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*2210493*  

 الحادية عشرةالدورة  

 2022األول/أكتوبر    تشرين  21-17فيينا،  
 *من جدول األعمال المؤقت 4البند  

 التعاون الدولي، مع التركيز خصوصا على تسليم المجرمين  
 والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة، 

   وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها 
 

أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تنفيذ األحكام    
المتعلقة بالتعاون الدولي من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

 نيةعبر الوط 
 

 تقرير األمانة  

 

 مقدمة  - أول  

كانون   16المؤرخ    76/187الجمعية العامة، في أحدث قراراتها "الشاملة" بشأن الجريمة )القرار    سلمت -1
(، بجملة أمور، من بينها أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2021األول/ديســـمبر 

قانونية أســـــاســـــية للتعاون الدولي  ركيزةبالنظر إلى االنضـــــما  لـــــ إ العالمي إليها ونااا تابيقها الواســـــ ،  توفر،
ومحاكمة مرتكبيها، في مجاالت تشـــــــــمل تســـــــــليم المالوبين،   باالتفاقيةفي الجرائم المشـــــــــمولة  التحقيقعلى دعم 

ين غي زيادة تنفيذها   ةفعال ةآلي تشــكل هي ، و تالموجوداوت ادل المســاعدة القانونية، ورجراتات المدــادرة واســتعادة  
 واستعمالها في الممارسة العملية.

وفي القرار نفســــــــــــــإ، أكـدت الجمعـية العـامـة من جـدـيد أن االتفـاقـية والبروتوكوالت الملحقـة بهـا تمـ ل أهم  -2
ـية، بمـا في كلـ  األدوات التي يســــــــــــــتعين بهـا المجتم  الـدولي في مكـافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطن 

ــيبرانية ــو   دلي دولة، مما   190م  التقدير أن عدد الدول األطراف في االتفاقية بلغ   والحظت ؛الجريمة الســ بوضــ
في هـذا   وألــــــــــــــارت  ؛المجتم  الـدولي بمكـافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة  يبـديـإعلى االلتزا  الـذ   

  المعنون ، ( 1) الذ  اتخذه مؤتمر األطراف  2020تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر   16المؤرخ   10/4الدــــــــــــــدد إلى القرار  
االحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز "

 __________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 

 .CTOC/COP/2020/10 ألف من الوثيقة -انظر القسم أوال  (1) 
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، بما في كل  في مكافحة األلــــــكال الجديدة والنالــــــ ة االتفاقيةر وأكد فيإ اســــــتمرار أهمية دو "  تنفيذها تنفيذا فعاال
 .عبر الوطنية المنظمةوالمتاورة للجريمة 

يقد  هذا التقرير لمحة عامة عن األنشـــــاة التي اضـــــال  بها مكتت األمم المتحدة المعني بالمخدرات  و  -3
ــرة،    مرالمؤت   ( منذ دورةالمكتت المعني بالمخدرات والجريمة/والجريمة )المكتت في الفترة في فيينا   المعقودةالعالـــــــــ

 منتعزيز تنفيــذ األحكــا  المتعلقــة بــالتعــاون الــدولي  من أجــل  ،  2020تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    16إلى    12من  
االتفــاقيــة. كمــا يوجز التقرير، عنــد الضــــــــــــــرورة، التاورات وامجراتات المتخــذة في العمليــات الحكوميــة الــدوليــة 

بين المؤتمر وتل  العمليات   مفتوحة قنوات اتدـــــــالو لتآزر  لأوجإ  إيجاد  ت التي تأكن ب األخرى، إما بســـــــبت الواليا
 وطابعها الشامل. الجار  مناقشتها في هذه العملياتالحكومية الدولية، أو بسبت أهمية القضايا 

 
 

 إقامة شبكات قضائية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - ثانيا  

ــ كات دولية من جهات   المعني بالمخدرات والجريمة واصـــــــل المكتت -4  تنســـــــيقالتقديم الدعم إلى عدة لـــــ
أمور من  عدةمن خالل   تيســــير التعاون في المســــائل الجنائية وت ادل المعلومات والخبرات الفنية بفعالية،  بغرض

ــين.    بينها ــاالت بين الممارســ ــ كات الت   وتعدبنات ال قة ورقامة اتدــ ــات ولــ ــاركة في مندــ عاون امقليمي كخرا  المشــ
الجريمة عبر الوطنية. ب للتعجيل بالتعاون عبر امقليمي وتعزيز التنســــيق بين المؤســــســــات في القضــــايا المتدــــلة 

  التعاون القضـــــائيم ل لـــــ كة  على النحو المفدـــــل أدناه، المكتت،  التي يدعمهاكل  في عمل الشـــــ كات   وتجلى
التعاون القضـائي لبلدان السـاحل، ولـ كة  ر  أفري يا للسـلاات المركزية  ، ومنبر القوقازسـيا الوسـاى وجنو  آل

 والمدعين العامين المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.

العالمي لتعزيز قدرات الدول   برنامجإ  من خالل  ،المكتت  وخالل الفترة المشــــــــــــــمولة بالتقرير، واصــــــــــــــل -5
 تقديم الدعم إلى ثالث لـ كات قائمة للتعاون القضـائي. األعضـات على من  ومكافحة الجريمة المنظمة والخايرة،

أمكن في نفس العا ،  و حالة تعاون قضــــــائي.  76 من خالل الشــــــ كات ال الث  يســــــر البرنام   ،2021وفي عا  
ــافيا من خالل    43 تيســــــير ــ كات األخرى أو بين الســــــلاات المركزية التي ال   إتاحةطل ا إضــــ ــال بين الشــــ االتدــــ

وواصل    .2022مايو أيار/ 15طلت تعاون قضائي حتى  23 تم تيسير، 2022ي عا  فو تشارك في أ  ل كة.  
ــ كة   ــائية األوروبية، والشـ ــ كة القضـ ــائية أخرى، بما في كل  الشـ ــ كات قضـ ــيق والتعاون م  لـ ــا التنسـ البرنام  أيضـ

ــتشـــار  للمدعين العامين في جنو  لـــر  ــائي الدولي، والفريق االسـ ا أوروبا، كما اميبيرية األمريكية للتعاون القضـ
 كالة االتحاد األوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية ومجلس أوروبا.و واصل التعاون م   

( على نـقل  19- كوفـيد جـائحـة فيروك كوروـنا )  األثر الكبير اـلذ  خلفـتإ ، على الر م من  2021في عـا  و  - 6
طل ا للتعاون   12  يســـرت لـــ كة التعاون القضـــائي آلســـيا الوســـاى وجنو  القوقاز  فإن   عديد من أعضـــائها، ال طل ات  

ــمل البلدان التالية    ــائي األقاليمي لــــــــ ــويد القضــــــــ ــر  النكا والســــــــ ــيكيا ورومانيا وســــــــ  إيااليا وبليز وبنن وتايلند وتشــــــــ
، في  2021في عا    ُقدمت طل ات جديدة منها  7 كانت  طل ا،  12الــ من بين و ن.  وكابو فيرد  ومدر والهند واليونا 

  ،2020في عا  و .  2021ولكن لم يتم االنتهات منها حتى عا    2020في عا    وردت خرى  األ طل ات   5أن الــ  حين 
ــيا لــــرعت   ــيق في آســ ــيا الوســــاى وجنو  القوقاز والمركز امقليمي للمعلومات والتنســ ــائي آلســ ــ كة التعاون القضــ لــ

حلة م كرة. وقد تم كل  بإصــــدار تنبيهات تنســــي ية في ثماني  التعاون لتعزيز تنســــيق التح يقات في مر في  الوســــاى  
متعدد األطراف أو  على مســـتوى  تنســـيق التح يقات  ت معقدة عابرة للحدود تتعلق باالتجار بالمخدرات اســـتدع  قضـــايا 
ــفر هذا التعاون    ، 2021في عا  و ثنائي.   ــيا الوســــاى عن أســ ــيق في آســ  15م  المركز امقليمي للمعلومات والتنســ

 ا للتنسيق عبر الحدود. تنبيه 
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ــاس  آ / في  و  - 7 ــيا    ، 2021أ سـ ــائي آلسـ ــ كة التعاون القضـ ــاى قدمت لـ خدمات  وجنو  القوقاز الدعم و   الوسـ
الجتماع تنســــــــيقي ثنائي بين مكتت المدعي العا  في أوزبكســــــــتان ومكتت المدعي العا  في المملكة العربية   لوجســــــــتية 

ــعودية.   ــعودية  وتم ل الســـــ ــايا المتعلقة    في   الهدف من االجتماع الذ  عقد في جدة بالمملكة العربية الســـــ ــة القضـــــ مناقشـــــ
على مشـــــروع اتفاا  أيضـــــا التفاوض  وجرى  يا الجنائية.  بالمســـــاعدة القانونية المت ادلة والتح يقات المشـــــتركة في القضـــــا 

امنترنت في    عبر عقدت الشـــــــ كة اجتماعا  عاما   و .  االجتماع   نتائ  بوصـــــــفإ أحد    مشـــــــترك بين امدارات بشـــــــأن التعاون 
ــ اي/فبراير   ــتركت ،  2022في آكار/مارك  و .  2021لــــ ــ كة   الــــ بالتعاون م  م  مكتت المدعي العا  في جورجيا،   الشــــ
مؤتمر إقليمي  في تنظيم  مكتت المعني بالمخدرات والجريمة،  ل االتجار بال شـــــر وتهريت المهاجرين التاب  ل قســـــم مكافحة  

ــر حول التعاون لمكافحة االتجار  ــترك بين الوكاالت  بال شــــــ ــات فريق عامل مشــــــ . وتم لت إحدى النتائ  المهمة في إنشــــــ
ية بالتحقيق في الجرائم كات الدــــــلة ومالحقة داخل الشــــــ كة، يضــــــم مشــــــاركة الوكاالت المعن   ، بال شــــــر معني باالتجار  

اجتماع عا  للشـــــ كة في طشـــــقند، بالتعاون م  مكتت ُعقد   ، 2022  حزيران/يونيإ في  و مرتكبيها وفي حماية الضـــــحايا.  
صــفحة    اللمســات األخيرة على ُوضــعت    ، 2021ســبتمبر  أيلول/ بامضــافة إلى كل ، في  و .  أوزبكســتان المدعي العا  في  

