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*1705302*  

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل
  املعين باملساعدة التقنية

  ٢٠١٧ أكتوبرتشرين األول/١٣-١١ فيينا،
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 
  الواردة من الدول األطراف بشأن  املعلوماتحالة 
  ملكافحة اجلرمية املنظمة  اتفاقية األمم املتحدة تنفيذ

  والربوتوكوالت امللحقة هبا  عرب الوطنية
        واملساعدة التقنية ذات الصلة

تنفيذ اتفاقية  الواردة من الدول األطراف بشأن املعلوماتحالة     
والربوتوكوالت امللحقة  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ألمما

  واملساعدة التقنية ذات الصلةهبا 
    

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
  مقدِّمة  -أوًال  

لنصيب األوفر من التصديق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية با حتظى  -١
رًا للتعاون الدويل بل وتقترب من حتقيق انضمام مجيع الدول إليها. وهي توفر للدول األطراف إطا

واءمة ول األطراف ملمن جانب الد اتيف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتقتضي اختاذ إجراء
ية أن تتخذ كل دولة من االتفاق ٣٤املادة  من ١الفقرة  تشريعاهتا مع متطلبات االتفاقية. وتقتضي

لمبادئ األساسية لقانوهنا طرف فيها ما يلزم من تدابري، مبا يف ذلك تدابري تشريعية وإدارية، وفقًا ل
 الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية.

سن مؤمتر األطراف قدرة الدول من االتفاقية على أن ُيح ٣٢املادة  من ١فقرة ال وتنص  -٢
 األطراف على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه. وتقتضي

__________ 

  *  CTOC/COP/WG.2/2017/1-CTOC/COP/WG.3/2017/1. 
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أن تقدم كل دولة طرف إىل املؤمتر معلومات عن براجمها وخططها وممارساهتا،  ٣٢املادة  من ٥الفقرة 
 كذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، حسبما يقضي به املؤمتر.و

من جدول  ٦لبند مداوالت الفريق العامل بشأن ا وقد ُأعدت هذه الورقة بغية اإلسهام يف  -٣
فاقية األمم ن تنفيذ اتالواردة من الدول األطراف بشأ املعلوماتت، املعنون "حالة األعمال املؤقَّ

املساعدة التقنية ذات واملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 
خرية اليت منحها مؤمتر الصلة". وتلخص الورقة متطلبات اإلبالغ الواردة يف االتفاقية والواليات األ

كيف  تناقشو لومات ونشرهااألطراف يف هذا الصدد. وتصف الورقة األدوات احلالية جلمع املع
ق ائورقة توصيات بشأن طرميكن استخدام هذه املعلومات يف توفري املساعدة التقنية. وأخريًا، تقدم ال

 التقنية. حتسني مجع املعلومات ونشرها وحتليلها وزيادة استخدامها يف تقدمي املساعدة
    

   مةمتطلبات اإلبالغ الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظ  -ثانيًا  
 ن مؤمتر األطرافسمن االتفاقية على أن ُيح ٣٢املادة  من ١الفقرة  كما ُذكر أعاله، تنص  -٤

هذه االتفاقية  قدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ
از تلك األهداف، أن يتفق املؤمتر على آليات إلجن ٣٢املادة  من ٣الفقرة  واستعراضه. وتقتضي

ذه االتفاقية وحتسني هيف ذلك االستعراض الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية وتقدمي توصيات لتحسني  مبا
ؤمتر على املعرفة الالزمة أن حيصل امل ٣٢املادة  من ٤الفقرة  تنفيذها. وحتقيقًا هلذه الغاية، تقتضي

واجهها أثناء القيام بذلك لدول األطراف لتنفيذ االتفاقية، والصعوبات اليت تبالتدابري اليت تتخذها ا
ستعراض تكميلية. اومن خالل ما قد ينشئه املؤمتر من آليات ، من خالل املعلومات املقدمة منها

ملؤمتر معلومات عن أن تقدم كل دولة طرف إىل ا ٣٢املادة  من ٥الفقرة  وكما ُذكر أعاله، تقتضي
ية إىل تنفيذ االتفاقية، خططها وممارساهتا، وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامبراجمها و

 حسبما يقضي به املؤمتر.

