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 الدورة العاشرة
 2020تشرين األول/أكتوبر  16-12فيينا، 
 من جدول األعمال المؤقَّت* 5البند 

    المساعدة التقنية
 المتحدة لمكافحة تقديم المساعدة التقنية إلى الدول في تنفيذ اتفاقية األمم    

 عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها  الجريمة المنظمة 
  

   تقرير األمانة  
 مقدمة  - أوال  

، 8/4 عبر الوطنية في قراره  الجريمة المنظمة  الحظ مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة -1
عبر  الجريمـة المنظمـة اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـةالمعنون "تنفيـ  األحكـاا المتعة ـة مـالمةـــــــــــــــاعـدة الت نيـة من 

المةــــــــــاعدة الت نية سي جن  أعــــــــــاعــــــــــي من العمح ال ل عنــــــــــ ة  م  مكت  األمم المتحدة المعني  أنالوطنية"،  
ـمالمدـدراو والجريمـة مالمكتـ   من أجـح مةــــــــــــــاعـدة الـدول عةر تنفيـ  االتفـاقيـة والبروتو والو المةح ـة   ـا تنفيـ ا   

 حَّ  مالعمح ال ل عن ة  م  فريق الدبرا  الحكوميين العامح المعني مالمةاعدة الت نية.فعَّاال ، ور 

تناول وتوّفر  رامج المكت  العالمية واإلقةيمية والُ  رية المةـــــــــاعدة الت نية لةدول األعنـــــــــا  من   ل  -2
ــتدامة لعاا  ــ  لد ة التنمية المةــــــ ــمن اإلطار األوعــــــ ــكال الجريمة المنظمة ولــــــ ــعة من أرــــــ . 2030طائفة واعــــــ

س ه البرامج الجريمة المنظمة والد يرة، وغةــــــــح األموال، واالتجار ماألرــــــــدار، وت ري  الم اجرين،  وتشــــــــمح
ــيبرا ية، والجرائم ال حرية، ــةحة النارية، والجرائم الةـــــــــــ البرية والغاماو. ماألحيا  والجرائم المتعة ة  واالتجار ماألعـــــــــــ

ت دا المةـــــــاعدة الت نية الم ارـــــــرة لةدول في تنفي  االتفاقية والبروتو والو المةح ة   ا. وأ شـــــــ ة المةـــــــاعدة  وسي
 10، وال عــــــــــــــيمـا تح يق ال ـدف  2030الت نـية التي عنــــــــــــــ ة    ـا المكـت  تمنــــــــــــــي ـقدمـا  حو تنفـي    ـة عـاا 

محمـاـعة النظم اإلعكولوجيـة البرـية وترميم ـا   15داا المةــــــــــــــاواة فا ـح البةـدان وهيمـا  ين ـا ، وال ـدف من ا عـ  مالحـد
وتعنين اعتددام ا عةر  حو مةتداا، وإفارة الغاماو عةر  حو مةتداا ومكافحة التصحر ووقف تدسور األرالي 

مة مجتمعاو مةـــــالمة ال ُش مَّ  مالتشـــــجي  عةر  قا 16وعكس مةـــــاره، ووقف ف دان التنوي البيولوجي ، وال دف  
في ا أحد من أجح تح يق التنمية المةــــتدامة، وإتاحة  مكا ية واــــول الجمي   لر العدالة، وبنا  مؤعــــةــــاو فعالة 

 و العة لةمةا لة ورامةة لةجمي  عةر جمي  المةتوياو .
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ذاو الصــةة ماالتفاقية وفي س ا الت رير، ع دا المكت  لةدول األعنــا  لمحة عامة عن البرامج العالمية  -3
تشـــــــــــــرين   19 لر  15والبروتو والو المةح ة   ا، التي ُ فِّ و من  فورة المؤتمر التاعـــــــــــــعة المع وفة في فيينا من 

م أ شــ ة المةــاعدة الت نية المشــمولة مالت رير  لر أ شــ ة تنّف  االتفاقية، وأ شــ ة تنّف   2018األول/أكتوبر  . وُت ةــَّ
 ، وأ رى تتعةق مالجرائم الد يرة.البروتو والو المةح ة   ا

  
المساعدة التقنية في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  -ثانيا 

 الوطنية عبر 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -ألف 

في فورت  التاعــعة،  9/1اعتماف ال رار  معد عشــر عــنواو من الج وف الد،وبة، أ شــت المؤتمر، من   ل   -4
ــتعراي تنفي  االتفاقية والبروتو والو المةح ة   ا، تمول من   ل توليفة من الموارف ال ائمة والتبرعاو.   آلية العـــ

عبر الوطنية  الجريمة المنظمة  وقد أُعد البر امج العالمي لدعم آلية اعتعراي تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
ــ ار/فبراشر والبر  ــاريا حتر   اعة    2019وتو والو المةح ة   ا، ال ل ُأطةق في رــ ــميم  حاليا  لي  ر عــ ويجرل تصــ
عاما    12، من أجح فعم التشــغيح الةــةس ل،لية، ويشــمح عمةية اعــتعراي ع وا   ا األقران وتةــتمر 2030عاا 

ةـــــؤول عن ت وير وتع د األفواو وإرـــــراو الدول األطراف وغيرسا من أاـــــحا  المصـــــةحة. والبر امج العالمي م
الرئيةـية التي عـتةـتددا أءنا  عمةية االعـتعراي، و صـواـا قاعدة  يا او  لةترو ية عـتةون مماامة أفاة االتصـال 
الرئيةــية  ين الج او الفاعةة المشــار ة في االعــتعراي، وعــتةــتنــيا اعــتبيا او الت ييم ال اتي المةــتددمة في 

جـدشـدة آمنـة تتعةق  بوامـة الموارف اإللةترو يـة وال وا ين المتعة ـة   مي ـةي  جرا  االعــــــــــــــتعرالـــــــــــــــاو ال  ريـة، وس
مالجريمة م وامة "رــيرلوو" .  ما عــيدعم البر امج الدبرا  الوطنيين في  عداف قائمة الم حظاو أءنا  االعــتعراي 

 ة االحتياجاو من  وعــــــــييةــــــــر ت افل الممارعــــــــاو الجيدة والتحدعاو والحةول. وع وة عةر ذل ، عــــــــيدعم اعــــــــت ا
المةـاعدة الت نية، مما عـيةـاعد  رامج المكت  ذاو الصـةة عةر االلـ  ي مت شـ ة مدصـصـة لةمةـاعدة الت نية  
وبنا  ال دراو. وعوف ععنز تشغيح اآللية  درجة  بيرة تنفي  االتفاقية والبروتو والو الا ءة المةح ة   ا، وعية م 

 الية.في من  الجريمة المنظمة ومكافحت ا مفع

وقد  نــــ  البر امج العالمي لدعم عمح مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   - 5
 طار س ا  . وفي 2020، وعـــــــــــيةـــــــــــتةمح في عاا 2019عبر الوطنية، ال ل ولـــــــــــع  المكت ، لةت ييم في أوا ر عاا 

فولة. ويجرل ولــ   ر امج    190الدول األطراف في ا  البر امج، ح  ت االتفاقية ا نــماما  رــ   عالمي، حيغ  ةد عدف 
. ويتماح سدف البر امج الجدشد في فعم الدول في تنفي  االتفاقية  2020جدشد عــــــــــيدةف البر امج الحالي في   اعة عاا 

 ل  ا الغري، عـيةـعر البر امج الجدشد  من   ل التر ين عةر الم حظاو المنبا ة عن آلية اعـتعراي التنفي . وتحيي ا 
 لر تح يق  تيجتين مترام تين. أوال، عـــــيدعم الدول في اعتماف التدا ير التشـــــري ية وغيرسا من التدا ير ذاو الصـــــةة من  
ــيدعم الدول في ولــــــــــ  وتنفي        أجح تنفي  االتفاقية، م  التر ين عةر الم حظاو المنبا ة عن اآللية. وءا يا، عــــــــ

لةجريمة المنظمة عبر الوطنية عةر الصــــعيدشن الوطني واإلقةيمي.   واعــــتراتيجياو قائمة عةر األفلة من أجح التصــــدل 
وعـــــــتنف   ةتا النتيجتين من   ل أرب  اعـــــــتراتيجياو رئيةـــــــية سيع ت وير و شـــــــر المعرفة عن الجريمة المنظمة عبر 

رين   الوطنية من   ل  وامة رـيرلوو  تنمية ال دراو لدى عـة او الدولة ال رف ذاو الصـةة وأاـحا  المصـةحة اآل  
ت وير أفواو لدعم تدا ير التصدل لةجريمة المنظمة عبر الوطنية  الدعوة  لر زيافة الوعي وت وير ر كاو الممارعين  

 المنظمة.  ال شن شتصدون لةجريمة 

" التي عمكن لةجم ور وعــــــيوااــــــح المكت ، من   ل البر امج العالمي الجدشد، ت وير  وامة "رــــــيرلوو -6
. وتجم   وامة رــــــــيرلوو في مكان واحد قواعد sherloc.unodc.orgاالط ي عةي ا مجا ا في الموق  الشــــــــ كي 

ــتراتيجياو الوطنية واإلقةيمية وا ــائية واالعــــــــ لمعاسداو والبيا او   يا او  ااــــــــــة مالتشــــــــــريعاو والةــــــــــوا ق ال نــــــــ

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/?lng=ar
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 وعا    15الببةيوغراهية المتعة ة مالجريمة المنظمة واإلرسا . وباتت الموارف التي تةـتنـيف ا  وَّامة "رـيرلوو" تغ ي 
ــح  ــاف، والتنوير، واالتجار مالمددراو، وغةـ ــار ة في جماعة  جرامية منظمة، والفةـ من الجرائم، وسي تحدشدا  المشـ

ــير العدالة ــنة والجرائم ال حرية، وت ري  الم اجرين، واالتجار األموال، وإعاقة عــــــ ــيبرا ية، وال راــــــ ، والجريمة الةــــــ
البرية مممـا في ذل  الغـاماو ومصــــــــــــــائد  ماألحـيا  ماألرــــــــــــــدـار، واالتجـار مالممتةةـاو الاـ اهـية، والجرائم المتعةـ ة 