لمكتت األمم  الشـ كي ليزية والروسـية على الموق   ك باللغتين امن   وُتتا  هذه الدـفحة املكترونية جديدة للشـ كة.   إلكترونية 
 (. www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/CASC/index.htmlالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ) 

يســرت لــ كة  ر  أفري يا للســلاات المركزية والمدعين العامين المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة   وقد -8
ــاو في تشـــــرين األول/أكتوبر  التفاوض على معاهدات بشـــــأن المســـــاعدة القانونية المت ادلة بين إيااليا و ينيا بيســـ

.  2022في أيلول/ســــــــــــــبتمبر    وكوت ديفواربين إياــاليــا و ــانــا    يينر أخ  مفــاوضــــــــــــــتين، ومن المقرر عقــد  2020
مشـــــــروع "حماية    في إطاراالتدـــــــال النيجيريين الذين ُأوفدوا إلى إيااليا   قضـــــــاةوواصـــــــلت الشـــــــ كة أيضـــــــا دعم 

المهاجرين  العدالة وحقوا امنسـان وتهريت المهاجرين". ولـمل كل  دعم المفاوضـات بشـأن اتفاقية ثنائية لتسـليم 
ــلاة المركزية في   ــ كة السـ ــاعد التدريت المقد  من خالل الشـ المالوبين بين النيجر وريااليا. وعالوة على كل ، سـ

في حزيران/يونيإ  و قضــــــــــــية قدمتها إيااليا.    54المت ادلة على حل  نيجيريا المســــــــــــؤولة عن المســــــــــــاعدة القانونية  
ــ كة   ،2022 ــأن التعاون الدولي للمســـؤولين،  تقديم  في االتدـــال في النيجر   قاضـــيدعمت الشـ تدريت للتوعية بشـ

ــ كة اجتماعا عاما في داكار في الفترة  م  التركيز على أهمية معالجة الال ات والخاوات المالوبة. وعقدت الشـــــ
مل معني بالتعاون الدولي في المســـائل  اعلى إنشـــات فريق ع  واتفقت  2021تشـــرين ال اني/نوفمبر   11إلى   8من 

الجنائية لمعالجة القضــايا المتعلقة باالتجار باأللــخاق وتقديم دعم أفضــل لضــحايا هذا االتجار. وُخدــ  يو  
م بالتعاون م  مجلس أوروبا  وُنظ    ،يفةالتدـــــــــــد  لالتجار بالمنتجات الابية المز  علىواحد من االجتماع للتعاون  

ــحة العالمية. وُنظم تدريت في  في الفترة من  باماكووالمنظمة الدولية للشــــــرطة الجنائية )امنتربول( ومنظمة الدــــ
قاضــيا  ومدعيا  عاما  ومســؤوال  عن إنفاك القانون حول كي ية  32لفائدة    2021ديســمبر /كانون األول 17إلى   13

عـاون اـلدولي في المســــــــــــــاـئل الجـنائـية ونزاهـة القضــــــــــــــات. وعالوة على كـل ، ُعـقد اجتمـاع لمم لي تابيق مـ اد  الت 
 ومالي والنيجر لمناقشة كي ية تسوية عدد كبير من القضايا.وتو و السلاات المركزية في بوركينا فاسو وتشاد 

ــ اي/ في  و  - 9 ــيا ،  2021فبراير  لــــ ــ كة العدالة في جنو  لــــــرا آســــ (.  عن ُبعد اجتماعها العا  األول ) عقدت لــــ
المســـتوى على هامؤ مؤتمر األمم المتحدة الراب    ة رفيع  فعالية الشـــ كة رســـميا خالل    ُدلـــن ت ،  19- لجائحة كوفيد نظرا  و 

.  2021ـمارك  آكار/  21إلى  17الفترة من    في   الـياـبان بـ   ُعـقد في كيوتو   اـلذ  عشـــــــــــــر لمن  الجريمـة والعـداـلة الجـنائـية،  
كعضـــوين  لدـــالب قبول أســـتراليا وجزر الملدي     فيإ   ، تم التدـــويت 2021  إ يولي تموز/ في    اســـت نائي   وُعقد اجتماع عا  

 اجتماع مشترك م  الش كة القضائية األوروبية.   2021ديسمبر  كانون ال اني/ في  ُعقد في الش كة، و   جديدين 

ــل المكتــت  ،2021و  2020طوال عــامي  و  -10 العــالمي لتعزيز قــدرات الــدول    من خالل البرنــام   ،واصـــــــــــــ
معلومـات عن تـدابير الاوار  التي اتخـذتهـا الجم   ، األعضـــــــــــــــات على من  ومكـافحـة الجريمـة المنظمـة والخايرة

  الســـــلاات المركزية و يرها من الســـــلاات المختدـــــة المعنية بالتعاون الدولي في المســـــائل الجنائية أثنات جائحة

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/CASC/index.html
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على الفريق العامل المعني بالتعاون  أيضا ، التي تم تجميعها وعرضهاتم الحدول على المعلوماتو .  19-كوفيد
(، من خالل أمانات لـــــــ كات التعاون  CTOC/COP/WG.3/2021/2مرفق الوثيقة الدولي التاب  للمؤتمر )انظر 

ــيا ة هذا التقرير، كان نحو  ــها. ووقت صـ ــلاات المركزية الوطنية نفسـ ــرة من السـ ــائي امقليمية أو م الـ  78القضـ
أك ر من الوقت الراهن، تلقى حتى  و بلدا  قد اعتمد تدابير اســـت نائية لقبول الال ات المرســـلة بالوســـائل املكترونية.  

 كزية القائمة التي تحتو  على هذه المعلومات وتحدي ات لها.سلاة مر   145

، بالتنســــــــيق م  لــــــــ كة  ر  المعني بالمخدرات والجريمة مكتتالفيما يتعلق بالمســــــــاعدة التقنية، قا  و  -11
، باســتعراض مشــروع قانون بشــأن المنظمةأفري يا للســلاات المركزية والمدعين العامين المعنية بمكافحة الجريمة  

  يوميعن ُبعد  معتكف للبرلمانيين في  امبيا، ُعقد    أثنات عليإالمســـــــــــاعدة القانونية المت ادلة وقد  تعليقات خاية  
 .2021  سبتمبرأيلول/ 7و 6
 
 

 األدوات المعدة لتيسير التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة  -ثالثا  
 الوطنية  عبر 

 

بوابة إدارة المعارف المعروفة باسم "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة"  - ألف 
 "شيرلوك"(  )بوابة

ــل المكتت -12 ــم "بوابة تاوير و  المعني بالمخدرات والجريمة واصــ ــي  بوابة إدارة المعارف المعروفة باســ توســ
الموارد املكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" )بوابة "لـــــــيرلوك"(، وهي موق  لـــــــ كي يمكن الوصـــــــول إليإ دون 

ــم عدة قواعد بيانات تحتو  على موارد قانونية  ــجيل، ويضــــــ بالجريمة المنظمة وامرها .   تتعلقالحاجة إلى التســــــ
اســتخدامها بأ   ليتســنىإمكانية الوصــول إلى البوابة على الدــعيد العالمي وبلغات متعددة، فقد ُترجمت ولتيســير 

في البواـبة لتمكين   لترجمـة اآللـيةل خـاصـــــــــــــــيةلغـة من لغـات األمم المتحـدة الرســــــــــــــمـية الســــــــــــــت. ومؤخرا، ُأدمجـت  
 المستخدمين من التدفب بلغات مختلفة.

بوابة "لـيرلوك" بالقوانين المتعلقة بالجريمة المنظمة    التشـريعات في  وواصـل المكتت تغذية قاعدة بيانات -13
 11  800وامرها  والمســـــــــائل الشـــــــــاملة لعدة مجاالت. وتحتو  قاعدة بيانات التشـــــــــريعات حاليا على أك ر من 

ــريعية المعمول بها في   مقتاف من ــوق التشـــــــــ بلدا، معظمها أطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة.    197الندـــــــــ
وهذه المقتافات مفهرســــــة بحســــــت البلد، والمادة المعنية من اتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكوالت الملحقة بها،  

مدــــــحوبة بمرفقات تحتو  على   ونوع الجريمة، والمســــــائل كات الدــــــلة الشــــــاملة لعدة مجاالت. وترد المقتافات
ــلة أو روابح تحيل إليإ، بندـــإ الكامل بإحدى لغات األمم المتحدة الرســـمية الســـت. وفيما يتعلق  القانون ك  الدـ

من التشـــريعات المتعلقة   تمقتافا  409بالتعاون الدولي، تتضـــمن قاعدة بيانات التشـــريعات، على ســـبيل الم ال، 
و يرها  الوطنية  ن المســــاعدة القانونية المت ادلة. ويمكن للســــلاات المركزيةمقتافا بشــــأ  424بتســــليم المالوبين و

 .( 2) من السلاات المختدة أن تستعين بهذه المقتافات من أجل فهم امطار القانوني للتعاون م  البلدان األخرى 

علقة بالجريمة ويمكن أيضــا اســتخدا  قاعدة بيانات الســوابق القضــائية في لــيرلوك لل حئ في المســائل المت  - 14
لدعاوى القضـــــــــــائية المتعلقة بالجريمة المنظمة  ل   ملخدـــــــــــا  3 250تضـــــــــــم حاليا أك ر من هي المنظمة وامرها . و 

بلـدا، وكـذلـ  من عـدة هي ـات دوليـة ورقليميـة. وفيمـا يتعلق ـبالتعـاون الـدولي، تضـــــــــــــم    137وامرهـا  والمـأخوكة من  
قضـية كات   39التعاون الدولي أل راض تسـليم المالوبين، و قضـية كات صـلة ب  96قاعدة بيانات السـوابق القضـائية 

 __________ 

يمكن االطالع على المواد المتعلقة بالتعاون الدولي المتضمنة في قاعدة بيانات التشريعات في بوابة "ليرلوك" عن طريق الرابح   (2) 
https://sherloc.unodc.org  ."ثم اختيار "التعاون الدولي" ضمن قائمة "مسائل لاملة 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2FWG.3%2F2021%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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كات صــــــلة بالمســــــاعدة القانونية   ايا قضــــــ  108واســــــترداد الموجودات، و   المدــــــادرة صــــــلة بالتعاون الدولي أل راض 
ــافية   115المت ادلة، و  ــايا إضـ ــم قاعدة البيانات قضـ ــلة بالتعاون الدولي في مجال إنفاك القانون. وتضـ ــية كات صـ قضـ
 . ( 3) بجوانت أخرى من التعاون الدولي، م ل نقل األلخاق المحكو  عليهم ونقل امجراتات الجنائية كات صلة  

