �ن ي يمكن الس�ت

معينة من الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وحسب، ولكنها تخرج أيضاً بنوع النتائج ال�ت

حول السياسات. ومن خالل الأنشطة البحثية لأصحاب المصلحة المتعددين، يمكن تنفيذ التداب�ي الحالية وتقييم فعاليتها بشكل أفضل.

استخدام علم الطب الشرعي لمكافحة جرائم الحياة البرية

اكة ناجحة مع  ية والغابات �ش ي بالمخدرات والجريمة من خالل برنامجه العالمي لمكافحة جرائم الحياة ال�ب
أقام مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي حفظ 
عي �ن ية، وهي منظمة غ�ي حكومية دولية تهدف إىل تعزيز استخدام علم الطب ال�ش عي للحياة ال�ب شبكات منظمة تريس للطب ال�ش

يجابية، وبناء  الإ النتائج  التعاون عن العديد من  ية. وعىل مدى خمس سنوات، أسفر هذا  ال�ب الحياة  ي جرائم 
البيولوجي والتحقيق �ن التنوع 

ي إفريقيا وآسيا. وتم توف�ي المساعدة الفنية 
يكة �ن ي البلدان ال�ش

ية »من م�ح الجريمة إىل قاعة المحكمة« �ن عي للحياة ال�ب قدرات الطب ال�ش

ات، وخدمات التحليل، ودعم وضع  ية، والتدريب، والبنية التحتية الخاصة بالمخت�ب عي للحياة ال�ب من خالل تقديرات احتياجات الطب ال�ش

قليمي وإنشاء شبكة اتصالت. ي والإ
ن الوط�ن خطط بناء القدرات عىل المستوي�ي
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ي بالمخدرات والجريمة 
فريقية، وهي مبادرة مدتها سنتان يقودها مكتب الأمم المتحدة المع�ن ية الإ عي للحياة ال�ب تم إطالق شبكة الطب ال�ش

ي 
�ن بوتسوانا  ي 

�ن المتحدة )2017-2015(،  المملكة  ي 
�ن  )IWT( ية ال�ب بالأحياء  وعة  الم�ش التجارة غ�ي  تريس ويدعمها صندوق تحدي  ومنظمة 

ي غرب 
�ن دولة   13 من  القانون  إنفاذ  ي 

�ن المصلحة  وأصحاب  ية  ال�ب للحياة  عي  ال�ش الطب  علماء  الشبكة عىل جمع  وتعمل   .2016 أيار/مايو 

لإجراءات  الأوائل  ن  المستجيب�ي »دليل  التوجيهية،  المبادئ  من  الأوىل  مجموعتها  مؤخراً  الشبكة  أعدت  وقد  إفريقيا.  وجنوب  ق  و�ش ووسط 

فريقية. وتوفر المبادئ  ية الإ عي للحياة ال�ب ي الجتماع الخامس لشبكة الطب ال�ش
ي زامبيا �ن

ية«؛ حيث تم إطالقها �ن م�ح جرائم الحياة ال�ب

ي يتضمنها، 
ية والحفاظ عىل الأدلة ال�ت ن تعليمات عملية خطوة بخطوة حول كيفية التعامل مع م�ح جريمة الحياة ال�ب التوجيهية للمحقق�ي

ي مرافق. بهدف السماح بإعادة تمثيل الأحداث وضمان تقديم الجناة إىل العدالة بشكل فعال. ويجري الآن العمل عىل إعداد دليل تدري�ب

ي بالمخدرات والجريمة ومنظمة تريس بتجربة استخدام مخت�ب إنفاذ متنقل لختبار المضبوطات 
ي آسيا، قام مكتب الأمم المتحدة المع�ن

�ن

ية  ال�ب الحياة  لمواد  النووي  للحمض  الجودة  وعاىلي  �يع  ي 
جنا�أ اختبار  لإجراء  مستعجل  ن�ش  خيار  المتنقل  المخت�ب  هذا  ويوفر   .)PELTS(

ي تطلب ذلك. ونظراً إىل 
نفاذ المتنقل لختبار المضبوطات أيضاً فرصاً للتدريب وبناء القدرات للبلدان ال�ت وع مخت�ب الإ المصادرة. ويوفر م�ش

فريقية. ي آسيا، سيتم أيضاً إنشاء مخت�ب متنقل لخدمة البلدان الإ
نفاذ المتنقل لختبار المضبوطات �ن وع مخت�ب الإ نجاح م�ش
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األداة  8

ذات الصلة بالبحث والتحليل

كل أصحاب المصلحة مدعوون إلى القيام بما يأتي:

جمع  	 ي 
�ن لدعمه  كاء  �ش عن  لوك«  »ش�ي فريق  يبحث  لوك«.  »ش�ي لبوابة  الأخرى  والمواد  القضايا  بملخصات  سهام  الإ

لوك« التواصل مع  ي قاعدة بيانات »ش�ي
سهام �ن ن بالإ كاديمية. عىل المهتم�ي وتلخيص السوابق القضائية والأدبيات الأ

لوك عىل unodc-sherloc@un.org؛ فريق ش�ي

	 https://sherloc.unodc.org/ ن مجاناً عىل ك�ي لوك المتاحة لجميع المش�ت خبارية من ش�ي ة الإ ي الن�ش
اك �ن يمكن الش�ت

ية فقط[ ن نجل�ي cld/v3/sherloc/ ]متوفر باللغة الإ

بالمخدرات  	 ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  يصدرها  ي 

ال�ت البحثية  المنشورات  مجموعة  عىل  اطالع  عىل  البقاء  يمكن 

بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  بأبحاث  الخاص   E-UPDATE ي 

�ن اك  الش�ت خالل  من  عام  كل  والجريمة 

ية فقط[ ن نجل�ي والجريمة عىل https://mailchi.mp/abeac9cd67ed/unodcresearch ]متوفر باللغة الإ

البحث والتحليل

ي بالمخدرات  	
كل أصحاب المصلحة مدعوون إىل البقاء عىل اطالع عىل الأنشطة البحثية لمكتب الأمم المتحدة المع�ن

وعة وجرائم  توكولت الملحقة بها، مثل أسواق المخدرات غ�ي الم�ش والجريمة المتعلقة باتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

ية والتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والفساد والتجار بالأسلحة النارية والجرائم الأخرى. الحياة ال�ب

وتوكولت الملحقة بها من خالل  	 ن عىل النضمام إىل تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب كاديمي�ي اء الأ يتم تشجيع الخ�ب

المختلفة  والقطاعات  تتخذها  ي 
ال�ت المختلفة  والأشكال  الوطنية  ع�ب  المنظَّمة  الجريمة  انتشار  البيانات عن مدى  جمع 

بحثية مع  اكات  وإقامة �ش والبيانات  المعلومات  لتبادل  إنشاء منصات دولية  ي 
�ن النظر  أيضاً  فيها. ويمكنهم  تؤثر  ي 

ال�ت

ي بالمخدرات والجريمة.
مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي إجراء تقييمات للتهديدات تركز عىل قياس انتشار الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية  	
ي �ن

قد تنظر منظمات المجتمع المد�ن

ي مجتمع محىلي أو بلد أو منطقة. قد يفيد تحليل مخاطر الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية 
واتجاهات الجريمة المحددة �ن

قطاع  ي 
�ن الوطنية  ع�ب  المنظمة  للجريمة  تعرضها  مستوى  بتحديد  مثالً  كات  لل�ش يسمح  حيث  أيضاً؛  الخاص  القطاع 

عملياتها المحدد والتخفيف من التهديدات بالشكل المالئم.

