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الدورة العاشرة

فيينا 16-12 ،تشرين األول/أكتوبر 2020

البند  4من جدول األعمال المؤقت*

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
عبر الوطنية
تقرير األمانة

أول -مقدمة
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بعد عش ـ ـ ـ ـ ـرين عاما من اعتماأل اتاامتح األمم المتحدة لممافحح المريمح المنطمح عبر الوانتح وفت با

التومتع عليها ،وبعد سـ ــععح عشـ ــر عاما من ألخولها حيز النااذ ،فإن االتاامتح ،بوصـ ــاها اللـ ــن اللااواي العالمي

الوحيد بشـ ـ ــفن ممافحح المريمح المنطمح عبر الوانتح ،إنطر ليها اليوم باعتعارها مقتاسـ ـ ـ ا مرجعتا للمهوأل الدولتح
الرامتح لى رس ـ ـ ـ ــاا قواعد ألاعمح تلوم على التب ـ ـ ـ ــامن المتعاألل وتلاس ـ ـ ـ ــم المس ـ ـ ـ ــؤولتام من أجا ممافحح المريمح

المنطمح عبر الوانتح ،بوساعا منها تعزيز آلتام التعاون الدولي.
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واليوم يماأل االلتزام باالتاامتح ،التي تتسـم باتسـا ااا تابتلها ،يشـما جمتع ألول العالم تلريعا ،بعد أن

صــدقت عليها أو اابــمت ليها  190ألولح ارفا .وبالنطر لى ما تحطى به االتاامتح من شــمول جارافي واســع،

فمن المممن االس ـ ــتااألة منها بوص ـ ــاها حاف از لتعزيز التعاون الدولي على ممافحح المريمح المنطمح عبر الوانتح،

إاار مايدا للتلريب بين معاإير التعاون الدولي المختلاح.
و ا
-3

وقد سـ ـ ـ ــبو أن تناول تا من مؤتمر األاراف في االتاامتح والاريو العاما المعني بالتعاون الدولي المسـ ـ ـ ــاعا

المتلـ ـ ــلح باعالتح تنايا األحمام المتعللح بالتعاون الدولي من االتاامتح ،بما في ذلن القتمح المبـ ـ ــافح ل تاامتح بوصـ ـ ــاها

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قــااواتــا لهــاا التعــاون .ولــالــن ،وباتــح الترتيز على آخر التاورام ،فلــد تــان قرار المؤتمر  1/8المعنون

"تعزيز فعالتح السـ ـ ـ ــلاام المرتزيح المعنتح بالتعاون الدولي في المسـ ـ ـ ــاعا المناعتح من أجا التلـ ـ ـ ــد للمريمح المنطمح
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عبر الوانتح" هو أول قرار إتناول فته المؤتمر الموااب التشـ ـ ـ ــايلتح والعملتح في عما السـ ـ ـ ــلاام المرتزيح ،ويدعو فته
لى بال جهوأل متبـافرة من أجا تحسـين ذلن العما وتتسـيرب ،بوصـاه ملوما أسـاسـتا للتعاون الدولي الاعال .وبا

ـافح

لى ذلن ،فلد اس ـ ـ ـ ــتند المؤتمر ،في ق اررب  3/9المعنون "تنايا األحمام المتعللح بالتعاون الدولي من اتاامتح األمم المتحدة

لممافحح المريمح المنطمح عبر الوانتح" ،لى عما فريله العاما المعني بالتعاون الدولي في اجتماعاته الثامن والتاسـ ــع

والعــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،التي علــدم في الاترة من  9لى  13تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2017وفي الاترة من  28لى  31أيــار/

ماإو  ،2018وفي  16تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2018على التوالي ،وأقر سـ ـ ــلسـ ـ ــلح من التوصـ ـ ــتام الهامح الملدمح من
الاريو العاما (ااطر قرار المؤتمر  ،3/9المرفلام من األول لى الثالث).
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ويلدم هاا التلرير لمحح عامح عن األاش ـ ــاح التي ا ـ ــالع بها ممتب األمم المتحدة المعني بالمخدرام

والمريمـح (الممتـب المعني بـالمخـدرام والمريمـح أو الممتـب) منـا ألورة المؤتمر التـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـح ،المعلوألة في فيينـا في

الاترة من  15لى  19تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2018من أجا تعزيز تنايا األحمام المتعللح بالتعاون الدولي من
االتاامتح ،وال ستما األاشاح المتعللح بتنايا قرار المؤتمر .3/9

ثانيا -تنفيذ قرار المؤتمر 3/9
ألف -إقامة الشبكات
التفاعل بين السلطات المركزية عن طريق التواصل الشخصي
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أقر مؤتمر األاراف في اتاامتح المريمح المنطمح ،في ق اررب  ،3/9سـلسـلح من التوصـتام التي اعتمدها الاريو

العاما المعني بالتعاون الدولي في اجتماعاته الثامن والتاســع والعاشــر .وفي حده هاب التوصــتام ،رتز المؤتمر على

الحاجح لى مواص ــلح ألعم تعاألل الخبرام العملتح فتما بين الممارس ــين في ممال التعاون الدولي ،والب لى األمااح أن

تواصــا الســعي ،في اار والإتها ورهنا بتوافر الموارأل ال زمح وابتااا االســتااألة من تلن الموارأل على أفبــا وجه ،لى
تنطتم اجتمـاعـام ذام توجهـام عملتـح ألفرقـح من الخبراا على هـاما اجتمـاعـام الاريو العـامـا أو بـالتزامن مع ااعلـاأل

اجتماعام الهيئام الحمومتح الدولتح ذام الللح (قرار المؤتمر  ،3/9المرفو األول ،الالرة الارعتح (ح)).
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وعم بتلن التوصـ ـ ــتح ،اطم الممتب اجتماعا مير رسـ ـ ــمي لاريو خبراا بشـ ـ ــفن التعاون الدولي في المسـ ـ ــاعا

المناعتح ،علد في فيينا في الاترة من  9لى  11اتسـ ان/أبريا  .2019و ــم االجتما  36خبي ار وممارســا من العاملين
في المؤسـســام والوتاالم التي تتعاما معاشـرة مع المشــاكا والتحديام العملتح التي تلـ نـاألف في ميدان التعاون الدولي

في المسـ ــاعا المناعتح ،وجاا المشـ ــارتون من  19بلدا ،بمراعاة تمثيا اطامي اللااون المداي واللااون األاالوسـ ــمسـ ــواي،
وشـهدم صـاوف المشـارتين توازاا اسـتثناعتا من حيث تمثيا المنسـين .وااقا المشـارتون،

ـمن جملح أمور ،اسـتخدام

اتاـامتـح المريمـح المنطمـح تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاا قااواي للتعـاون الدولي في المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعا المنـاعتـحر والمزايا والتحـديام الراهنـح والدروا
المسـ ـ ـ ــتااألة واالسـ ـ ـ ــتمابام المحتملح للتعاون الدولي من خ ل المسـ ـ ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللحر والتعاون الدولي ألم ار

الملـ ـ ــاألرة والتلـ ـ ــرف في عاعدام المراعم الملـ ـ ــاألرةر والموااب العملتح والتحديام الماروحح والممارسـ ـ ــام الميدة في

ممال تسلتم المالوبينر واألألوام التي أعدها الممتب بشفن التعاون الدولي في المساعا المناعتح والشعمام ا قلتمتح.
إقامة شبكات قضائية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الممتـب المعني بـالمخـدرام والمريمـح تلـديم الـدعم لى عـدة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعمـام ألولتـح مؤلاـح من جهـام

تنسيو ،وتهدف هاب الشعمام لى تتسير التعاون في المساعا المناعتح وتعاألل المعلومام والخبرام الانتح باعالتح،

وإلى بناا الثلح وإقامح اتلــاالم بين الممارســين .وتشــما المشــارتح في منلــام وشــعمام التعاون ا قلتمي ذخ ار
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للتعميا بالتعاون عبر ا قلتمي وتعزيز التنس ــيو بين المؤسـ ـس ــام في اللب ــايا المتل ــلح با رها

والمريمح عبر

الوانتح .ويتملى ذلن في عما الشـعمام المدعومح من الممتب ،مثا شـعمح المدعين العامين والسـلاام المرتزيح
في بلدان الملــدر والعبور والمللــد المعنتح بالتلــد للمريمح المنطمح عبر الوانتح في آســتا الوســاى وجنو

اللوقاز ،ومنبر التعاون اللب ـ ـ ــاعي لبلدان الس ـ ـ ــاحا ،وش ـ ـ ــعمح مر أفريقتا للس ـ ـ ــلاام المرتزيح والمدعين العامين
المعنتح بممافحح المريمح المنطمح ،على النحو المبين أألااب.

وخ ل الاترة المش ـ ـ ـ ــمولح بالتلرير ،واص ـ ـ ـ ــا البراامد العالمي لتعزيز قدرام الدول األعب ـ ـ ـ ــاا على منع
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وممافحح المريمح المنطمح والخايرة ،التابع للممتب ،تلديم الدعم لى ث ث ش ـ ـ ـ ـ ــعمام قاعمح للتعاون اللب ـ ـ ـ ـ ــاعي،

وإلى ش ـ ــعمح جدإدة لمنالح جنو ش ـ ــر آس ـ ــتا .ويس ـ ــر البراامد  13حالح تعاون قب ـ ــاعي بين ااعاح واس ـ ــعح من
الواليام اللبـ ــاعتح .وواصـ ــا البراامد أيبـ ــا التنسـ ــيو والتعاون مع شـ ــعمام قبـ ــاعتح أخره ،بما في ذلن الشـ ــعمح
اللبـاعتح األوروبتح ،وشـعمح المومنولث لموياي االتلـال ،والشـعمح ا إبيريح األمريمتح للتعاون اللبـاعي الدولي،

والاريو االسـ ــتشـ ــار للمدعين العامين في جنو شـ ــر أوروبا ،تما واصـ ــا التعاون مع وحدة التعاون اللبـ ــاعي
التابعح ل تحاأل األوروبي (اليوروجست) ومملس أوروبا.
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وفي قيرميزســتان ،يســرم شــعمح التعاون اللبــاعي في آســتا الوســاى وجنو اللوقاز عما أفرقح عاملح

اســتهدفت الوقوف على ســبا أكثر فعالتح لتنايا عملتام التســلتم المراقب والعملتام الس ـريح باتح ممافحح االتمار

بالمخدرام والمريمح المنطمح.
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وفي عام  ،2019يس ـ ـ ــرم ش ـ ـ ــعمح مر أفريقتا للس ـ ـ ــلاام المرتزيح والمدعين العامين المعنتح بممافحح

المريمح المنطمح التااو

على معاهدام بش ـ ــفن المس ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح وتس ـ ــلتم المالوبين والا الس ـ ــمناا

بين ياالتا ومالي وبين ياالتا والنتمر .وواصـ ــلت الشـ ــعمح أيبـ ــا ألعم موياي االتلـ ــال اللبـ ــاعيين النتميريين

الاإن أوفدوا لى ياالتا بدعم من مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو "حمايح المهاجرينق العدالح وحلو ا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وتهريب المهاجرين".