، بعد تاويرها وتحســينها مؤخرا، معلومات عن التدــديق على ببوابة لــيرلوك   وتتيب قاعدة بيانات المعاهدات  - 15
ــائل الجنائية. ومن ثم يمكن   المعاهدات الدولية وامقليمية المتعلقة بالجريمة المنظمة وامرها  والتعاون الدولي في المســــ

ن الدولي م  للســــلاات المركزية والجهات المختدــــة أن تســــتخدمها في التحقق من امطار القانوني ك  الدــــلة بالتعاو 
  220لــــيرلوك، التي نمت لتشــــمل أك ر من  ببوابة  ســــتراتيجيات  اال قاعدة بيانات    أصــــ حت نظيراتها. وعالوة على كل ، 

ــتراتيجـيات وخاح العـمل التي  عن   ناتـجا   قـيدا  ــتراتيجـيات الجريـمة   أجريت بحوث االســـــــــــ أثـنات إعداد مجموعة أدوات اســـــــــــ
ــتراتيجيــــات كبيرة األثر  "   المنظمــــة من أجـــل وضـــــــــــــ  اســـــــــــ  Organized Crime Strategy Toolkit for المعنونـــة 

Developing High-impact Strategies "  ،  ــكل ــتراتيجية الوطنية  تشـــــ ــيا للمعلومات حول الجهود االســـــ ــدرا رئيســـــ مدـــــ
 ومكافحتها، بما في كل  الجهود المبذولة في سياا التعاون الدولي.  المنظمة المبذولة لمن  الجريمة  

. ويسـتخد  معظم الزوار 2021مسـتخدما في عا    316  823وقد اسـتقبلت بوابة "لـيرلوك" زيارات من  -16
نت اللغة امنكليزية، وتأتي اللغتان امســـــــــ انية والفرنســـــــــية في المرتبتين ال انية وال ال ة من حيئ االســـــــــتخدا . وكا

ــر  ــيرلوك" في عا    ةالبلدان العشــــــ ــتخدمي بوابة "لــــــ ــجلت أكبر عدد من مســــــ هي الواليات المتحدة  2021التي ســــــ
في المائة(، واألرجنتين   9في المائة(، والنمســــــــا ) 9,4في المائة من المســــــــتخدمين(، والفلبين )  10,6األمريكية )

ائة(، والمملكة المتحدة لبرياانيا العظمى وأيرلندا  في الم  4,6في المائة(، وركوادور )  5,3في المائة(، والهند )  8)
في المائة(، وأســــــــتراليا    2,8في المائة(، ودولة بولي يا المتعددة القوميات )  2,8في المائة(، وكندا )  3الشــــــــمالية )

ــي  بين  في المائة(.    2,7) ــيرلوك"، فإن مجاالت العمل األلــــ ــتخدمي بوابة "لــــ ــات أجر  بين مســــ ــتقدــــ ووفقا آلخر اســــ
في المائة(، والممارســــــــين في مجال   20في المائة(، ورنفاك القانون )  27دمي البوابة هي األوســــــــاي األكاديمية ) مســــــــتخ 

في المائة(،    10في المائة(، وواضــــعي الســــياســــات )  10في المائة(، والمنظمات  ير الحكومية )  11العدالة الجنائية ) 
 في المائة(.  5)  الدولي والسلاات المسؤولة عن التعاون  

الـتابعـة للمكتـت    المـ ادرة العـالمـية للتعـامـل م  األدلـة املكترونـية عبر الحـدود   ، قـامـت 2021في أـيار/مـايو  و  - 17
 . ( 4) خدمات داخل بوابة ليرلوك لل   متكامل   مجم  مركز األدلة املكترونية، وهو   بتدلين 

   
 الدليل اإللكتروني للسلطات الوطنية المختصة -باء 

 المعني بالمخدرات والجريمة لمؤتمر األطراف، واصـــــــل المكتت  1/ 8بالتوصـــــــيات الواردة في القرار  عمال  - 18
ــأن عملإ  ــلاات   بشــــــ ــة  الوطنية دليل الســــــ ــيرلوك والكتيت ي بتحد  ، فقا  المختدــــــ ــختإ املكترونية على بوابة لــــــ ئ نســــــ

  امجمــالي   عــدد ال لــ ، ارتف   والســـــــــــــلاــات المــدرجــة في الــدليــل. ونتيجــة لــذ الــدائمــة  على ال ع ــات    المعمم املكتروني  
ســــلاة حتى  1 700، إلى أك ر من ( 5) لســــلاات المدرجة في الدليل، بما يتمالــــى م  الواليات القائمة كات الدــــلة ل 

 )انظر الشكل األول(.   2022حزيران/يونيإ  
 
 

  

 __________ 

ة في قاعدة بيانات الســوابق القضــائية في بوابة "لــيرلوك" عن طريق اختيار يمكن االطالع على المواد المتعلقة بالتعاون الدولي المتضــمن (3) 
 "التعاون الدولي" ضمن قائمة "مسائل لاملة".

 .https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/electronic-evidence-hub.html ُيتا  على (4) 

 .https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx#/articles ُيتا  على (5) 

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/electronic-evidence-hub.html
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx#/articles
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 الشكل األول

 2022-2011عدد السلطات المدرجة في دليل السلطات الوطنية المختصة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

الما قة   الشـــــرويليشـــــمل معلومات عن   املكترونيخالل الفترة المشـــــمولة بالتقرير، تم توســـــي  الدليل و  -19
ــاركتها.    والتعامل معهاعلى جم  األدلة املكترونية وحفظها   على وجإ التحديد  الشــــــــرويهذه  وُتعرضو/أو مشــــــ

ضمن المعلومات المتعلقة بالسلاات المركزية المسؤولة عن المساعدة القانونية المت ادلة وكل  لتمكين الممارسين 
 لتعامل م  األدلة املكترونية.فيما يتعلق با المنابقمن تحديد امطار القانوني  بسهولة 

، حيئ وصــل إلى مســتخدمي الدليل المســجليند أيضــا عد  ارتف منذ الدورة العالــرة لمؤتمر األطراف،  و  -20
 )انظر الشكل ال اني(. 2022 إيوني حزيران/في  إجماالمستخدما  2 450

  
 الشكل ال اني

 2022-2015عدد مستخدمي دليل السلطات الوطنية المختصة، 
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 خالصة القضايا التي اسُتخدمت فيها اتفاقية الجريمة المنظمة كأساس قانوني   -جيم 
 للتعاون الدولي في المسائل الجنائية 

ــُتخدمت فيها اتفاقية الجريمة المنظمة كأســـاك قانوني للتعاون الدولي في    ت صـــدر  - 21 ــايا التي اسـ خالصـــة القضـ
منذ كل  الحين في مختلف المنتديات الحكومية الدولية   وُعرضـــت  2021األول/أكتوبر    في تشـــرين   ( 6) الجنائية المســـائل 

العملي لألحكا  المتعلقة بالتعاون الدولي من   لتابيق ل دراســــــــــــة  وألــــــــــــمل  ومحافل الخبرات. وتم ل هذه الخالصــــــــــــة أول  
االتفاقية، بنات على ما هو موثق في القضـــــايا الفعلية. وتتألف الخالصـــــة من ســـــ عة فدـــــول وت حئ في أنواع التعاون  

مت ادلة بين ، والعالقة ال المشــمولة بالقضــايا امقليمي للقضــايا، وأنواع الجرائم   والتوزي  ،  الذ  تناو  عليإ القضــايا الدولي 
 االتفاقية و يرها من الدكوك المتعددة األطراف وامقليمية وال نائية. 

وصــــــدرت الخالصــــــة بعد فترة وجيزة من الذكرى العشــــــرين العتماد االتفاقية وفتب با  التوقي  عليها. وعلى   - 22
خدمت في عدد كبير  قية قد اســــتُ أســــاك المعلومات الواردة فيها، من الواضــــب أن أحكا  التعاون الدولي الواردة في االتفا 

ــايا من   ــايا بعض  وتجســـــد .  القضـــ اســـــتخدامها    إمكانية الواردة في الخالصـــــة واحدة من أعظم مزايا االتفاقية، وهي   القضـــ
ــفها األ  ممكن لوال كل . وم  كل ، ين غي   ير التعاون    هذا  ما يكون وحيد للتعاون الدولي حي  ال قانوني  ال ســـــــــــــاك بوصـــــــــــ

الســــتخدا  االتفاقية  أن تقد  صــــورة كاملة  ال يمكنها  بل   ، أن تقد  صــــورة كاملة في   تامب التأكيد على أن الخالصــــة ال 
مجرد لمحة ســــريعة عن   الخالصــــة  تقد  على العكس من كل ، و كأســــاك قانوني للتعاون الدولي في المســــائل الجنائية.  

ل للغاية  ومن المحبذ بابيعتها انتقائية وررلادية.   تكون   المعروفة، والتي  القضايا  إلى "وثيقة حية"،   هذه الخالصة   أن تحوَّ
 واقعية.   قضايا حول استخدا  االتفاقية في  مستمر  ال حئ    أن  بالنظر إلى 

 
 

 الجريمة المنظمة السيبرانية   خالصة -دال 

مكتت في  ال اي أصـدرهت ، اللسـيبرانيةالجريمة المنظمة ا  خالصـةجوانت التعاون الدولي في أيضـا تناول  تُ  -23
ــيبرانية   الخالصــــةســــعى ت . و 2021أكتوبر تشــــرين األول/ ــليح الضــــوت على الجريمة المنظمة الســ  وتعرضإلى تســ

حلل قضـــايا الجريمة المنظمة الســـيبرانية في محاولة لتحديد ت و  تحددهي و مختلفة.  أقاليمالقضـــايا كات الدـــلة من 
 معارفال  ، ولكن أيضا ال غرات فيهاالرئيسية لهذا النوع من الجريمة والجماعات التي ترتكب ليس فقح الخدائ   

كات الدـلة، بما   القضـاياممارسـات العدالة الجنائية من حيئ صـلتها بالتحقيق والمالحقة القضـائية والفدـل في و 
 في كل  في مجال التعاون الدولي.