ال حتدد معدل تكرار عمليات اإلبالغ، واملواد اليت يتعني  ٣٢املادة أنَّ وجتدر اإلشارة إىل   -٥
 ه ينبغيأن ٣٢املادة  من ٥الفقرة  أناإلبالغ بشأهنا. ومع هذا، توضح ملحوظة تفسريية من املؤمتر بش

املعلومات املطلوبة. وتوضح يأخذ يف االعتبار ضرورة توخي قدر من االنتظام يف تقدمي لمؤمتر أن ل
بأنه ُيفهم مبعىن واسع و ٣٢دارية" كما هو مستخدم يف املادة اإلتدابري ال" تعبريأنَّ امللحوظة ذاهتا 

 )١(ذات الصلة.األخرى شريعات والسياسات والتدابري مدى تنفيذ التعن معلومات تقدمي يشمل 
، ُطلب إىل الدول األطراف ٢٠٠٨، حىت الدورة الرابعة، يف ٢٠٠٤ومن الدورة األوىل للمؤمتر، يف 

السابقة هود اجلأن تستكمل متطلبات اإلبالغ على حنو منتظم. ويرد املزيد من املعلومات بشأن 
من اتفاقية اجلرمية املنظمة يف ورقة اجتماع بشأن  ٣٢املادة  من ٥الفقرة  مع املعلومات مبوجبجل

الواردة ردود ال) ويف ورقة معلومات أساسية بشأن حالة CTOC/COP/WG.2/2014/CRP.1املوضوع (
الدول األطراف والدول املوقعة بشأن تنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت من 

 ).CTOC/COP/WG.2/2016/2امللحقة هبا (

__________ 

حدة ملكافحة اجلرمية املنظمة اتفاقية األمم املتعملية التفاوض حول ) لاألعمال التحضرييةالرمسية ( الوثائقانظر   )١(  
 ).١٣، الصفحة A/55/383/Add.1امللحقة هبا (الوطنية والربوتوكوالت  عرب
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 ٦/١ قرارهيف  (املكتب)، واجلرمية املخدِّراتوطلب املؤمتر إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب  -٦
مة عرب الوطنية والربوتوكوالت املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ ال التفاقية األمماملعنون "ضمان التنفيذ الفعَّ 

واملمارسات  التجاربتسهيل تبادل أن يواصل أدوات املساعدة التقنية وأن يروج ويعمم امللحقة هبا"، 
بوابة املوارد اإللكترونية بوابة إدارة املعارف املعروفة باسم خالل بني املمارسني، مبا يف ذلك من  دةاجليِّ

. عن خالصات القضايا اإلنترنتعرب ورسالة إخبارية  )٢(ابة "شريلوك")وَّ(بوالقوانني املتعلقة باجلرمية 
مة عرب املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم ٧/١يف قراره ر املؤمتر، قرَّو

تنفيذ االتفاقية لحتليل يف إجراء األفرقة العاملة تستمر الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن 
من خالل ة املجموعملعلومات من ااألمثل مستفيدة يف ذلك على النحو والربوتوكوالت امللحقة هبا، 

("براجمية أومنيبوس االستقصائية") وغريها من األدوات اليت استحدثتها  لتقييم الذايتلالشاملة  ةجمياالرب
 . اتتعددية اللغ التقيد التام مببدأ، مع مجعتهااألمانة و

التقنية باملساعدة املتعلقة  املعين بتنفيذ األحكام ٨/٤يف قراره  ،املؤمتر أقرَّ وعالوة على ذلك،   -٧
 ١٧ملنعقد يف الفترة من من االتفاقية، التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه التاسع، ا

أن تعني بمور، ، ضمن مجلة أقد أوصى الفريق العاملكان . و٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩إىل 
من  ٥و  ٤ الفقرتنيأحكام بغرض التواصل مع األمانة لتسهيل تنفيذ  وصلكل دولة طرف جهة 

ات االتصال اخلاصة جبهة ببيانكتب امل تزويدمن االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، مع  ٣٢املادة 
حة، ويفضل أن علنية ومتا االدول يف جعل تشريعاهتأن تنظر . كما أوصى الفريق العامل الوصل