نقاط االنطالق

mailto:unodc-sherloc@un.org
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://mailchi.mp/abeac9cd67ed/unodcresearch
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  ي 
�ف ف  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  أصحاب  اك  �ش لإ أدوات 

ي عام 2015، عىل أهمية التعليم لمنع الجريمة والفساد. ولهذه 
ي الأمم المتحدة بوضوح، من خالل اعتمادها إعالن الدوحة �ن

أكدت الدول الأعضاء �ن

نامج العالمي لتنفيذ إعالن الدوحة الذي يتضمن أنشطة تعليمية ضمن مبادرة  ي بالمخدرات والجريمة ال�ب
الغاية، أطلق مكتب الأمم المتحدة المع�ن

التعليم من أجل العدالة )E4J(. تهدف مبادرة التعليم من أجل العدالة إىل تعزيز سيادة القانون من خالل الأنشطة التعليمية المصممة لمراحل التعليم 

ي قد تقوض سيادة القانون 
ن عىل تعليم الجيل القادم لفهم القضايا ال�ت . ومن المتوقع أن تساعد هذه الأنشطة المعلم�ي الأساسي والثانوي والعاىلي

ي مجتمعاتهم ومهنهم المستقبلية.
ي هذا الصدد �ن

ومعالجتها بشكل أفضل وتشجيع الطالب عىل المشاركة بنشاط �ن

ام وتدريسها، لتقوية قدرة  اهة والح�ت ن نصاف وال�ن ، عىل تعزيز القيم مثل القبول والإ ي مرحلة التعليم الأساسي
تركز مبادرة التعليم من أجل العدالة، �ن

ن الأطفال  ي بناء المرونة ب�ي
الطفل عىل تحديد المعضالت الأخالقية أو المعنوية البسيطة وحلها. وتسهم أدوات ومواد التعليم من أجل العدالة �ن

 The اعات والتفك�ي النقدي والعمل الجماعي والتعاطف. عىل سبيل المثال، طورت مبادرة التعليم من أجل العدالة ن وتزويدهم بالمهارات، مثل حل ال�ن

Zorbs، وهي عبارة عن حزمة تعليمية لالأطفال تتناول موضوعات متعلقة بالجريمة والعدالة.

الفصل وخطط دروس  الأنشطة داخل  الهزلية إىل  الرسوم  إنشاء  التلوين وأداة  الفيديو وكتب  بمقاطع  بتنسيقات مختلفة، بدءاً  المواد  تتوافر هذه 

. بالإضافة إىل ذلك، أنتجت مبادرة التعليم من أجل العدالة Chuka - وهي أداة لمعالجة العنف القائم عىل النوع الجتماعي الذي يستهدف  ن المعلم�ي

، إىل جانب رفع وعي  ات عىل تطوير طرق للرد عىل العنف النفسي والجسدي والجنسي الأطفال. وتساعد لعبة الفيديو المبتكرة هذه الفتيات الصغ�ي

الأولد ومساعدتهم عىل التعرف عىل مثل هذه الحالت.

ي تقع 
أنشأت مبادرة التعليم من أجل العدالة، لمرحلة التعليم الثانوي، موادَّ تعليمية تفاعلية لمعلمي المدارس، لتعزيز استيعاب المفاهيم الأساسية ال�ت

ي بالمخدرات والجريمة. ومن خالل هذه المواد )عىل سبيل المثال، ألعاب الطاولة والكتب المصورة 
ي صميم مجالت مهام مكتب الأمم المتحدة المع�ن

�ن

ن استخدامها(، تمّكن مبادرة التعليم من أجل العدالة طالب المرحلة الثانوية من خالل المعرفة  ي يمكن للمدرس�ي
ومقاطع الفيديو مع خطط الدروس ال�ت

ي مجتمعاتهم.
ويج لها �ن بالقضايا المتعلقة بسيادة القانون، ومن ثمَّ تشجيعهم عىل ال�ت

التعليم والتدريب7.5.
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دراسة الحالة 14

San Servolo: استخدام القصص المصورة للتعليم من أجل سيادة القانون

ن الصغار عىل تكوين فهم أفضل لبعض  يمكن أن تتمتع القصص المصورة بقوة تحويلية لمساعدة المتعلم�ي

الأك�ش  العالمية  الجريمة  مشكالت  وإدراك  القانون  وسيادة  العدالة  عىل  حالياً  خطورة  الأك�ش  التهديدات 

فريدة  فرصة  اك،  �ش الإ عىل  وقدرتها  العالمية  المرئية  لغتها  بفضل  المصورة،  القصص  وتقدم  إلحاحاً. 

لمعالجة القضايا المعقدة وتعزيز معرفة القراءة والكتابة.

تركز عىل  - وهي سلسلة من ثالث قصص مصورة   San Servolo العدالة  التعليم من أجل  أصدرت مبادرة 

الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة )»السالم والعدالة والمؤسسات القوية«(. تم إعداد سلسلة 

التعرف عىل  ي 
�ن استثمارهم  الشخصية وهوياتهم ويزيد من  الطالب  اهتمامات  يتوافق مع  بمورد  ن  المعلم�ي تزويد  المصورة بهدف  القصص 

القانون. التحديات العالمية لسيادة 

ي متناول 
رهاب والتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جذابة و�ن تسعى سلسلة القصص المصورة إىل جعل موضوعات مثل الفساد والجريمة المنظَّمة والإ

. ن
ْ ي خضم قصة فريدة تتم روايتها من وجهة نظر مراهَق�ي

ي San Servolo، ضمن واقع بائس، �ن
طالب المرحلة الثانوية. وتجتمع هذه الموضوعات �ن

ية فقط[ ن نجل�ي : www.unodc.org/e4j/en/secondary/comics.html ]متوفر باللغة الإ ي
�ت توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ

ن الجيل القادم ليصبحوا قادة الغد، يهدف مكتب الأمم المتحدة  افاً بأهمية الجامعات ومؤسسات التعليم العاىلي كأماكن يتم فيها تمك�ي اع�ت

ي مرحلة 
القانون �ن المستدامة وسيادة  التنمية  16 من أهداف  بالهدف  المتعلقة  الموضوعات  بالمخدرات والجريمة إىل دعم تدريس  ي 

المع�ن

أمر  معاً  اء  والخ�ب ن  والباحث�ي ن  كاديمي�ي الأ ن  ب�ي الجمع  بأن  تقول  ي 
ال�ت الفكرة  وبقوة  العدالة  أجل  من  التعليم  مبادرة  وتدعم   . العاىلي التعليم 

وري لتعزيز سيادة القانون ودعم تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. رصن

القضايا  ين من تدريس هذه  المحارصن ن  ي تمك�ي
العاىلي �ن التعليم  ي مرحلة 

العدالة �ن التعليم من أجل  الرئيسي من جهود مبادرة  الهدف  يتمثل 

تعليمي،  ودليل  تعليمية جامعية  117 وحدة  إنشاء ون�ش  وتم  الأقران.  ِقبل  من  مراجعتها  تمت  تعليمية  بمواد  تزويدهم  المهمة من خالل 

التنمية  أهداف  من   16 بالهدف  تتعلق  الأقران، حول موضوعات  ِقبل  من  مراجعتها  تمت  للطباعة  قابلة  5000 صفحة  من  أك�ش  من  تتألف 

الجنائية  والعدالة  الجريمة  ومنع  الفساد  ومكافحة  والأخالق  اهة  ن ال�ن الآتية:  المواضيعية  المجالت  وتتناول  القانون،  وسيادة  المستدامة 