ــيبرانـية   المنظمـة   الجريمـة أن  بشــــــــــــــ لفريق الخبرات    عن ُبعـد ُعقـد اجتمـاع  و  - 24  ليزيـة  ك فري ـيا الـناطقـة ـبامن أ في   الســـــــــــ
  إضــافتها بغرض  المناقة من   قضــايا لمواصــلة تحديد ومناقشــة   2021نوفمبر  تشــرين ال اني/   26إلى    24في الفترة من  
ـثة إلى نســـــــــــــخـة   من الخالصـــــــــــــة. وعالوة على كـل ، نظَّم المكـتت، ـبالتعـاون م  األـكاديمـية اـلدولـية منـفاك الـقانون   محـدَّ

بشــــأن التحقيق في   حلقة دراســــية لــــ كية   ، 2022نيســــان/أبريل    1آكار/مارك إلى   28في الفترة من   )ســــان ســــلفادور(، 
 اريبي. والك   الالتينيةومقاضاة مرتكبيها في أمريكا    السيبرانية  المنظمة   الجريمة 

 
 

 األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة -هاء 

من أجل    2021في عا   األحكا  التشـــريعية النموكجية لمكافحة الجريمة المنظمة من    ة ال اني  ت الا عة صـــدر  - 25
ــين   ــتعراض تحســــ ــير اســــ ــريعات وتعديل   تيســــ ــاعدة   راض  أل   ها واعتماد   ها التشــــ تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة وتقديم المســــ

 __________ 

 خالصة القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية التي تناو  على استخدا  اتفاقية األمم المتحدة  المكتت،   (6) 
 (. 2021)فيينا،  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كأساك قانوني
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  مكتت ال   ا ، أعده 2012في عا   ت ُنشــــــــر ي ت ال ، ى األول الا عة إلى أن    املـــــــــارةالتشــــــــريعية لتحقيق هذه الغاية. وتجدر 
تعزيز ومساعدة جهود الدول األعضات لالنضما  إلى االتفاقية  ب العا    األمينالجمعية العامة إلى    وجهتإ استجابة لالت  

ممت قد  و وتنفيذها.    والبروتوكوالت الملحقة بها  احتياجات    بحيئ يمكن تكييفها لتالئم األحكا  التشـــــــريعية النموكجية   صـــــــُ
 ، بغض النظر عن تقاليدها القانونية وظروفها االجتماعية واالقتدادية وال قافية والجغرافية. دولة كل  

لوضــ  اللمســات    2020ديســمبر  كانون األول/   10إلى    7لفريق الخبرات في الفترة من   عن ُبعد   ُعقد اجتماع و  - 26
 الســتعراض الخبرات المشــاركون في االجتماع في مناقشــات جماعية   لــاركو من هذه األداة.   ة ال اني  الا عة األخيرة على  

 . من هذه األداة   الحقة   مشاري  مكتوبة حول    مساهمات أولي وقدموا  مشروع 

تضــــــــمن أحكاما تشــــــــريعية نموكجية جديدة بشــــــــأن  هي ت إلى ســــــــ عة فدــــــــول و   ة ال اني  الا عة يكلة  ه   وأُعيدت  - 27
ــنت أيضـــــا   ُنقحت و التح يقات الســـــرية ومســـــاعدة الضـــــحايا وحمايتهم.   األحكا  التشـــــريعية النموكجية المدرجة في    وُحســـ

مســـــــــــــؤولـية األلــــــــــــــخاق تـل  التي تتـناول  على ، م  إجرات تن يـحات جديرة بالمالحـظة بشــــــــــــــكل خاق  ى األول   الا ـعة 
واالحتجاز  االعت اريين، وأســـــــاليت التحقيق الخاصـــــــة، والتعاون الدولي في مجال إنفاك القانون، والتح يقات المشـــــــتركة،  

ــابق للمحاكمة  ــا ، ونقل األلــــــــخاق المحكو  عليهم.  الســــــ ث ت أيضــــــ من األحكا    حكم   لكل   التفســـــــــيريةالمالحظات   وُحد  
ــافية للمشـــــرعين. وأخيرا ، تم تحديئ   لتوضـــــيب التشـــــريعية النموكجية   ــادات إضـــ ــياا األحكا  وتدـــــميمها ولتوفير إرلـــ ســـ

 األم لة التشريعية على تنفيذ مختلف األحكا  التشريعية النموكجية.   نااا   وتوسي  

 
 

التعاون الدولي كعنصر رئيسي في أنشطة المساعدة التقنية لتعزيز تنفيذ  -رابعا  
 الجريمة المنظمة  البروتوكولت التكميلية لتفاقية 

ُعرضــــــــــــــت الجواـنت العمليـة والقـانونيـة المتعلقـة بتنفيـذ أحكـا  التعـاون الـدولي التفـاقيـة الجريمـة المنظمـة   -28
خالل الفترة المشمولة بالتقرير في حلقات عمل واجتماعات ثنائية بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريت  

ــرالمهاجرين واالتجار  كينيا في الفترة من و أو ندا  بلدان مختلفة على النحو التالي    لفائدةت مكت ال، نظمها بال شـــــــــ
؛  2022مـارك  آكار/  25إلى    23من  في الفترة  بنغالديؤ وكوســــــــــــــتـاريكـا  و ؛  2021فبراير  لــــــــــــــ ـاي/  19إلى    17

 29 يومي  وســـــــــــر  النكا؛ والجمهورية الدومينيكية  2022  إيوني حزيران/  28و 27  يومي وســـــــــــر  النكاكولومبيا  و 
 .2022 إيوني ران/حزي  30و

إدارة الهجرة،   تحســـين وبرنام    لمكتت ل   التاب   ( 2021- 2016في إطار البرنام  امقليمي لشـــرا أفري يا ) و  - 29
إثيوبـيا ورريترـيا  ـلدعم  2021تموز/يولـيإ    7إلى    5من    لـــــــــــــكـل هجين نظَّم المكـتت مؤتمرا إقليمـيا لمـدة ثالـثة أـيا  في 

في جهودها لمن  الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والســـــــــودان والدـــــــــومال وكينيا وأو ندا وجنو  الســـــــــودان وجيبوتي  
ومكافحتها، وال ســيما االتجار باأللــخاق وتهريت المهاجرين، م  التركيز بشــكل خاق على تعزيز التعاون الدولي 

ــايا.  ــائل الجنائية المتعلقة بهذه القضـ ــم في المسـ ــاركا من   80 من  ما يقر  المؤتمر امقليمي  وضـ البلدان المذكورة مشـ
أعاله، وســـــــعى كهدف أســـــــاســـــــي لإ إلى ت ادل المعلومات حول الممارســـــــات الجيدة واألدوات المتاحة لدعم التعاون  

وتهريت المهاجرين، على النحو المندـوق عليإ في    بال شـر الدولي في المسـائل الجنائية التي تناو  على االتجار  
 االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها. 
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 المؤتمر الرفيع المستوى للجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط  -ا امسخ  
 حول "اتفاقية باليرمو: مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" 

 ( 2022  ه يوني حزيران/   21و   20  )نابولي، إيطاليا، 
كان التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من بين المواضــــي  الرئيســــية التي نوقشــــت   -30

فحة  مكا مســــتقبل   باليرمو اتفاقية"  حولفي المؤتمر الرفي  المســــتوى للجمعية البرلمانية لل حر األبيض المتوســــح  
، ونظمتإ الجمعية  2022حزيران/يونيإ    21و 20الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، الذ  عقد في نابولي، إيااليا، 

 مؤسسة فيتوريو أوكورسيو.و مكتت البالشراكة م  حكومة كام انيا امقليمية و 

مشــاركا من الدول األعضــات واألعضــات المنتســبين في الجمعية   220وســاهم فيإ أك ر من المؤتمر  وحضــر   - 31
،  للمؤتمر   الختامية   الوثيقة  وُعرضـــــت .  المدني   والمجتم    ى األخر   الدولية  والمنظمات   ، البرلمانية لل حر األبيض المتوســـــح 

(.  CTOC/COP/2022/CRP.5  الوثيقـة   انظر )   المنظمـة   الجريمـة   اتفـاقيـة  في  األطراف   مؤتمر   على ،  نـابولي   إعالن   أ  
ــد  امعالن الدــــوت الجماعي للبرلمانيين في المناقة لدعم مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذل  ر  ة   ويجســ

  تنفـيذ   مكـتت على تعزيز تنفـيذ االتـفاقـية، بمـا في كـل  من خالل دعم عمـل آلـية اســـــــــــــتعراض ال الجمعـية في التعـاون م  
 االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها. 

 
 

 التعاون الدولي في القضايا المنطوية على أدلة إلكترونية  - ا سادس  
 

مع فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة السيبرانية:  التواصلمتابعة  - ألف 
 الخبراء معلومات محدثة عن عمل فريق 

اون الــدولي في  ، توصــــــــــــــيــة اعتمــدهــا الفريق العــامــل المعني بــالتعــ 9/3أقر مؤتمر األطراف، في قراره   -32
ــرين األول/أكتوبر  13إلى  9، المعقود في الفترة من ال امن اجتماعإ  ــاعدة 2017تشــــــ ، دعا فيها األمانة إلى مســــــ

المؤتمر ومســــــــاعدة فريقإ العامل المعني بالتعاون الدولي على متابعة التواصــــــــل م  فريق الخبرات المعني بإجرات  
 إطار والية كل منهما، وربقات مكتبي الفريقين على علم بذل  دراســـــــــة لـــــــــاملة لمشـــــــــكلة الجريمة الســـــــــيبرانية، في  

ُأبلغ المؤتمر، في دورتإ العالرة، باالجتماعين الخامس  و ، المرفق األول، الفقرة الفرعية )ك((. 9/3)قرار المؤتمر  
 (.CTOC/COP/2020/6والسادك لفريق الخبرات )

أبريل  نيســان/ 8إلى   6من  في الفترة في فيينا   -اجتماع التقييم   -ُعقد االجتماع الســاب  لفريق الخبرات و  -33
في االســــــــــــتنتاجات والتوصــــــــــــيات األولية الناتجة عن اجتماعات وفقا لخاة عملإ،  ،ظر فريق الخبراتن و . 2021

ــيات 2020و  2019و 2018فريق الخبرات في   ــتنتاجات والتوصـــــ ــاملة باالســـــ ــ  قائمة موحدة ولـــــ ، من أجل وضـــــ
 المعتمدة لتقديمها إلى لجنة من  الجريمة والعدالة الجنائية.