وشـ ـ ــما ذلن تلديم الدعم في الموااب العملتح من اللبـ ـ ــايا وفي المااو ـ ـ ــام المتعللح بإبرام اتاامتح ثناعتح بشـ ـ ــفن

تسـلتم المالوبين بين سـعااتا واتميريا .وبا

ـافح لى ذلن ،اطم البراامد العالمي لتعزيز قدرام الدول األعبـاا

على منع وممافحح المريمح المنطمح والخايرة حللام عما تدريبتح في ممال التعاون اللب ـ ــاعي في توم ألياوار
ومااا .وعلد االجتما العام للشعمح في فيينا في الاترة من  29لى  31تااون الثااي/إناإر .2020
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وفي الاترة بين عامي  2018و ،2020تللى ما ال يلا عن  300ممارا التدريب على التعاون الدولي

في المساعا المناعتح من خ ل البراامد العالمي .وفي عام  ،2019علدم شعمح مر أفريقتا للسلاام المرتزيح

والمدعين العامين المعنتح بممافحح المريمح المنطمح جلس ـ ـ ـ ـ ــح لتدريب المدربين لااعدة  46من اللب ـ ـ ـ ـ ــاة والمدعين
العـامين والمحللين من الـدول األعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعمـح .واطمـت بـالتعـ اون مع أكـاأليمتـح المـدعين العـامين في
أوزبمستان جلسح لتدريب المدربين بشفن المساعدة اللااواتح المتعاأللح.
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وفي الاترة بين تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2019وآذار/مــارا  ،2020علــدم ث ثــح اجتمــاعــام قلتمتــح

أسـ ــارم عن اتاا ثمااي ألول أعبـ ــاا (برواي ألار السـ ـ م ،وتاإلند ،وتتمور-لتشـ ــتي ،وجمهوريح الو الديملرااتح

الش ــعبتح ،وس ــناافورة ،وفييت اام ،وتمبوأليا ،ومتاامار) على اش ــاا ش ــعمح للتعاون اللب ــاعي تس ــمى ش ــعمح العدالح
في جنو شـ ــر آسـ ــتا .وسـ ــوف تعما الشـ ــعمح بالتعاون مع أمااح معاهدة تعاألل المسـ ــاعدة اللااواتح في المسـ ــاعا
المناعتح بين البلدان المتالح في ال أر األعبـ ـ ـ ــاا في راباح أمم جنو شـ ـ ـ ــر آسـ ـ ـ ــتا .وخ ل هاب العملتح ،تعاألل

اا من الشــعمح اللبــاعتح األوروبتح ،واليوروجســت ،وشــعمح مر أفريقتا للســلاام المرتزيح والمدعين
التمار ن خبر ٌ
العامين المعنتح بممافحح المريمح المنطمح ،وش ـ ـ ـ ــعمح المدعين العامين والس ـ ـ ـ ــلاام المرتزيح في بلدان المل ـ ـ ـ ــدر

والعبور والمللـد المعنتح بالتلـد للمريمح المنطمح عبر الوانتح في آسـتا الوسـاى وجنو اللوقاز (شـعمح آسـتا
الوساى وجنو اللوقاز) ،وشعمح التعاون اللباعي لمنالح العحيرام المبره.
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وألعم البراامد العالمي لتعزيز قدرام الدول األعب ـ ــاا على منع وممافحح المريمح المنطمح والخايرة أيبـ ـ ــا

علد االجتماعام الثناعتح ،بما في ذلن اجتما علد في بااموك في تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2019بين مس ـ ـ ـ ـ ــؤولين من
 ،واجتما آخر بين تاإلند

السـ ـ ــلاتين المرتزيتين في أوزبمسـ ـ ــتان وتاإلند لمناقشـ ـ ــح قبـ ـ ــايا متعللح باالتمار باألشـ ـ ــخا

وماليزيا .وفي شـعا//فبراإر  ،2020اطم اجتما بين مسـؤولين من السـلاتين المرتزيتين في أوزبمسـتان وترتتا لتحسـين

التعاون اللباعي على المستوه ا قلتمي وبدا التااو
-14

على اتااقام ثناعتح بين البلدإن.

وفي  20آذار/مارا  ،2020بدأ البراامد العالمي لتعزيز قدرام الدول األعبـ ـ ـ ـ ــاا على منع وممافحح

المريمح المنطمح والخايرة في جمع معلومام عن تدابير الاوارئ التي اتخاتها السـ ـ ـ ـ ـ ــلاام المرتزيح وميرها من

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلاـام المختل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح المعنتـح بـالتعـاون الـدولي في المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـا المنـاعتـح أثنـاا جـاعحـح مر
(كوفيد .)19-وقد ج ِّمعت تلن المعلومام في شما قاعمح بعد الحلول عليها عن اريو أمااام شعمام التعاون
فيروا تورواـا

اللباعي ا قلتمتح ،بما في ذلن الشعمح اللباعتح األوروبتح ،والشعمح ا إبيريح األمريمتح للتعاون اللااواي الدولي،
والاريو االسـتشـار للمدعين العامين في ألول جنو شـر أوروبا ،وشـعمح آسـتا الوسـاى وجنو اللوقاز ،أو عن

اريو منطمام قل تمتح مثا مملس أوروبا ،أو تلديمها معاشـ ـ ـرة من السـ ـ ــلاام المرتزيح ااسـ ـ ــها .وفي وقت عداأل
هاا التلرير ،تان عدأل البلدان التي اعتمدم تدابير اســتثناعتح للبول الالعام المرســلح بالوســاعا ا لمترواتح قد بل

 49بلدا ،في حين أتاح  17بلدا عناوين بريد لمترواي أو أرقام هواتف ألم ار

التنســيو .وأو ــحت بعه هاب

البلدان السـ ـ ــععح عشـ ـ ــر أاها قاألرة على قبول الالعام عن اريو البريد ا لمترواي أو وسـ ـ ــاعا أخره مير ورمتح،

وفلا لللواعد العاأليح .وتحدث هاب اللاعمح بااتطام وتعمم على ااا واس ـ ـ ـ ــع .وحتى ا ن ،تماوز عدأل الس ـ ـ ـ ــلاام
المرتزيـح التي تللـت اللـاعمـ ح والتحـدإثـام التي أألخلـت عليهـا  .145وامتنم البراـامد العـالمي لتعزيز قـدرام الـدول
األعبــاا على منع وممافحح المريمح المنطمح والخايرة هاب الارصــح أيبــا لتســتمشــف ،باالشــتراك مع الســلاام

المرتزيح ،ممااتح استخدام التومتعام ا لمترواتح وإرسال العام التعاون الدولي معاشرة.

باء -المساعدة التقنية
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وفلا لتوص ــتح اعتمدها الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي في اجتماعه التاس ــع ،المعلوأل في الاترة من 28

لى  31أيار/ماإو  ،2018شــمع مؤتمر األاراف ،في ق اررب  ،3/9الدول وســاعر ملدمي المســاعدة التلنتح ،بما في ذلن

الممتب المعني بالمخدرام والمريمح ،على ألماج التدابير الرامتح لى تعزيز توفير التدريب والمس ــاعدة التلنتح للس ــلاام
المرتزيح المسـؤولح عن تعاألل المسـاعدة اللااواتح ،والسـلاام المختلـح المسـؤولح عن تسـلتم الممرمين من أجا مسـاعدة
الدول األاراف على تنايا االتاامتح (قرار المؤتمر  ،3/9المرفو الثااي ،الالرة الارعتح (ز)).

 -16وعلدم في بوينس آإرا إومي  28و 29تشـ ـ ـ ـرين الثااي/اوفمبر  2018حللح عما اطمت باالش ـ ـ ــتراك
بين براـامد تعزيز التحقتلـام المنـاعتـح والتعـاون في ممـال العـدالـح المنـاعتـح على امتـداأل ألر تهريـب الموتـاإين في
أمريما ال تينتح والماريبي ومر أفريقتا (براامد "كريممس ــت") وش ــعمح مر أفريقتا للس ــلاام المرتزيح والمدعين
العامين المعنتح بممافحح المريمح المنطمح ،بشـ ـ ـ ـ ـ ــفن تعزيز التعاون على امتداأل ألر تهريب الموتاإين في أمريما

ال تينتح والماريب ي ومر أفريقتا .وأتاحت حللح العما فرص ـ ـ ــح الس ـ ـ ــتمش ـ ـ ــاف مس ـ ـ ــاعا من قبيا اس ـ ـ ــتخدام اتاامتح
المريمح المنطمح تفسـ ـ ــاا قااواي للتعاون الدولي في المسـ ـ ــاعا المناعتح وألور السـ ـ ــلاام المرتزيح في الممارسـ ـ ــح

العملتح في ممال المساعدة اللااواتح المتعاأللح.
-17

وعلدم في عش ــو آباأل إومي  5و 6آ /أمس ــاس  2019حللح عما بش ــفن التعاون الدولي ،بما في ذلن

المســاعدة اللااواتح المتعاأللح وتســلتم المالوبين ،ألم ار

ممافحح االتمار باألشــخا

وتهريب المهاجرينق الموااب

الدولتح والمنطورام الوانتح .وجمعت حللح العما ،التي اطمها ممتب البرامد التابع للممتب في ترتمااسـ ـ ـ ـ ـ ــتان ،بين
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موياين وانيين في ممالي اللب ـ ـ ــاا وإاااذ اللااون لمناقش ـ ـ ــح جملح أمور ،منها التحديام وأفب ـ ـ ــا الممارس ـ ـ ــام في

ممال التعاون الدولي على ممافحح االتمار باألشخا
-18

وتهريب المهاجرين.

وفي اار اشـا /مشـترك لتلديم المسـاعدة التلنتح تبـالع به فرو الممتب المعني بالمخدرام والمريمح

العاملح على مسـ ـ ــفلتي المريمح المنطمح والاسـ ـ ــاأل ،قدم الممتب الدعم والخدمام لحللح عما تدريبتح لتعزيز فعالتح

آلتام المس ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح في المملمح العربتح الس ـ ــعوأليح ،علدم في الريا

في الاترة من  20لى 24

تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  .2019وتان الهدف من حللح العما التدريبتح هو تعزيز معارف الممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــين الوانيين

العاملين في ممال المس ــاعدة اللااواتح المتعاأللح ،وإثارة مناقش ــام فنتح بش ــفن المس ــاعا الرعتس ــتح المتل ــلح با اار
التشـ ـ ـ ـ ـريعي والتنايا الواني المعمول به في ممال المس ـ ـ ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح .واال ـ ـ ـ ــب ترتيز حللح العما

أسـ ــاسـ ــا على تعزيز اللدرام الوانتح وتعسـ ــتم جرااام المسـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح بما إتماشـ ــى مع التش ـ ـريعام

الوانتح والممارسام الميدة والمعاإير الدولتح ،بما في ذلن المتالعام المنلو
لممافحح المريمح المنطمح واتاامتح األمم المتحدة لممافحح الاساأل.