ومكافحة  ية  ال�ب الحياة  المهاجرين وجرائم  وتهريب  بالأشخاص  والتجار  النارية  بالأسلحة  والتجار  ونية  لك�ت الإ والجريمة  المنظَّمة  والجريمة 

نت. وتم تصميم  ن�ت رهاب. والوحدات عبارة عن مواد مفتوحة المصدر ومتاحة مجاناً عىل منصة مبادرة التعليم من أجل العدالة ع�ب الإ الإ

والقانون  الجريمة  علم  ي 
�ن الحالية  الدورات  لتعزيز  كوسيلة  أو  ذاته،  بحد  قائم  تعليمي  كمصدر  الجامعية لستخدامها  التعليمية  الوحدات 

والعلوم السياسية والعالقات الدولية والأعمال وعلم الجتماع والعديد من التخصصات الأخرى.

http://www.unodc.org/e4j/en/secondary/comics.html
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  ي 
�ف ف  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  أصحاب  اك  �ش لإ أدوات 

العالم.  أنحاء  جميع  ي 
�ن كاديمية  الأ والمؤسسات  الجامعات  ي 

�ن للتدريس  كأساس  واستخدامها  التعليمية  الوحدات  مواءمة  ين  للمحارصن يمكن 

المنظمة  للجريمة  الطالب  تعزيز فهم  إىل  المنظَّمة  الجريمة  العدالة حول  أجل  التعليم من  لمبادرة  الجامعية  التعليمية  الوحدات  وتهدف 

النقدي  التفك�ي  وتشجيع  بالتطبيق  النظرية  ربط  عىل  التعليمية  الوحدات  وتعمل  مكافحتها.  ي 
�ن لنا  المتاحة  بالأدوات  وتزويدهم  وآثارها 

ن  ك�ي ي والعمل الجماعي من أجل الحصول عىل نتائج أك�ش فاعلية. ومن خالل ال�ت واستخدام أساليب تدريس تفاعلية مبتكرة مثل التعلم التجري�ب

مع  بسهولة  مواءمتها  ين  للمحارصن يمكن  متنوعة.  نظر  لوجهات  المجال  التعليمية  الوحدات  تفسح  وتعاريفها،  المتحدة  الأمم  أدوات  عىل 

ي تم تطويرها لمرحلة التعليم العاىلي أن تكون مناسبة لمنظمات 
السياقات المحلية والثقافية المختلفة. والأهم من ذلك، يمكن لالأدوات ال�ت

ي لتدريب موظفيها.
المجتمع المد�ن

ي بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع أك�ش من 600 أكاديمي عىل 
ي إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، عمل مكتب الأمم المتحدة المع�ن

�ن

ي تشملها اتفاقية الجريمة المنظَّمة 
ي خضعت لستعراض الأقران والمتعلقة بالجرائم ال�ت

إعداد سلسلة من الوحدات التعليمية الجامعية ال�ت

الحاىلي  المفاهيمي  للمشهد  دقيقاً  تحليالً  التعليمية  الوحدات  وتقدم  بالتفاقية.  الصلة  ذات  الأخرى  والقضايا  بها  الملحقة  وتوكولت  وال�ب

، تهدف مبادرة التعليم من  ها من المجالت المواضيعية المتعلقة بسيادة القانون. ومن ثمَّ وتفحص بعض الأحكام الرئيسية لالتفاقية وغ�ي

ي جهودهم لنقل المعرفة وخلق فهم أعمق للقضايا المتعلقة بسيادة 
ي مرحلة التعليم العاىلي �ن

ن �ن كاديمي�ي ن والأ أجل العدالة إىل دعم المعلم�ي

ن عىل مجالت منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكافحة الفساد والجريمة المنظَّمة والتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  ك�ي القانون، مع ال�ت

اهة والأخالق. ن رهاب وال�ن ية ومكافحة الإ انية وجرائم الحياة ال�ب والأسلحة النارية والجرائم السي�ب

تية: تتوافر سلسل الوحدات التعليمية مفتوحة المصدر ومتاحة مجاناً لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول القضايا الآ

الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة ذات 
مة والبروتوكوالت الملحقة بها الصلة باتفاقية الجريمة المنظَّ

مة سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول الجريمة المنظَّ

سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول االتجار 

باألشخاص وتهريب المهاجرين

سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول االتجار 

باألسلحة النارية

سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول الجريمة اإللكترونية

سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول جرائم الحياة البرية

www.unodc.org/e4j/ar/tertiary/index.html : ي
�ت توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ

http://www.unodc.org/e4j/ar/tertiary/index.html
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أجل  من  التعليم  لمبادرة  الجامعية  التعليمية  الوحدات  سلسلة  إىل  ضافة  بالإ والجريمة،  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  يقدم 

ي 
و�ن إلك�ت تعليم  دورة  بها،  الملحقة  وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  ي 

�ن الواردة  الأخرى  والجرائم  المنظَّمة  الجريمة  حول  العدالة 

تها حول الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. ي وت�ي
مفتوحة للجمهور ومجانية مدتها 90 دقيقة ويتحكم الجمهور �ن

تها عىل فهم الجريمة المنظَّمة والجماعات الإجرامية المنظمة وأحكام اتفاقية الجريمة  ي وت�ي
ي يتحكم الجمهور �ن

تركز وحدة المنهج هذه ال�ت

اتيجيات المقاضاة. ي ذلك أدوات إنفاذ القانون وإس�ت
المنظَّمة. كما تركز عىل استجابات العدالة الجتماعية والجنائية للجريمة المنظمة، بما �ن

سبانية ية والفرنسية والإ ن نجل�ي متوفرة باللغات: الإ

المدة: 90 دقيقة

ية فقط[ ن نجل�ي يمكن الوصول إل الدورة عىل: www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html ]متوفر باللغة الإ

اكهم، ل سيما المجتمع  ن وإ�ش ي بالمخدرات والجريمة عىل تعزيز قدرات أصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي
يعمل مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية 
، من خالل تقديم دورات تدريبية إىل منظمات المجتمع المد�ن ي

المد�ن

ي 
�ن ي 

المد�ن المجتمع  اك  إ�ش والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  يدعم  كما  الستعراض.  وآلية  بها  الملحقة  وتوكولت  وال�ب

الجتماعات الحكومية الدولية ويوفر الأدوات الالزمة له للعمل بشكل بناء مع الحكومات والقطاع الخاص.