ــةحة النارية، واإلر  ــماو ، والمنتجاو ال بية المنيَّفة، واالتجار ماألعــــــ سا . ويمكن ال حغ في المواف المتاحة األعــــــ
عةر  وامة رـــيرلوو حةـــ  الةةمة الرئيةـــية، والبةد، و وي الجريمة والمةـــائح الشـــامةة. ويمكن الواـــول  لر  وامة  
ــفح ا  ةغاو  ــتددمين تصــــ ــت، وسي تدمج أفاة لةترجمة تتي  لةمةــــ ــيرلوو مكح لغة من لغاو األمم المتحدة الةــــ رــــ

ــا   أ رى. وتةـــتنـــيا  وامة رـــيرلوو ــةة م يدة وفلي  تشـــري يا لتنفي    أعنـ فلي  لةةـــة او الوطنية المدتصـــة  واـ
زائر. ويتي  الموق  الشــ كي لةمةــتددمين فراــة مح   338  000 ، زار  وامة رــيرلوو2019االتفاقية. وفي عاا 

ــا ، وقد أرــــــار   ــت صــــ لصــــــعيد في المائة من المجيبين  لر أ  م ععتبرون  وامة رــــــيرلوو مورفا رائدا عةر ا 78اعــــ
في المائة من م  لر   80الدولي هيما شتعةق مالمواف ال ا و ية الدااــة مالجريمة المنظمة واإلرسا ، في حين أرــار 

 أن البوامة تحتول عةر معةوماو وموارف  ا وا عيجدون اعوباو في العاور عةي ا.

ــا  عةر من  ومكافحة الجر  - 7   س ه  يمة المنظمة والد يرة ويدعم البر امج العالمي لتعنين قدراو الدول األعنـــــــــــ
الدول في المجاالو األعـاعـية والشـامةة لعدة ق اعاو وتجري  م افراو جدشدة. فعةر عـبيح الماال، هيما شتعةق ممةـتلة 
المنتجاو ال بية المنورة، أعد البر امج، مالتعاون م  قةــــــــم فعم المؤتمراو، فلي  لةممارعــــــــاو التشــــــــري ية الجيدة هيما  

-Combating falsified medical productنتجــاو ال بيــة، عنوا ــ  شتعةق ممكــافحــة الجرائم المتعة ــة  تنوير الم 

related crime: a guide to good legislative practices  وباإللـــافة  لر ذل ، ف و أحد البرامج المشـــار ة .
واـــــــف   في  ر امج المةـــــــاعدة عةر   فاذ ال ا ون لةحد من  زالة الغاماو المدارية ال ل عمتد لا ، عـــــــنواو، وال ل شرف 

 أف اه.   29ك ل  في الف رة 

وولـــ  البر امج العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة والد يرة التعاون الدولي في اـــميم أ شـــ ت  وفعم  -8
ــ ر وجنو   ــيا الوعـ ــائي آلعـ ــ كة التعاون ال نـ ــائيع رـ ــال اإلقةيمية المعنية مالتعاون ال نـ ــ كاو ج او االتصـ رـ

ة ال حيراو الةبرى، ورـ كة غر  أفريييا لةةـة او المر نية والمدعين  ال وقاز، ورـ كة التعاون ال نـائي في من  
العامين المعنية ممكافحة الجريمة المنظمة.  ما قدا الدعم لشـ كة جدشدة في جنو  رـرآ آعـيا، سي رـ كة العدالة 

ليشــــــتي، جم ورية الو -في جنو  رــــــرآ آعــــــيا التي تنــــــم ءما ي فول سيع  رو ي فار الةــــــ ا، تاشةند، وتيمور
الدعم راطية الشــعبية، عــنغافورة، فييت  اا،  مبوفعا، ميا مار. والشــ كة الجدشدة مفتوحة أماا  ةدان أ رى، وعــتنف  
ــف  وعـــــي ا  ين ج او الواـــــح  ــيا. ويعمح البر امج العالمي  واـــ مالتعاون م  أما ة رام ة أمم جنو  رـــــرآ آعـــ

ويؤفل فور ج او االتصــــــال المةــــــؤولون  والشــــــ كاو والةــــــة او المدتصــــــة التي ربما ال تنتمي  لر رــــــ كة ما.
 الرعميون عن معالجة طة او ت افل المةاعدة ال ا و ية.

وتةــاعد الشــ كاو في االتصــال مالةــة او المدتصــة، وتيةــر ع د االجتماعاو الانائية وت دا النصــ  مشــتن  - 9
أكار الجرائم رــــيوعا في س ه  اــــياغة طة او ت افل المةــــاعدة ال ا و ية. واالتجار ماألرــــدار وت ري  الم اجرين سما 

-unodc، أ شــت البر امج العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة والد يرة عنوان  ريد  لةترو ي م 2018ال ة او. وفي عاا 

mla.facilitators@un.org عمكن لةمةـــــــؤولين المتذون ل م   ل  اعـــــــتددام  ل ة  معةوماو االتصـــــــال في والعة  
ــائية أ رى هيما شتعةق م ة  ل  ر قنـ ــِّّ ــاعدة ال ا و ية موسك ا عةـ في عاا طة ا    31، و 2018في عاا طة ا    33ت افل المةـ

ر ع د اجتماعاو ءنائية  ين مةــؤولين من الةــة او المر نية لتاشةند وأوزبكةــتان من أجح مناقشــة قنــاعا 2019  . ويةــِّّ
وأوزبكةـــتان من أجح تحةـــين التعاون  االتجار ماألرـــدار.  ما ع دو اجتماعاو ءنائية  ين مالينيا وتاشةند وبين تر يا 

ــتن االتفاقاو الانائية. وفي  ــائي اإلقةيمي وبد  التفاوي مشــ ــة او  2019عاا  ال نــ ــ كة غر  أفريييا لةةــ ــاعدو رــ ، عــ
ــاـعدة  ــتن تـ افل المةـــــــــــ المر نـية والـمدعين الـعامين المعنـية ممـكافـحة الجريـمة المنظـمة في التـفاوي عةر مـعاـسداو مشـــــــــــ
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بين و  ح الةـجنا   ين  ع اليا ومالي وبين  ع اليا والنيجر. وقد اعـتفاف من أ شـ ة التدري  عةر ال ا و ية وتةـةيم الم ةو 
ممارس. وبالنظر  لر    300التعاون الدولي في المةـــــــائح الجنائية التي ع دو من   ل س ه الشـــــــ كاو ما ال ع ح عن  

عـــــــــــــتانائية التي اتد ت ا الةـــــــــــــة او  ، جمعت معةوماو عن التدا ير اال   19- وفيد مك  أءر جائحة مري فيروس  ورو ا 
 فولــــة في وءي ــــة معنوان  60المر نيــــة من أجــــح التعــــاون الــــدولي في المةــــــــــــــــائــــح الجنــــائيــــة أءنــــا  الجــــائحــــة من 

Communications from central authorities regarding working and emergency measures as a result of 

the health crisis caused by COVID-19 ،  عة ة مر نية.   150وعممت عةر أكار من 
  

 التثقيف -باء 
من أجح تعنين األحكاا المتعة ة مالتاييا في مجال المةـــائح المتصـــةة مالجريمة المنظمة، اعـــتحدءت م افرة  - 10

 ه األفواو التعةيم من أجح العدالة، في  طار البر امج العالمي لتنفي   ع ن الدوحة، عدة أفواو ومواف مبتةرة. وتشمح س 
موج ة ل عــتدداا فا ح الفصــول الدراعــية و ارج ا، وتشــمح األلعا  والةت  المصــورة وأرــرطة الفيدشو المتحر ة   مواف 

 الجام ية التي تغ ي المجاالو التي تشمة ا والعة المكت .  و    الدروس، فن  عن عةةةة من النمائ  

ـــية اال ـتدائـية، شنصــــــــــــــ  التر ين في  طـار مـ افرة التعةيم من أجـح العـداـلة عةر تعنين   - 11 وفي المرحـةة اـلدراعـــــــــــ
ة في  طار  ناسة واالحتراا. وباإللافة  لر ذل ، ُتة م المواف التعةيمية ا وتدريس قَِّيم ماح ت بُّح اآل ر واإل صاف والن  لمعدَّ

ــية ال زمة إلعداف تدا ير  ــاعـــــــ من أجح التصـــــــــدل  قا ةة لةتةييا م افرة التعةيم من أجح العدالة في  نا  الم اراو األعـــــــ
ــمولة مالت رير،   ــ و األ  قية وحة ا. و  ل الفترة المشــــــ ــ و المعنوية أو المعنــــــ ــت ا ة المعنــــــ لإلجراا والعنف واعــــــ

دة أفواو تتناول الجريمة المنظمة والعنف ال ائم عةر  وي الجنس لفائدة ط   المدارس اال تدائية،  ولــــــــعت الم افرة ع 
فيدشو تعةيمية متحر ة و ت  مصــــــورة و تا  مدصــــــ  ل طفال   أف ا مما في ذل  ،   Zorbsم  حنمة "النوربيون" ماح  

ــول  ــتدداا في الفصـ ــورة عمكن ل طفال  و ت  تةوين، و    لةدروس موج ة ل عـ ــية، وأفاة لمبدعي الةت  المصـ الدراعـ
ــمة ا والعة المكت ، وإن  ان  ــ م وعدة ألعا . وتتناول جمي  س ه األفواو مالتحدشد المجاالو التي تشــ ــتددام ا مت فةــ اعــ

 األطفال.  ذل  م  اراو مةي ة، وتجعح المفاهيم التي تت رآ  لي ا في متناول 

ول، اعـــــــــــــتحـدـءت مـ افرة التعةيم من أجـح العـداـلة ووزعـت مواف تعةيمـية عمةـية  وعةر مةـــــــــــــتوى التعةيم الـاا   - 12
وتفاعةية تر ن، في جمةة أمور، عةر الجريمة المنظمة وت ري  الم اجرين واالتجار ماألرــــدار واألعــــةحة النارية.  