-19

عليها في اتاامتح األمم المتحدة

وقـدم الممتـب أيب ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـدعم والخـدمـام لحللـح عمـا بش ـ ـ ـ ـ ـ ــفن تنايـا أااوال اللت ازمـاتهـا الـدولتـح في ممـالي المريمـح

المنطمح عبر الوانتح وممافحح المخدرام ،علدم في لواادا في الاترة من  2لى  6تااون األول/أليسـ ـ ــمبر  .2019وتان
الهدف من حللح العما هو تعزيز معرفح المس ـ ـ ـ ـ ــؤولين الوانيين بالقتمح المب ـ ـ ـ ـ ــافح وا ممااام المبيرة التي إناو عليها

التنايا الماما ألحمام اللموك المتعدألة األاراف ،ومنها اتاامتح المريمح المنطمح وأحمامها المتعللح بالتعاون الدولي.
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وفي السـ ــنوام األخيرة ،قدم الممتب الدعم للدول في سـ ــعيها ل ابـ ــمام لى اتاامتح المريمح المنطمح وتناياها

على أكما وجه مممن ،بما في ذلن من خ ل البراامد العالمي الممرا الا يحما اسـم "البراامد العالمي لدعم عما
مؤتمر األاراف في اتاامتح األمم المتحدة لممافحح المريمح المنطمح عبر الوانتح" ،والا أاش ــد لدعم اس ــتع ار

تنايا

اتاامتح المريمح المنطمح وتوفير اار لتلديم المسـ ــاعدة التلنتح لى الدول التي تحتاجها .وقد رتز البراامد العالمي على

تلديم المس ـ ــاعدة التلنتح والمش ـ ــورة التش ـ ـريعتح باتح تش ـ ــمتع التل ـ ــدإو على االتاامتح و/أو االاب ـ ــمام ليها ،فب ـ ـ عن

تنايـاهـا ،عن اريو تعزيز التعـاون الـدولي وإألارة المعـارف .واتتمـح لتليتم أجر مؤخرا ،تعمـا األمـااـح حـالتـا على عـداأل

براـامد عـالمي جـدإـد لتخلف البراـامد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابو ،ب ـهدف ألعم الـدول في تنايـا االتاـامتـح تنايـاا فعـاال ،بـالتعـاون الوثيو مع

البرامد العالمتح األخره التابعح للممتب ،بما في ذلن عن اريو تلديم المساعدة التلنتح لتلبتح احتتاجام الدول األاراف

التي تحدألها اتاعد االس ــتع ار ــام اللاريح التي يعتزم ج ار ها في المس ــتلبا في اار ا لتح المنش ــفة حدإثا الس ــتع ار

تنايـا اتاـامتـح األمم لممـافحـح المريمـح المنطمـح عبر الوانتـح والبروتوتوالم الملحلـح بهـا .وس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطـا التعـاون الـدولي في

المساعا المناعتح أحد مماالم العما الرعتستح في اار البراامد العالمي المدإد.

ثالثا -األدوات المعدة لتيسير التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ألف -بوابة إدارة المعارف المعروفة باسم "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة"
(بوابة "شيرلوك")
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واصـ ــا الممتب تاوير وتوسـ ــتع بوابح ألارة المعارف المعروفح باسـ ــم "بوابح الموارأل ا لمترواتح واللوااين المتعللح

بالمريمح" (بوابح "شــيرلوك") ،وهي موقع شــعمي يممن الوصــول لته ألون الحاجح لى التســميا ،ويبــم عدة قواعد بتااام
تحتو على موارأل قااواتح تتعلو بالمريمح المنطمح وا رها  .ولتتسـير ممااتح الوصـول لى البوابح على اللـعيد العالمي

وبلاام متعدألة ،فلد ترجمت ليتسـنى اسـتخدامها بف لاح من لاام األمم المتحدة الرسـمتح السـت .ومؤخرا ،أألممت خدمح
ترجمح موما ( )Google Translateفي البوابح لتممين المستخدمين من التلا بلاام مختلاح.
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وواصـ ـ ـ ـ ـ ــا الممتب تاايح قاعدة بتااام بوابح "شـ ـ ـ ـ ـ ــيرلوك" باللوااين المتعللح بالمريمح المنطمح وا رها

والمسـ ـ ـ ــاعا الشـ ـ ـ ــاملح لعدة مماالم .وتحتو قاعدة بتااام التشـ ـ ـ ـريعام حالتا على أكثر من  9 800ملتاف من

النل ــو

التشـ ـريعتح المعمول بها في  197بلدا ،معطمها أاراف في اتاامتح المريمح المنطمح .وهاب الملتااام

ماهرس ـ ـ ـ ــح بحس ـ ـ ـ ــب البلد ،والماألة المعنتح من اتاامتح المريمح المنطمح والبروتوتوالم الملحلح بها ،واو المريمح،

والمسـاعا ذام اللـلح الشـاملح لعدة مماالم .وترأل الملتااام ملـحوبح بمرفلام تحتو على اللااون ذ اللـلح

أو روابم تحيا لته ،بنلـ ـ ــه الماما بإحده لاام األمم المتحدة الرسـ ـ ــمتح السـ ـ ــت .وفتما إتعلو بالتعاون الدولي،
تتبـ ــمن قاعدة بتااام التش ـ ـريعام ،على سـ ــبيا المثال 383 ،ملتااا من التش ـ ـريعام المتعللح بتسـ ــلتم المالوبين

و 318ملتااا بشــفن المســاعدة اللااواتح المتعاأللح .ويممن للســلاام المرتزيح وميرها من الســلاام المختلــح أن
تستعين بهاب الملتااام من أجا فهم ا اار اللااواي للتعاون مع البلدان األخره.
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()1

ويممن أيب ـ ــا اس ـ ــتخدام قاعدة بتااام الس ـ ـوابو اللب ـ ــاعتح في ش ـ ــيرلوك للعحث في المس ـ ــاعا المتعللح بالمريمح

المنطمح وا رها  .وتب ـ ــم قاعدة بتااام الس ـ ـوابو اللب ـ ــاعتح حالتا أكثر من  3 000من خ ص ـ ــام الدعاوه اللب ـ ــاعتح

المتعللــح بــالمريمــح المنطمــح وا رهــا

والمــفخوذة من  128بلــدا ،وتــالــن من عــدة هيئــام ألولتــح وإقلتمتــح .وفتمــا إتعلو

بالتعاون الدولي ،تبـم قاعدة بتااام السـوابو اللبـاعتح  67قبـتح ذام صـلح بالتعاون الدولي ألم ار

و 34قب ــتح ذام ص ــلح بالتعاون الدولي ألم ار

تسـلتم المالوبين،

المل ــاألرة واس ــترألاأل الموجوألام ،و 93قب ــتح ذام ص ــلح بالمس ــاعدة

اللااواتح المتعاأللح ،و 100قبتح ذام صلح بالتعاون الدولي في ممال اااذ اللااون .وتبم قاعدة البتااام قبايا
ذام صلح بموااب أخره من التعاون الدولي ،مثا الا األشخا
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المحموم عليهم والا ا جرااام المناعتح.

()2

وتتت قـاعـدة بتـااـام المعـاهـدام ،بعـد تاويرهـا وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينهـا مؤخرا ،ممـااتـح االا

افتح

على المعـاهـدام

والتعاون الدولي في المسـ ــاعا المناعتح ،تما تتت معلومام

الدولتح وا قلتمتح المتعللح بالمريمح المنطمح وا رها

عن التل ـ ـ ــدإو على تلن المعاهدام .ومن ثم يممن للس ـ ـ ــلاام المرتزيح والمهام المختل ـ ـ ــح أن تس ـ ـ ــتخدمها في

التحلو من ا اار اللااواي ذ الللح بالتعاون الدولي مع اطيراتها.
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وقد اســتلبلت بوابح "شــيرلوك" زيارام من  338 196مســتخدما في عام  .2019ويســتخدم معطم الزوار بوابح

"شــيرلوك" باللاح ا امليزيح ،وتفتي اللاتان ا ســعااتح والاراســتح في المرتبتين الثااتح والثالثح من حيث االســتخدام .وتاات
الدول العش ـ ــر التي س ـ ــملت أكبر عدأل من مس ـ ــتخدمي بوابح "ش ـ ــيرلوك" في عام  2019هي الواليام المتحدة األمريمتح

( 13,5في الماعح من المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين) ،والهند ( 10,3في الماعح) ،وإكواألور ( 6,6في الماعح) ،والالبين ( 6في الماعح)،
والممسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـن ( 5,6في المـاعـح) ،وبولتاتـا (ألولـح-المتعـدألة اللومتـام) ( 5في المـاعـح) ،وبيرو ( 4,8في المـاعـح) ،ومواتتمـاال

( 4,4في الماعح) ،وتولومبتا ( 3,6في الماعح) ،والمملمح المتحدة لبرياااتا العطمى وأإرلندا الش ـ ـ ــمالتح ( 3,5في الماعح).

ووفلا خر اسـ ــتللـ ــاا أجر بين مسـ ــتخدمي بوابح "شـ ــيرلوك" ،فإن مماالم العما األشـ ــتع بين مسـ ــتخدمي البوابح هي
ااـاذ اللـااون ( 22في المـاعـح) ،واألوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا /األكـاأليمتـح ( 17في المـاعـح) ،والمنطمـام مير الحمومتـح ( 11في المـاعـح)،

وو ـ ــع السـ ــتاسـ ــام ( 6في الماعح) ،واللبـ ــاا ( 6في الماعح) ،والا

والسلاام المسؤولح عن التعاون الدولي ( 4في الماعح).

( 6في الماعح) ،واالألعاا العام ( 5في الماعح)،

__________
( )1يممن االا

على المواأل المتعللح بالتعاون الدولي المتبمنح في قاعدة بتااام التشريعام في بوابح "شيرلوك" عن اريو الرابم

( )2يممن االا

على المواأل المتعللح بالتعاون الدولي المتبمنح في قاعدة بتااام السوابو اللباعتح في بوابح "شيرلوك" عن اريو اختتار

 https://sherloc.unodc.org/ثم اختتار "التعاون الدولي"
"التعاون الدولي"
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باء -الدليل اإللكتروني للسلطات الوطنية المختصة
-26

عم بالتوصـ ــتام ذام اللـ ــلح الوارألة في قرار المؤتمر  ،1/8واصـ ــا الممتب عمله على تاوير ألليا

السـ ـ ــلاام الوانتح المختلـ ـ ــح .وخ ل الاترة المشـ ـ ــمولح بالتلرير ،وسـ ـ ــع الممتب ااا الدليا لتشـ ـ ــما السـ ـ ــلاام

المرتزيح وميرها من السـلاام المختلـح المعينح بموجب اتاامتح ممافحح الاسـاأل .واتتمح لالن ،ارتاع مممو عدأل

السلاام المدرجح في الدليا لى أكثر من  1 500سلاح حتى حزيران/إواته ( 2020ااطر الشما األول).
الشما األول

الزيادة في عدد السلطات المدرجة في دليل السلطات الوطنية المختصة2020-2011 ،
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2019

2011

2016

ومنا ااعلاأل الدورة التاســعح لمؤتمر األاراف ،زاأل أيبــا عدأل مســتخدمي الدليا المســملين لتلــا المممو

لى  1 767مستخدما في حزيران/إواته .2020

الشما الثااي

الزيادة في عدد مستخدمي دليل السلطات الوطنية المختصة2020-2015 ،
1 767
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1 024
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وفي الاترة من  1تااون الثااي/إناإر لى  31تااون األول/أليسمبر  ،2019سما الدليا ا لمترواي 5 687

-29

وا ـالعت األمااح أيبـا بفعمال أولتح بشـفن اسـتحداث منلـح اتلـاالم آمنح في اار الدليا من شـفاها أن

مشاهدة ،بما يمثا زياألة قدرها  30في الماعح ملاراح بعدأل المشاهدام المسما في عام  2018والعال  3 866مشاهدة.
تتت جراا اتلاالم آمنح ومفمواح فتما بين السلاام المرتزيح وميرها من السلاام المختلح المعنتح بالتعاون الدولي

في المساعا المناعتح .والتملتاام المتللح باال ا

بالن العما قاعمح منا المراحا األولى من عما المؤتمر.