ونية للتشريعات ترإلك مرافق جتميعاليت لديها  الدوُلتزود من خالل اإلنترنت، وأن ذلك كون ي
 وك". "شريل بوَّابةلتدرجها يف املرافق لتلك األمانَة بوصالت والسوابق القضائية 

قش يف األقسام التالية. وتلبية للقرارات أعاله، استحدثت األمانة أدوات جلمع املعلومات، ُتنا  -٨
ث أدوات املساعدة اوتستخدم األمانة املعلومات املتوفرة يف تقدمي املساعدة التشريعية، واستحد

 تعليمية. مواد إعداد يف  رًاوباتت تستخدمها مؤخَّالتقنية، 
    

والقوانني  ابة املوارد اإللكترونيةبوابة إدارة املعارف املعروفة باسم بوَّ   -ثالثًا  
  "شريلوك") بوَّابةاملتعلقة باجلرمية (

لبوابة ستة ا" لتسهيل مجع املعلومات ونشرها. وتضم "شريلوك بوَّابةاستحدث املكتب   -٩
البيانات  مكونات: قاعدة بيانات السوابق القضائية، وقاعدة بيانات التشريعات، وقاعدة

فاقية والربوتوكوالت الببليوغرافية، ودليل السلطات الوطنية املختصة، ودليل تشريعي لتنفيذ االت
 راتيجيات واملعاهدات. امللحقة هبا، وقاعدة بيانات جديدة لالست

مللحقة هبا، فضًال "شريلوك" معلومات بشأن مواد االتفاقية والربوتوكوالت ا بوَّابةوتضم   -١٠
عاون الدويل نوعًا من اجلرائم، وميكن البحث فيها باستخدام فئات شاملة، تشمل الت ١٤عن 
 اجلرمية.  ومنع

__________ 

 .www.sherloc.unodc.org: التايل وقعاملمتاحة على   )٢(  
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 كيف تتعامل "شريلوك" للمستخدمني بوَّابةوتوضح قاعدة بيانات السوابق القضائية يف   -١١
عدة باسم البلد، واملادة الدول األعضاء مع قضايا اجلرمية املنظمة يف حماكمها. وميكن البحث يف القا
 بوَّابةات وقاعدة بيان من االتفاقية، ونوع اجلرمية، والفئة الشاملة، مبا يف ذلك التعاون الدويل.

 فيهالبحث ا ضًاأي ميكنلألحكام اجلنائية الوطنية. و"شريلوك" اخلاصة بالتشريعات هي مستودع 
 الدويل. يف ذلك التعاون اسم البلد، واملادة من االتفاقية، ونوع اجلرمية، والفئة الشاملة، مباحسب 

 يشمل اجلزء األولف "شريلوك" إىل جزأين. بوَّابةيف وينقسم دليل السلطات الوطنية املختصة   -١٢
املساعدة مسائل ناول مبقتضى خمتلف األحكام التعاهدية لت نةاملعيَّالسلطات املركزية  عنمعلومات 

خرى األتنفيذية الات سلطالختصة واملسلطات الالقانونية املتبادلة. ويضم اجلزء الثاين معلومات عن 
عليهم، ومنع خاص املحكوم عنية بتلقي طلبات تسليم املطلوبني واالستجابة هلا ومعاجلتها، ونقل األشامل

 ة، واالجتار باملمتلكات الثقافية. اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وهتريب املهاجرين، واالجتار باألسلحة الناري

انات مشروحة توفر هي قاعدة بي "شريلوك" بوَّابةوقاعدة البيانات الببليوغرافية اخلاصة ب  -١٣
انات التشريعات املنظمة. وقاعدة بيملخصات للمنشورات ذات الصلة بشأن خمتلف أشكال اجلرمية 

إىل  يهدفشور إلكتروين لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية هي من
 يف بوابة شريلوك، ن األخريا املكوالتصديق على االتفاقية أو تنفيذها. أمَّ إىلمساعدة الدول يف سعيها 