فيدشو تعةيمية وأفلة مشـت  ا هيما شتعةق ممدتةف الوالعاو ذاو الصـةة مالجريمة المنظمة. وباإللـافة  أف ا وقد أ تجت 
أ شـــــــةت عـــــــةةـــــــةة الةت   . وبالماح، Enredados لر ذل ، طورو ل  ة لوحية تتعةق ماالتجار ماألرـــــــدار معنوان 

ــورة   ــيرفولو " المصـ ــان عـ ــنة   13وسي موج ة لجم ور من المراس ين ال الغين   " عـ ــا    تعري  عةر األقح. وسي عـ ــصـ قصـ
 تر ن عةر االتجار ماألردار والجريمة المنظمة وغير ذل  من المةائح ذاو الصةة. 

ــراكة  ين المكت  ومنظمة ال  في  طاروع وة عةر ذل ، ولـــــــــــعت م افرة التعةيم من أجح العدالة،  -13 شـــــــــ
ائية والاا وية عشـــــــــم ن تمارين وألعاما وأ شـــــــــ ة أ رى األمم المتحدة لةتربية والعةم والا افة، فليةين لةمدارس اال تد

 تتناول المجاالو التي تشمة ا والعة المكت ، مما في ذل  الجريمة المنظمة.

 لر تعنين التدريس مشــتن ال نــاعا المتعة ة مةــيافة ال ا ون   أعنــا   وت دف م افرة التعةيم من أجح العدالة -14
جامعة في  550أكافعمي و بير وطني من أكار من  600م  أكار من عةر مةــــــــتوى التعةيم العالي. وبالتعاون 

جـام ـية وفلي  تعةيمـيا، تـناوـلت من  ين موالــــــــــــــي  أ رى الجريمـة المنظمـة   مي ـة 117المكـت   أعـدَّ  ـةدا،  114
البرية والجريمة ماألحيا  واالتجار ماألرـــــــــدار وت ري  الم اجرين واالتجار ماألعـــــــــةحة النارية والجرائم المتعة ة 

ة، وسي ت دف  لر تعنين  الةـــــــــــــيبرا ية. وس ه النمائ  متاحة عةر الموق  الشـــــــــــــ كي لم افرة التعةيم من أجح العدال
التدريس مشــتن المجاالو الموالــي ية المتعة ة مةــيافة ال ا ون والجريمة المنظمة في مؤعــةــاو التعةيم العالي في 
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من األكافعميين في حة او عمح لمناقشـــة  700جمي  أ حا  العالم. و  ل الفترة المشـــمولة مالت رير، رـــارو  حو  
  ة مةيافة ال ا ون، مما في ذل  الجريمة المنظمة، في مرحةة التعةيم العالي.كيفية تعنين تدريس المةائح المتعة

  
 غسل عائدات الجرائم -جيم 

وااـــــح البر امج العالمي لمكافحة غةـــــح األموال وعائداو الجريمة وتمويح اإلرسا  التام  لةمكت  مةـــــاعدة  - 15
ــاو وبنا  ال دراو  ــياعــ ــ  الةــ الدول عةر تنفي  االتفاقية. وتتماح م مة البر امج في توفير الريافة العالمية في مجال ولــ

ــاعد البر امج،  وـاـــــــ  ــاعدة  من أجح مكافحة الجريمة المالية. وقد عــــــ ف  من الج او المعروفة والمحترمة الم دمة لةمةــــــ
تنفي   ر امج     ت دعم المشـــــورة والتدري  المصـــــممين حةـــــ  ال ة . واعـــــتمر   2019في عاا  ن بةدا من ال   102الت نية، 

الرئيةـي الدار مالموج ين، حيغ عـاعد مةـتشـار أمريكا الوعـ ر ومن  ة الةاريبي البةدان المةـتفيدة في مجال غةـح  
ــتن الم الد الن دعة الةبيرة. وفي الجنو  األفري ي، وااـــــح  األمو  ال عةر أعـــــاس التجارة، ووفر ل ا التوجي  المةـــــتمر مشـــ

ــتشـــارون في   ــاعد المةـ ــافرة الموجوفاو وإفارت ا، في حين عـ ــتفيدة في مجال مصـ ــاعدة البةدان المةـ البر امج العالمي مةـ
رات ا عةر  جرا  التحيي او المالية. وفي وعـ  وجنو  رـرآ آعـيا البة ان وغر  أفريييا البةدان المةـتفيدة عةر تعنين قد 

وأمريكا ال تينية، ولــــعت  جرا او فعَّالة لمكافحة غةــــح األموال وتمويح اإلرسا ، في حين أن وحداو االعــــتد اراو  
م  التدف او المالية   المالية والو االو المعنية مإ فاذ ال ا ون في ما وا غينيا الجدشدة وبيرو تة ت المةـــــــــــــاعدة في التعامح 

 مالغاماو.  غير المشروعة المتتتية من الجرائم المتعة ة 

ويشـــــمح الجم ور المةـــــت دف من البر امج العالمي والـــــعي التشـــــريعاو والبرلما يين ومو في وحداو  -16
وال جرة  االعـتد اراو المالية ومو في   فاذ ال ا ون والمدعين العامين وقنـاة التح يق وال نـاة ومو في الجمارو

، عحتفح 2020ومو في وحدة مصــــافرة الموجوفاو والج او الفاعةة ذاو الصــــةة في ال  اي الدار. وفي عاا 
البر امج    رى ا   ق  الاا ية والعشـرين، وتتماح ر،ية البر امج في موااـةة ت دعم أحد، مشـورة مصـممة حةـ  

شــــا   ظم قوية وفعالة لمكافحة غةــــح األموال االحتياجاو والتدري  لةدول األعنــــا  من أجح مةــــاعدت ا عةر    
 ومكافحة تمويح المنظوماو اإلرسا ية، وموااةة  ء او أسميت  في الةاحة الدولية.

  
 إنفاذ القوانين -دال 

شــدعم البر ــامج العــالمي لتعنين التعــاون في مجــال التحيي ــاو الجنــائيــة والعــدالــة الجنــائيــة عةر امتــداف   -17
من  30 لر   27و 20 لر   18و 16و 13كريمجةــــــــــت  مشــــــــــكح م ارــــــــــر تنفي  المواف فرو  ت ري  المددراو م

االتفاقية عن طريق تيةير منتدعاو التح يق األقاليمية  وتعنين  جرا او ما معد الن    وتوفير  نا  ال دراو في 
ــةيم المراق    ــالي  التحرل الدااــــــة، مما في ذل  عمةياو التةــــ و   تاج  افل المعارف مشــــــتن عمةيات و مجال أعــــ

التعاون الرعـمي وغير الرعـمي في مجال العدالة الجنائية من   ل رـ كاو م الـاة  عنينوت االتجار مالةو اشين  
 متدصصة في مجال المددراو.

ويـ دا  ر امج "كريمجةــــــــــــــت" المةــــــــــــــاعدة الت نـية  لر الدول األعنــــــــــــــا  ويعنز التعـاون األقاليمي  ين   -18
ــاو العدالة الجنائية من أجح مك ــةـ ــ  تر ينهمؤعـ تحدشدا عةر تعنين التعاون في  افحة االتجار مالمددراو. وينصـ

مجـال العـدالـة الجنـائيـة هيمـا  ين  ةـدان أمريكـا ال تينيـة ومن  ـة الةـاريبي وغر  أفريييـا واالتحـاف األوروبي م يـة 
العتراي. لــــــــــــــمان  جرا  التحيي او في جرائم االتجار مالمددراو عبر الحدوف الوطنية مما شتجاوز أ شــــــــــــــ ة ا

عةـــــــتةنا توفير األفواو وتنمية ال دراو وت دعم المةـــــــاعدة الت نية من أجح تيةـــــــير التعاون هيما  ين الوالعاو  وس ا
 ال نائية في متامعة التحيي او والم ح او ال نائية والمةائح المتصةة معائداو الجريمة.
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لةتح يق في ال نــاعا أسمية حاعــمة في تعنين التعاون   وقد  ا ت لمنتدعاو  ر امج  ريمجةــت األقاليمية -19
ــاـئح الجـنائـية وت ـدعم اـلدعم معـد عمةـياو النــــــــــــــ    لر أج نة   فـاذ ال ـا ون وأج نة النـياـمة   عبر الحـدوف في المةــــــــــــ
ــة اتجاساو  ــؤولين من أجح مناقشــــ ــت" حتر اآلن المةــــ رسا  ر امج "كريمجةــــ ــّ ــ ة التي عةــــ العامة. وجمعت األ شــــ

شين، وفراعــة حاالو محدفة لعمةياو لــ   الةو اشين، وولــ   جرا او لما معد النــ   واالتفاآ االتجار مالةو ا
ــمية إلتاحة  ــال غير رعـــــ ــاعا قناة اتصـــــ ــائية. وتوفر منتدعاو التح يق في ال نـــــ عةي ا م ية فعم الم ح او ال نـــــ

الن ارــــــــــــــاو المفتوحة.  التعاون في مجال التحيي او والعمةياو وتيةــــــــــــــير ت افل المعةوماو االعــــــــــــــتد ارية وإءارة
تعمح عةر تةمةة ال ة او الحالية والم بةة لت افل المةـــــــاعدة ال ا و ية عن طريق تشـــــــجي  المةـــــــؤولين عةر  وسي

مناقشـــــــــــة التحدعاو التي شواج و  ا والترويج ألفنـــــــــــح ممارعـــــــــــاو التح يق في االتجار مالمددراو عبر الحدوف 
ر تنظ يم المنتدعاو في  طار رــــــــراكة م  الشــــــــ كاو اإلقةيمية المعنية الوطنية وم ح ة مرتةبي  قنــــــــائيا. وُييةــــــــَّ

 مم ح ة مرتةبي الجرائم المتعة ة مالمددراو قنائيا.