()3

جيم -أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
واص ـ ـ ــا الممتب اس ـ ـ ــتخدام النس ـ ـ ــخح الماورة من أألاة تتابح العام المس ـ ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح في أاش ـ ـ ــاح
-30
التدريب وحللام العما .وتللى التدريب على اســتخدام األألاة موياون من بابوا مينتا المدإدة ،وباكســتان ،وترتمااســتان،

وجزر س ـ ـ ــلتمان ،والمار  ،والمملمح العربتح الس ـ ـ ــعوأليح .وواص ـ ـ ــا الممتب أيب ـ ـ ــا جهوألب من أجا التوعتح بااعدة األألاة
ومتمتها المب ـ ــافح .وفي هاا الس ـ ــتا  ،وبناا على الب الاريو الارعي المعني بالش ـ ــؤون المناعتح واللااواتح المنبثو عن

فريو روما-ليون التابع لممموعح الدول الس ـ ــعع ،قدم الممتب عر ـ ــا يب ـ ــاحتا افت ار ـ ــتا عن األألاة في اجتما الاريو
الارعي المعلوأل في باريس إومي  24و 25تشرين األول/أكتوبر  .2019وجاا ذلن علب تلديم عر

يباحي مماثا

لااعدة الســلاام المرتزيح المعنتح بالمســاعدة اللااواتح المتعاأللح بممموعح الدول الســعع في عام  ،2017رتز الممتب فته
على العما المب ـ ــالع به لو ـ ــع النس ـ ــخح الماورة من األألاة في ص ـ ــتاتها النهاعتح .وفي يا الواقع المدإد الا اش ـ ــف

اتتمح لماعحح توفيد ،19-ش ـ ـ ــر الممتب في العما على ألمد العرو

ا يب ـ ـ ــاحتح عن األألاة في الدورام الد ارس ـ ـ ــتح

الملدمح عبر ا اترات والحللام الد ارسـ ــتح الشـ ــعمتح ،من أجا تتسـ ــير اشـ ــر المعلومام عن اسـ ــتخدام األألاة والتوسـ ــع في
عدأل الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــين والخبراا الاإن إتللون التدريب عليها في بيئح افت ار ـ ـ ـ ـ ـ ــتح .وتممع األألاة في صـ ـ ـ ـ ـ ــتاتها الماورة بين
المحتويام المتعللح باسـ ــترألاأل الموجوألام وأشـ ــمال ووسـ ــاعا

ـ ــافتح للتعاون الدولي في المسـ ــاعا المناعتح ،بما في ذلن

الا ا جرااام المناعتح والتداول بواس ـ ــاح الايدإو ،وبما يش ـ ــما أيب ـ ــا ،حس ـ ــب ملتب ـ ــى الحال ،التحقتلام المش ـ ــترتح

والتعاون الدولي من أجا جراا عملتام التسـلتم المراقب .واألألاة متاحح تمرجع ماتوح في صـاحح ممرسـح

الشعمي للممتب (.)www.unodc.org/mla/en/index.html

ـمن الموقع

استخدمت فيها اتفاقية الجريمة المنظمة كأساس قانوني للتعاون الدولي
دال -خالصة القضايا التي ُ
في المسائل الجنائية
عم بـالالرة الارعتـح ( ) من المرفو الثـالـث من قرار المؤتمر  ،3/9وبـاالقت ارحـام التي قـدمهـا اجتمـا فريو
-31
الخبراا مير الرس ـ ـ ــمي بش ـ ـ ــفن التعاون الدولي في المس ـ ـ ــاعا المناعتح ،الا علد في اتس ـ ـ ــان/أبريا  ،2019أعد الممتب

__________

( )3الب المؤتمر لى أمااته ،في الالرة الارعتح (ش) من ملررب  ، 2/3أن تدعم بناا شعمح افت ار تح من السلاام المرتزيح المعينح بملتبى
الماألة  18من االتاامتح والسلاام المختلح المعنتح بالعام تسلتم الممرمين ،وأن تتسر قامح االتلاالم وحا المشاكا بين تلن
السلاام ،وذلن بالن طر في قامح منتده للمناقشح من اار شعمح مفمواح ،وشمع تلن السلاام على استعمال الشعمام ا قلتمتح
اللاعمح .وتمرر وروأل صتاح مماثلح في الالرة الارعتح (ث) من ملرر المؤتمر  ،2/4الا الب فته المؤتمر لى األمااح أن تلدم الدعم
من أجا تعزيز قامح الشعمام فتما بين السلاام على المستوه األقالتمي واستللاا سبا تتسير تواصا تلن السلاام وحلها فتما بينها
للمشاكا ،وذلن بالنطر في قامح منتده للمناقشح من اار شعمح مفمواح.
وشمع المؤتمر ،في ق اررب  ،1/8الدول األاراف على تحليو االستااألة التامح وعلى خير وجه من التمنولوجتام المتاحح لتتسير التعاون
بين السلاام المرتزيح ،بما يشما االستعااح بموارأل االتلال الحاسوبي المعاشر المستحدثح على المستوه الواني واألألوام المناسعح
التي استحدثها ممتب األمم المتحدة المعني بالمخدرام والمريمح ،مثا بوابح ألارة المعارف المسماة بوابح الموارأل ا لمترواتح واللوااين
المتعللح بالمريمح وأألاة تتابح العام المساعدة اللااواتح المتعاأللح ،وشمعها أيبا على قامح شعمام افت ار تح بين السلاام المرتزيح
واستمشاف مده ممااتح قامح اتلاالم لمترواتح آمنح.
وفي اللرار ااسه ،أقر المؤتمر توصتح ذام صلح بالمو و ملدمح من الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي ،شمع فيها الدول
األعباا على أن تنطر ،بمساعدة من األمااح ورهنا بتوافر موارأل من خارج الميزااتح ،في ممااتح استحداث شعمح عالمتح ،من خ ل بيئح
افت ار تح ،لار اشاا وتعزيز سبا االتلال المعاشر بين السلاام المرتزيح (قرار المؤتمر  ،1/8المرفو األول ،الالرة الارعتح (ل)).
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خ صـ ـ ــح لللبـ ـ ــايا التي اااوم على تعاون ألولي في المسـ ـ ــاعا المناعتح اسـ ـ ــتخدمت اتاامتح المريمح المنطمح تفسـ ـ ــاا
قااواي له .وتمثا هاب الخ صـ ـ ــح أول أل ارسـ ـ ــح شـ ـ ــاملح بشـ ـ ــفن االسـ ـ ــتخدام العملي ل حمام المتعللح بالتعاون الدولي من

االتاامتح ،بناا على ما هو موثو في اللبـ ــايا الاعلتح .وتسـ ــتند الخ صـ ــح لى أكثر من  100قبـ ــتح من أاحاا مختلاح
حول العالم ،لتتناول بالتحليا المعلومام المتاحح من حيث او التعاون الا اااوم علته اللبـ ـ ـ ــتح ،والدول المتعاواح،
والمراعم قيد النطر ،واالتااقام الدولتح األخره المعنتح ،من أجا توفير فهم أفبــا للطروف التي تســتخدم فيها االتاامتح

والار

-32

التي إتتحها استخدامها والتحديام والعقعام التي تواجهها الدول األاراف في هاا اللدأل.

والهدف من الخ صــح هو رســم أوفى صــورة مممنح عن االســتخدام العملي ل تاامتح تفســاا قااواي للتعاون

الـدولي عنـد منعاف مهمق بعـد مرور  20عـامـا على اعتمـاأل االتاـامتـح وفت بـا التومتع عليهـا و 17عـامـا على ألخولهـا

حيز النااذ .وبالن ،تتس ـ ـ ــر الخ ص ـ ـ ــح تعاألل التمار ذام الل ـ ـ ــلح فتما بين الدول األاراف ،واالس ـ ـ ــتناأل لى الدروا
المسـ ـ ـ ــتااألة لو ـ ـ ـ ــع توصـ ـ ـ ــتام تهدف لى تعزيز وزياألة اسـ ـ ـ ــتخدام االتاامتح تفألاة للتعاون الدولي على ممافحح المريمح

المنطمح عبر الوانتح بمزيد من الاعالتح.

هاء -مجموعة التوصيات المقدمة من الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي والمقررات والق اررات
الصادرة عن مؤتمر األطراف فيما يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية
-33

في اار جهد أوس ــع اااقا لتممتع واش ــر جمتع النتاعد المايدة التي خلل ــت ليها األفرقح العاملح التابعح

لمؤتمر األاراف اوال س ـ ـ ـ ــنوام عملها ،أعدم األمااح ممموعح تب ـ ـ ـ ــم جمتع التوص ـ ـ ـ ــتام المنبثلح عن اجتماعام

الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي ،وتالن الملررام والل اررام اللـ ــاألرة عن المؤتمر ،بشـ ــفن الموا ـ ــتع المتعللح
فهرا موا ــتعي للنتاعد التي خلا ليها
بالتعاون الدولي في المس ــاعا المناعتح .وتممي ل للممموعح ،يل ــدر معها ٌ

كا من الاريو العاما والمؤتمر ،لتل أر الممموعح باالقتران به.

واو -استخدام الحلقات الدراسية الشبكية كأدوات للتدريب
-34

في اار التدابير الرامتح لى التخاتف من التحديام التي تارحها جاعحح توفيد ،19-شـ ـ ـ ـ ـ ــمع الممتب

اسـ ـ ــتخدام تمنولوجتام المعلومام واالتلـ ـ ــاالم واعتمد علته ،بما في ذلن اسـ ـ ــتخدام الحللام الد ارسـ ـ ــتح الشـ ـ ــعمتح

والتعلم ا لمترواي والبث الشــعمي لتدريب الممارســين .وفي الربع الثااي من عام  ،2020أالو فر منع ا رها

التابع للممتب س ـ ــلس ـ ــلح جدإدة من الحللام الد ارس ـ ــتح الش ـ ــعمتح بش ـ ــفن مو ـ ــو "التعاون الدولي في ممال تدابير

العدالح المناعتح المتخاة للتل ــد لارها " .وترتز الحللام الد ارس ــتح الش ــعمتح على موا ــتع متل ــلح بالش ــعمام

التي أاشـفها الممتب واألألوام التي أعدها من أجا تعزيز التعاون الدولي وا قلتمي في المسـاعا المناعتح ،بما في
ذلن المســاعدة اللااواتح المتعاأللح وتتســير تعاألل المعلومام اللااواتح والتشــارك في األأللح .وتشــما الموا ــتع التي

تناولتها الحللتان اللتان علدتا حتى ا ن  -أو سـ ـ ـ ـ ـ ــتتناولها الحللام الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــتح الشـ ـ ـ ـ ـ ــعمتح الحلا  -ما إليق بوابح

"ش ـ ــيرلوك" التي إتعهدها الممتب ،والتي تب ـ ــم عدألا من األألوام وقواعد البتااام ،ومن ثم تؤأل ألو ار رعتس ـ ــتا في

تعاألل المعلومام اللااواتح المتعللح بممافحح ا رها

والمريمح المنطمحر وألليا الســلاام الوانتح المختلــح وأألاة

كتابح العام المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح ،وهما أألاتان مهمتان لدعم الممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الاإن إتعاملون مع العام
المســاعدة اللااواتح المتعاأللحر والمنلــام والشــعمام الخاصــح بمهام االتلــال في مختلف منااو العالم ومتمتها

المب ــافح في هاا الممالر واألأللح ا رش ــاأليح واألألوام والتوص ــتام المعدة لتتس ــير حا وتعاألل األأللح ا لمترواتح

عبر الحدوأل .وتلدَّم حللام العما الشـ ــعمتح من خ ل منلـ ــح التعلم الحاسـ ــوبتح في ممال ممافحح ا رها  ،وهي

بوابـح لمترواتـح تهـدف لى تعزيز التعـاون بين الممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين العـاملين في ممـالي العـدالـح المنـاعتـح وإااـاذ اللـااون

وتعزيز معارفهم اللااواتح والتنايايح فتما إتعلو بممافحح ا رها
V.20-03483

والمريمح المنطمح عبر الوانتح.
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وبا المش ــارتح في الحللام الد ارس ــتح الش ــعمتح ماتوح ،بعد التس ــميا ،للممارس ــين في ممال ممافحح ا رها

والمريمح المنطمح عبر الوانتح في جمتع أاحاا العالم ،وال س ـ ـ ــتما المحللون والمدعون العامون والس ـ ـ ــلاام اللب ـ ـ ــاعتح
والســلاام الوانتح المختلــح المســؤولح عن التعاون الدولي في المســاعا المناعتح .وقد علدم أول حللح أل ارســتح شــعمتح
بعنوان "’ اه ألمر بدإهي ،يا عزيز وااس ـ ـ ـ ــون"ق بوابح "ش ـ ـ ـ ــيرلوك" التي إتعهدها الممتب المعني بالمخدرام والمريمح،

ممـافحـح ا رهـا

والمريمـح المنطمـح من خ ل تعـاألل المعـارف" ،في  7أيـار/مـاإو  .2020وعلـدم الحللـح الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـح

الشـ ـ ــعمتح الثااتح في  24حزيران/إواته  ،2020ورتزم على أألاة تتابح العام المسـ ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح ،التي أعدها
الممتب ،وألليا الســلاام الوانتح المختلــح .و ــمت الحللح الد ارســتح الشــعمتح الثااتح ما ممموعه  86مشــارتا ،وأبده

المشـ ـ ـ ــارتون رألوأل فعا يمابتح للاايح ،حيث أعربوا جمتعا بنسـ ـ ـ ــعح  100في الماعح عن أر مااألب أن الحللح الد ارسـ ـ ـ ــتح

الشــعمتح ممنتهم من اكتســا معارف ذام صــلح بوياعاهم المهنتح .وهناك خام لتلديم الحللام الد ارســتح الشــعمتح على

أساا منتطم في المستلبا باللاام ا سعااتح وا امليزيح والاراستح.