لتصديق على االتفاقية افيعرض حالة  ،عاهداتاملستراتيجيات ولالبيانات اجلديدة الاملتمثل يف قاعدة 
فيذها. وال تزال قاعدة تن والربوتوكوالت امللحقة هبا ويضم أنواعًا خمتلفة من وثائق السياسات بشأن

 قيد التطوير.هذه البيانات اجلديدة 

 ةتشريعي امأحك ٦ ٣٠٠قضية، وأكثر من  ٢ ٥٠٠"شريلوك" على أكثر من  بوَّابةوحتتوي   -١٤
 بوَّابةكونات مكل  . وباستثناء دليل السلطات الوطنية املختصة، فإنًَّابلد ١٩٠من أكثر من 

 "شريلوك" متاحة للجمهور. 

يتلقى فريق  بعدد من السبل. على رأسها، أنعلى املعلومات "شريلوك"  بوَّابةحتصل و  -١٥
 بوَّابةعضاء. كما تتلقى ات الدائمة للدول األشريلوك التشريعات والسوابق القضائية مباشرة من البعث

ائية داخل احلكومات. "شريلوك" أيضًا معلومات من خمتلف الوزارات احلكومية وممارسي العدالة اجلن
رسلون التشريعات حبوثًا وي ،نون قانونيومبن فيهم طلبة قانون وممارس ،ثانيًا، ُيجري متطوعون

ًا يف سياق أنشطة كتب. وأخريًا، ُيجري املكتب حبوثامل والسوابق القضائية لفريق شريلوك داخل
معة من خالل حبوث جري التحقق من املعلومات املتلقاة من املتطوعني أو املجالدعم التقين. وُي

 لوك"."شري بوَّابةعلى  حتميلهااملكتب الحقًا مع البعثات الدائمة ذات الصلة قبل 

ت ودقتها، يتواصل املكتب بشكل منتظم مع لضمان جودة املعلوماووعالوة على ذلك،   -١٦
املعلومات املوجودة على التحقق من الدول إىل فيها دعو يالبعثات الدائمة ويصدر مذكرات شفوية 

 نيمذكرت املكتبصدر أ. ومنذ الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، وتوثيقها أو حتديثها "شريلوك" بوَّابة
 )٣(.تني من هذا النوعشفوي

__________ 

  )٣(  CU 2016/497/DTA/OCB/CSS وCU 2017/179/DTA/OCB/CSS. 
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"شريلوك"  بوَّابةد وباإلضافة إىل إرسال هذه املذكرات الشفوية، تدير األمانة مراكز موار  -١٧
ت جتماعامعلومات على هامش االجتماعات احلكومية الدولية. وكان أحدث هذه اال كأكشاك

 كما هو مبني على النحو التايل:

  ؛)٢٠١٧رس ماآذار/ ١٧إىل  ١٣(فيينا،  املخدِّراتالدورة السادسة عشرة للجنة   (أ)  
 ١٣إىل  ١٠فيينا، (فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية   (ب)  

  )؛٢٠١٧نيسان/أبريل 
اتفاقية األمم  إجراءات وقواعد حمددة لتشغيل آلية استعراضاملعين بوضع االجتماع   (ج)  

 ٢٦إىل  ٢٤ا (فيينا، الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هباملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
  )؛٢٠١٧نيسان/أبريل 

 أيار/ ١٠إىل  ٨، يينااالجتماع اخلامس للفريق العامل املعين باألسلحة النارية (ف  (د)  
  )؛٢٠١٧مايو 
إىل  ٢٢(فيينا،  الدورة السادسة والعشرون للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  (ه)  
  ).٢٠١٦أيار/مايو  ٢٦

    
 الوصلالتشريعات والسوابق القضائية ذات الصلة، وتعيني جهات   -رابعًا  

    من الدول الواردةاملسؤولة عن مجع املعلومات 
دول ابة "شريلوك" من المنذ الدورة الثامنة للمؤمتر، تلقت األمانة معلومات إلضافتها إىل بوَّ  -١٨
رجنتني، األردن، أرمينيا، : االحتاد الروسي، أذربيجان، األ)٢٠١٧(حىت شهر متوز/يوليه  التالية ٧٩لـا