ــا  من أجح تعنين  -20 ــاعدة الت نية  لر الدول األعنــــ ــت المةــــ ــافة  لر ذل ، قدا  ر امج  ريمجةــــ وباإللــــ
 20المراق ، عةر النحو المحدف في المافة اعـــــتددام ا لت نياو التح يق الدااـــــة، مما في ذل  عمةياو التةـــــةيم 

 من االتفاقية، وول  أفلة لةتعاون الدولي.

العدالة الجنائية  لر أقصر حد ممكن،    تائج   ريمجةتن  ر امج وتعنز س ه األ ش ة التي تد ح لم -21
ئية وم ح ة وذل  منـمان أن شتجاوز   اآ تر ين المح  ين عمةياو النـ   ويشـمح التحيي او والم ح ة ال نـا

الموجوفاو التي تتحصــح عةي ا مصــورة غير مشــروعة جماعاو الجريمة المنظمة المةــؤولة عن االتجار مالةــة  
 غير المشروعة المصافرة.

ــ كاو فّعالة لمكافحة   - 22 ــع ا البر امج العالمي المعنون " نا  رـــــــــ ــ كاو" التي ولـــــــــ وفي  طار م افرة "رب  الشـــــــــ
وااـــــــــح المكت  تعنين التعاون اإلقةيمي في مجال   فاذ ال ا ون  وعـــــــــائح عدشدة من ا  الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، 

ــمية من أجح ت افل المعةوماو   ــغيح موحدة غير رعـــــــــ المراكن اإلقةيمية ال ائمة. ويجرل العمح حاليا عةر  جرا او تشـــــــــ
اح المنظمة الدولية لةشـــــرطة الجنائية  وتنةـــــيق العمةياو المتعدفة األطراف هيما  ين المراكن اإلقةيمية والدولية ال ائمة، م 

ماإل تربول ، ومنظمـة الجمـارو العـالميـة، والمنظمـة األفريييـة لةتعـاون  ين أج نة الشـــــــــــــرطـة، وو ـالـة االتحـاف األوروبي  
لةتعاون في مجال   فاذ ال ا ون ماليوروبول ، ورام ة ر،عــــــــا  أج نة الشــــــــرطة التامعة لرام ة أمم جنو  رــــــــرآ آعــــــــيا،  

طة في األمريكيتين، والمر ن اإلقةيمي لةمعةوماو والتنةــــــــيق في آعــــــــيا الوعــــــــ ر، ومر ن   فاذ ال ا ون  وجماعة الشــــــــر 
ــتر ة، ومر ن المعةوماو الجنائية لمكافحة المددراو التام  لمجةس التعاون   ــرآ أوروبا، و ةية التد ي  المشــ لجنو  رــ

 تنةيق لمكافحة جرائم المددراو وغيرسا. لدول الدةيج العربية، ومر ن آعيا والمحي  ال افئ لةمعةوماو وال 

وباإللـــــــــافة  لر ذل ، عمح المكت  م   ةدان في أمريكا ال تينية، وسي األرجنتين وباراغوال والبرازيح  -23
ــة ــا مفولـ ــح   شـــــــــــــــــا  وفعم المر ن اإلقةيمي -وبوليفيـ ــا، من أجـ ــاو  وبيرو و ولومبيـ ــدفة ال وميـ ــاو المتعـ لةمعةومـ

ا الدعم من   ل اـــياغة وءائق مؤعـــةـــية تغ ي مةـــائح تتعةق المتعة ة ممك االعـــتد اراتية افحة المددراو. وي دَّ
ــتد اراتية ت افل  ــيق العمةياو المتعدفة األطراف. وع وة عةر ذل ، ع د المكت    المعةوماو االعــــــ الجنائية وتنةــــــ

 عةوماو االعـــــــتد اريةالماجتماعاو م   برا  من تة  البةدان من أجح معالجة المةـــــــائح العمةية المتعة ة  ت افل 
 الجنائية وتنةيق العمةياو التي تةت دف االتجار غير المشروي مالمددراو وما شتصح م  من جرائم.

المكت  رـ كة التدري  عةر   فاذ   رـجَّ وب ية تعنين التعاون  ين مؤعـةـاو التدري  عةر   فاذ ال ا ون،  -24
والمواف والمن جياو والمدرِّبين والممارعــــاو الفنــــةر هيما  ين  ال ا ون، التي تعمح  منبر لت افل المناسج التدريبية 

ــ كة، شتعاون المكت  م  اإل تربول،   ــةـــــــــاو التدريبية والتعةيمية في مجال   فاذ ال ا ون. ولتعنين س ه الشـــــــ المؤعـــــــ
دريـ  ومنظمـة الجمـارو العـالميـة، واليوروبول، ومنظمـة األمن والتعـاون في أوروبـا، وو ـالـة االتحـاف األوروبي لةتـ 
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عةر   فــاذ ال ــا ون، و يــا ــاو وطنيــة تعنر مــالتاييا والتــدريــ  في مجــال   فــاذ ال ــا ون من جمي  أ حــا  العــالم. 
مؤعــــةــــة، والعمح جار عةر   شــــا  قاعدة  يا او واــــفحة رــــ كية مشــــتر ة   400وتنــــم الشــــ كة حاليا أكار من 

 ة مالمؤعةاو وغيرسا من الموالي .لتة يح وت ةي  الواول  لر الدوراو التدريبية والمعةوماو المتعة 

وي وا البر ـامج العـالمي لمراق ـة الحـاويـاو التـام  لةمكتـ  ومنظمـة الجمـارو العـالميـة  بنـا  ال ـدراو  -25
في البةدان التي تةـعر  لر تحةـين  فارة المداطر وأمن عـ عـح اإلمداف وتيةـير التجارة في الموا ح ال حرية 

برـية، من أجـح من  حر ـة ال نـــــــــــــــائ  غير المشـــــــــــــــروعـة عبر الحـدوف، ماح والم ـاراو والمعـا ر الحـدوفـعة ال
ــة  ــ ئف الةيميائية الدااـــــــــ ــروعة والةـــــــــ ــةحة ومنتجاو الحياة البرية والغاماو غير المشـــــــــ المددراو واألعـــــــــ
ــا  وحداو لمراق ة الموا ح ووحداو لمراق ة  ــاعــــية لةبر امج   شــ راو. ومن العنااــــر األعــ راو والمتفجِّ مالمددِّ

األحوال الماالية، لـ اطا في الد ور األمامية من مدتةف و االو   فاذ ال ا ون،  ول تنـم، فيالشـحن الج
ــامح، عمكن لةوحداو أن تدنـــــ   من أجح تعنين التعاون  ين الو االو. وبعد تة ي تدري   ظرل وعمةي رـــ

ددراو لتدري  متدصـــــــ  مت دا في موالـــــــي  ماح التجارة االعـــــــتراتيجية ومراق ة الصـــــــافراو، والم أعنـــــــا  
فولة عنــوا، متكار  60البرية. ويدعم البر امج األ شــ ة في أكار من ماألحيا  وعــ ئف ا، والجرائم المتعة ة  

ال حر األعوف وال وقاز، ووع    في مناطقوحدة من وحداو مراق ة الموا ح ومراق ة الشحن الجول  119من 
ــيا وجنو    ــيا، ورـــرآ وغر  آعـ ــرآ آعـ أفريييا، وفول الدةيج، وأمريكا ال تينية ومن  ة الةاريبي، وجنو  رـ

 ررآ أوروبا. والشرآ األوع  ورمال أفريييا، وأوقيا وعيا وجنو 

ــتمد والعة  ر امج مراق ة الحاوياو في الم اا األول من المافة  -26 من االتفاقية، التي تشــــج  الدول  29وُتةــ
دة الت نية لمو في   فاذ ال ا ون من أجح تح يق جمةة أمور من ا  األطراف عةر ت وير وتعنين التدري  والمةـــــــاع

 كشف واعتراي حر ة الةة  غير المشروعة، و صواا  من حيغ اةت ا مالجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وتبرز  تــائج المنــــــــــــــبوطــاو فعــاليــة وأسميــة  ر ــامج مراق ــة الحــاويــاو مــالنةــــــــــــــ ــة لةــدول األعنـــــــــــــــا .  -27
ــ    2019 عاا ففي  طنا  77ت وحداو مراق ة الموا ح والشـــحن الجول في جمي  أ حا  العالم أكار من وحده، لـ

 يةوغرامــا من المؤءراو الع ةيــة،  120 يةوغرامــا من ال نــ ، و 880طنــا من ال يروين، و 1,5من الةو ــاشين، و
ــ ئف الةيميائية، و 37و ــةحة أ 100 يةوغراا من المتفجراو، و  100طنا من الةــــ ــ    ارل وأعــــ  رى، ق عة عــــ

طة ة ذ يرة، والعدشد من رحناو الةة  غير المشروعة  3  000في ذل  ال نا ح اليدوية وقاذفاو الصواريخ، و مما
البرية ممما في ذل  أكبر عمةية لـــــــــــ   لةعاج تةـــــــــــجح في مرة واحدة عةر اإلط آ  و فاعاو ماألحيا  المتعة ة 

الد رة معيدا عن متناول الجماعاو اإلجرامية المنظمة  مشــــروعة. وت  ي س ه المنــــبوطاو األربا  والةــــة  غير
 أمن الدول األعنا  وتنميت ا. أعنا   والج او الفاعةة من غير الدول،  ينما تعنز

وفي الوقت ال ل شت ة  هي   ر امج مراق ة الحاوياو  لر المةـــــــت بح، عـــــــيوااـــــــح التةيا م  التحدعاو  -28
الدور المتةامح ال ل تؤفع  عــــةةـــةة  19-ل ل ا. وقد أكدو جائحة  وفيدالجدشدة والنارــــةة العا رة لةحدوف والتصــــد

ة مالحاوياو مالنةــــ ة ل قتصــــافاو الوطنية، وعــــة ت النــــو  عةر أسمية مراق ة الحدوف  اإلمدافاو التجارية الُمَعدَّ
التوازن  عةر  حو فعال ال ععوآ التجارة المشــــــروعة. والبر امج مةتنا مموااــــــةة فعم الدول األعنــــــا  في تح يق

  ين الحاجة  لر  شف واعتراي الشحناو المشبوسة والحاجة  لر التجارة ال ا و ية الفعالة.