دورة التعليم اإللكتروني العالمية لمبادرة التعليم من أجل العدالة التابعة 
مة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول الجريمة المنظَّ

http://www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html
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دراسة الحالة 15

دراسة الحالة 16

ورش عمل مشروع إشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  التابع  المدني  المجتمع  فريق  ينظمها  التي  الوطنية  عبر  مة  المنظَّ

بالمخدرات والجريمة

ي 
�ن المصلحة  أصحاب  اك  »إ�ش وع  من خالل م�ش والجريمة،  بالمخدرات  ي 

المع�ن المتحدة  الأمم  لمكتب  التابع  ي 
المد�ن المجتمع  فريق  يقوم 

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وآلية الستعراض والأنشطة ذات الصلة«، بتنظيم مجموعة من ورش 

الوطنية. وتهدف  المنظَّمة ع�ب  الجريمة  المتحدة لمكافحة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ  ي 
المصلحة �ن اك أصحاب  المخصصة تحت عنوان إ�ش العمل 

ي التنفيذ الناجح لتفاقية الأمم المتحدة 
ن والقطاع الخاص لدعم الدول الأعضاء �ن كاديمي�ي هذه الورش إىل إعداد المنظمات غ�ي الحكومية والأ

ي آلية الستعراض بما يتماسش مع القرار 9 /1.
لمكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية، وتسهيل مشاركتها الواسعة والشاملة �ن

وآلية  بها  الملحقة  وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  باتفاقية  المصلحة  أصحاب  بتعريف  الورش  هذه  خالل  ي 
المد�ن المجتمع  فريق  يقوم 

وماهية  الستعراض  عملية  ي 
�ن بناء  بشكل  ن  المعني�ي المصلحة  أصحاب  إسهام  بكيفية  المتعلقة  المعلومات  بمشاركة  يقوم  كما  الستعراض، 

ي 
نقاط النطالق المتاحة أمامهم لتحقيق هذه الغاية. كما يناقش أصحاب المصلحة المعنيون المجالت الممكنة للعمل عىل المستوى الوط�ن

ي منع الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية والتصدي لها.
ي تسهم �ن

قليمي ال�ت والإ

اجتماعات فريق الخبراء اإلقليمي المكرس لمكافحة االتجار باألشخاص

الأمم  اتفاقية  تنفيذ  بشأن  الخاص  القطاع  مع  المشاركة  تعزيز  والخاص:  العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكة  »ال�ش بعنوان  ك  مش�ت وع  م�ش خالل  من 

ي 
المتعلقة بالتجار بالأشخاص«، سيقوم فريق المجتمع المد�ن الملحقة بها  وتوكولت  المنظَّمة ع�ب الوطنية وال�ب المتحدة لمكافحة الجريمة 

بتنظيم  المهاجرين  وتهريب  بالأشخاص  التجار  مكافحة  قسم  مع  بالتعاون  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  لمكتب  التابع 

قليمي. اء الإ مجموعة من اجتماعات فريق الخ�ب

كات الخاصة. ويتمثل هدف الجتماعات  ن الوكالت الحكومية وال�ش اكات الفعالة ب�ي ن ال�ش ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجتماعات إىل تحس�ي

ي وقسم مكافحة التجار 
ي تسهيل تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وبروتوكول التجار بالأشخاص الملحق بها. ويخطط فريق المجتمع المد�ن

�ن

ن  ي القطاع�ي
ي للموارد الحالية، وعقد مشاورات إقليمية مع أصحاب المصلحة البارزين �ن بالأشخاص وتهريب المهاجرين لإجراء استعراض مكت�ب

ي 
ن العام والخاص �ن ن القطاع�ي اكات ب�ي ن وإفريقيا وآسيا، ون�ش مجموعة من الممارسات الواعدة حول إسهام ال�ش ي الأمريكت�ي

العام والخاص �ن

منع التجار بالأشخاص ومكافحته.
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أجل  من  التعليم  لمبادرة  الجامعية  التعليمية  الوحدات  لسلسلة  مخصصة  للخبراء  عمل  ورشة 

العدالة حول األسلحة النارية

ي 
بالتنسيق مع كلية العلوم السياسية �ن بالمخدرات والجريمة،  ي 

المتحدة المع�ن التابع لمكتب الأمم  النارية  العالمي لالأسلحة  نامج  ال�ب نظم 

اء مخصصة لسلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول الأسلحة  ي كرواتيا، ورشة عمل للخ�ب
جامعة زغرب �ن

ة من 24 إىل 25 أيلول/سبتم�ب 2019. ي الف�ت
النارية؛ حيث ُعقدت �ن

طية وجهات أمنية أخرى.  ي ورشة العمل أك�ش من 20 أكاديمياً من منطقة غرب البلقان، يمثلون ست جامعات، بالإضافة إىل أكاديميات عسكرية و�ش
شارك �ن

طي والعلوم السياسية. ي ذلك القانون وعلم الجتماع والدراسات الأمنية والشؤون العسكرية والتعليم ال�ش
وضمت ورشة العمل تخصصات عديدة بما �ن

ن للوحدات التعليمية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول الأسلحة النارية كطالب، ومعرفة  ي ضمان تجربة المشارك�ي
وتمثل الهدف من ورشة العمل �ن

ن  ن الأكاديمي�ي ي مناهج الأسلحة النارية أو المناهج الأخرى لمؤسساتهم الخاصة. كان الحماس ب�ي
ي المناهج الأكاديمية الخاصة بهم، إما �ن

كيفية دمجها �ن

ن ضمن مواد التدريس الخاصة بهم. عىل سبيل  ي الوحدات التعليمية عىل مستوى مع�ي
ن ملموساً، واستطاعوا مالحظة العديد من فرص تب�ن المشارك�ي

ي الحقوق والسالمة ع�ب الوطنية عىل الوحدات 
المثال، ترتكز إحدى الوحدات التعليمية لدرجة ماجست�ي القانون الجديدة بجامعة نورثهامبتون �ن

التعليمية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول الأسلحة النارية، ما يسلط الضوء عىل إمكانات هذه المواد التعليمية للمؤسسات الأكاديمية الأخرى.

يمكن زيارة سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لمبادرة التعليم من أجل العدالة حول الأسلحة النارية عىل:

 www.unodc.org/e4j/ar/tertiary/firearms.html

كل أصحاب المصلحة مدعوون إىل القيام بما يأتي:

ن بتنفيذ اتفاقية  	 ي العالمية بشأن الجريمة المنظَّمة نقطة انطالق جيدة لجميع أصحاب المصلحة المهتم�ي
و�ن لك�ت قد تكون دورة التعلم الإ

وتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض. الجريمة المنظَّمة وال�ب

الناس  	 ي تعليم الطالب أو عامة 
التعليم من أجل العدالة �ن التعليمية لمبادرة  يُنصح المعلمون المهتمون باستخدام سلسلة الوحدات 

وتوكولت الملحقة بها بالتسجيل عىل موقع التعليم من أجل  حول الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية وتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

ي يمكن أن تمكنهم من التواصل مع بعضهم ومع فريق التعليم من أجل العدالة. التسجيل 
العدالة لالنضمام إىل منصة الشبكات ال�ت

ية فقط[ ن نجل�ي عىل: www.unodc.org/e4j/en/network.html ]متوفر باللغة الإ

دراسة الحالة 17

نقاط االنطالق

http://www.unodc.org/e4j/ar/tertiary/firearms.html
http://www.unodc.org/e4j/en/network.html
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التعليم والتدريب

توثق  	 ي 
ال�ت القضائية  للسوابق  لوك«  »ش�ي ببوابة  الخاصة  البيانات  قاعدة  استخدام  المصلحة  أصحاب  لجميع  يمكن 

الجريمة  تشكلها  ي 
ال�ت المخاطر  حول  المعرفة  ون�ش  أنفسهم  لتثقيف  الشاملة  والقضايا  بالجرائم  الخاصة  القضايا 

وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  ذلك  ي 
�ن بما  لها،  المحتملة  الستجابات  وبعض  الوطنية  ع�ب  المنظَّمة 

بها. الملحقة 

، عىل سلسلة الوحدات التعليمية  	 ي
ضافة، بشكل كىلي أو جز�أ ي مناهجهم من خالل الإ

المعلمون مدعوون إىل التوسع �ن

وتوكولت  وال�ب المنظَّمة  الجريمة  باتفاقية  المتعلقة  الموضوعات  حول  العدالة  أجل  من  التعلم  لمبادرة  الجامعية 