رابعا -التعاون الدولي في القضايا المنطوية على أدلة إلكترونية
ألف -متابعة التواصل مع فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة السيبرانية:
معلومات محدثة عن عمل فريق الخبراء

-36

أقر مؤتمر األاراف ،في ق اررب  ،3/9توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــح اعتمــدهــا الاريو العــامــا المعني بــالتعــاون الــدولي في

اجتماعه الثامن ،المعلوأل في الاترة من  9لى  13تشـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2017ألعا فيها األمااح لى مس ـ ـ ــاعدة

المؤتمر ومسـ ـ ـ ــاعدة فريله العاما المعني بالتعاون الدولي على متابعح التواصـ ـ ـ ــا مع فريو الخبراا المعني بإجراا
أل ارس ـ ـ ـ ــح ش ـ ـ ـ ــاملح لمش ـ ـ ـ ــملح المريمح الس ـ ـ ـ ــيبرااتح ،في اار واليح تا منهما ،وإبلاا ممتبي الاريلين على علم بالن

(قرار المؤتمر  ،3/9المرفو األول ،الالرة الارعتح (ك)).
-37

وخ ل الاترة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولـح بـالتلرير ،اجتمع فريو الخبراا مرتينر حيـث علـد اجتمـاعـه الخـامس في الاترة

من  27لى  29آذار/مـارا  ،2019وتاير موعـد اجتمـاعـه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألا ،بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب جـاعحـح توفيـد ،19-لى الاترة
من  27لى  29تموز/إولته .2020
-38

ورتز فريو الخبراا في اجتماعه الخامس على اااذ اللااون والتحقتلام ،وتالن على األأللح ا لمترواتح

والعـدالـح المنـاعتـح .وأالع فريو الخبراا على امـاذج اـاجحـح للمهوأل الوانتـح المبـاولـح لتنايـا تـدابير قـااواتـح وإجراعتـح
تهدف للتلـد للمريمح السـيبرااتح ،وو ـع االسـتراتتمتام والسـتاسـام وتناياها في ممال األمن السـيبرااي ،وسـن

تشـ ـريعام جدإدة و/أو تاوير التشـ ـريعام اللاعمح بش ــفن المريمح الس ــيبرااتح ،واس ــتخدام أألوام اس ــتلل ــاعتح جدإدة
لممع األأللح ا لمترواتـح والتثبـت من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحتهـا ألم ار

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدالل في ا جرااام المنـاعتـح ،وتابيو ترتيعـام

مؤسـ ـسـ ــتح لزياألة الماااة في اسـ ــتخدام الموارأل في التلـ ــد للمريمح السـ ــيبرااتح .وسـ ـلم البـ ــوا على الحاجح لى
كاالح الل ـ ـ ـ ـ حتام ا جراعتح المناسـ ـ ـ ــعح للحلـ ـ ـ ــول على األأللح ا لمترواتح ،وتالن على التحديام الناشـ ـ ـ ــئح من

النزاعام بشـ ــفن الواليح اللبـ ــاعتح المعنتح با اااذ .ورتزم المناقشـ ــح أيبـ ــا على تتاتح تحليو التوازن بين الحاجح
لى اتخاذ تدابير فعالح في اار اااذ اللااون للتل ـ ــد للمريمح الس ـ ــيبرااتح وحمايح حلو ا اس ـ ــان األس ـ ــاس ـ ــتح،

وتحدإدا الحو في الخل ــوص ــتح .وأعاى فريو الخبراا األولويح للحاجح لى بناا اللدرام بل ــورة مس ــتدامح ألاخا

النطم الوانتـح المعنتـح بإااـاذ اللـااون وبالعـدالح المنـاعتـح ،باعتعـار أن ذلن يعـد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراا الزما مهمـا لتعزيز اللـدرام

المحلتح والتممين من تعاألل الممارسام والتمار الميدة في ممال التحليو وتعمتم التلنتام المدإدة.
-39

وفي االجتمـا ااس ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،أكـد فريو الخبراا ممـدألا أهمتـح التعـاون الـدولي في التحليو في المراعم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيبرااتـح

وم حلح مرتمبيها قب ـ ـ ـ ـ ـ ــاعتا عبر الحدوأل .وذكرم ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــام مختلاح تفمثلح لمتاتح تدعتم التعاون الدولي فتما إتعلو
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باألأللح ا لمترواتح ،وخلوصا على المستوه العملتاتي .وأشار بعه المتملمين أيبا لى أهمتح بناا اللدرام والتدريب

على المتالعام المتعللح بالمس ــاعدة اللااواتح المتعاأللح باعتعارهما من العناص ــر األس ــاس ــتح ال زمح لماالح الوص ــول لى

البتااام في الوقت المناس ــب .وبا

ــافح لى ذلن ،أوص ــى بعه البلدان باس ــتخدام ش ــعمام اتل ــال تعما على مدار

السـ ـ ـ ـ ـ ــاعح لالب حا البتااام على وجه السـ ـ ـ ـ ـ ــرعح .واتاو المتملمون على أن التعاون الدولي له أهمتح بالاح في جمع

األأللح ا لمترواتح وتعاأللها في ســتا التحقتلام عبر الحدوأل .وشـدأل على أن الدول إنعاي أن تســتايد اســتااألة تاملح من
اتاامتح المريمح المنطمح ومن المعاهدام والترتيعام المتعدألة األاراف وا قلتمتح والثناعتح المتعللح بالمريمح الس ـ ـ ـ ــيبرااتح،

من أجا تعزيز التعاون الدولي بش ـ ــفن المس ـ ــاعدة اللب ـ ــاعتح وإاااذ اللااون في اللب ـ ــايا ذام الل ـ ــلح بهاب المس ـ ــفلح ،مع

احترام معاألئ السـ ـ ــتاألة والمسـ ـ ــاواة والمعاملح بالمثا .وس ـ ـ ـلم البـ ـ ــوا على أهمتح تعزيز الترابم الشـ ـ ــعمي من أجا تعاألل

الخبرام والتمار  ،وخلـوصـا من أجا التلـد للتحديام التي يارحها تعاإن المتالعام الوانتح بشـفن ملبولتح األأللح

وس متها وصحتها (الوثتلح  ،UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2الالرام  23و 24و.)44
-40

وسـ ـ ــلمت الممعتح العامح ،في قرارها  173/74بشـ ـ ــفن تعزيز المسـ ـ ــاعدة التلنتح وبناا اللدرام لتدعتم التدابير

الوانتح والتعاون الدولي في ممال ممافحح المريمح السـيبرااتح ،بما يشـما تعاألل المعلومام ،بفهمتح العما الا يلوم به
فريو الخبراا في مواصـلح تعاألل المعلومام عن التشـريعام الوانتح ،والممارسـام الابـلى ،والمسـاعدة التلنتح ،والتعاون

الدولي ،باتح أل ارسـ ـ ـ ــح الختارام المتاحح لتعزيز التدابير اللااواتح أو ميرها من التدابير اللاعمح على اللـ ـ ـ ــعيدإن الواني

والدولي للتلـد للمريمح السـيبرااتح واقتراح تدابير جدإدة في هاا الشـفن .والحطت الممعتح العامح مع التلدإر أن فريو

الخبراا سـ ــتبـ ــع ،وفلا لخاح عمله للاترة  ،2021-2018اسـ ــتنتاجام وتوصـ ــتام يممن تلديمها لى لمنح منع المريمح
والعدالح المناعتح .وس ـ ــلمت الممعتح العامح بفن فريو الخبراا هو منبر مهم لتعاألل المعلومام عن التشـ ـ ـريعام الوانتح،

والممارس ـ ــام الاب ـ ــلى ،والمس ـ ــاعدة التلنتح ،والتعاون الدولي ،باتح أل ارس ـ ــح الختارام المتاحح لتعزيز التدابير اللااواتح أو

ميرها من التدابير اللاعمح على الل ـ ــعيدإن الواني والدولي للتل ـ ــد للمريمح الس ـ ــيبرااتح واقتراح تدابير جدإدة في هاا

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفن .والبـت الممعتـح العـامـح لى الممتـب المعني بـالمخـدرام والمريمـح أن إواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جمع المعلومـام ألوريـا عن

التاورام المدإدة والتلدم المحرز والممارســام الابــلى المســتعااح ،وأن إواصــا ب

هاب المعلومام لى فريو الخبراا

وإلى لمنح منع المريمح والعدالح المناعتح ،وألعت فريو الخبراا لى أن يلوم ،اســتناألا لى ما إنهه به من أعمال وألون

المسـ ـ ــاا بالمسـ ـ ــاعا األخره المندرجح في اار والإته ،بتزويد الممتب المعني بالمخدرام والمريمح بالمشـ ـ ــورة ال زمح،

بما يش ــما الموااب المتعللح بالبراامد العالمي المعني بالمريمح الس ــيبرااتح ،من أجا المس ــاعدة في اس ــتعااح االحتتاجام
ذام األولويح اللل ـ ــوه في ممال بناا اللدرام وتدابير التل ـ ــد الاعالح ،وذلن ألون المس ـ ــاا بو ـ ــع اللمنح بل ـ ــاتها

الهيئح ا ألاريح لبراامد المريمح التابع للممتب.
-41

وســتمون التعاون الدولي من بين بنوأل جدول األعمال الماروحح للمناقشــح في االجتما الســاألا لاريو

الخبراا ،الملرر علدب في الاترة من  27لى  29تموز/إولته  .2020وسـ ـ ـ ـ ـ ــوف إواصـ ـ ـ ـ ـ ــا الاريو العاما أيبـ ـ ـ ـ ـ ــا

المناقشـ ـ ــح وتعاألل المعلومام بشـ ـ ــفن االحتتاجام الوانتح ،وتالن بشـ ـ ــفن التحديام والدروا المسـ ـ ــتااألة وأفبـ ـ ــا

الممارس ـ ــام فتما إتعلو بالتعاون الدولي في ممال ممافحح المريمح الس ـ ــيبرااتح ،وس ـ ــتلدم توص ـ ــتام بش ـ ــفن تتاتح
تحسين التعاون الدولي في هاا اللدأل.