أن فريق    مـا يفـيدتقريره، المقرر أن يكون تقريرا إجرائـيا، في  الفريق  يورد  على أن  خالل االجتمـاع واتُّفق -34
عدد الســــاعات المتاحة في   نظرا لتقلي ،  على عجلالخبرات نظر في جمي  االســــتنتاجات والتوصــــيات المجمعة 

يحيل إلى اللجنة   فريق الخبرات على أن اتفق. وبامضــافة إلى كل ،  19-المتعلقة بكوفيد الجتماعاضــوت ترتي ات  
في مرفق تقرير االجتمــاع   ةالوارد  بدــــــــــــــيغتهــا  ،المتفق عليهــا  63ال ــالغ عــددهــا  االســــــــــــــتنتــاجــات والتوصــــــــــــــيــات  

(UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/2.) 
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فريق    أعمالنفســإ، نظر فريق الخبرات أيضــا  في بند من جدول األعمال بعنوان "مناقشــة   االجتماعوفي  -35
ــألة، على النحو المبين في  وأُعر ". المقبلة  الخبرات ــأن هذه المســـــــــــ التي تم  الكلمات الملقاةعن آرات مت اينة بشـــــــــــ

 لالجتماع الساب  لفريق الخبرات.تحميلها على الموق  الش كي 

 
 

التابعة له  عمل  اللقة وحمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  -باء 
بشأن التجاهات الراهنة للجريمة، والتطورات األخيرة والحلول المستجدة، ل سيما  

 لمكافحتها  التكنولوجيات الجديدة بوصفها وسائل لرتكاب الجريمة وأدوات

خالل مؤتمر األمم المتحدة الراب  عشـــــــــــر لمن  الجريمة والعدالة الجنائية، عقدت اللجنة ال انية للمؤتمر حلقة   - 36
بشـــأن االتجاهات الراهنة للجريمة، والتاورات األخيرة والحلول المســـتجدة، ال    2021 مارك   آكار/   11و   10عمل يومي  

ــائل الرتكا  الجريمة وأدوات لمكافحتها. وقد   ــفها وســـ ــيما التكنولوجيات الجديدة بوصـــ  امجرا  المعهد الكور  لعلم   قا  ســـ
ية، وكالهما عضــو في لــ كة برنام  األمم التاب  لوزارة العدل بالواليات المتحدة األمريك  ة ل ا والعدالة والمعهد الوطني للعد 

 المكتت في التحضير لحلقة العمل وتنظيمها.   بمساعدة   المتحدة لمن  الجريمة والعدالة الجنائية، 

استخدا  التكنولوجيا في مجال التعاون الدولي في المسائل    حلقة العملومن المواضي  التي نوقشت في   -37
على هذا  19-كوفيدتأثير جائحة  ب  المتعلقةديات والدروك المســــــــتفادة التح  نوقشــــــــتالجنائية. وفي هذا الدــــــــدد، 

لال ات  ا، م ل إرســال  حيالها واســتخدا  النه  المبتكرة معها  التكي جهود  التعاون، م  املــارة بشــكل خاق إلى 
همية أ على    أيضــــا  تم التأكيدو والشــــ كات القضــــائية.  ،، والتداول عبر الفيديو، وتعزيز االتدــــال الم الــــراإلكتروني 
من  بعدد م  االســــــــــــتشــــــــــــهادســــــــــــلاات مركزية مجهزة بالمعدات ومزودة بالدــــــــــــالحيات على نحو كامل، وجود  

تعيين ملحقين قضــائيين وملحقين منفاك القانون في الخارو واســتخدا  قنوات إنفاك القانون   م ل الممارســات الجيدة
 قبل تقديم طل ات المساعدة القانونية المت ادلة.

التعاون الدولي في   ت سـيح أن تسـعى إلى ين غي  لدول األعضـات ا أن  هي  وكانت إحدى توصـيات حلقة العمل  - 38
من خالل اســــــتخدا  التكنولوجيا واألدوات المبتكرة من جانت الممارســــــين والســــــلاات المركزية   ، وكل  المســــــائل الجنائية 

 دة كاملة من هذه التكنولوجيات واألدوات. المجهزة بالمعدات والمزودة بالدالحيات الالزمة لالستفادة استفا 

 
 

عمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات   -جيم 
 المعلومات والتصالت لألغراض اإلجرامية

، إنشـــــــــات لجنة خبرات حكومية دولية مخدـــــــــدـــــــــة مفتوحة  74/247قررت الجمعية العامة، في قرارها   -39
ــتخد ــأن مكافحة اسـ ــاملة بشـ ــ  اتفاقية دولية لـ ــوية، ُتم َّل فيها جمي  األقاليم، لوضـ ا  تكنولوجيات المعلومات العضـ

ــكوك الدولية القائمة وللجهود المبذولة حاليا  على كل   ــاالت لأل راض امجرامية، م  المراعاة الكاملة للدــ واالتدــ
من الدــــــــــــــعيد الوطني وامقليمي والدولي لمكافحة اســــــــــــــتخدا  تكنولوجيات المعلومات واالتدــــــــــــــاالت لأل راض  

خبرات الحكومي الدولي المفتو  العضـــوية المعني بإجرات دراســـة لـــاملة عن امجرامية، وال ســـيما ما قا  بإ فريق ال
ــيبرانية من أعمال وما توصـــــــــــل إليإ من نتائ .   عالوة على كل ، قررت الجمعية العامة في قرارها  و الجريمة الســـــــــ

أيا ،  10منها دورة ســت دورات، مدة كل   ما ال يقل عن  ، في جملة أمور، أن تعقد اللجنة المخدــدــة75/282
تقديم مشـروع من أجل   عملهاجلسـة ختامية في نيويورك، وأن تختم    تشـمل، 2022كانون ال اني/يناير   اعت ارا من

 في دورتها ال امنة والس عين.اتفاقية إلى الجمعية العامة 

ــ اي/  28اعتمدت اللجنة المخدــــــدــــــة، في دورتها األولى، التي عقدت في نيويورك في الفترة من  و  -40  لــــ
تيسـير  بغية ،، المرفق ال اني(A/AC.291/7اة طريقها وأسـلو  عملها )ي ، خر 2022آكار/مارك   11فبراير إلى 
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هيكل االتفاقية المســــــتقبلية،  أيضــــــا اللجنة  تمد  اعت  و التخايح ومنظم ولــــــفاف.  جيدنه     بات اعاللجنة  واليةتنفيذ  
 امجرائية ورنفاك القانون.التدابير  ب بالتعاون الدولي و  انالمتعلق الفدالنبما في كل  

ــة، في دورتها ال انية، التي عقدت في فيينا في الفترة من  -41 ــدــــ أيار/مايو إلى  30وأجرت اللجنة المخدــــ
اة الاريق  ي ، القراتة األولى للفدــــــل المتعلق بالتدابير امجرائية ورنفاك القانون، وفقا لخر 2022حزيران/يونيإ   10

ــلو  العمل.  ــأن التدابير امجرائية ورنفاك القانون، بما في كل  األدلة  ت ادلت الدول األو وأســـــــــ ــات اآلرات بشـــــــــ عضـــــــــ
)انظر "تجمي  للمقترحـات والمســــــــــــــاهمـات المـقدمـة من اـلدول    مـذكرات خاـيةمـا ـقدمـتإ من  املكترونـية، بـنات  على 

ــأن األحكا  المتعلقة بالتجريم واألحكا  العامة واألحكا  المتعلقة بالتدابير امج ــات بشــــــــ رائية ورنفاك القانون  األعضــــــــ
ــاالت لأل راض امجرامية ــتخدا  تكنولوجيات المعلومات واالتدــــــ ــأن مكافحة اســــــ ــاملة بشــــــ في  "  التفاقية دولية لــــــ

 (.A/AC.291/9/Add.3و A/AC.291/9/Add.2الوثيقتين  

  آ / 29وســـــــتجر  اللجنة المخدـــــــدـــــــة، في دورتها ال ال ة، المقرر عقدها في نيويورك في الفترة من  -42
، القراتة األولى للفدـــــــل المتعلق بالتعاون الدولي، وفقا لخرياة الاريق  2022أيلول/ســـــــبتمبر  9أ ســـــــاس إلى 

 .مذكراتها الخايةستت ادل الدول األعضات اآلرات حول التعاون الدولي بنات  على و وأسلو  العمل. 

 ُتعدفي دورتيها الرابعة والخامســــــة،   مجمعةمن المتوق  أن تدرك اللجنة المخدــــــدــــــة وثيقة تفاوض  و  -43
 خالل الدورتين ال انية وال ال ة. تكتملنتائ  القراتة األولى لمشاري  فدول االتفاقية التي  ستناد إلىباال

 
 

 المناقشة المواضيعية في الدورة الحادية والثالثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  -دال 
عدالة الجنائية، في دورتها ال الثين المســتأنفة، أن يكون الموضــوع الرئيســي قررت لجنة من  الجريمة وال -44

 لدورتها الحادية وال الثين هو "تعزيز اســـــــــــــتخدا  األدلة الرقمية في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم الســـــــــــــيبرانية، 
 رنت".بما في كل  االعتدات على القاصرين واستغاللهم في أنشاة  ير مشروعة باستخدا  امنت 

ــيعية في  و  - 45 ــ احي من المناقشـــة المواضـ مايو  أيار/   17خالل المناقشـــة التي أعقبت حلقة النقاي في الجزت الدـ
  بالنُُّه  ، أكد العديد من المتكلمين على األهمية المتزايدة لألدلة املكترونية في امجراتات الجنائية واســــــــتشــــــــهدوا  2022

واســــــــتخدامها م  ضــــــــمان قبولها في م ل هذه امجراتات. وألــــــــير على وجإ  الوطنية لجم  األدلة املكترونية وحفظها  
الخدــوق إلى المعايير وامجراتات والمتال ات الوطنية للتعامل م  األدلة املكترونية. كما اتفق العديد من المتكلمين  