ي بالمخدرات 
ن أيضاً بإدراج المنشورات البحثية الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المع�ن الملحقة بها. وقد يكونون مهتم�ي

والجريمة بوصفها مواد إرشادية وإنشاء مدونات شخصية لمشاركة البحوث العلمية مع الجمهور العام بصيغة يسهل 

كات  ي إعداد دورات تدريبية مخصصة للمجتمعات المحلية وال�ش
ن أيضاً التفك�ي �ن الوصول إليها وجذابة. ويمكن للمعلم�ي

وتوكولت الملحقة بها. حول موضوعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة وال�ب

ي برامجه التدريبية الخاصة  	
قد يستفيد القطاع الخاص من دمج الوحدات التعليمية لمبادرة التعليم من أجل العدالة �ن

كات  الجرائم. وقد تنظر ال�ش المعرفة الأساسية بهذه  ن من أجل مساعدتهم عىل اكتساب بعض  بالمديرين والموظف�ي

ي بالمخدرات والجريمة لهذا الغرض.
ي العتماد عىل منشورات مكتب الأمم المتحدة المع�ن

أيضاً �ن

األداة  9
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مذكرة التفاهم النموذجية

كاء ال�ش

طة والمنظمات  كاء )مثل الوحدات الخاصة لمكافحة التجار داخل قوات ال�ش ي مذكرة التفاهم. حيث يسهم تحديد ال�ش
كاء �ن يجب تحديد ال�ش

ي تعزيز التعاون.
غ�ي الحكومية المختصة( �ن

تحديد الأهداف

يجب توضيح المبادئ الأساسية والغرض من التعاون.

مبادئ التعاون

ي لمكافحة التجار بالأشخاص.
ي التفاق عىل نهج تعاو�ن

يتمثل المبدأ الرئيسي �ن

المستهدفة المجموعة 

ي نجاح إحالة ضحايا التجار. ويمكن أن تستند معاي�ي ووسائل 
يسهم التحديد الدقيق للمجموعة المستهدفة المستفيدة من مذكرة التفاهم �ن

التحديد إىل بروتوكول التجار بالأشخاص.

للمعلومات ك  المش�ت التبادل 

يجب أن توافق أطراف مذكرة التفاهم عىل التعامل مع البيانات الشخصية لالأشخاص الذين يتم التجار بهم عىل أنها بيانات �ية.

أداة أخرى من  بها  الملحقة  وتوكولت  المنظَّمة وال�ب الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  المتعددين من أجل  المصلحة  ن أصحاب  اكات ب�ي إقامة ال�ش تعد 

ن مختلف أصحاب المصلحة؛ حيث يمكن أن يساعد ذلك عىل تحقيق  إنشاء ترتيبات تعاونية ب�ي الأداة حول  المهمة. وتتمحور هذه  الأدوات 

ي القرار 9 /1.
ن �ن ي التنفيذ ويعكس بشكل أك�ش دقة مجموعة المبادئ التوجيهية لآلية الستعراض عىل النحو المب�ي

نتائج أفضل �ن

ي تكوين شبكات التصال وحشد الأشخاص. ويمكنهم 
، دوراً مهماً �ن ي

، ل سيما منظمات المجتمع المد�ن ن يلعب أصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي

ن منظمات المجتمع  ايد نحو التعاون ب�ي ن المساعدة عىل مواءمة الإصالحات والمبادرات الحكومية مع المصلحة العليا للشعب. هناك توجه م�ت

ن وضمان  ي إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم. ويعد هذا الأمر مفيداً من حيث توضيح تطلعات كال الجانب�ي
ي وحكوماتها يتمثل �ن

المد�ن

القدرة عىل التنبؤ بالمشاركة والمخرجات.

اتساق  ن  الدوىلي لتحس�ي المتعددين عىل الصعيد  المصلحة  ن أصحاب  اكات ب�ي بالمخدرات والجريمة ال�ش ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  يي� مكتب 

قليمية والوطنية الرامية إىل مكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. السياسات، ومن ثمَّ زيادة فعالية الجهود الدولية والإ

الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين7.6.
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دراسة الحالة 18

ن التنفيذ وتعديلها ّ دخول مذكرة التفاهم ح�ي

ن التنفيذ عندما توقع جميع الأطراف المعنية عليها، ويجب عدم إجراء أي تعديالت إل عىل أساس التشاور المتبادل. تدخل مذكرة التفاهم ح�ي

المسؤوليات المفصل لمختلف  التحديد 

ن المنظمات الحكومية وغ�ي الحكومية. يرتبط تحديد المسؤوليات المختلفة لكافة الأطراف ارتباطاً وثيقاً بالتعاون الشفاف ب�ي

المصدر:

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_2-12.pdf

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

جهود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية لوقف الجرائم الرامية 

مة في األمريكتين من خالل التوقيع عىل مذكرة تفاهم إىل مكافحة الجريمة المنظَّ

بول(  ن�ت طة الجنائية )الإ اتيجية مع المنظمات العالمية الرئيسية مثل المنظمة الدولية لل�ش اكات إس�ت تحافظ المنظمة الدولية لوقف الجرائم عىل إقامة �ش

ي عام 2010، ومذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة 
بول �ن ن�ت ي بالمخدرات والجريمة. وتم توقيع اتفاقية تعاون مع الإ

ومكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي عام 2016.
ي بالمخدرات والجريمة �ن

المع�ن

كات النقل الجوي،  طة والمنظمة الدولية لسفراء �ش كما تم إبرام مذكرات تفاهم مع منظمات غ�ي حكومية عالمية أخرى، مثل المعهد الدوىلي لتدريب ال�ش

قليمية  امج الإ وع CNN للحرية. وتحافظ المنظمة الدولية لوقف الجرائم، من خالل ال�ب ي عام 2015 جنباً إىل جنب مع اتفاقية تعاون رسمية مع برنامج م�ش
�ن

طة الملكية  ي جنوب إفريقيا وال�ش
طة �ن طة الخيالة الملكية الكندية ودائرة ال�ش الية و�ش طة التحادية الأس�ت اتيجية مع ال�ش التابعة لها، عىل إقامة عالقات إس�ت

كة Digital Ally، وهي مؤسسة مقرها الوليات المتحدة، تعمل عىل تطوير  اكة مع �ش ي حزيران/يونيه 2018، أبرمت اتفاقية �ش
العسكرية الهولندية. و�ن

نفاذ القانون والأمن الداخىلي والتطبيقات التجارية. وتصنيع وتسويق منتجات متقدمة للمراقبة بالفيديو لإ

ي بالمخدرات والجريمة لشعبة تحليل السياسات والشؤون 
ي الحفل الفتتاحي، أشارت جيليان موراي، نائبة المدير السابقة لمكتب الأمم المتحدة المع�ن

�ن

ي ذلك 
كة، بما �ن ي بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية لوقف الجرائم لديهما العديد من الهتمامات المش�ت

العامة، إىل أن »مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ي مجالت الصحة العامة، والتنمية الجتماعية 
ن للخطر �ن انهيار سيادة القانون وضعف المؤسسات، الأمر الذي يؤدي إىل زيادة ضعف السكان المعرض�ي