باء -تعميم موضوع األدلة اإللكترونية فيما يضطلع به مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة من أعمال في ميدان التعاون الدولي
األدلة اإللكترونية والتعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب
-42

ا رها
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في عـام  ،2019اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك الممتـب المعني بـالمخـدرام والمريمـح مع المـدإريـح التنايـايـح للمنـح ممـافحـح

والراباح الدولتح للمدعين العامين في اش ـ ــر الدليا العملي لالب األأللح ا لمترواتح عبر الحدوأل المعنون
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الوصول لى الدليا عن اريو صاحح محمتح بملمح سر

من اللسم الخا

بدليا السلاام الوانتح المختلح

في منل ــح بوابح "ش ــيرلوك" .ويتب ــمن الدليا معلومام للمس ــاعدة على تحدإد الخاوام التي إتعين اتخاذها على

الل ــعيد الواني لممع األأللح ا لمترواتح وحاطها والتش ــارك فيها ،باتح تحليو هدف عام هو

ممارس ـ ـ ــام المس ـ ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح .واللل ـ ـ ــد من الدليا هو أن يس ـ ـ ــتعما ألم ار

ــمان الماااة في

التدريب على الل ـ ـ ــعيد

العـالمي ،ولتعـاألل المعـارف ومن الممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الثلـح ال زمـح لالـب األأللـح ا لمترواتـح بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـح وباريلـح قـااواتـح

وباألشمال الملبولح في المحاكم .وقد استخدم الدليا في فعالتام تدريبتح قلتمتح في آستا وأفريقتا وأمريما ال تينتح

والماريبي ومنالح المحتم الهاألئ ،وتالن في فعالتح تدريبتح على اللـ ـ ــعيد الواني في باكسـ ـ ــتان .ومنا صـ ـ ــدور
الدليا ،تللى الممتب العام متعدألة من منطمام ألولتح قامح شـ ـ ـ ـ ـراكام في تنايا فعالتام تدريبتح ذام ص ـ ـ ـ ــلح،

وتعاون على تنايا أاشـ ـ ـ ـ ـ ــاح ذام صـ ـ ـ ـ ـ ــلح مع المومنولث ،ومنطمح الدول األمريمتح ،ومنطمح األمن والتعاون في

أوروبا ،وشعمح موياي اللااون في جزر المحتم الهاألئ.
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وفي إومي  10و 11تــااون األول/أليس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2019وفي اــار المعــاألرة العــالمتــح المعنواــح "تعزيز قــدرام

الس ـ ـ ـ ـ ــلاام المرتزيح والمدعين العامين والمحللين في ممال ممافحح ا رها على الحل ـ ـ ـ ـ ــول على األأللح الرقمتح من

ملدمي خدمام االتلـ ـ ـ ـ ـ ــاالم باللاا الخا

في التحقتلام عبر الحدوأل ،مع الترتيز تحدإدا على مسـ ـ ـ ـ ـ ــاعا ممافحح

ا رهـا " ،اش ـ ـ ـ ـ ـ ــترك الممتـب المعني بـالمخـدرام والمريمـح والمـدإريـح التنايـايـح للمنـح ممـافحـح ا رهـا

والراباـح الـدولتــح

للمدعين العامين في تنطتم حللح عما متخلـ ـ ـ ـل ـ ـ ــح علدم في واش ـ ـ ــنان العاص ـ ـ ــمح ،بش ـ ـ ــفن الحل ـ ـ ــول على األأللح

ا لمترواتح من خ ل المسـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح .وخل ـ ـلـ ــت حللح العما بالماما لمو ـ ــو الحلـ ــول على األأللح

ا لمترواتح من خ ل آلتام المس ـ ـ ـ ــاعدة اللااواتح المتعاأللح ،واس ـ ـ ـ ــتخدم فيها الدليا العملي لالب األأللح ا لمترواتح عبر

الحدوأل كماألة مرجعتح .وأتاحت حللح العما فرصـح للممارسـين (بمن فيهم قبـاة االتلـال بالواليام المتحدة ،والمدعون
العامون الوانيون ،وممثلو الس ـ ـ ـ ــلاام المرتزيح ،وممثلو و ازرة العدل في الواليام المتحدة ،والخبراا التلنيون) لمناقش ـ ـ ـ ــح
الموااب العملتح للتعاون والتحديام المسـ ــتمرة ،فب ـ ـ عن الوقوف على الممارسـ ــام الميدة وتعاأللها فتما إتعلو بتدعتم

المعـال ـم ح العـاجلـح لالعـام المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة اللـااواتـح المتعـاأللـح مع الواليـام المتحـدة ،باتـح تعزيز فعـالتـح التحليو والم حلـح
اللباعتح في اللبايا المناويح على ا رها وميرب من المراعم الخايرة حول العالم.

األدلة اإللكترونية ،وبناء قدرات السلطات المركزية والتعاون الدولي :توصيات مؤتمر األطراف ،واألعمال
التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبنود جدول أعماله
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وفلا لتوصتح اعتمدها الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي في اجتماعه الثامن ،المعلوأل في الاترة من

 9لى  13تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2017الب المؤتمر لى األمااح ،رهنا بتوافر الموارأل ،مواصـ ـ ــلح اال ـ ـ ــا
بفاش ـ ـ ــاح لتدريب موياي أجهزة العدالح المناعتح وإاااذ اللااون وتتااام اللاا الخا

(ملدمي الخدمام) ،على

الل ــعيدإن الواني وا قلتمي ،في ممالي جمع األأللح ا لمترواتح وتعاأللها والتعاون الدولي بش ــفن تلن األأللح ،في
اار االتاامتح (قرار المؤتمر  ،3/9المرفو األول ،الالرة الارعتح ( )).
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وفي اللرار ااس ـ ـ ـ ــه ،وفي س ـ ـ ـ ــتا

قرار المؤتمر حده التوص ـ ـ ـ ــتام التي اعتمدها الاريو العاما المعني

بالتعاون الدولي في اجتماعه التاسـ ــع المعلوأل في الاترة من  28لى  31أيار/ماإو  ،2018شـ ــمع المؤتمر الدول
األاراف على اسـ ـ ــتخدام الموارأل على أفبـ ـ ــا احو مممن من أجا زياألة تاااة وفعالتح السـ ـ ــلاام المرتزيح و/أو

ميرها من الس ـ ـ ــلاام المختل ـ ـ ــح في معالمح العام التعاون الدولي .وأ ـ ـ ــاف المؤتمر أاه لعا الدول األاراف
توأل ،عند متامها بالن ،أن تنطر في و ــع اطم ألارة اللبــايا ألاخا ســلااتها المرتزيح من أجا رصــد وتحســين
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ألارة أععاا العما المتزاإدة الناجمح عن الالعام ،أو أن تنطر في الب المسـ ـ ـ ــاعدة التلنتح لو ـ ـ ـ ــع وتاوير اطم

من هاا اللبيا (قرار المؤتمر  ،3/9المرفو الثااي ،الالرة الارعتح (و)).
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وتسـ ــلم التوصـ ــيتان الماتورتان أع ب البـ ــوا على جاابين مهمين يمث ن شـ ــراين لتعزيز تاااة آلتام

التعاون الدولي( :أ) االرتلاا ،عن اريو التدريب ،بمهارام الموياين المختل ـ ـ ـ ــين والس ـ ـ ـ ــلاام المختل ـ ـ ـ ــح على

احو يممنهم من المشـ ـ ــارتح باعالتح في التعاون الدولي في اللبـ ـ ــايا المناويح على أأللح لمترواتحر ( ) تحسـ ـ ــين

اللـدرام التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايلتـح لـده السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلاـام المرتزيـح من أجـا ألعم المهوأل التي تبـالهـا من أجـا التمتف مع التحـديـام

المدإدة المتعللح بالتعاما مع العام التعاون الدولي.
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وفي ملخا الرعتس الجتما فريو الخبراا مير الرسمي بشفن التعاون الدولي في المساعا المناعتح ،المعلوأل

في فيينا في الاترة من  9لى  11اتس ــان/أبريا  ،2019أش ــير لى أن عدأل العام المس ــاعدة اللااواتح المتعاأللح الملدمح

للحلول على أأللح لمترواتح أو الحااظ عليها يشهد تزاإدا هاع  ،وأن األساليب الحالتح المستخدمح في التعاما مع تلن

الالعام لتست بالماااة المافتح ،ال من حيث الموهر وال من حيث ممااتح المعالمح في الوقت المناسب ،بسبب الاابع

المؤقت ومير المستلر الا تتسم به البتااام ا لمترواتح .ولوح أيبا أن وجوأل اطم ألارة اللبايا أمر أساسي حتى
تؤأل الس ـ ـ ــلاام المرتزيح عملها بماااة وفعالتح ،وأن وجوأل وتاكا أو وحدام مخل ـ ـ ـل ـ ـ ــح ألاخا الس ـ ـ ــلاام المرتزيح

للتعاما مع الزياألة من حيث الحمم ومسـ ـ ــتوه التعلد في العما المتعلو بفشـ ـ ــمال جدإدة ومتاورة من المريمح يممن أن
يشما خاوة احو معالمح تراكم اللبايا المتفخرة ا خا في التزاإد.

-48

وقد برزم هاب المسـ ــاعا أيبـ ــا في المحافا الحمومتح الدولتح ذام اللـ ــلح التي عهد ليها بمهمح التحب ـ ــير

لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عش ـ ـ ـ ـ ـ ــر لمنع المريمح والعدالح المناعتح.

()4

وقد بحثت االجتماعام ا قلتمتح التحب ـ ـ ـ ـ ـ ــيريح

للمؤتمر الرابع عش ـ ـ ـ ـ ــر ،التي علدم خ ل الربع األول من عام  ،2019هاب المس ـ ـ ـ ـ ــاعا في اار ممموعح موا ـ ـ ـ ـ ــتع
المؤتمر المتعللــح بــالتعــاون الــدولي واالتمــاهــام الراهنــح للمريمــح ،والتاورام األخيرة والحلول المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمــدة ،ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــتمــا

التمنولوجتـام المـدإـدة بوص ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـا وس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـا الرتمـا

المريمـح وأألوام لممـافحتهـا (حللـح العمـا  )4واتالـت على الخروج

بتوصــتام ذام صــلح .وفي ســتا عداأل ا اار الموا ــتعي لحللح العما  4بالمؤتمر ،أألرجت األمااح مســفلح اســتخدام

التمنولوجتـا في ممـال التعـاون الـدولي في المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـا المنـاعتـح تمو ـ ـ ـ ـ ـ ــو للمنـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـعامـح خ ل حللـح العمـا .ومن
التوصــتام التي ســتعر

على المؤتمر الرابع عشــر لمواصــلح النطر فيها أاه إنعاي للدول األعبــاا أن تعزز أاشــاح

المســاعدة التلنتح والتدريب ،بالتعاون مع الممتب وســاعر المنطمام الدولتح ،بهدف تعزيز مهارام الممارســين والســلاام

المرتزيح في استخدام التمنولوجتا لتعميا جرااام التعاون الدولي (الوثتلح  ،A/CONF.234/11الالرة ( 82ل)).
"القانون غير الملزم" :الحاجة إلى تحديث أحكام األمم المتحدة النموذجية
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فتما إتعلو بالل ــموك النموذجتح التي يب ــعها الممتب تشـ ما من أش ــمال المس ــاعدة التش ـريعتح رش ــاأل

الدول األعب ــاا بش ــفن و ــع التشـ ـريعام في ممال التعاون الدولي في المس ــاعا المناعتح ،يعتزم الممتب تحدإث

اللـتاح اللاعمح من "اللااون النموذجي بشـفن المسـاعدة المتعاأللح في المسـاعا المناعتح" ،لمي تشـما أيبـا أحماما
تتعلو باألأللح ا لمترواتح وتتاتح الدخول في تعاون ألولي للحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول على تلن األأللح .ومن الملرر أن يعلد في

فيينا اجتما لاريو خبراا إنطمه الممتب ويملاه باسـ ــتع ار

أحمام اللااون النموذجي وتحدإثها ،بما في ذلن عن

__________
( )4كان من الملرر علد المؤتمر الرابع عشر في تيوتو ،التابان ،في الاترة من  20لى  27اتسان/أبريا  ،2020ولمن اط ار ل و ا

العالمتح الناجمح عن جاعحح توفيد ، 19-وتالن بعه العواما ذام الللح ،قررم الممعتح العامح رجاا علد المؤتمر (ملرر الممعتح

العامح  .) 550/74وفي وقت عداأل هاا التلرير ،تاات المشاورام جاريح بين الممتب المعني بالمخدرام والمريمح والبلد المبتف،

بالتعاون الوثيو مع لمنح منع المريمح والعدالح المناعتح ،التي تبالع بدور الهيئح التحبيريح للمؤتمر ،من أجا تحدإد موعد جدإد لعلد
المؤتمر واالتاا على ذلن الموعد.
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اريو التفكد من تبمين اللااون النموذجي أحماما بشفن األأللح ا لمترواتح والل حتام ا جراعتح ال زمح لحا

تلن األأللح وجمعها وتعاأللها ،لتمون بمثابح رشـ ــاألام للدول األعبـ ــاا الراضعح في و ـ ــع أار تشـ ـريعتح جدإدة أو
تحدإث أارها التشريعتح اللاعمح.