بر الحدود. وفي هذا على أن التعاون الدولي يكتســـــــــي أهمية قدـــــــــوى لجم  وت ادل األدلة املكترونية في التح يقات ع 
اســـتراتيجية رئيســـية ومبدأ لـــامل للتعاون  أولوية بوصـــفها  الدـــدد، لـــدد عدد من المتكلمين على الحاجة إلى بنات ال قة 

الدولي. وعالوة على كل ، أبرز بعض المتكلمين ال يمة المضــافة للشــراكات بين القااعين العا  والخاق وأوجإ التآزر  
 القانون ومقدمي الخدمات فيما يتعلق بالحدول على األدلة املكترونية في الوقت المناست. بين سلاات إنفاك 

 
 

تعميم موضوع األدلة اإللكترونية فيما يضطلع به مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات   -هاء 
 والجريمة من أعمال في ميدان التعاون الدولي 

 

 ى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب األدلة اإللكترونية والتعاون الدولي عل  - 1 

ــار مؤتمر األطراف، في قراره   - 46 موظفي أجهزة العدالة  ل تدريت  ال   أنشــــــاة  ، المرفق األول، إلى أهمية 3/ 9ألــــ
في مجـالي جم  األدلـة املكترونيـة    ، على الســـــــــــــوات، من القاـاع الخـاق  مي الخـدمـات الجـنائـية ورنفـاك القـانون ومقـد   

مكتت تحديئ الدكوك ال ، إلى  4/ 10األدلة. وبعد كل ، طلت المؤتمر، في قراره    بشأن تل  والتعاون الدولي    وت ادلها 
 والمنشورات النموكجية القائمة بهدف إدراو أحكا  بشأن األدلة املكترونية. 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FAC.291%2F9%2FAdd.2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FAC.291%2F9%2FAdd.3&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False


 CTOC/COP/2022/6 

 

12/17 V.22-10493 

 

مكتت في  ال  دلــــنها لتعامل م  األدلة املكترونية عبر الحدود، التي ل وبنات  على كل ، ركزت الم ادرة العالمية   - 47
 وضــــــــــــ  بااللــــــــــــتراك م  المديرية التنفيذية للجنة مكافحة امرها  والراباة الدولية للمدعين العامين، على   2017عا  

  )أ( ســلاات إنفاك القانون لتحديد وجم  ما يلي   زيز قدرات أدوات عملية وتقديم دورات تدريبية مخدــدــة تهدف إلى تع 
ــلاــات االدعــات  وحيــازة وحفا البيــانــات املكترونيــة الالزمــة للتحقيق في امرهــا  والجرائم الخايرة األخرى؛ ) ( ســـــــــــ

ات  والقضـــــــات الســـــــتخدا  هذه البيانات كدليل في المحكمة؛ )و( الســـــــلاات المركزية والمختدـــــــة للتعامل م  هذه البيان 
 وت ادلها عبر الحدود والواليات القضائية، دون المساك بمقبوليتها وقيمتها امث اتية في المحكمة. 

ــنــت 2021  أيــار / في مــايو و  - 48 لمختلف مجم  متكــامــل  الم ــادرة العــالميــة مركز األدلــة املكترونيــة، وهو    ، دلـــــــــــ
ــا الحتياجات ســــلاات إنفاك القانون والســــلا  ــائية األدوات العملية المدــــممة خدــــيدــ يتضــــمن  و   . ( 7) والمركزية ات القضــ

،  الـدليــل العملي لالــت األدلـة املكترونيــة عبر الحــدود من    ة وال ــانيــ   ى األول   الا عتين المركز مجموعـة من الموارد، م ــل  
-Catalogue of Cross  المعنون   فهرك التمــارين عبر الحــدود و ،  ين وحــدة تــدريــت المــدرب و مقــدمي الخــدمــة،    خرياــة و 

Border Exercises . 

ــا نمـاكو مختلفـة، مـ ل النمـاكو الموحـدة لاـلت حفا البـياـنات و  -49 يشــــــــــــــمـل مركز األدـلة املكترونـية أيضــــــــــــ
بامضـــافة  و املكترونية، والكشـــف عن البيانات على أســـاك طوعي، والكشـــف عن البيانات في حاالت الاوار . 

ــمن المركز أحكاما قانونية محلية كات   ــو  95األدلة املكترونية من   م  أهمية للتعاملإلى كل ، يتضــــ   ادولة عضــــ
خالل الفترة المشــــــــــــــمولة بالتقرير، بدأ الدلـيل املكتروني للســــــــــــــلاـات الوطنية  و (. 2022  إيونيـ حزيران/ 20)حتى 

المختدــــــة، كجزت من المعلومات المتعلقة بالســــــلاات المركزية المســــــؤولة عن المســــــاعدة القانونية المت ادلة، في  
ــا مجموعو عرض األحكا  القانونية الوطنية المنا قة على األدلة املكترونية.   ات مركزة يســـــتضـــــي  المركز أيضـــ

 جغرافيا للقوانين واللوائب المعمول بها بشأن مقبولية األدلة املكترونية.

عن البيانات،    الكشـف أيضـا على موارد مخدـدـة لمقدمي خدمات االتدـال، م ل إطار    المركز يحتو   و  - 50
الاوعي    لكشـــــــف وا لحفا  ال ات ا ل   المرجعية قوائم  ال  إلى جانت ، 2021أكتوبر  تشـــــــرين األول/ في    بدأ العمل بإ الذ  

مقدمو الخدمات   وضـــعها عن البيانات الممارســـات العامة التي   الكشـــف يحدد إطار  و الكشـــف في حاالت الاوار .  و 
 الدوليون استجابة لال ات الحكومات الخارجية للحدول على البيانات. 

التعــاون الــدولي مندـــــــــــــــة  مركز األدلــة املكترونيــة    داخــلالم ــادرة العــالميــة  دمجــت  ، أ2022في عــا   و  -51
ــة تعليمـية عبر امنترـنتi-Campusواألدـلة املكترونـية    متعـددة  تقـد  موادر  وتيرتهـا،  ديحـدد المتـ   ، وهي مندــــــــــــ

أل راض  الجوانت الرئيسية المتعلقة بالتعامل م  األدلة املكترونية عبر الحدود   بشأن  خديداوسائح مدممة  ال
  راض القضائية.واأل القانون   إنفاك

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الم ادرة العالمية توعية مقدمي خدمات االتداالت بدورهم في  و  -52
عن البيانات،   الكشـــــفإطار    تدلـــــينفي هذا الدـــــدد، بامضـــــافة إلى و المســـــائل الجنائية.   بشـــــأنالتعاون الدولي 

التمهيدية وتقو  حاليا بوضـــ  اللمســـات  حلقات الدراســـية الشـــ كية الاســـتضـــافت الم ادرة العالمية أيضـــا ســـلســـلة من 
أدوات التعلم الذاتي لمقدمي الخدمات عبر امنترنت، تشــــــمل وحدات حول التعامل م  من  األخيرة على مجموعة 

 الممارسات العامة لتنفيذ طل ات األدلة املكترونية. وحولاألدلة املكترونية عبر الحدود 

  

 __________ 

 .https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/electronic-evidence-hub.htmlُيتا  على  (7) 

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/electronic-evidence-hub.html
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 القانون النموذجي بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية تنقيح   - 2 

مكتت اجتماعين  ير رســميين لفريق الخبرات  الالدــادر عن مؤتمر األطراف، عقد   10/4عمال  بالقرار  -53
لتحديئ القانون النموكجي بشـــأن المســـاعدة المت ادلة في المســـائل    2021في آكار/مارك وتشـــرين ال اني/نوفمبر  

 الخاصة وجم  األدلة املكترونية. أساليت التحر  ( بأحكا  بشأن استخدا  2007الجنائية )

ــتندت التعديالت  و  - 54     )أ( المداوالت ما يلي  في المقا  األول إلى   2007انون النموكجي لعا  على الق المدخلة اسـ
المكتوبة الواردة من خالل    المســـاهمات خالل اجتماعي فريق الخبرات  ير الرســـميين المذكورين أعاله؛ ) (    التي جرت 

ــتبيانات الوطنية؛ )و(   ــاهمات االســ ــتمدة   المســ ــياا مقابالت  المســ ــل  موجهة أجريت في ســ اات المركزية  م  عدد من الســ
األدلة املكترونية عبر الحدود،    للتعامل م  الوطنية؛ )د( االســـــــــــتعراض المكتبي الذ  أجراه، في إطار الم ادرة العالمية  

ــروع. كما ُأولي االعت ار الواجت    لا عة خبرات المكتت من فرع من  امرها  وفرع الجريمة المنظمة واالتجار  ير المشــ
األحكا  التشـــــــــــريعية النموكجية  من   ة ال اني  وللا عة  عبر الحدود   لالت األدلة املكترونية   الدليل العملي   من   2021عا  

 ، حست االقتضات. الدادرة عن المكتت  لمكافحة الجريمة المنظمة 

كــان في    الــذ   -من القــانون النموكجي    4التعــديالت المقترحــة، التي تتعلق في الغــالــت بــالجزت  وُتعــد   -55
ــيت   ــاعدة فيما يتعلق بالحواســ ــل بعنوان "المســ ــوبيةو األصــ ــوبيةبيانات  الو  النظم الحاســ ــ ب"  الحاســ عنوانإ اآلن  وأصــ

األحكا  األصـــــلية المتعلقة   جمي   توُعدلواســـــعة النااا. تعديالت   –"المســـــاعدة فيما يتعلق باألدلة املكترونية" 
ــوبية المخزنة، وال حئ عن ب  ــوبية المخزنة والكشـــــــف عنها، وتوفير البيانات الحاســـــ التعجيل بحفا البيانات الحاســـــ
ــادرتهاال لتوفير مزيد من االعت ارات للدول عند الموافقة على م ل هذه الال ات.   ، وكل بيانات الحاســـــــوبية ومدـــــ

توفير البيانات الحاســوبية المخزنة في حالة الاوار ، كما تم تحديئ التعاري  كات  ب أحكا  جديدة تتعلق   وُأدخلت
ات  على طلت  ألدـلة املكترونـية بنـ م  ااـلدوـلة  تعـامـلُأدرجـت أحكـا  جـدـيدة تتـناول   ورضــــــــــــــاـفة إلى كـل ،الدـــــــــــــــلة. 

 أجنبي. وأخيرا، أضيفت أحكا  بشأن منب المساعدة المت ادلة فيما يتعلق بالمراق ة املكترونية.