.» ن والقتصادية، وأمن المواطن�ي

: ي
توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ�ت

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/October/unodc-and-crime-stoppers-international-cement-efforts-to-tackle-organized-

 crime-in-the-americas.html and https://csiworld.org/about-us

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_2-12.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_2-12.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/October/unodc-and-crime-stoppers-international-cement-efforts-to-tackle-organized-crime-in-the-americas.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/October/unodc-and-crime-stoppers-international-cement-efforts-to-tackle-organized-crime-in-the-americas.html
https://csiworld.org/about-us
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لمكتب  التابع  المهاجرين  وتهريب  باألشخاص  االتجار  مكافحة  قسم  يقدم   :ObservaLaTRATA
المدني  المجتمع  جهود  لتضافر  الالزمة  المساعدة  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم 

واألكاديمي في مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين

ي 
ي والأوساط الأكاديمية ال�ت

منذ عام 2013، عمل قسم مكافحة التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عىل تعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المد�ن

ي بالتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المسمى OBSERVALATRATA الذي يعد مجالً مستقالً للتعب�ي عن 
تدعم عمل مرصد أمريكا الالتينية المع�ن

ي من أجل استنباط المعارف والمناقشات والتدريب والحوادث الجتماعية والسياسية 
مختلف الجهات الفاعلة من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المد�ن

ي و25 جامعة 
ي تضم 76 منظمة من منظمات المجتمع المد�ن

بصورة جماعية حول جرائم التجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين داخل المنطقة ال�ت

ي بالمخدرات والجريمة بتيس�ي مساحات التنسيق لأعضاء 
و6 شبكات وطنية و3 شبكات إقليمية تابعة لـ 15 بلداً. وقام مكتب الأمم المتحدة المع�ن

كوادور. ي الإ
و، و2018 �ن ي ب�ي

ي بوليفيا، و2017 �ن
ي كولومبيا، و2015 �ن

ي عامي 2013 و2017 �ن
قليمي �ن ي والإ

ن الوط�ن OBSERVALATRATA عىل المستوي�ي

ية فقط[ ن نجل�ي : www.presidencia-observalatrata.com/447755698 ]متوفر باللغة الإ ي
توجد معلومات إضافية عىل الرابط الآ�ت

إشراك القطاع الخاص في برنامج مراقبة الحاويات

ي هذا 
وعة. و�ن ي التجارة غ�ي الم�ش

ي تسافر ع�ب البحار من بلد إىل آخر ومن قارة إىل قارة، يجعلها أهدافاً مهمة للجهات الفاعلة �ن
الحجم الهائل للحاويات ال�ت

ي 
ي بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية برنامج مراقبة الحاويات التابع لمكتب الأمم المتحدة المع�ن

الصدد، أعد مكتب الأمم المتحدة المع�ن

ن المستدامة  ي تسمح بتطبيق القوان�ي
بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية. وهو برنامج ذو امتداد عالمي يهدف إىل تعزيز الهياكل والعمليات ال�ت

وع لأنشطة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية. أ المحددة، وذلك لتقليل ومنع إساءة استخدام التبادل التجاري الم�ش للدول والموا�ن

ي تنظيم حركة الحاويات، يحافظ برنامج مراقبة الحاويات عىل إقامة تحالفات 
ن الدول والوكالت الدولية المشاركة �ن ي مكافحة الجريمة ب�ي

ومع تيس�ي التعاون �ن

طة والمؤسسات البحرية والقطاع الخاص. اتيجية تشمل الجمارك وال�ش إس�ت

يتوافر مزيد من المعلومات عىل:

 www.unodc.org/unodc/en/ccp/ccp-programme-details.html

ية فقط[ ن نجل�ي ]متوفر باللغة الإ

1 دراسة الحالة 19

دراسة الحالة 20

http://www.presidencia-observalatrata.com/447755698
http://www.unodc.org/unodc/en/ccp/ccp-programme-details.html
http://www.unodc.org/unodc/en/ccp/ccp-programme-details.html
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المنظَّمة الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  ي 
�ف ف  الحكومي�ي غ�ي  المصلحة  أصحاب  اك  �ش لإ أدوات 

الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين

ام بها مع أصحاب  	 ن اكات رسمية وغ�ي رسمية والل�ت اح إقامة �ش ي اق�ت
ينبغي لجميع أصحاب المصلحة النظر �ن

ي بالمخدرات والجريمة وهيئاته الفنية المختلفة 
ي ذلك مكتب الأمم المتحدة المع�ن

، بما �ن ن المصلحة المعني�ي

بغية توسيع نطاق العمل الجماعي الذي يهدف إىل مكافحة الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية.

اكات مع  	 ي مدعوة إىل تنظيم حمالت توعية هادفة من أجل التشجيع عىل إقامة �ش
إن منظمات المجتمع المد�ن

ي 
المحددة �ن ة  الخ�ب إذ يمكنها إحداث تغي�ي من خالل  كات جهات حليفة مؤثرة؛  ال�ش الخاص. وتعد  القطاع 

وتوكولت الملحقة  المجال. ويمكنها أيضاً توليد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة وال�ب

ن  تحس�ي الخاص  للقطاع  يمكن  الآخرين،  المصلحة  أصحاب  مع  العمل  خالل  ومن  الستعراض.  وآلية  بها 

ي 
المنظَّمة ع�ب الوطنية �ن ي تشكلها الجريمة 

ال�ت العامة وأن يصبح أك�ش قدرة عىل الستجابة للمخاطر  صورته 

سالسل التوريد الخاصة به.

ات  	 خ�ب من  الستفادة  ها،  ون�ش المعرفة  خلق  ي 
�ن المتمثلة  مهمتهم  ي 

�ن  ، ن والباحث�ي ن  كاديمي�ي الأ اء  للخ�ب يمكن 

اتفاقية  بتنفيذ  المتعلقة  البحوث  وتسهيل  اتهم  خ�ب ثراء  لإ ي 
المد�ن المجتمع  لمنظمات  الشعبية  القواعد 

ي تعبئة 
ن الجامعات والقطاع الخاص أمر مهم �ن وتوكولت الملحقة بها. إن التعاون ب�ي الجريمة المنظَّمة وال�ب

يجاد حلول مبتكرة. الموارد الفكرية والمالية الالزمة لإ

األداة  10

ذات الصلة بإقامة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين

المتعددين.  	 المصلحة  أصحاب  ن  ب�ي اكات  �ش لبناء  تماماً  مؤهل  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب 

ن أصحاب المصلحة  كاديمية والقطاع الخاص، من ب�ي ي والأوساط الأ
ويشمل ذلك الوصول إىل منظمات المجتمع المد�ن

ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
ن الآخرين. ويمكن أن تشكل هذه الشبكات جزءاً من دورات مؤتمر الأطراف �ن المعني�ي

ها من المنتديات ذات الصلة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة  الجريمة المنظَّمة ع�ب الوطنية أو غ�ي

الجنائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.