خامسا -دعم عمل الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي
ألف -المداولت داخل الفريق العامل
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عـل ـ ـ ــد االجـ ـتم ـ ـ ــا الـع ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر لـلـاـريـو الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــا الـمـعـنـي ب ـ ـ ــالـ ـتع ـ ـ ــاون ال ـ ـ ــدولـي فـي  16تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـن األول/

تعتر

س ـ ـ ــبيا تعميا عملتح تس ـ ـ ــلتم المالوبين ،بما في ذلن معالمح المس ـ ـ ــاعا المتعللح بالل ـ ـ ــحح واألمان والمس ـ ـ ــاعا

أكتوبر  ،2018بـالتزامن مع ألورة المؤتمر التـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـح .وخ ل ذلـن االجتمـا  ،اطر الاريو العـامـا في التحـديـام التي
األخره المتل ــلح بحلو ا اس ــان ،وتالن اس ــتراتتمتام التلا ــي التي يس ــتالها المدعى عليهم لتفخير البت في الب
التسـلتم .وأثناا المداوالم ،شـدأل المتملمون على أهمتح جراا مشـاورام بين السـلاام والممارسـين من أجا تعميا عملتح

التسـ ــلتم .وأبرزوا أيبـ ــا فاعدة المشـ ــاورام مير الرسـ ــمتح توسـ ــيلح لتعاألل المعلومام بشـ ــفن المتالعام والمعاإير اللااواتح

وبشـفن جوااب محدألة من عملتام التسـلتم ،مثا ثعام هويح الشـخا المالو  ،وتوسـيلح لتوفير التفكيدام والبـمااام

بشفن معاملح الشخا المالو بعد تسلتمه (الوثتلح .)CTOC/COP/WG.3/2018/6
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وأقر مؤتمر األا ارف ،في ألورته التاس ــعح المعلوألة في تش ـرين األول/أكتوبر  ،2018س ــلس ــلح من التوص ــتام
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وألعا المؤتمر ،عند قرارب حده التوصـ ـ ـ ـ ـ ــتام التي اعتمدها الاريو العاما في ألورته الثامنح ،الدول األاراف

التي اعتمدها الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي في اجتماعاته الثامن والتاسع والعاشر.

التي لم تمن قـد عـدلـت تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـاتهـا على النحو المالو بعـد لى أن تنطر في تعـدإـا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـاتهـا بحيـث تحـدأل قواعـد

وا ـحح للبول األأللح في المحاكم وشـرو /اللموا لى أسـاليب التحر الخاصـح لمراعاتها وتابتلها في حاالم الحلـول
على أأللح ثعاتتح لمترواتح في الخارج ،وأن تنل  ،عند االقتب ــاا ،جراااتها اللاعمح بش ــفن تعاألل المس ــاعدة اللااواتح من

أجا مواامتها مع العام الحلول على األأللح ا لمترواتح وأساليب التعاما مع تلن األأللح.
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وتان مو ـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ــاليب التحر الخاصـ ـ ـ ــح وملبولتح األأللح المسـ ـ ـ ــتمدة منها في المحاكم أحد بنوأل جدول

األعمـال التي اطر فيهـا الاريو العـامـا المعني بـالتعـاون الـدولي في اجتمـاعـه الحـاأل عش ـ ـ ـ ـ ـ ــر المعلوأل إومي  7و8

تموز /إولتـه  .2020وتـااـت هـاب هي المرة األولى التي إتار فيهـا الاريو العـامـا على مـده تـاريخـه الممتـد اوال
أربعح عشـ ـ ــر عاما لى مناقشـ ـ ــح هاب المسـ ـ ــفلح ،حيث رتز على تنايا الماألة  20من اتاامتح المريمح المنطمح وتناول

موا ـتع من قبيا الدروا المسـتااألة من اسـتخدام أسـاليب التحر الخاصـح في التحليو في قبـايا المريمح المنطمح

عبر الوانتح ،والممارسـ ــام الميدة المتعللح بإألارة أسـ ــاليب التحر الخاصـ ــح في سـ ــتا التحليو في قبـ ــايا المريمح
المنطمح عبر الوانتح على احو ال يخا بحلو وحريام المشـ ــتعه فيهم واألاراف الثالثح ،والبـ ــمااام األكثر فعالتح
واألش ـ ــتع اس ـ ــتخداما لمواجهح س ـ ــااة اس ـ ــتا ل أس ـ ــاليب التحر الخاص ـ ــح في س ـ ــتا قب ـ ــايا المريمح المنطمح عبر
الوانتح ،والممارسـ ـ ـ ــام الميدة في ممال

ـ ـ ـ ــمان ملبولتح األأللح في قبـ ـ ـ ــايا المريمح المنطمح عبر الوانتح ،عندما

تممع هاب األأللح باستخدام أساليب التحر الخاصح في واليام قباعتح أخره.
-54

وشـهد الاريو العاما للمرة األولى أيبـا مناقشـح مو ـو التحقتلام المشـترتح .وتمحورم المناقشـح التي

أجراها الاريو العاما في اجتماعه الحاأل عش ـ ــر بش ـ ــفن هاا المو ـ ــو حول ا اار الدولي المتعلو بالتحقتلام

المش ــترتح الرامتح لى ممافحح المريمح المنطمح عبر الوانتح ،بما يش ــما ،على س ــبيا المثال ال الحل ــر ،اتاامتح
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المريمح المنطمح والماألة المعنتح منها وهي الماألة  ،19وتالن الموااب اللااواتح والعملتح المتلـ ـ ـ ــلح بالن ا اار
الدولي ،باتح التممين من مواصلح الحوار بشفن الممارسام الميدة والتحديام الماروحح في هاا الممال.

()5

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

أثناا اجتما الخبراا الحمومي الدولي الثامن الماتوح المشــارتح لتعزيز التعاون الدولي في اار اتاامتح

-55

األمم المتحدة لممافحح الاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاأل ،المعلوأل في فيينا في  31أيار/ماإو  ،2019قدمت األمااح ،في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى منها

لتعزيز أوجــه التــوزر وتعــاألل المعلومــام والخبرام الانتــح ،لمحــح عــامــح عن النتــاعد العــارزة للمــداوالم التي أج ارهــا

الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي في اجتماعه العاشر.
وعلب تلديم هاا العر

-56

ا يب ـ ــاحي ،أكد عدة متملمين وجوأل أوجه ترابم بين موا ـ ــتع معينح إناقش ـ ــها تا

من الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي واجتما الخبراا ،مثا مو ــو التعاون الدولي ،تما ش ــدألوا في الوقت ااس ــه
على

ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تمنـب ازألواجتـح المهوأل .واقترح عدأل من المتملمين ممـااتـح الربم بل ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أوثو بين اجتمـاعام فريو

الخبراا الملبلـح واجتمـاعـام الاريو العـامـا المعني بـالتعـاون الـدولي والاريو العـامـا الحمومي الـدولي الماتوح العب ـ ـ ـ ـ ـ ــويـح

المعني باس ـ ــترألاأل الموجوألام .وذترم حده المتملمام أاه إنعاي النطر بعنايح في التنطتم الزمني الجتماعام الخبراا

الملبلح ،بس ـ ـ ـ ــبب محدوأليح الموارأل والتداخا المحتما بين الموا ـ ـ ـ ــتع ،في حين أش ـ ـ ـ ــار عدة متملمين آخرين لى وجوأل
اخت فام مهمح بين اتاامتح المريمح المنطمح واتاامتح ممافحح الاس ـ ـ ــاأل ،وإلى الحاجح لتخل ـ ـ ــتا وقت جراا مداوالم

مناللح بالنطر لى المساعا التي تنارأل بها تا اتاامتح (الوثتلح .)CAC/COSP/EG.1/2019/4

جيم -الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي وآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة
والبروتوكولت الملحقة بها

-57

ال إهدف هاا اللســم لى حلــر األاشــاح المبــالع بها منا ااعلاأل الدورة التاســعح لمؤتمر األاراف في

ممال التعاون الدولي في المساعا المناعتح ،با يمسد اهما استشرافتا إتالع لى الدور الا ستبالع به الاريو
العاما المعني بالتعاون الدولي في المس ـ ـ ــتلبا

ـ ـ ــمن اار آلتح اس ـ ـ ــتع ار

المريمح المنطمح عبر الوانتح والبروتوتوالم الملحلح بها.

-58

وتمدر ا شـ ـ ــارة لى أن مؤتمر األاراف ،في ق اررب  1/9المعتمد في ألورته التاسـ ـ ــعح المعلوألة في تش ـ ـ ـرين

األول/أكتوبر  ،2018أاش ـ ـ ــف آلتح اس ـ ـ ــتع ار
الماتورر وقرر ا

التنايار واعتمد جرااام وقواعد تش ـ ـ ــايا ا لتح ،التي ترأل مرفلح باللرار

المرحلح التحبــيريح لعملتح االســتع ار

السنوام المتبمنح في التاإيا المرفو با جرااام واللواعد.
-59

تنايا اتاامتح األمم المتحدة لممافحح

وفلا للممموعام الموا ــتعتح وخاح العما المتعدألة

وتتوخى ا جرااام واللواعـد أن تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالع األفرقـح العـاملـح التـابعـح للمؤتمر ،بمـا في ذلـن الاريو العـامـا

المعني بالتعاون الدولي ،بدور هام في ا لتح .ووفلا للالرة  12من ا جرااام واللواعد ،تدرج هاب المس ـ ـ ـ ـ ـ ــفلح تبند
في جداول أعمال المؤتمر وأفرقته العاملح ،بما إتوافو مع مماالم خبراتهم الانتح وألون المسـ ـ ـ ــاا بالواليح اللاعمح
لما منهم .وبا

ـ ـ ـ ـ ــافح لى ذلن ،فعاتح التفكد من أن بملدور األفرقح العاملح أن تس ـ ـ ـ ـ ــهم في ا لتح وأن تناا في

__________
( )5يممن االا

على ورقتي المعلومام األساستح اللتين أعدتهما األمااح بشفن تا من البندإن المو وعيين من جدول األعمال

(أساليب التحر الخاصح والتحقتلام المشترتح) ،لى جااب تلرير االجتما الحاأل عشر للاريو العاما المعني بالتعاون الدولي،

في الموقع الشعمي للممتب عبر الرابمق .www.unodc.org/
V.20-03483

15/17

CTOC/COP/2020/6

ااس الوقت والياتها اللاعمح أيب ـ ـ ـ ــا ،ال إنعاي أل فريو عاما أن يخل ـ ـ ـ ــا أكثر من بند واحد من بنوأل جدول

أعماله في تا ألورة للمساعا المتللح بسير عملتح االستع ار
-60

.