ستان، أوغندا، إيطاليا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيا، أندورا، إندونيسيا، أوزبك
، بيالروس، ولندا، بريوباراغواي، البحرين، الربازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة واهلرسك، ب

سود، اجلمهورية جامايكا، اجلبل األ تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشيكيا،
فية سابقًا، مجهورية الدومينيكية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسال
لسودان، سويسرا، ا ،مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سنغافورة

بوليفارية)، فنلندا، ال-زويال (مجهوريةـغواتيماال، الفلبني، فن مان،شيلي، صربيا، طاجيكستان، ُع
كولومبيا،  فيجي، فييت نام، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار،

دة لربيطانيا العظمى املتح ، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكةمالطةالكويت، التفيا، 
، هندوراس، هنغاريا، ياري، منغوليا، موريشيوس، ميامنار، النرويج، النمسا، نيجالشمالية وأيرلندا

ومات طائفة من املعلتناولت الواليات املتحدة األمريكية، اليمن، اليونان، ودولة فلسطني. و
 التشريعات والسوابق القضائية.

من ي للتشريعات والسوابق القضائية، من املستصوب أن يقوم فريق ويف ضوء احلجم املتنام  -١٩
كل دولة طرف ب، ٨/٤و  ٧/١املؤمتر، يف قراريه  قد أهابرباء بضمان جودة املعلومات ودقتها. واخل
ألمانة إىل امن االتفاقية وأن تقدم  ٣٢بغرض التواصل مع األمانة امتثاًال للمادة وصل جهة تسمي أن 

، تلقت األمانة ترشيحات من ٢٠١٧ يوليه. وحبلول متوز/الوصلاخلاصة جبهات بيانات االتصال 
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الدول العشر التالية: أرمينيا، إستونيا، أندورا، الربتغال، مجهورية كوريا، فنلندا، كوت ديفوار، 
 يك، الواليات املتحدة األمريكية.، املكسمالطة

    
  على بوابة إدارة املعارف ونتائج الدراسة املدخلة تحسينات ال  -خامسًا  

 االستقصائية اخلاصة هبا

ذا السبب تقدم البوابة هلالنفاذ العاملي والتعددية اللغوية هدفان مهمان لبوَّابة "شريلوك"، و  -٢٠
ود إلتاحة التشريعات مزيد من اجلهبذل الرمسية الست. ومثة حاجة إىل  األمم املتحدة لغاتمادهتا ب

بيانات  إذ إنَّرمسية الست، القضائية والبيانات الببليوغرافية واالستراتيجيات بكل اللغات الوالسوابق 
يف ذلك الواليات  ليزية، مباكالبلدان الناطقة باإلن منمعظم املستخدمني ال يزالون أنَّ ظهر ُتاملستخدم 

هناك أنَّ زة احلاسب كما هعلى أج املتحدة واهلند واململكة املتحدة. وميكن استخدام بوَّابة "شريلوك"
 نسخة الستخدامات اهلواتف الذكية.

تقريبًا.  زائر ٢٠٥ ٠٠٠، اجتذبت بوَّابة "شريلوك"٢٠١٧وخالل النصف األول من عام   -٢١
 ٢ ٤٨١أشار ف دراسة استقصائية عرب اإلنترنت،يف اإلجابة على منهم  ١٥ ٠٠٠أكثر من شارك و

يف القطاع يعملون  اسةاملجيبني على أسئلة الدريف املائة من  ١٣أنَّ  ، وتبنيمنهم إىل جمال عمله
 هيئات إنفاذ القانون يف املائة يعملون يف ٢١,٥يف املائة يف املجال األكادميي، و ١٩,٥احلكومي، و

 ١٥,٧ونية. ومّثل الطلبة من أصحاب اخللفية القان ٦,٣ودوائر النيابة العامة أو اهليئات القضائية، و
 . من املجيبني يف املائة

لى أحكام قانونية، طالع عإىل أهنم استخدموا بوَّابة "شريلوك" غالبًا لال املجيبونوأشار   -٢٢
 ،سات املحليةواحلصول على معلومات بشأن السلطات الوطنية املختصة، ودعم عملية صنع السيا