 ر امج المةــــــــــــاعدة عةر   فاذ ال ا ون لةحد من  زالة الغاماو المدارية،  2018وأطةق في حنيران/شو ي   -29
ف عنــــــــــــــم المكتـ  واإل تربول والمر ن الـ ل تمولـ  م ـافرة النرويج الـدوليـة مشـــــــــــــــتن المنـاح والغـامـاو، وينفـ ه اتحـا

. وينفــَّ  ســ ا البر ــامج في  طــار المكتــ  من جــا ــ   ر ــامج  "سبنتو"النرويجي لةتحةي و العــالميــة التــام  لبر ــامج 
مراق ة الحاوياو والبر امج العالمي لمكافحة غةـــــــــح األموال وعائداو الجريمة وتمويح اإلرسا  والبر امج العالمي 
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 CTOC/COP/2020/7 

 

8/16 V.20-03377 

 

ــيا وبيرو وفييت  - 30 ــتشـــارين  قةيميين في   دو يةـ  اا، والـــ ة  معمةياو ت ييم، وقدا فوراو   وقد عين المكت  مةـ
تــدريبيــة وتوجي ــاو  لر أج نة   فــاذ ال ــا ون، ممــا في ذلــ  أج نة الجمــارو والمح  ون الجمر يون والمــاليون والمــدعون  
العامون. وقدا االتحاف التدري  عةر تحدشد أاـناف األ شـا ، ومؤرـراو المداطر، وتنوير الوءائق، والتع يح المالي،  

التح يق في جرائم الشـر او وأعـالي  الم ح ة ال نـائية، وفعم وحداو  ر امج مراق ة الحاوياو في الموا ح في   وأفواو 
 يا ا مدتةفا عةر األقح    66مجال تحدشد الشحناو غير ال ا و ية من األ شا . واعتفاف من س ا التدري  مشار ون من  

ـــيا، وـبا وا غينـيا الجـد  8من  ـشدة، والبرازـيح، وبيرو، وفيـيت ـ اا، و ولومبـيا، ومـالينـيا . و ـان  ةـدان م كوافور، وإـ دو يةـــــــــــ
 لر تحةـــــــــــــين االتصـــــــــــــاالو والتعاون  ين  ال دف من  سو  نا  ال دراو المتعة ة مالتح يق وال دراو التشـــــــــــــغيةية، وأفى 

ا االتحاف ج دا  غينيا الجدشدة وبيرو. ويماح س   الو االو. ويدعم االتحاف مشـكح م ارـر   شـا  فرآ عمح وطنية في ما وا 
واعـــــــ  الن اآ لةجم  ما  ين التوجي  والتدري او المحدفة األسداف وت افل المعةوماو االعـــــــتد ارية الجنائية والتحيي او  
المتعة ة مإ فاذ ال ا ون والعمةياو واأل شــــــــ ة ال نــــــــائية. وسو شوفر،  لر جا   فرآ العمح الوطنية اآل  ة في الت ور،  

 ولية المب ولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. واحدا من أوع  الج وف الد 

ــتر ة  ين المكت  ومنظمة الجمارو العالمية  -31 وبالماح، فمشــــــروي التداط   ين الم اراو سو م افرة مشــــ
ــائ    ــافرين ال شن عماةون   را  بيرا وال نـ واإل تربول ت دف  لر تعنين قدرة الم اراو عةر  شـــف واعتراي المةـ

ــتر ة معنية  غير ال ــروي من   ل فرآ عمح مشــــ ــد. وينف  س ا المشــــ ــت والعبور والم صــــ ــروعة في  ةدان المنشــــ مشــــ
 مـــاالعتراي في الم ـــاراو تـــامعـــة لو ـــاالو متعـــدفة ولج ـــاو وطنيـــة وتوجـــد م رات ـــا في الم ـــاراو الـــدوليـــة  

ة اإل فاذ الجمر ي التامعة  اآلمن واآل ي  ين فرآ العمح تة  من   ل منصــة االتصــاالو التامعة لشــ ك التوااــحو 
عةر مدار  التصــــــــــال ممنظومة اإل تربول العالمية ل تصــــــــــاالو الشــــــــــرطية المتمو ةاو لمنظمة الجمارو العالمية  

 أ ش ة التدري  والتوجي  المنتظمة.و وقواعد البيا او الوطنية   ”I-24/7“ الةاعة

أ واي المدـدراو والةــــــــــــــة  غير  ويةــــــــــــــ م مشــــــــــــــروي التدـاطـ   ين الم ـاراو في تع ـيح ـتدف ـاو جمي   -32
المشــــــــروعة، وفي اعتراي الم اتةين اإلرسا يين األجا  ، والةشــــــــف عن لــــــــحاعا االتجار ماألرــــــــدار وت ري   
الم اجرين. ويدعم المشـروي أعنـا  ت افل المعةوماو وبنا  الا ة هيما  ين و االو   فاذ ال ا ون. ومن   ل الدعم 

راو لإلفارة الفعالة لةم اراو الدولية، وبفنــح الصــةة ال ائمة  ين الةــ ا ال ل ع دم  مشــروي التداط   ين الم ا
 في التنمية االقتصافعة لةمناطق التي شنف  في ا. أعنا   واألمن والتنمية، عشارو س ا المشروي  نشار

 ةدا   36م ارا  فوليا  في   41،  ان مشــــروي التداط   ين الم اراو حالــــرا في  2020وفي أعار/ماشو  -33
في جنو  رــرآ   2020ي أفريييا والشــرآ األوعــ  وأمريكا ال تينية ومن  ة الةاريبي، وأاــ   حالــرا من  عاا ف

 .2020أوروبا. ومن الم رر أعنا  تنفي  أ ش ة تامعة ل  في جنو  ررآ آعيا في عاا 

 وفي الةــــــــــــــنواو الم بةــة،  رس مشــــــــــــــروي التدــاطــ   ين الم ــاراو ج وفه لت وير قــدراو فرآ العمــح -34
المشــتر ة المعنية ماالعتراي التامعة ل  عةر تحةيح المعةوماو المةــ  ة عن المةــافرين وعــج و أعــما  الر ا  
من أجــح تح يق الفعــاليــة في اعــــــــــــــت ــداف الر ــا  المعروفين وغير المعروفين الــ شن عماةون   را. وفي معظم 

عـــــتددام ا وتحةية ا، مما في ذل  حماعة البةدان، شةنا ت دعم الدعم لولـــــ  تشـــــريعاو مشـــــتن جم  س ه البيا او وا
 البيا او، فن  عن ت وير  نا  قدراو مو في فرآ العمح المشتر ة المعنية ماالعتراي.

ــد الفجوة التةنولوجية  ين فرآ العمح المشــــــتر ة  -35 كما عــــــي دف مشــــــروي التداط   ين الم اراو  لر عــــ
ــتراتيجياو المعنية ماالعتراي التامعة ل . فالفجوة   ــ  اعـ ــكح  ار في أفريييا، تعرقح ولـ الرقمية، التي تظ ر مشـ

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فنـ  عن تنفي  المشـروي. وتشـكح محدوفعة المعرفة مالحاعـو  واالفت ار 
ــار ة في فوراو التعةم اإللةت  ــاالو ماإل تر ت عي او أماا المشــــــ ــت رار االتصــــــ رو ي   لر المعداو الجيدة وعدا اعــــــ

ــتر ة، وتعوآ في   اعة   والمؤتمراو المع وفة مالتداول مالفيدشو من أجح ت افل المعةوماو والتد ي  لةعمةياو المشـ
 الم اف ول  تدا ير منة ة لةتصدل لةجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرسا .
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ة المعنية وعــــــيوااــــــح مشــــــروي التداط   ين الم اراو ت وير التدري  من أجح  ط ي فرق  المشــــــتر  -36
ماالعتراي ماعــــــتمرار عةر الت دشداو النارــــــةة والةــــــة  الجدشدة المتجر   ا والجرائم المتصــــــةة   ا. فعةر عــــــبيح 
الماال، مما أن مةـــــؤولي س ه الفرآ ال عمةةون في  اير من األحيان عـــــوى معرفة متدصـــــصـــــة محدوفة مالجرائم 

  تدريبية وأ شـــــــ ة تتعةق  تحةيح المداطر، وتحدشد الةـــــــماو البرية، فالمشـــــــروي عـــــــي ور  مائ ماألحيا  المتعة ة 
الممينة، وتحـدـشد عيـناو األحـيا  البرـية، والتح يق، وجم  األفلـة، والمـناولـة اآلمـنة لةحيواـ او الحـية أو الـناف ـة معـد  

 ت ويرسا.  اكتشاف ا. وبالماح، عتةون التحيي او ال ح ة لةن   والجوا   المتعة ة مالنناسة محاور أعاعية شن غي
  

 تحليل البيانات -هاء 
ــا في غر  البة ان،  ف  المكت   - 37 ــواــــــــــ م ية زيافة تعنين المعرفة مت مار الجريمة المنظمة واتجاسات ا،  صــــــــــ

وت ييم   م افرة  قةيمية ت دف  لر ولـــــــ   طار  حصـــــــائي ومفاهيمي ليياس الجريمة المنظمة في  طار مشـــــــروي "قياس 
م  ان". ومن أجح  ع ا  طام  هيكةي ل  ا التحةيح، الجريمة المنظمة في غر  البة  اإلطار مف وا الجريمة المنظمة    قةـــــَّ

الدول لةتصـدل لةجريمة المنظمة، وأ شـ ة جماعاو الجريمة المنظمة،   اعتمدت ا  لر  مةـة مجاالو سيع التدا ير التي 
 ل عواآ.  تصافعة وهيكح الجماعاو، والعوامح التمكينية لةجريمة المنظمة، والييمة االق 

ت رير من الةــة او اإلفارية  7 000وقد لــم س ا اإلطار مجموعة من البيا او الةمية التي تنيد عةر  -38
ــتن  ــدار، واالتجار  15مشـ ــار ة في جماعة  جرامية منظمة، واالتجار ماألرـ  وعا من الجرائم، مما في ذل  المشـ

عمةية جم  البيا او  لر تجمي  البيا او المتعة ة   . وعــــــعت2018-2012ماألعــــــةحة النارية، وسي تغ ي الفترة 
مالتحيي او والم ح او ال نــــائية واإلفا او المتعة ة مالجرائم األكار رــــيوعا  ارت اطا مالجريمة المنظمة، وإلر ف م 
عدف من ال نـــــــــاعا التي تعامح مع ا  ظاا العدالة الجنائية عةر أ  ا قنـــــــــاعا تتعةق منـــــــــةوي جماعاو  جرامية، 

عنر ال ا و ي. وقد أتا  ذل  ر،ية متعم ة فريدة لمدى حدو، س ا النـــةوي،  ما شتبين من عدف اإلفا او، في مالم
 الجرائم التي عفتري ت ةيدعا أ  ا تش د مةتوياو عالية من لةوي الجماعاو اإلجرامية.