وع وة على ذل ــن ،ووفل ــا للالرة  43من ا جرااام واللواع ــد ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تمره المن ــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام المتعلل ــح

باالسـ ـ ـ ــتع ار ـ ـ ـ ــام اللاريح في اار األفرقح العاملح ذام اللـ ـ ـ ــلح .وتتاح ل فرقح العاملح اتاعد االسـ ـ ـ ــتع ار ـ ـ ـ ـ ام

اللاريح ،التي تتمثا في قواعم م حطام تش ـ ـ ــير لى أ ثارام وتحديام في تنايا األحمام المس ـ ـ ــتعر ـ ـ ــح ،وإلى
أفبـ ــا الممارسـ ــام واالقتراحام وأ احتتاجام مسـ ــتعااح من المسـ ــاعدة التلنتح من أجا تحسـ ــين تنايا االتاامتام

والبروتوتوالم الملحلح بها ،وذلن في ش ـ ـ ــما ورقح اجتما  ،ما لم تلرر الدولح الارف المس ـ ـ ــتعر ـ ـ ــح ،في بعه
الحاالم االس ـ ــتثناعتح ،ا بلاا على س ـ ـريح بعه أجزاا قاعمح الم حطام .ويترجم ملخا قاعمح الم حطام لى

لاام األمم المتحدة الرسمتح الست ويتاح للمؤتمر وأفرقته العاملح (الالرة  38من ا جرااام واللواعد).
-61

وبا

ـ ـ ــافح لى ذلن ،وفتما إتعلو بإجرااام المتابعح بعد االسـ ـ ــتع ار ـ ـ ــام اللاريح ،إنعاي أن تسـ ـ ــتايد

أفرقــح المؤتمر العــاملــح من قواعم الم حطــام في عــداأل ألوراتهــا ،وأن تــفخــاهــا بعين االعتعــار عنــدمــا تلترح على

المؤتمر توصتام عامح االااعا (الالرة  43من ا جرااام واللواعد).
-62

وباتح تشـ ــمتع التواصـ ــا المثمر مع المهام المعنتح ،بما يشـ ــما المنطمام مير الحمومتح ،ووفلا للالرة

( 3ج) من الماألة  32من االتاامتح ،تمر األفرقح العاملح حوا ار بناا حول عملتح االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ار

المللحح المعنيين ،بما يشما المنطمام مير الحمومتح (الالرة  53من ا جرااام واللواعد).

-63

مع أص ـ ـ ـ ـ ـ ــحا

وس ــتمون الممموعح الموا ــتعتح التي تش ــما التعاون الدولي والمس ــاعدة اللااواتح المتعاأللح والمل ــاألرة هي

محور ترتيز الاريو العـامـا المعني بـالتعـاون الـدولي في اـار الـدور الـا يب ـ ـ ـ ـ ـ ــالع بـه بـاعتعـارب أحـد رتـاعز آلتـح
التنايا ،تما هو مبين أع ب ،وسـ ـ ــوف تخبـ ـ ــع هاب الممموعح الموا ـ ـ ــتعتح ل سـ ـ ــتع ار

اسـ ـ ــتع ار

 ،باالقتران مع

المسـ ــاعا المتعللح بالتمريم ،في السـ ــنتين الثالثح والرابعح من خاح العما المتعدألة السـ ــنوام لتشـ ــايا ا لتح.

()6

وهناك

مس ــاعا أخره تمس بموااب من مو ــو التعاون الدولي في المس ــاعا المناعتح ،مثا التحقتلام المش ــترتح وأس ــاليب

التحر الخاصـح والتعاون في ممال اااذ اللااون ،سـوف تتناولها ا لتح

ـمن الممموعح الموا ـتعتح المتعللح بإاااذ

اللااون والنطام اللباعي ،وذلن في السنوام من السابعح لى العاشرة من خاح العما المتعدألة السنوام.

سادسا -الستنتاجات والتوصيات
-64

واصا الممتب ،بلاته ِّ
القتم على تنايا اتاامتح المريمح المنطمح ،ألعم الدول األاراف في جهوألها الرامتح

لى تنايا األحمام المتعللح بالتعاون الدولي من االتاامتح تناياا فعاال .وفي هاا الل ـ ـ ـ ـ ــدأل ،س ـ ـ ـ ـ ــعى الممتب لى إ ا

األولويح لترجمح التوجهام الس ـ ـ ـ ــتاس ـ ـ ـ ــاتتح التي حدألها المؤتمر في هاا الممال لى ممارس ـ ـ ـ ــام عملتح ،بما في ذلن

على وجه الخلـو  ،التوجهام السـتاسـاتتح المتبـمنح في التوصـتام التي اعتمدها الاريو العاما المعني بالتعاون
الدولي في اجتماعاته الثامن والتاسع والعاشر ،حسعما أقرها مؤتمر األاراف في ق اررب .3/9

-65

وباتح السـ ــعي لى ألخال مزيد من التحسـ ــينام وتحليو اتاعد أفبـ ــا في هاا الممال الحاسـ ــم األهمتح،

لعا المؤتمر إوأل القتام بما إليق
(أ)

أن إواص ــا تش ــمتع الدول األاراف على أن تتوس ــع لى أقل ــى حد مممن ،بما إتماش ــى مع

أارها اللااواتح الوانتح ،في اس ــتخدام اتاامتح المريمح المنطمح وفلا للتوص ــتام ذام الل ــلح اللـ ـ األرة عن الاريو

__________
( )6قرار مؤتمر األاراف  ،1/9التاإيا.
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العاما المعني بالتعاون الدولي ،حســعما أقرها المؤتمر.

()7

وســوف تابــي هاب الممارســح لى عداأل اســخح محدثح

من خ ص ـ ــح اللب ـ ــايا المحدألة التي اس ـ ــتخدمت فيها االتاامتح تفس ـ ــاا قااواي للتعاون الدولي ،وهو ما يممن أن
إؤأل أيبا لى توستع ااا المعلومام المتاحح بالاعا في بوابح "شيرلوك" ،رهنا بتوافر الموارألر
( )

أن يشـ ـ ـ ــمع الدول على توفير التمويا على أسـ ـ ـ ــاا منتطم ومسـ ـ ـ ــتدام للمسـ ـ ـ ــاعدة التلنتح التي

إ ا اهتمام خا

للتحديام المس ـ ـ ـ ــتمدة التي ارحتها جاعحح توفيد 19-والتي قد يمون لها تفثير ألاعم في عما

يلدمها الممتب من أجا بناا اللدرام في ممال التعاون الدولي في المسـ ـ ـ ــاعا المناعتحر وفي هاا اللـ ـ ـ ــدأل ،إنعاي
السلاام المرتزيح وميرها من السلاام المختلح المعنتح بالتعاون الدولي في المساعا المناعتحر
(ج)

أن يش ـ ـ ــمع الدول والممتب المعني بالمخدرام والمريمح وس ـ ـ ــاعر ملدمي المس ـ ـ ــاعدة التلنتح على

س ـ ـ ين أاش ـ ــاح التدريب والمس ـ ــاعدة التلنتح المل ـ ــممح خل ـ ــتل ـ ــا لااعدة الس ـ ــلاام المرتزيح وميرها من
مواص ـ ــلح تح ـ

السلاام المختلح المعنتح بالتعاون الدولي في المساعا المناعتح ،مع الترتيز خلوصا على ألعم اللدرام من أجا
زياألة الاعالتح في تنايا األحمام ذام اللـلح من االتاامتح على اللـعيد الواني ،وأن يشـمع تلن المهام أيبـا على

أن تمر  ،في سـ ـ ـ ــتا ا ـ ـ ـ ــا عها بما تلدم ،تليتما من حيث القتمح العملتح والتفثير للمعاألرام المدإدة المتخاة في
ممال التدريب واشـ ــر المعارف

ـ ــمن التدابير الرامتح لى التخاتف من التحديام التي تارحها جاعحح توفيد،19-

بما في ذلن استخدام الحللام الدراستح الشعمتح والتعلم ا لمترواي والبث الشعمي لتدريب الممارسينر
(أل)

أن إواص ـ ــا اس ـ ــتمش ـ ــاف الس ـ ــبا العملتح لتتس ـ ــير التااعا بين الس ـ ــلاام المرتزيح عن اريو

التواصـ ــا الشـ ــخلـ ــي ،وتشـ ــمتع الدول على توفير التمويا لالن ،من خ ل علد اجتماعام منتطمح لممثلي تلن

الس ــلاام من أجا مناقش ــح المس ــاعا التي تحطى باالهتمام المش ــترك ،وفلا للتوص ــتام ذام الل ــلح التي اعتمدها
الاريو العاما المعني بالتعاون الدولي ،حسـعما أقرها المؤتمر،

()8

وأن إواصـا أيبـا ،في السـتا ااسـه وللمبررام

ذاتها ،اس ــتمش ــاف الس ــبا والوس ــاعا العملتح لتوفير الدعم المالي لعلد اجتماعام منتطمح لممثلي ش ــعمام التعاون

اللباعي ا قلتمتح ،ول
(هـ)

ا

بتنطتم تلن االجتماعامر

()9

أن إواص ــا أل ارس ــح الس ــبا والوس ــاعا العملتح التي تماا اس ــتمرار مش ــارتح الممارس ــين العاملين لده

الس ــلاام المرتزيح التابعح للدول األاراف ،وتالن مش ــارتح ممثلي ش ــعمام التعاون اللب ــاعي ا قلتمتح ،بنس ــعح مرتاعح
في االجتماعام ذام الل ــلح التي يعلدها المؤتمر وفريله العاما المعني بالتعاون الدولي ،وفلا للتوص ــتام ذام الل ــلح

التي قـدمهـا الاريو العـامـا وأقرهـا المؤتمرر

()10

وأن ِّ
يقتم ،في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـا ا ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـه بـالـن ،القتمـح العملتـح الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام

تمنولوجتام االتلال الحدإثح وتفثيرها في تتسير مشارتح أولئن الخبراا على أوسع ااا مممن ،متى تان ذلن مناسعا

و ـروريا وباالقتران مع الحبـور الشـخلـي في الموقع ،وفلا للنطام الداخلي لمؤتمر األاراف وهيئاته الارعتح ،وأيبـا
بمراعاة اللدرام الحالتح المتوفرة للدول األعباا فتما يخا تاحح حبور االجتماعام عن بعد.

__________
( )7ترأل أحدث التوصتام في قرار المؤتمر  ،3/9المرفلام األول (الالرة الارعتح (أ)) ،والثااي (الالرة الارعتح (أل)) ،والثالث (الالرة الارعتح (.))/
( )8ااطر قرار المؤتمر  ،1/8الالرة .11
( )9ااطر قرار المؤتمر  ،3/9المرفو األول ،الالرة الارعتح (.)/
( )10ااطر قرار المؤتمر  ،1/8الالرتين  17و ،18وقرار المؤتمر  ،3/9المرفو األول ،الالرة الارعتح (ز) ،والمرفو الثالث ،الالرة الارعتح (هـ).
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