ــائل الجنائية على لجنة من    -56 ــاعدة المت ادلة في المســـــ ــأن المســـــ وقد ُعرض القانون النموكجي المنقب بشـــــ
وكـذلـ  للنظر فيـإ    علمـا بـإ،  الـدول األعضـــــــــــــــات  حـاطـةمالجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة في دورتهـا الحـاديـة وال الثين  

تعزيز اســـــــتخدا  األدلة الرقمية في العدالة الجنائية " المعنونة باعت اره مادة مرجعية لدعم المناقشـــــــة المواضـــــــيعية
ومكافحة الجرائم السـيبرانية، بما في كل  االعتدات على القاصـرين واسـتغاللهم في أنشـاة  ير مشـروعة باسـتخدا  

الن  المنقب  ُيتا   (. و CTOC/COP/2022/CRP.4  الوثيقة  )انظر  أيضا  مؤتمر األطراف عليإ  ُأطل و امنترنت". 
 .( 8) للمكتت الش كيموق  الللقانون النموكجي على 

 
 

 البيئة ب  تضر مكافحة الجرائم التي على  التعاون الدولي  - سابعا  

ن وهما تجريان بالتواز  تقري ا، بهدف اكتســـــــــــا  فهم ان مهمت ان دوليت ان حكوميت امؤخرا عمليت  ُدلـــــــــــنت -57
ــتويات الوطنية وامقليمية والعالمية  ــل للجهود المالوبة على المسـ ــد أفضـ ــاة امجرامية  ل  للتدـ حجم وتعقيد األنشـ

وترت ح العملية مكافحة هذه الجرائم. على التي تضـر بالبي ة، بما في كل  الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي 
ــأن من  ومكافحة    76/185الجمعية العامة في قرارها   بتكلي  منبلجنة من  الجريمة والعدالة الجنائية  األولى بشــ

أهابت الجمعية باللجنة أن تعقد، في فترة ما بين الدورات، مناقشـات خبرات بشـأن من   و البي ة.  ب  تضـرالجرائم التي  
أجل مناقشة سبل ملموسة لتحسين االستراتيجيات وتدابير التدد  ومكافحة الجرائم التي تضر بالبي ة، وكل  من 

عمال   و من أجل من  تل  الجرائم ومكافحتها بفعالية، وتعزيز التعاون الدولي على المســــتوى التنفيذ  بهذا الشــــأن. 
ــات خبرات في الفترة من   ركزت على ثالث ركــائز    2022فبراير  لــــــــــــــ ــاي/  16إلى    14بــالقرار، ُعقــدت منــاقشـــــــــــــ

 __________ 

 (8) www.unodc.org/documents/legal-tools/Website_version_Model_Law_Mutual_Legal_Assistance_.pdf. 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F76%2F185&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F76%2F185&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Website_version_Model_Law_Mutual_Legal_Assistance_.pdf
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)و( تعزيز التعاون    ؛البي ةب   تضـرالبي ة؛ ) ( مكافحة الجرائم التي  ب  تضـر  )أ( من  الجرائم التي ، هيعيةمواضـي 
ألــار عدد من المتكلمين إلى أن   ،خالل مناقشــات الخبراتو البي ة.  ب  تضــرلتدــد  للجرائم التي من أجل االدولي 

ــتركا للتعاون الدولي، اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــ  بأن   ودفعوااد توفران إطارا مشــ
وجود امرادة السـياسـية معاات األولوية للجهود الرامية إلى التدـد  للجرائم التي تضـر بالبي ة أمر حاسـم لتمكين  

من التعاون على الدـعيد الدولي. وعالوة على كل ، دارت مناقشـة مسـت يضـة حول سـلسـلة  إنفاك القانون  وكاالت 
ــرمكافحة الجرائم التي  على للتعاون الدولي   التنفيذيةلجوانت من ا ــ كات ب   تضـــــ ــتخدا  الشـــــ البي ة، بما في كل  اســـــ
 وتعزيز التعاون الدولي بين الوكاالت وبنات القدرات.  هاوتأثير 

، إلى فريق الخبرات الحكوميين العامل 6/ 10فيما يتعلق بالعملية ال انية، طلت مؤتمر األطراف، في قراره  و  - 58
مناقشــة مواضــيعية مشــتركة بشــأن تابيق    أن يجريا المعني بالمســاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاون الدولي 

توصـــــــــيات، في إطار    وأن يقدما   ، نية التي تضـــــــــر بالبي ة تفاقية من أجل من  ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوط اال 
 والية كل منهما، لينظر فيها المؤتمر في دورتإ الحادية عشرة، من أجل تعزيز التابيق العملي لالتفاقية. 

تمالـيا  م  هذا الالت واسـتنادا  إلى مناقشـات الخبرات المذكورة أعاله التي عقدتها اللجنة، عقد الفريقان  و  -59
ــتركة في العامال ــيعية مشــــ ــة مواضــــ ــتركة حول هذا البند   إلى جانت، 2022مايو أيار/ 24ن مناقشــــ ــات مشــــ جلســــ

الرامية إلى   )أ( دراســـــة وتقييم ُنه  التجريم هما ســـــعى النقاي إلى تحقيق هدفينو المشـــــترك من جدول األعمال. 
ــد  للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ا ــرلتدـــــ ــائل المب   تضـــــ على تعلقة بالتعاون الدولي البي ة، إلى جانت المســـــ

مكافحة هذه الجرائم، بما في كل  التابيق العملي لألحكا  كات الدــــــــــــلة من االتفاقية؛ ) ( مســــــــــــاعدة الفريقين  
 العاملين في سعيهما لتقديم توصيات كات صلة لينظر فيها المؤتمر.

في   اأســـاســـي   اعندـــر بوصـــفإ  دولي  التعاون  لل  متينةإنشـــات آليات    ضـــرورةالمناقشـــة المواضـــيعية    وأكدت -60
ــيما بالنظر إلى الابيعة عبر الوطنية لمعظم هذه الجرائم.  ب   تضـــــــــرللجرائم التي    التدـــــــــد  ناقؤ  و البي ة، ال ســـــــ

ــتجدة للجريمة المنظمة عبر    نالعامال  الفريقان ــكال الحالية والمسـ ــايا المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة األلـ القضـ
ــا البي ة،  ب   تضــــر التي    بما في كل  الجرائم الوطنية،   في    وفق التعري  الوارد في ضــــوت مفهو  "الجريمة الخايرة"،    أيضــ

 (.55، الفقرة  CTOC/COP/WG.2/2022/3-CTOC/COP/WG.3/2022/3)  االتفاقية 

على   الدول األطراف تشــــج توصــــيات بشــــأن هذا الموضــــوع ليقرها المؤتمر،    الفريقان العامالنواعتمد   -61
البي ة، في الحاالت المناس ة، جرائم خايرة، وفقا لتشريعاتها  ب  تضرالنظر في جعل الجرائم التي   جملة أمور منها

الــــدولي   بغرض تيســــــــــــــير  ،من االتفــــاقيــــة  2المــــادة    من  الفقرة ) (في    التعري  الواردوفق  الوطنيــــة،   التعــــاون 
(CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4 9، الفقرة .))أ( 

ــارة إلى أن   - 62 ــارا وتجدر املـــــــــ ــياته الفريقين العاملين ألـــــــــ ا، إلى قرار لجنة من  الجريمة م ، في إحدى توصـــــــــ
، المعنون "تعزيز امطـار القـانوني الـدولي للتعـاون الـدولي على مكـافحـة ومن  االتجـار  ير 1/ 31والعـدالـة الجنـائيـة  

اللجنة الدول األعضـــات إلى موافاة المكتت بجملة أمور منها آرا ها بشـــأن    فيإ   دعت  الذ  البرية"،   باألحيات المشـــروع  
ممكنة، بما يشمل إمكانية وض  بروتوكول إضافي التفاقية الجريمة المنظمة، لتناول أ  ثغرات قد  تدابير التدد  ال 

ومكـــــــافحتـــــــإ   البريـــــــة  بـــــــاألحيـــــــات  المشـــــــــــــروع  االتجـــــــار  ير  لمن   الحـــــــالي  الـــــــدولي  القـــــــانوني  امطـــــــار  تعتر  
 (CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4 9، الفقرة   .))ل( 

 
 

 العامل المعني بالتعاون الدولي  الفريق دعم عمل   - ثامنا  
 

 المداولت داخل الفريق العامل -ألف 

 . 2021آكار/مـارك   26و   25ُعقـد االجتمـاع الـ اني عشـــــــــــــر للفريق العـامـل المعني ـبالتعـاون الـدولي يومي   - 63
ــ  وفي كل  االجتماع،   ــيغة النهائية الفريق العامل   وضـــ ــيات ل   الدـــ ــر، المعقود    المنب قة لتوصـــ عن اجتماعإ الحاد  عشـــ
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دا  هي ات التحقيق المشــــــــــتركة ودورها في  تتعلق بما يلي  )أ( اســــــــــتخ   واعتمدها، وهي ، 2020  إ يولي تموز/   8و   7 يومي 
ــاليت مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ ) ( التعاون الدولي الذ    ــة. وفي االجتماع    يناو  على أســــ تحر خاصــــ

على التعاون الدولي في المســـائل الجنائية واعتمد توصـــيات   19- كوفيد تأثير جائحة    أيضـــا  نفســـإ، ناقؤ الفريق العامل 
أظهرت قدرات على   الجائحة ها  ت أكد عدد من المتكلمين أن األزمة التي ســـــبب ،  أثنات المداوالت و .  بالموضـــــوع   كات صـــــلة 

  وـجإ أ تنوي  األنشـــــــــــــاـة امجرامـية وتعقـيدـها، بـما في كـل  الجرائم التي تناو  على أدـلة إلكترونـية، وأنـها كشــــــــــــــفت عن 
لجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأفيد بأن الســـــــلاات الوطنية لـــــــهدت تســـــــارعا في وتيرة  ل  التدـــــــد  ضـــــــعف في آليات 

ــلة باألمن أكبر مما كان متوقعا. وفي الوقت نفســـــــــإ، أكد بعض المتكلمين أن   قد   الجائحة الجريمة واالتجاهات المتدـــــــ
 (. CTOC/COP/WG.3/2021/3رات لمواجهة الجريمة ) تاوير نقاي القوة واالبتكا من أيضا   مكنت الجهات المعنية 