ــورة الةامةة لظواسر الجريمة -39 ــا    ، ف د جمعتوبما أن البيا او الةمية ال عمكن ا أ دا أن توفر الصــــــــ  أعنــــــــ
م ا ةة م  ء ، فةاو من األرـدارع الةـجنا  المدا ون   250 يا او  وعية. ورـمح جم  البيا او س ا أكار من 

مارتةا  جريمة منظمة، والممارعــــــــون الدبرا ، واألرــــــــدار المتتءرون مالجريمة المنظمة مأل لــــــــحاعا االتجار 
قنــية مارزة من قنــاعا  127تحةيح لةةــوا ق ال نــائية رــمح  . وأ يرا، أجرل والم اجرون الم ربون ماألرــدار 

 الجريمة المنظمة في المن  ة.

ــةوي الجماعاو  -40 وقد وفرو  مية البيا او النـــدمة المتاحة، عند تحةية ا،  تائج سامة مشـــتن مةـــتوى لـ
مة وم ح ة مرتةبي ا اإلجرامية في عدة جرائم، و  ل  قدرة  ظاا العدالة الجنائية عةر التح يق في الجريمة المنظ

،  لر وجوف أ مار سامة 2020قنــــــائيا.  ما تشــــــير النتائج، التي من الم رر  شــــــرسا في ت رير عصــــــدر في عاا 
ــالـي  عمة ـا، وسي تدتةف ـما ت ف  فا ـح هـياكـح الجمـاعـاو اإلجرامـية المنظمـة العـامةـة في غر  البة ـان وأعــــــــــــ

طار الدار ميياس وراــــــــــــد الجريمة المنظمة مجموعة األعــــــــــــواآ عةر ما شبدو. ومن المتمول أن شوفر س ا اإل
ــكوو والتعاريا ال ا و ية المتفق عةي ا فوليا. ويمكن أن شتي  جم  س ه  ــتنافا الر الصــــ ــراو اعــــ موحدة من المؤرــــ
المعةوماو وتحةية ا لةبةدان والمناطق ف ما والــــــــحا جدا التجاساو الجريمة المنظمة وأ ماط ا. وباإللــــــــافة  لر 

تشـــــــير األفلة الم دمة  لر احتياجاو مةموعـــــــة من المةـــــــاعدة الت نية، عمكن ت ييم ا  دقة وتت ع ا  ذل ، عمكن أن 
عةر أعـــــــــاس البيا او المرج ية. وأ يرا، عمكن أن شؤفل تحةيح االتجاساو واأل مار  لر  عجاف تد  و أفنــــــــح 

 وأكار اعت دافا في مجال الةياعاو العامة عةر الصعيدشن اإلقةيمي والوطني.
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 المساعدة التقنية في تنفيذ البروتوكوالت  - ثالثا  
 االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين -ألف 

شوّفر البر امج العالمي لمكافحة االتجار ماألرـــــــدار، والبر امج العالمي لمكافحة ت ري  الم اجرين وبر امج   - 41
ل ا التي أطة  ا المكت  المةــاعدة الت نية   العمح العالمي لمن  جرائم االتجار ماألرــدار وت ري  الم اجرين والتصــدل 

في تنفي   روتو والو االتفاقية. وال دف األعـاعـي من س ه البرامج سو فعم الدول األعنـا  والممارعـين في مجال من   
االتجار ماألرــــدار وت ري  الم اجرين وم ح ة مرتةبي ساتين الجريمتين قنــــائيا، وحماعة ح وآ األرــــدار ال شن  

 لةمجرمين ال شن شرتةبو  ما، وتعنين التعاون هيما  ين الدول األعنا  في س ا الصدف.   ع عون فريةة 

من العـامةين في مجـال  2 149وحـده، فربـت البرامج العـالميـة المشـــــــــــــــار  لي ـا أع ه  2019وفي عـاا  -42
فرفا في  396رج  و 1 054امرأة و 699العـدالـة الجنـائيـة والمةــــــــــــــؤولين الحكوميين ومماةي المجتم  المـد ي م

ــت  ا . وقد واــــــــــةت س ه البرامج  لر   ةدا من   ل   17اجتماعاو ال شتوفر أل توزي  حةــــــــــ   وي الجنس مشــــــــ
 ةدان قدمت ل ا مةـــاعدة تشـــري ية لموا مة  6أ شـــ ة محدفة ال دف لةتعاون الت ني عةر الصـــعيد الوطني، من ا 

وتو والو االتفاقية والمعاشير الدولية. و ان سناو  قوا ين ا المتعة ة ماالتجار ماألردار وت ري  الم اجرين م   ر 
 ةدا ممّا  في أ ش ة التعاون الت ني المتعة ة ماالتجار ماألردار وت ري  الم اجرين تنف  عةر  64ما مجموع   

 الصعيدشن الوطني واإلقةيمي.

عالمية،  ما سو وأ    المةاو من لـــحاعا االتجار ماألرـــدار مفنـــح الدعم ال ل ت دم  س ه البرامج ال -43
ــت المكت  سيةتين لةتنةـــيق  ين   الشـــتن في م ول. ففي  طار البر امج العالمي لمكافحة االتجار ماألرـــدار، أ شـ

ــحية م  228الو االو حدفتا سوية  ــافة  لر ذل ، 2019طف    في عاا   151امرأة و  16رج   و 61لــــ . وباإللــــ
في ليةو غول وب  تاشر، م ول، وأجروا تحيي او و ةــ وا قاا لــ ار رــرطة فرب م المكت  مإ  اذ لــحاعا  ي اليين 

ــ ار   ــال  الحماعة االجتماعية من أجح   ح النـــــــــحاعا  لر  ر األمان. وفي فبراشر/رـــــــ ، 2019م  المكت  ومصـــــــ
ــا   ي الياو في ليةو غول ععت د أن مواطنين سنوفا  اتجروا   ن. وفي ــرين   أ   و فائرة رــــرطة م ول ء ،  ةــ تشــ

ــا    ، أ  ـ و سـ ه اـلدائرة2019 ر وفمب /الـاا ي عـــــــــــــــتة رجـال  يـ اليين في    ـتاشر. وبعـد عمةـية اإل  ـاذ، طّبق  أعنــــــــــــ
المةـتجيبون األوائح من الشـرطة  جرا او التشـغيح الموحدة وآلية اإلحالة الوطنية، التي أُعدو  دعم من المكت ، 

لنــحاعا المفترلــين  لر مكان آمن من أجح تنةــيق  جرا ات م م  المكت  ومصــال  الددماو االجتماعية و  ح ا
 في الم جح قبح أن شتمكنوا من العوفة  لر  ي ال.

وع وة عةر ذل ، فعم البر امج العالمي لمكافحة ت ري  الم اجرين وبر امج العمح العالمي لمن  جرائم  -44
لمكافحة ت ري   االتجار ماألرــــــدار وت ري  الم اجرين والتصــــــدل ل ا عمةية مشــــــتر ة  ين اإل تربول والمكت  

ــرين الاا ي/ وفمبر  ــة او في   2019الم اجرين  ف و عبر األمريكيتين في تشـ ــتندو الةـ ــا" . واعـ معمةية "تور يةـ
 ةـدا في ء ، قـاراو  لر    ـاريـاو وأجرو  حو مةيون عمةيـة تفتي  في   ـار حـدوفعـة جويـة وبريـة وبحريـة  20

ة عن فرو  الت ري  الرئيةــــــية  حو  ندا والوالعاو من أجح تع يح أ شــــــ ة جماعاو الجريمة المنظمة المةــــــؤول
رــــدصــــا أل ي عةي م  97رــــدصــــا، من م   152المتحدة األمريكية. وأفنــــت عمةية "تور يةــــا"  لر الةشــــف عن 

مةــــــب  جرائم أ رى تتصــــــح   ما،  24مةــــــب  االتجار ماألرــــــدار، و 31الي ض مةــــــب  ت ري  الم اجرين، و
ــا  واالتجار أو جرائم م اجرا ععا ون من الـنـــــ   775وتحدشد سوية  ــحاعا ل غتصــــ عف وسّر  أغةب م أو  ا وا لــــ

عـامـا من  نغ فع  ععت ـد أـ   ع ف  32عنيفـة أ رى. و ـاـ ت من النـتائج الرئيةـــــــــــــــية اعت ـال رجـح شبةد من العمر 
ورا  واحدة من أكبر رــــ كاو ت ري  الم اجرين  لر الوالعاو المتحدة. وفةكت الةــــة او البرازيةية  امح رــــ كت ، 

 رد  مشكح غير قا و ي من جنو  آعيا. 200لتي ععت د أ  ا ع ةت مرور أكار من ا
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وبالماح، فإن  ر امج العمح العالمي لمن  جرائم االتجار ماألرـدار وت ري  الم اجرين والتصـدل ل ا،   -45
لة جرة، ا ت ح وسو ع ارة عن م افرة مشــــــــتر ة  ين االتحاف األوروبي والمكت  تنف  مالشــــــــراكة م  المنظمة الدولية 

ــاا  ــ  وتغ ي الفترة من عـ ــالتنفيـ ــ  األولر التي تتعةق مـ ــالت رير من مرحةتـ ــة مـ  لر  2015  ل الفترة المشــــــــــــــمولـ
 ةدا  رــــــريكا  في أفريييا وآعــــــيا وأوروبا الشــــــرقية وأمريكا ال تينية  لر مرحةت  الاا ية التي تغ ي   13و 2019 عاا

  وباكةـــــــــتان والعراآ م ر امج العمح العالمي لمن  جرائم االتجار اإلعـــــــــ مية-اآلن أفغا ةـــــــــتان وإشران مجم ورية
ماألرــــدار وت ري  الم اجرين في آعــــيا والشــــرآ األوعــــ   و  ل   نغ فع  من   ل مشــــروي مواز م ر امج  

 العمح العالمي لمن  جرائم االتجار ماألردار وت ري  الم اجرين في  نغ فع  .