حول  	 معلومات  تقديم  إىل  المصلحة  أصحاب  جميع  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ن المتحدة  الأمم  مكتب  يدعو 

لوك. سيؤدي  بوابة ش�ي الممارسات مدعوم من  ات وأفضل  الخ�ب لتبادل  مؤسساتهم إىل WhatsOn، وهو مركز معرفة 

ن  ي بالمخدرات والجريمة من التصال بأصحاب المصلحة المختلف�ي
ن مكتب الأمم المتحدة المع�ن القيام بذلك إىل تمك�ي

اكات مع أصحاب المصلحة المتعددين. ي �ش
ليدخلوا �ن

نقاط االنطالق
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الأمم  اتفاقية  في  الأطراف  مؤتمر  حضور  الوطنية:  عبر  المنظَّمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  الأطراف  مؤتمر 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. 1

التقييم الذاتي: التشاور على الصعيد الوطني من خالل إعداد استبيانات التقييم الذاتي كجزء من آلية الستعراض. 3

الدعوة: الدعوة إلى تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض. 5

إذكاء الوعي: توليد الحاجة إلى دعم تدابير مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية على مستوى المجتمع، بما في ذلك التدابير المطلوبة 

والموصى بها في اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها. 7

التعليم والتدريب: النهوض بالستجابة للجريمة المنظمة من خالل التعليم والتدريب. 9

الحوار البّناء: المشاركة في الحوارات البّناءة مع الدول الأعضاء في ختام دورات الأفرقة العاملة. 2

لطات الوطنية ذات الصلة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين على  المبادرات الرائدة: توفير مساحة لإجراء مناقشات مجدية بين السُّ

الصعيد القطري.
4

الرصد والتقييم: دعم الدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى في صنع القرار وعمليات الستعراض من خالل الرصد والتقييم. 6

البحث والتحليل: توفير المعلومات وتحليل التجاهات الناشئة، وإعداد تقارير موازية ومبادرات تهدف إلى تشجيع المشاركة العامة 

واسعة النطاق في عملية الستعراض القطري. 8

لتفاقية  الناجح  التنفيذ  بهدف  الآخرين  المصلحة  أصحاب  مع  عمل  عالقات  إقامة  المتعددين:  المصلحة  أصحاب  بين  الشراكات 

الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض.
10

الخاتمة

الدولي  والمجتمع  المجتمعات  على  تشكلها  التي  الأبعاد  المتعددة  التهديدات  وتتطلب  عالمياً.  تحدياً  الوطنية  عبر  المنظَّمة  الجريمة  تمثل 

استجابات وطنية وإقليمية ودولية منصوصاً عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها. 

ومن المرجح أل ينجح تنفيذ هذه الصكوك إل إذا كان قائماً على مبدأ تقاسم المسؤولية بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك 

المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

حددت مجموعة الأدوات هذه الأدوات الرئيسية ونقاط النطالق المتاحة لأصحاب المصلحة غير الحكوميين من أجل تيسير مشاركتهم الشاملة 

والمنهجية في اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض وإسهامهم في تنفيذها. وللتذكير، هذه الأدوات هي:

يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة الوديعة لتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها، على 

تنسيق هذه الستجابات، ويسهل إشراك أصحاب المصلحة المتعددين والحوار البّناء، كما يعزز تنفيذ هذه الصكوك. تتسق هذه الجهود مع 

الجهود الأوسع التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السالم والأمن والتنمية المستدامة المتوخاة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بل 

وتسهم فيها بالفعل.
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نجليزية فقط[ 1 | مالحظات إلى الجمعية العامة لالأمم المتحدة بشأن أولويات الأمين العام لعام 2020. ]متوفر باللغة الإ
 www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-01-22/remarks-general-assembly-priorities-for-2020 :متوفر على الرابط

2 | القرار 9 /1، »إنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها«. الدورة 
التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، فيينا، 2018.

www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_9/Resolution_9_1_Arabic.pdf :متوفر على الرابط

3 | فريق المجتمع المدني التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. منشور »استشراف ما وراء الأفق: نحو شراكة أقوى مع 
نجليزية فقط[ منظمات المجتمع المدني المعنية بالمخدرات والجريمة«. ]متوفر باللغة الإ

www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_Beyond.pdf :متوفر على الرابط

أصحاب  إشراك  بشأن  مشروعاً  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  يطلق  معاً:  الوطنية  عبر  المنظَّمة  الجريمة  مكافحة   |  4
نجليزية فقط[ المصلحة المتعددين في عملية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. ]متوفر باللغة الإ

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_- :متوفر على الرابط
unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html

نجليزية فقط[ 5 | مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )من دون تاريخ(. الجرائم الناشئة.  ]متوفر باللغة الإ
www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes.html :متوفر على الرابط

الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030

6 | أهداف التنمية المستدامة: منصة المعارف.
https://sdgs.un.org/ar/2030agenda :متوفر على الرابط

www.un.org/ar/millenniumgoals :نمائية لالألفية وما بعد 2015 على 7 | مراجعة الأهداف الإ

8 | تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
www.gcedclearinghouse.org/node/55018?language=ar :متوفر على الرابط

نجليزية فقط[ 9 | باقي عشر سنوات على تحويل عالمنا. ]متوفر باللغة الإ
www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action

نجليزية فقط[ 10 | مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأهداف التنمية المستدامة. ]متوفر باللغة الإ
www.un-ilibrary.org/content/books/9789213633205/read :متوفر على الرابط

11 | يبحث هذا المؤشر في »نسبة الأسلحة المضبوطة أو التي تم العثور عليها أو تسليمها، والتي تم تتبع مصدرها أو نطاقها غير المشروع أو تحديده من ِقبل 
سلطة مختصة بما يتماشى مع الصكوك الدولية )راجع A/RES/313/71 بعنوان »عمل اللجنة الإحصائية المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030«(.

لمقدمة

لجزء األول

الحواشي
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http://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-01-22/remarks-general-assembly-priorities-for-2020
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_9/Resolution_9_1_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_9/Resolution_9_1_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_Beyond.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_-unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_-unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_-unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_-unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes.html
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes.html
https://sdgs.un.org/ar/2030agenda
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_9/Resolution_9_1_Arabic.pdf
http://www.un.org/ar/millenniumgoals
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_-unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html
http://www.gcedclearinghouse.org/node/55018?language=ar
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_-unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action
http://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213633205/read


12 | مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2018، 17-18 تموز/يوليه(. رصد تدفقات الأسلحة غير المشروعة وأهداف التنمية 
نجليزية فقط[ قليمي لدول جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقية والدول الأعضاء المجاورة. ]متوفر باللغة الإ المستدامة: الجتماع الإ

www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/monitoring-illicit-arms-flows-and-the-sustainable- الرابط:  على  متوفر 
development-goals_-regional-meeting-for-south-east-european--eastern-european-and-neighbouring-member-states.html

نجليزية فقط[ 13 | مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )من دون تاريخ(. شركاء من أجل التنمية. ]متوفر باللغة الإ
www.unodc.org/unodc/en/donors/partners.html :متوفر على الرابط

المفاهيم الأساسية

14 | المجلس القتصادي والجتماعي )2018(. العمل مع المجلس القتصادي الجتماعي: دليل المنظمات غير الحكومية للحصول على مركز استشاري.
http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_arabic.pdf :متوفر على الرابط

15| مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2019(. المجتمع المدني من أجل التنمية: الفرص المتاحة من خالل اتفاقية الأمم 
نجليزية فقط[ المتحدة لمكافحة الفساد. ]متوفر باللغة الإ

www.unodc.org/documents/NGO/Fast-tracking/18-06316_eBook.pdf :متوفر على الرابط

16 | فريق المجتمع المدني التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. شركاؤنا الرئيسيون من المجتمع المدني.
www.unodc.org/unodc/en/ngos/Civil-Society-partners.html :نجليزية فقط[ متوفر على الرابط ]متوفر باللغة الإ

17 | تم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة الذي كان من المقرر عقده في كيوتو، اليابان، في الفترة من 20 إلى 27 نيسان/
إبريل 2020، بسبب تفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(.