ية اجلرمية املنظمة قوحتليل السوابق القضائية، واحلصول على معلومات بشأن امتثال البلدان التفا
 هبا.   امللحقةوالربوتوكوالت 

املكتب إىل شريلوك  وفيما خيص التحسينات األخرية اليت ُأدخلت على بوَّابة "شريلوك"، نقل  -٢٣
ار غري املشروع وجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتدليَل السلطات الوطنية املختصة مب

 ، واتفاقية اجلرمية املنظمة.١٩٨٨ام رات العقلية لعواملؤثِّ املخدِّراتب

مقصور لنفاذ إليها وُتحدَّث املعلومات بشأن السلطات الوطنية املختصة على حنو مستمر. وا  -٢٤
من  ٢٠١٧خة ة بكلمة سر. وسوف ُتنَشر نسلوطنية املختصة املعينة وهي حمميعلى السلطات ا

 الدليل بنهاية العام. 

ومعلومات  ،ئيةللتعاون غري الرمسي بشأن املسائل اجلنا ويشمل الدليل معلومات وقنوات  -٢٥
 املساعدةطلوبني وعن التشريعات، والنماذج واملبادئ التوجيهية، واألسس القانونية لتسليم امل

 ة األطراف.، واالتفاقات أو الترتيبات السارية الثنائية أو متعددةاملتبادل ةالقانوني

ملنظمة أو االنضمام وبغية مساعدة الدول األعضاء يف سعيها للتصديق على اتفاقية اجلرمية ا  -٢٦
على بوَّابة "شريلوك"،  اونيًّوُنشر إلكتر ،الدليل التشريعي لتنفيذ االتفاقيةُحدِّث إليها أو تنفيذها، 
 ليزية إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة.كوُترجم من اإلن
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الواردة على بوَّابة  املكتب قاعدة البيانات الببليوغرافية لتغطي كل أنواع اجلرائمع وسَّو  -٢٧
 مين تفاعلي.، مبساعدة خاصية خرائطية وعرض زا". وُتعرض املعلومات عرضًا مرئيًّ"شريلوك

    
   اخلطط املستقبلية لبوابة إدارة املعارف  سادسًا  

انونية والعملية ملنع جممع خدمات" للموارد الق"يف جعلها يتمثل اهلدف من بوَّابة "شريلوك"   -٢٨
. وكخدمة إضافية راتاملخدِّاملعاهدات الدولية ملراقبة اجلرمية ومكافحتها على حنو أفضل وتنفيذ 

إىل  املخدِّراتة ملراقبة للمستخدمني، سُترحَّل املعلومات بشأن التشريعات املنفذة للمعاهدات الدولي
 قاعدة بيانات مستقلة باستخدام البنية التحتية لشريلوك. 

بشأن تنفيذ  وسيبدأ املكتب يف استحداث أداة مبسطة على الشبكة جلمع معلومات شاملة  -٢٩
وَّابة "شريلوك" كمكون باتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا. وسُتضاف األداة إىل 

، استقصاءات حسابات ذات محاية بكلمة سر أو، إذا تطلب األمر الوصلآخر. وميكن منح جهات 
راف أن ُتدِخل الطريقة، تستطيع الدول األط هورقية يف حالة تعذر االتصال باإلنترنت. وهبذ

بسهولة منها حقق أو تت هاوطنية بشأن التشريعات واالجتهادات القضائية أو حتدِّثالعلومات امل
بشأن  تيالتقدم حتلأن  ، كما تستطيعاالتصال مع األمانةتسهيل ل وصلوتعني جهات  ،وسرعة

 مسائل قانونية حمورية يف تشريعاهتا وسوابقها القضائية.

. وميكن ذلك مفيد أنَّ، إذا رأت الدول وميكن إضافة خاصية طلب مساعدة تقنية إىل البوابة  -٣٠
ضات مكتبية أو تقييم قيام باستعراابة "شريلوك" كخطوة أوىل للستخدام املعلومات املتاحة على بوا

 احتياجات املساعدة التقنية يف الدول اليت تطلب مثل هذه املساعدة.
    