 شــــار من أ شــــ ة  100ير،  ف و م افرة  ر امج العمح العالمي أكار من و  ل الفترة المشــــمولة مالت ر  -46
 ةدا من البةدان الشــريكة. ورــمةت المجاالو التي جرى الت رآ  لي ا ولــ  الةــياعــاو  16المةــاعدة الت نية في  

من  1 004  ما مجموع  أعنـا    الوطنية، والمةـاعدة التشـري ية، وبنا  ال دراو، والتعاون اإلقةيمي. وفّربت الم افرة
ــائ  اإلع ا والمجيبين عةر الد  ال اتفي الم ارــــــر  ــاة والممارعــــــين ومو في   فاذ ال ا ون ومةــــــؤولي وعــــ ال نــــ

ردصا غير موزعين حة   وي الجنس . وبفنح الدعم   324رج  و  455امرأة و 225والعامةين االجتماعيين م
من  1 000   يق أو الم ح ة ال نائية في أكار منال ل ت دم  م افرة  ر امج العمح العالمي، قامت البةدان مالتح

قنــــــاعا االتجار ماألرــــــدار وت ري  الم اجرين، مما في ذل  قنــــــية أفى في ا تح يق قافه مدر  مصــــــرل من 
ــر في تموز/شولي   ــكندرية ممصـــــ ــ كة ت ري   برى في اإلعـــــ . 2019م افرة " ر امج العمح العالمي"  لر تفةي  رـــــ

طف   من م ول عةر شد مةؤولي ال جرة في جنو  أفريييا   22راحنة  ان شن ح وفي قنية أ رى، اعت ح عائق 
 .2018فعةمبر / ا ون األولال شن  ا وا قد حنروا تدري ا   ظمت  الم افرة في 

وهيما شتعةق  بروتو والو االتفاقية، فعمت م افرة  ر امج العمح العالمي عمةية ا نـــماا  نغ فع   لر  -47
  ومعاق ة االتجار ماألرــــــدار، وبدااــــــة النةــــــا  واألطفال، المكمِّح التفاقية األمم المتحدة  روتو ول من  وقم

ــمت  نغ فع   لر البروتو ول في  ــبتمبر   12لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وا نــــــــ . 2019أشةول/عــــــــ
ــا    وطوال المرحةة األولر من م افرة  ر امج العمح العالمي، أفو ــتراو م  الأعنـــــ بر امج العالمي لمكافحة ، ماالرـــــ

االتجار ماألرـــــــــدار، فورا رئيةـــــــــيا في فعم  ي ال في عمةية اال نـــــــــماا  لر  روتو ول االتجار ماألرـــــــــدار، 
 .2020آذار/مارس  16وا نمت  لي   ي ال في 

ويدف  س ا المشـــــــروي الرائد قدما  محةول مبتةرة في مجال مكافحة االتجار مال شـــــــر. ولنـــــــمان قدرة م افرة  -48
امج العمح العالمي عةر مةاعدة  ةدا  ا الشريكة في تنفي  تد  و محدفة األسداف ومبتةرة وقائمة عةر ال ة ،   ر  

ف د  ومةتدامة قبح  ح ري ، عشارو المكت  عةر  حو اعت اقي في الت وير المةتمر لــ"جماعة عالمية لةممارعين". 
ع دو م افرة  ر امج العمح العالمي حة ة عمح حول "جماعة الممارعــــــــين"   ل الدورة الاامنة والعشــــــــرين لةجنة 

، من أجح ت افل 2019أعار/ماشو   24 لر  20من  الجريمة والعدالة الجنائية، التي ع دو في فيينا في الفترة من 
لر من الم افرة مليس ف   م  فريق  ر امج العمح العالمي الممارعـاو الجيدة والدروس المةـتفافة من المرحةة األو 

م  النظرا  الحكوميين والشـــــر ا  المنف شن والج او الما حة لةمشـــــروي  واالط ي مشـــــكح أكبر عةر  أعنـــــا   ولةن
 الةياقاو والتحدعاو والحةول الوطنية.

آ األوعـــ  عةر   شـــا  رـــ كة وباإللـــافة  لر ذل ، تعمح م افرة  ر امج العمح العالمي في آعـــيا والشـــر  -49
 ةائية لمنااراو المةاواة  ين الجنةين لدى البةدان الشريكة من أجح تعنين وتوطيد مشار ة الم نياو في  عداف 
ــدل ل تجار ماألرــــــــــدار وت ري  الم اجرين. وت دف س ه الم افرة  لر تحدشد المةــــــــــؤوالو  تدا ير فعالة لةتصــــــــ

آ النةـــا  العام و في مجال اـــن  الةـــياعـــاو، وق اي العدالة، وإ فاذ والمنااـــرين من ال  ور هيما شتعةق مح و 
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ــحية"  ــف ا لــــ ــةة،   دف اال ت ال من  موذج "المرأة  واــــ ال ا ون، والمجتم  المد ي، والةيا او األ رى ذاو الصــــ
  لر  موذج "المرأة  واف ا عنصرا قويا من عناار التغيير".

  
 االتجار باألسلحة النارية -باء 

شوااـــــــــح المكت ، من   ل  ر امج  ل عـــــــــةحة النارية، ج وفه الرامية  لر تشـــــــــجي  التصـــــــــدشق عةر  -50
 ات ا وال  يرة واالتجار   ا مصـورة غير مشـروعة، المكمِّح و  روتو ول مكافحة اـن  األعـةحة النارية وأجنائ ا ومك

 في ه.عبر الوطنية، وتشجي  تن  المنظمةالتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

ويعتمـد المكـت  هيمـا ع وا ـم  من أعمـال في  طـار سـ ا البرـ امج   جـا متةـام  قـائمـا عةر  مس ر ـائن،  -51
ي  ح واحدة من ا مجال عمح مدتةف. وسي تشـــــــكح معا أعـــــــاعـــــــا ع وا عةي   طار رـــــــامح لمكافحة اـــــــن   تغ ِّّ

 4-16مشــروعة، و  ل  لةن وي مالغاعة األعــةحة النارية وأجنائ ا ومكو ات ا وال  يرة واالتجار   ا مصــورة غير 
ألسداف التنمية المةــــــتدامة وراــــــد تنفي سا م"الحد م در  بير من التدف او غير المشــــــروعة ل موال واألعــــــةحة، 

 ." 2030وتعنين اعترفاف األاول المةروقة وإعافت ا ومكافحة جمي  أركال الجريمة المنظمة، محةول عاا 

بر ــامج، شــدعم المكتــ  الج وف اإلقةيميــة الراميــة  لر موا مــة التشــــــــــــــريعــاو  وفي  طــار الر ينة األولر لة -52
وولـــ  الةـــياعـــاو واألطر الم يارية الوطنية وتعنينسا من   ل التوعية والمةـــاعدة التشـــري ية، وذل  من   ل 
ع د حة او عمح في مجال الصـياغة وتوفير تحةيح لةاغراو وأفواو متدصـصـة مصـممة من أجح فعم التصـدشق 

 ر  روتو ول األعةحة النارية واال نماا  لي  وتنفي ه.عة

ومن أجح فعم تنفي  التدا ير الوقائية واألمنية، وسي الر ينة الاا ية، شوااــــــح المكت  فعم  لوعــــــم  -53
األعــــــةحة النارية وتةــــــجية ا، وذل   توفير آالو الوعــــــم وأفواو لحفظ الةــــــج و تتي  المةــــــا لة عةر  حو 

البةدان عةر  أعنـا   الةـة او الوطنية عةر تع   األعـةحة النارية. ويةـاعد البر امجأفنـح وتنيد من قدراو  
ولــ   ظم فعالة لمراق ة الن ح وزيافة ال دراو عةر مراق ة الحدوف من أجح تحةــين رــفاهية تدف او األعــةحة 

  ائر المشــــــروعة ومكافحة االتجار غير المشــــــروي ماألعــــــةحة. ومن أجح من  تةــــــري  األعــــــةحة النارية وال
والحد من ، شنف  المكت  أ شــــــــ ة ت دف  لر تعنين أمن وعــــــــ مة المدنو او وي دا الدعم لتصــــــــميم وتنفي  

 أ ش ة وطنية رامةة لجم  األعةحة وتدميرسا.

ويشـــكح تعنين التدا ير التي تتد سا الدول األعنـــا  في مجال العدالة الجنائية من أجح التصـــدل ل  ه  -54
ــاعا المع دة ل تجار الظاسرة الر ينة الاالاة ، حيغ تر ن أ شــــ ة التدري  المحدفة األسداف عةر التح يق في ال نــ

ــ ت ا مالجريمة المنظمة  ــائيا، واــ ــعيد الوطني والعا ر لةحدوف وم ح ة مرتةبي ا قنــ ــةحة النارية عةر الصــ ماألعــ
ةدان الجنو  وإلر  قامة واأل شـــــــــــ ة اإلرسا ية. وع وة عةر ذل ، عةـــــــــــعر المكت   لر تعنين التعاون هيما  ين   

رــــــــــــــراكـاو م  الج ـاو الفـاعـةة ذاو الصـــــــــــــــةة في المـيدان، ممـا في ذـل  اإل تربول والمنظمـاو اـلدولـية واإلقةيمـية 
 ومنظماو المجتم  المد ي.