18 | إعالن الدوحة، المادة 7.
 www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/doha_declaration/doha_arabic.pdf :متوفر على الرابط

19 | مبادرة التعليم من أجل العدالة.
www.unodc.org/e4j/ar/index.html :متوفر على الرابط

نجليزية فقط[ نمائي بالنسبة إلى الأسهم الخاصة. ]متوفر باللغة الإ 20 | معايير ضمان تأثير أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإ
https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html :متوفر على الرابط

الثاني الجزء 

مقدمة إلى اتفاقية الجريمة المنظَّمة 

21 | يجب أن تصبح البلدان أطرافاً في التفاقية نفسها قبل أن تصبح أطرافاً في أي من البروتوكولت الملحقة بها.

نجليزية فقط[ 22 | اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية: حالة التصديق: ]متوفر باللغة الإ
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en :متوفر على الرابط

الثالث الجزء 
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http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/monitoring-illicit-arms-flows-and-the-sustainable-development-goals_-regional-meeting-for-south-east-european--eastern-european-and-neighbouring-member-states.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/monitoring-illicit-arms-flows-and-the-sustainable-development-goals_-regional-meeting-for-south-east-european--eastern-european-and-neighbouring-member-states.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/monitoring-illicit-arms-flows-and-the-sustainable-development-goals_-regional-meeting-for-south-east-european--eastern-european-and-neighbouring-member-states.html
http://www.unodc.org/unodc/en/donors/partners.html
http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_9/Resolution_9_1_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/NGO/Fast-tracking/18-06316_eBook.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/Civil-Society-partners.html
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/doha_declaration/doha_arabic.pdf
https://www.unodc.org/e4j/ar/index.html
https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en


بروتوكولت اتفاقية الجريمة المنظَّمة

نجليزية فقط[ 32 | بروتوكول التجار بالأشخاص: حالة التصديق. ]متوفر باللغة الإ
 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- a&chapter=18&clang=_en :متوفر على الرابط

نجليزية فقط[ 33 | بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: حالة التصديق. ]متوفر باللغة الإ
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- b&chapter=18&clang=_en :متوفر على الرابط

34 | ينبغي فهم المبدأ الأساسي للقانون الدولي العرفي على أنه ممارسة عدم إجبار الالجئين أو طالبي اللجوء على العودة إلى بلد يمكن أن 
يتعرضوا فيه لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو النتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي. ويرد وصفه في المادة 

33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئين.

الرابع لجزء 

23 | العنصر عبر الوطني معرَّف في المادة 3 )2(. ويعني أن الجريمة تكون عبر وطنية إذا ارتُكبت في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ارتُكبت في 
شراف عليها في دولة أخرى، أو إذا ارتُكبت في دولة واحدة بمشاركة  عداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإ دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإ
جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في دول متعددة، أو إذا ارتُكبت في دولة واحدة ولكنها تؤثر بشكل كبير في دولة أخرى. ]متوفر 

 www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_Beyond.pdf  :نجليزية فقط[ متوفر على الرابط باللغة الإ

24 | ومع ذلك، فإن جريمة تهريب المهاجرين التي ينص عليها البروتوكول هي حسَب تعريفها عبر وطنية بطبيعتها.

25 | ديميتري فالسيس. )2001(. لمحة عامة عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة 
نجليزية فقط[ بها. معهد آسيا والشرق الأقصى لمنع الإجرام ومعاملة المجرمين. ]متوفر باللغة الإ

 www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No59/No59_32VE_Vlassis1.pdf :متوفر على

26 | تم تناول قضية الفساد بالتفصيل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003. تُعد هذه التفاقية 
لزامي لأحكامها يجعلها أداة فريدة لتطوير استجابة شاملة للفساد. صكاً شامالً وملزماً قانوناً لمكافحة الفساد. إن نهجها بعيد المدى والطابع الإ

27 | الدورة الرابعة، فيينا، 8-17 تشرين الأول/أكتوبر 2008، البند 2 )ب( من جدول الأعمال المؤقت. »استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة 
.)4/2008/CTOC/COP( »لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها: مشاورات الخبراء بشأن التجريم
www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202008%204%20final%20A.pdf :متوفر على الرابط

28 | الدورة الرابعة، فيينا، 8-17 تشرين الأول/أكتوبر 2008. القرار 4 /2 »تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية«. 

www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_4/Decision_4_2_Arabic.pdf :متوفر على الرابط

استخدام  بشأن  الخبراء  المؤقت. »مشاورات  الأعمال  5 من جدول  البند   ،2010 الأول/أكتوبر  تشرين   22-18 فيينا،  الخامسة،  الدورة   |  29
.)3/2010/CTOC/COP( »التفاقية من أجل التصّدي لالأشكال المستجّدة من الجريمة

www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP5/CTOC_COP_2010_3/ CTOC_COP_2010_3_A.pdf :متوفر على الرابط

30 | لوحظ في هذا التقرير أن »معظم الجرائم المسماة بالجرائم »الناشئة« ليست بالضرورة ظواهر جديدة، بل هي جرائم معروفة أصبحت 
واضحة بشكل متزايد« )الفقرة 123(.

31 | الدورة الخامسة، فيينا، 18-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010. »تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة 
.)17/2010/CTOC/COP( »عبر الوطنية

www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP5/CTOC_COP_2010_17/CTOC_ على:  متوفر 
COP_2010_17_A.pdf
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https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en
http://www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_Beyond.pdf
http://www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_Beyond.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized-crime-together_-unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No59/No59_32VE_Vlassis1.pdf
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No59/No59_32VE_Vlassis1.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202008%204%20final%20A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_4/Decision_4_2_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP5/CTOC_COP_2010_3/ CTOC_COP_2010_3_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP5/CTOC_COP_2010_17/CTOC_COP_2010_17_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP5/CTOC_COP_2010_17/CTOC_COP_2010_17_A.pdf


نجليزية فقط[ 35 | بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية: حالة التصديق. ]متوفر باللغة الإ
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- c&chapter=18&clang=_en :متوفر على الرابط

36 | الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية )2018(، القرار 9 /2، »تعزيز وكفالة 
التنفيذ الفعال لبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية«.
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_9/Resolution_9_2_Arabic.pdf :متوفر على الرابط

تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها

37 | النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.
www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-05467_A_ebook.pdf :متوفر على الرابط

 
نجليزية فقط[ 38 | بقسم دعم المؤتمرات التابع لفرع الجريمة المنظَّمة. ]متوفر باللغة الإ

 www.unodc.org/documents/organized-crime/Brochures/OCB_CSS-Brochure_final.pdf :متوفر على الرابط

39 | | يتعامل دليل CAN أيضاً مع الطلبات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات لعام 1988.

آلية الستعراض

40 | النص الكامل لقرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 9 /1.
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_Resolutions_Decisions/COP_9/Resolution_9_1_Arabic.pdf :متوفر على الرابط

الأمم  اتفاقية  في  أطرافاً  ليست  التي  المنظَّمة  الجريمة  اتفاقية  الأطراف في  الدول  التفاقية على  8 و9 من  المادتين  استعراض  يقتصر   |  41
المتحدة لمكافحة الفساد.

شراك أصحاب المصلحة غير الحكوميين في تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة والبروتوكولت الملحقة بها وآلية الستعراض أدوات لإ

42 | البرنامج المواضيعي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول البحث وتحليل التجاهات والطب الشرعي 2016-2015. 
نجليزية فقط[ ]متوفر باللغة الإ

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Thematic_Programme.pdf :متوافر على الرابط

الخامس لجزء 

السادس الجزء 

السابع الجزء 
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https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- c&chapter=18&clang=_en
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