  أيار/  27إلى  23رة من ُعـقد االجتمـاع الـ الئ عشــــــــــــــر للفريق العـامل المعني بالتعـاون الدولي في الفت و  -64
االجتماع ال الئ عشـــر لفريق الخبرات الحكوميين العامل المعني بالمســـاعدة التقنية، م    م الـــرة بعد، 2022مايو 

عقد مناقشــــة مواضــــيعية مشــــتركة بشــــأن تابيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل من  ومكافحة الجرائم المنظمة  
أحد البنود الموضـوعية من جدول األعمال الذ  نوقؤ في اجتماع الفريق عبر الوطنية التي تضـر بالبي ة. وكان  

من االتفاقية(. وألـار عدد من  17العامل المعني بالتعاون الدولي يتعلق بنقل األلـخاق المحكو  عليهم )المادة 
القانونية كات  الوطنية لتنفيذ عمليات نقل األلــــــــــخاق المحكو  عليهم، فضــــــــــال  عن األطر  ه   النُّ المتكلمين إلى 

الدـلة، بما في كل  القوانين المحلية والمعاهدات المنا قة. كما اعتمد الفريق العامل التوصـيات كات الدـلة بهذا 
 (.CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4الموضوع )

وقد ُأرفقت التوصـــــيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في اجتماعيإ ال اني عشـــــر   -65
والـ اـلئ عشــــــــــــــر بقرار بعنوان "تنفـيذ األحكـا  المتعلقـة ـبالتعـاون اـلدولي في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة  

 .مقرارهامؤتمر األطراف  وُعرضت علىالمنظمة عبر الوطنية" 

 
 

أوجه التآزر مع اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي   -باء 
 في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

اتفاقية   في إطارلتعزيز التعاون الدولي   المشـاركةُعقد اجتماع الخبرات الحكومي الدولي العالـر المفتو    -66
في محاولة لتعزيز ت ادل و . 2021أيلول/سـبتمبر  10إلى  6من  في الفترة حة الفسـاد في فيينااألمم المتحدة لمكاف

المعلومات وأوجإ التآزر بين اجتماع الخبرات الحكومي الدولي المفتو  المشــــــاركة والفريق العامل المعني بالتعاون  
ــأه مؤتمر األطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة،   ل األمانة، في جملة أمور، لمحة عامة مم   قد الدولي الذ  أنشـ

عقد في فيينا  الذ   عن النتائ  ال ارزة لمداوالت الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في اجتماعإ ال اني عشـر،  
 .2021مارك آكار/ 26و 25يومي  

ــات التي دارت في االجتماع عن عدد من المقترحات التي قدمتها الدول األطراف لتعزيز  و  - 67 ــفرت المناقشــــــ أســــــ
زيادة أوجإ التآزر بين اجتماع الخبرات الحكومي الدولي المفتو  المشـاركة والفريق  ب قترا   اال التعاون الدولي، بما في كل  

، وفي الوقت ة أو متعاق    ة مشـترك  اجتماعات ف إمكانية عقد العامل المعني بالتعاون الدولي عن طريق مواصـلة اسـتكشـا 
ــلة عقد   ــيعية  ال جتماعات  اال نفســــإ، مواصــ مشــــتركة م  فريق اســــتعراض التنفيذ والفريق العامل المعني باســــترداد  ال مواضــ
 (. CAC/COSP/EG.1/2021/4الخبرات الحكومي الدولي المفتو  المشاركة ) فريق  الموجودات واجتماع  
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الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي وآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة   -جيم 
 والبروتوكولت الملحقة بها 

الدور المستقبلي للفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في إطار آلية استعراض تنفيذ   قسماليتناول هذا  -68
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها.

  رســميا  المرحلة األولى من عملية اســتعراض  دلــن ، 1/ 10وتجدر املــارة إلى أن مؤتمر األطراف، في قراره   - 69
 . بالقرار  المرفقة   ، والملخدات ووافق على استبيانات التقييم الذاتي والمخااات لقوائم المالحظات   التنفيذ 

المنشــــــــــن لضلية، أن تضــــــــــال     1/ 9رار  تتوخى إجراتات وقواعد عمل آلية اســــــــــتعراض التنفيذ، المرفقة بالق و  - 70
األفرقـة العـامـلة الـتابعـة للمؤتمر، بمـا في كـل  الفريق العـامـل المعني ـبالتعـاون اـلدولي، ـبدور هـا  في اآللـية. ووفقـا للفقرة 

 من امجراتات والقواعد، ُتدرو هذه المســــألة كبند في جداول أعمال المؤتمر وأفرقتإ العاملة، بما يتوافق م  مجاالت   12
خبراتهم الفنية ودون المسـاك بالوالية القائمة لكل منهم. وبامضـافة إلى كل ، بغية التأكد من أن بمقدور األفرقة العاملة  
ــا، ال ين غي أل  فريق عامل أن يخدــــ  أك ر من  ــهم في اآللية وأن تنفذ في نفس الوقت والياتها القائمة أيضــ أن تســ

أدرو ، 2022مايو  أيار/ في  و . ض للمسـائل المتدـلة بسـير عملية االسـتعرا   بند واحد من بنود جدول أعمالإ في كل دورة 
في اجتماعإ ال الئ عشــــــــــــر، بندا في جدول األعمال بشــــــــــــأن اآللية.  ألول مرة،  الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي 

تيحت للدول وخالل كل  االجتماع، أطلعت األمانة المشـــــــــــاركين على حالة االســـــــــــتعراضـــــــــــات والتقد  المحرز فيها، وأ 
 األطراف الفرصة للتداول بشأن مشاركتها في اآللية والتاورات العامة في هذا الددد. 

، بما يشــمل المنظمات  ير الحكومية، ينالمعني   أصــحا  المدــلحةوبغية تشــجي  التواصــل الم مر م    -71
حول عملية االسـتعراض م  أصـحا    ات  بنَّ   من االتفاقية، تجر  األفرقة العاملة حوارا    32)و( من المادة    3للفقرة ووفقا 

ـــمل المنظـمات  ير الحكومـية )الفقرة  ــلـحة المعنيين، بـما يشـــــــــــ أيار/ـمايو    27في  و من امجراتات والقواعد(.    53المدـــــــــــ
ــر للفريق العامل  ، ُنظ  م أول حوار بنَّ 2022 ــاعدة التقنية والتعاون الدولي بعد اختتا  االجتماع ال الئ عشــ ــأن المســ ات بشــ

لتعاون الدولي واالجتماع ال الئ عشـــــر لفريق الخبرات الحكوميين العامل المعني بالمســـــاعدة التقنية، بمشـــــاركة  المعني با 
 . معنية أخرى مدلحة  جهات صاح ة    ير حكومية وثالث   منظمة   21

ــتعراض -72 ــيجر  اســـــ ــيعية   وســـــ ــاعدة القانونية  ب  المتعلقةالمجموعة المواضـــــ المت ادلة التعاون الدولي والمســـــ
ــادرة أحد ركائز آلية  ك  همحور تركيز الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في إطار دور   ، التي ســــــــــتكون والمدــــــــ

ــتعراض التنفيذ،   ــائل المتعلقة بالتجريم، في  جن ا إلى جنتاســـ ــنوات منالمســـ ــةال ال ة   الســـ ــادســـ من خاة    إلى الســـ
تمس بجوانت من موضــوع التعاون الدولي في  التي خرى األ  مســائلال أما العمل المتعددة الســنوات لتشــغيل اآللية.

ــاليت التحر  الخاصـــة والتعاون في مجال إنفاك القانون،   ــائل الجنائية، م ل التح يقات المشـــتركة وأسـ ســـوف  فالمسـ
ــيعية في إطارتناول  تُ  ــنوات من  لضلية المجموعة المواضـــ ــائي، وكل  في الســـ المتعلقة بإنفاك القانون والنظا  القضـــ
 سابعة إلى العالرة من خاة العمل المتعددة السنوات.ال

 
 

 الستنتاجات والتوصيات  - تاسعا  

، بدــفتإ ال ي  م على تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة، دعم الدول  المعني بالمخدرات والجريمة  واصــل المكتت  - 73
األطراف في جهودها الرامية إلى تنفيذ األحكا  المتعلقة بالتعاون الدولي من االتفاقية تنفيذا فعاال. وفي هذا الدـــدد، 

ــاتية التي حددها المؤتمر في هذا ا  ــياسـ ــعى المكتت إلى إيالت األولوية لترجمة التوجهات السـ ــات سـ لمجال إلى ممارسـ
عملية، بما في كل  على وجإ الخدـــــوق، التوجهات الســـــياســـــاتية المتضـــــمنة في التوصـــــيات التي اعتمدها الفريق 
  العامل المعني بالتعاون الدولي. وفي هذا الدــــــــدد، قد  رئيس االجتماع ال الئ عشــــــــر للفريق العامل مشــــــــروع قرار 

ولي من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لكي  بشــأن تنفيذ األحكا  المتعلقة بالتعاون الد 
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فريق ل يقره المؤتمر. ويتضــــمن مشــــروع القرار مرفقين  األول يســــرد التوصــــيات المعتمدة في االجتماع ال اني عشــــر ل 
 ل الئ عشر. ، وال اني يحتو  على التوصيات المعتمدة في االجتماع ا 2021مل، الذ  عقد في آكار/مارك  ا الع 

رلى و   من خالل تضــافر الجهود الرامية إلى ت ســيح امجراتات، مزيد من التحســينات وســعيا إلى تحقيق -74
 ، لعل المؤتمر يود ال يا  بما يلي مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائيةتحقيق نتائ  أفضل في 

  م  أطرها القانونية الوطنية،   بما يتمالـــــى   ، أن تســـــتخد  أن يواصـــــل تشـــــجي  الدول األطراف على  )أ(  
وفقا  بالجرائم الخايرة وفق التعري  الوارد فيها، أيضـــــــا فيما يتعلق و ممكن،    على أوســـــــ  نااا  اتفاقية الجريمة المنظمة 

 للتوصيات كات الدلة الدادرة عن الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي، حس ما أقرها المؤتمر؛ 

أن يشــــــــج  الدول على توفير التمويل على أســــــــاك منتظم ومســــــــتدا  للمســــــــاعدة التقنية التي  ) ( 
 يقدمها المكتت من أجل بنات القدرات في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

 