   أدوات تقييم االحتياجات  -سابعًا  
متطلبات االتفاقية. وتطلب  واءمة تشريعاهتم معمبُتـلزم اتفاقية اجلرمية املنظمة الدول األطراف   -٣١

رورية، مبا يف ذلك ، من االتفاقية إىل كل دولة طرف أن تأخذ التدابري الض١، الفقرة ٣٤املادة 
وطين، لضمان تنفيذ التزاماهتا مع املبادئ األساسية لقانوهنا ال يالتدابري التشريعية واإلدارية، بالتماش

 مبوجب هذه االتفاقية. 

ة املنظمة عرب الوطنية: تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميويهدف املنشور املعنون "  -٣٢
لتدابري اليت ميكن اتقييم  بشأنلدول األطراف إىل ا ات" إىل توفري توجيهأدوات تقييم االحتياجات

بكل اللغات الرمسية متاح  أن تتخذها لتحقيق االستفادة املثلى من اتفاقية اجلرمية املنظمة. واملنشور
 لألمم املتحدة. 

تقدمي املساعدة أن تستخدم يف هو والغرض من أدوات تقييم االحتياجات الواردة يف املنشور   -٣٣
تركيز على تنفيذ التشريعات. ال، مع تلك املساعدةسيما يف تقييم احتياجات الدول من  ، والةالتقني

سيما صناع السياسات  متكن اخلرباء، والوعلى املستوى املحلي، بوسع األدوات أيضًا أن 
تتكون األدوات من و. ان تقييمًا ذاتيًّتضمَّ يميكن أن الذي واملشرعون، من تقييم تنفيذ االتفاقية، 

وضع تنفيذها، وتسهيل يف مة لتحديد الفجوات يف التشريعات القائمة ومؤشرات وأسئلة مصمَّ
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لفجوات واالحتياجات املحددة، وتسهيل ا على حنو كافتسد  ةتقنيمساعدة مشاريع وتنفيذ 
 . التنفيذأداء لتقييم مستوى التقدم يف  استحداث مؤشرات

    
   ةالتقنييف املساعدة استخدام املعلومات املجمعة   -ثامنًا  

فيذ إعالن الدوحة بشأن الربنامج العاملي لتنمبوجب مبادرة التعليم من أجل العدالة ويف إطار   -٣٤
من أجل التصدِّي  إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع

طين والدويل ومشاركة الصعيدين الو للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على
ائي والثانوي واجلامعي مة للمستوى االبتدمادة تعليمية وأنشطة مصمَّ ايعد املكتب حاليًّاجلمهور، 

ظمة، واالجتار باألشخاص، من التعليم يف املجاالت املتصلة بواليات املكتب، مبا يف ذلك اجلرمية املن
اد واألنشطة التعليمية معدة وهتريب املهاجرين، واالجتار باألسلحة النارية واجلرمية السيربانية. واملو

ئم اخلطرية واملنظمة وهتدف إىل مساعدة الطلبة ليفهموا على حنو أفضل اجلرا املعلمون،ليستخدمها 
 ويتصدون هلا.  يف أشكاهلا وصورها الكثرية

تعددة وفيما خيص املستوى اجلامعي من التعليم، سيطور املكتب مناهج دقيقة وم  -٣٥
ة قائم يمنائط شكل ظمة ودورة منوذجية يفاجلرمية املنيف جمال التخصصات وتفاعلية بشأن التدريب 

بوَّابة "شريلوك"، وكذلك  . وتضم املادة قائمة باملصادر الببليوغرافية اليت ميكن إتاحتها علىبذاهتا
هدفة األساسية الطلبة لتعليم من أجل العدالة. وستشمل املجموعات املستا ص ملبادرةعلى موقع خمصَّ

تشمل  ختصصات يفمعاهد التدريب املهين العليا للممارسني يف مرحلة الدراسة اجلامعية وطلبة 
، الم األنثروبولوجيالقانون، وعلم اإلجرام، والعلوم السياسية، وعلم النفس، وعلم االجتماع، وع

 والعالقات الدولية، واالقتصاد، لكنها ليست بالضرورة قاصرة على ذلك.
اختبارات ور، ودراسات حالة، ادوأوستشمل منهجية التدريس مواد تفاعلية مثل أداء   -٣٦

، وقائمة هاتيناريووأسئلة امتحانات، وأفكار للواجبات، ومناذج تدريبات، وألعاب قائمة على الس
على قضايا رئيسية  تركيزالمن األفالم والوثائقيات ذات الصلة. وستشمل املواد دليل مناقشات مع 

بشأن  ةالقضائي اتجتهادالتشريعات واالمن واد هذه امل ستستمديف تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة. و
 اجلرمية املنظمة، كما هو متاح على بوَّابة "شريلوك".

    
   استنتاجات وتوصيات حمتملة  -تاسعًا  

طراف مبتطلبات اإلبالغ مبوجب الفريق العامل َيودُّ أن يوصي بأن ُيذكِّر املؤمترُ الدولَ األ لعلَّ  -٣٧
مة والربوتوكوالت امللحقة يطلب معلومات عن تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمن االتفاقية وأن  ٣٢املادة 

  هبا، اليت ستتاح على بوَّابة "شريلوك".
ىل كل دولة طرف أن تعيِّن الفريق العامل َيودُّ أن يوصي بأن يعيد املؤمتر تأكيد طلبه إ لعلَّو  -٣٨

ألمانة بتفاصيل االتصال من االتفاقية وتزويد ا ٣٢لغرض االتصال باألمانة امتثاًال للمادة  وصلجهة 
  .الوصلاخلاصة جبهة 
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دمي الدعم املايل ملواصلة الفريق العامل َيودُّ أن يوصي بأن يطلب املؤمتر إىل الدول تق لعلَّو  -٣٩
للغات الرمسية اعلومات جبميع تطوير بوَّابة "شريلوك"، مع التركيز بوجه خاص على إتاحة امل

  املتحدة. لألمم
عداَد أوراق حتليلية بشأن إالفريق العامل َيودُّ أن يوصي بأن يطلب املؤمتُر إىل املكتب  لعلَّو  -٤٠

املعلومات اليت ُجمعت حىت  قضايا رئيسية خمتارة تتعلق بتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة، استنادًا إىل
  لغرض.ادول األطراف توفَري موارد من خارج امليزانية هلذا اآلن، وأن يطلَب إىل ال

عزيز جهودها لدعم تالفريق العامل َيودُّ أن يوصي بأن يشجع املؤمتُر الدوَل على  لعلَّو  -٤١
اضيع املتصلة باجلرمية املنظمة املدارس االبتدائية والثانوية وكذلك معاهد التدريب اجلامعية ملعاجلة املو

االستفادة من املواد  حتقيقًا هلذا الغرض، علىأن يشجعها، مع أعمار املستفيدين، وبطريقة تتناسب 
  التدريبية اليت جيري وضعها يف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة.

عَم الدول األطراف يف الفريق العامل َيودُّ أن يوصي بأن يطلب املؤمتر إىل املكتب د لعلَّو  -٤٢
قنية، من خالل وضع مواد ية اجلرمية املنظمة، بشأن التدريب واملساعدة التمن اتفاق ٢٩تنفيذ املادة 

ف توفَري موارد من تعليمية ونشرها وتقدمي التدريب، حىت للمعلمني، وأن يطلب إىل الدول األطرا
  خارج امليزانية هلذا الغرض.

اء بواليته يف حتسني لوفميكِّن مجع املعلومات وحتليلها ونشرها على حنو منهجي املؤمتَر من او  -٤٣
االتفاقية. وعالوة على  قدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ

ملكافحة اجلرمية  ذلك، فهي متكِّن الدوَل األطراف من تبادل املعلومات عن املمارسات الناجحة
كتَب كذلك من حتليل أن ُيمكِّن املاملنظمة عرب الوطنية. ومن شأن مجع املعلومات مبوارد كافية 

هتها الدول يف املعلومات مع التركيز بوجه خاص على املمارسات الناجحة والصعوبات اليت واج
ت يف تقدمي املساعدة التقنية، ، ميكن استخدام املعلومات اليت ُجِمَعْت وُحلِّلتنفيذ االتفاقية. وأخريًا

 ة التشريعية. تقدمي التدريب وتوفري املساعدسيما استحداث مواد تعليمية ونشرها، ويف وال
 
 