ــدِّل لةُ عد   -55 ــج  المكت  التعاون الدولي وت افل المعةوماو من أجح التصــــــ وفي  طار الر ينة الرامعة، عشــــــ
لوطنية ل تِّّجار غير المشــروي ماألعــةحة النارية والمةــائح ذاو الصــةة عةر الصــعيدشن ال نــائي العا ر لةحدوف ا

وعةر اــــــــعيد   فاذ ال ا ون.  ما ععمح  نشــــــــار، من   ل أوعــــــــار الممارعــــــــين هي ، عةر تعنين   ح المعارف 
 والممارعاو الجيدة والدروس المةتفافة.

ــتد اريةيح من أجح تعنين وأ يرا، شر ن المكت  عةر ال حو، والتحة -56 المتعة ة ماالتجار  المعةوماو االعــــ
ماألعـــــةحة النارية وعـــــياق  اإلجرامي وتعنين الف م العاا ل ، من أجح ولـــــ  عـــــياعـــــاو قائمة عةر األفلة مشـــــتن 
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التدف او غير المشـروعة ل عـةحة. وتدعم م افرة المكت  لراـد تدف او األعـةحة غير المشـروعة الراـد العالمي 
م ةــ ة األعــةحة المنــبوطة أو المعاور عةي ا أو المةــةَّمة التي  ا ت  2-4-16سدف التنمية المةــتدامة  لمؤرــر  

فو منشــتسا أو عــياق ا غير المشــروي وف ا  لةصــكوو الدولية  واعــت  ل  الدراعــة عــة ة مدتصــة قد تع َّبت ا أو حدَّ
 .2020لعاا العالمية مشتن االتجار ماألعةحة النارية 

  
 مساعدة التقنية المتعلقة بالجرائم الخطيرة ال  - رابعا  
 الجريمة السيبرانية -ألف 

وااـــــح المكت  ت دعم الدعم الشـــــامح  لر الدول األعنـــــا  من أجح من  الجريمة الةـــــيبرا ية مجمي  أرـــــكال ا  - 57
األعـــاعـــية في   و شـــف ا والتح يق في ا وم ح ة مرتةبي ا قنـــائيا، م   ش   االعت ار الواج  لح وآ اإل ةـــان والحرياو 

اعــــتدداا تةنولوجيا المعةوماو واالتصــــاالو. وتشــــمح أسداف البر امج العالمي المعني مالجريمة الةــــيبرا ية تعنين  فا ة  
عندما تتعةق تة  الجرائم   عــــــــــيما  وفعالية عمةياو التح يق والم ح ة ال نــــــــــائية والمحاكمة في الجرائم الةــــــــــيبرا ية، ال 

ماالعـتغ ل الجنةـي عةر رـ كة اإل تر ت واالعتدا  عةر األطفال، م  الحفال عةر ح وآ اإل ةـان واإلعـ اا في  حراز  
ــيبرا ية، العامةون في فيينا وفي  ــح الموجِّ ون في مجال الجرائم الةـــــ ــتدامة. ووااـــــ ا  حو تح يق أسداف التنمية المةـــــ ت دُّ

الةـــــــــنغال وغواتيماال و ينيا، فعم البةدان في المناطق الم ا ةة م ية التصـــــــــدل لةجرائم التي ُترتَة   تاشةند والةـــــــــةفافور و 
ر من   ل الفنا  الةيبرا ي، ومعالجة األفلة اإللةترو ية   وت افل ا.  وُتيةَّ

ــتمرو ج وف المكت  في مجال  نا  ال دراو في تةبية احتياجاو البةدان النامية،   -58 وع وة عةر ذل ، اعـــــــ
م  التر ين عةر ما اعـــــت ا ت  سي  نفةـــــ ا من مواطن لـــــعف ا، من أجح ت دعم المةـــــاعدة الت نية المكيَّفة حةـــــ  

 ا ون في الدول األعنــــا  مالمشــــورة االحتياجاو وتعنين ت افل أحد، المعارف. وينوف س ا الن ج مو في   فاذ ال
ال زمة في مجال التد ي  التةتيكي والتشـــــــــغيةي إلحدا، أءر حيي ي عةر الصـــــــــعيد المحةي واإلقةيمي والدولي. 

 ـةدا  36ممـارس من العـامةين في مجـال العـدالة الجـنائـية من  1 800وتحييـ ا ل ـ ه الغـاعة، فر  المكـت  أكار من 
ــدل ــتدداا المعداو والبرمجياو  في المجاالو التاليةع التصـــــــــ ــيا عةر اإل تر ت  اعـــــــــ ــتغ ل األطفال جنةـــــــــ العـــــــــ

ــتدداا أفواو المعةوماو  ــتداللي الجنائي الرقمي  اعـــــــ ــة  التعامح م  األفلة الرقمية  التحةيح االعـــــــ ــصـــــــ المتدصـــــــ
ــتد ارية ال ــيبرا ية  المعةوماو االعـــــ ــدر  التعاون الدولي  قا ون الجريمة الةـــــ ــتد ارية المفتوحة المصـــــ متعة ة االعـــــ

"    جرا  التحيي او تنِّ فار مالت دشداو الةـــــــــــيبرا ية  العم و المشـــــــــــفرة  التحيي او المتعة ة مالشـــــــــــ كة الدفية م"
ــر حول الجرائم المتعة ة  ــوبي الم ارـ ــال الحاعـ ــتد اراتية المتعة ة  ماألحيا ماالتصـ ــتدداا المعةوماو االعـ البرية  اعـ

 مكافحة العمةياو اإلرسا ية  التحرل عن البرمجياو الدبياة. مالت دشداو الةيبرا ية في مجال

ــتراتيجية لمن    -59 ــةفافور وغواتيماال في تصــــــــــميم واعتماف وتنفي  اعــــــــ وفعم المكت  وزارتي التعةيم في الةــــــــ
الجريمة الةــيبرا ية في المدارس الحكومية. وباإللــافة  لر ذل ، قاا المكت   تصــميم وإط آ معاري فائمة في 

 األطفال في    البةدشن   دف الترويج لح وآ األطفال وتعةيم ا عةر ر كة اإل تر ت. متاحف
  

 البرية باألحياءالجريمة المتعلقة  -باء 
البرية والغاماو ومصــــائد األعــــماو تشــــكح ت دشدا   ارــــةا ، تعتبر اآلن   ماألحيا  معد أن  ا ت الجريمة المتعة ة  - 60

لةحدوف الوطنية. ويوااــــــــــــح المكت ، من   ل  ر امج  العالمي لمكافحة الجرائم  عا را   شــــــــــــاطا   جراميا  منظما    يرا   
المحكمة، حيغ ع ّدا الدعم لةدول البرية، ت بيق   ج عغ ي المراحح الممتدة من مةـــــــر  الجريمة  لر   ماألحيا  المتعة ة 

األعنــــــــــــا  من أجح تح يق فعالية أكبر في من  س ه الجريمة واعــــــــــــت ا ت ا والتح يق في ا وم ح ة مرتةبي ا قنــــــــــــائيا   
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والمحاكمة مشــت  ا. ويعمح المكت   تنةــيق وءيق م  الةــة او الوطنية،  د ا من و االو   فاذ ال ا ون والعدالة الجنائية  
البرية والغاماو ومصـائد األعـماو، وي دا فعما م ارـرا من أجح تحةـين تدا ير التصـدل. وفي  األحيا  رة   لر سيةاو  فا 

 ةدا، ورـــــــــــــمةت أفواو   30من مو في العدالة الجنائية في    1  600، رـــــــــــــمةت الدوراو التدريبية أكار من  2019عاا 
  ةوبين والتحيي او المشتر ة. م دمة من االتفاقية، ماح ت افل المةاعدة ال ا و ية وتةةيم الم 

ــاف وإجرا   -61 ــا  عةر من  الفةــــــ ــةة من األفواو المرج ية لبنا  قدراو الدول األعنــــــ ــةةــــــ وأعد المكت  عــــــ
ــاـئد  ألحـيا ـماتحيي ـاو مـالـية موازـية ت ـدف  لر مـتامعـة األموال المرت  ـة ـمالجرائم المتعة ـة  البرـية والغـاـماو ومصــــــــــــ

مال سامة في مجال التوعية ووااــح  جرا  ال حو، والتحةي و عةر المةــتوياو األعــماو. والــ ة  المكت  متع
الوطني واإلقةيمي والــدولي، من   ل جم  المعةومــاو عن أ مــار وتــدف ــاو االتجــار غير المشــــــــــــــروي مــالموارف  

 ال بي ية والنفاعاو، فن  عن الجرائم األ رى التي تؤءر عةر البيةة.

ةيمي والدولي مةـــــــــبح مدتةفة، ماح فعم الشـــــــــ كاو المعنية مإ فاذ ال وا ين  ورـــــــــج  المكت  التعاون اإلق -62
البرية والشــ كة األفرييية لةتحاليح الجنائية المعنية ماألحيا  البرية واعــتنــافة اجتماعاو أقاليمية ماألحيا  المتعة ة 

ا المكت   ماألحيا  تعنر مإ فاذ ال وا ين المتعة ة  ــا ، عن طريق البرية. وقدَّ ــافاو م يارية  لر الدول األعنــــــ ررــــــ
البرية والغاماو ماألحيا  المةــاعدة عةر ولــ  تشــريعاو جدشدة، وتشــجي  الةــة او عةر تجريم الجرائم المتعة ة 

 الدولي.ومصائد األعماو واعت ارسا جريمة   يرة، وذل  حتر شتةنر ل ا تنفي  أحكاا االتفاقية المتعة ة مالتعاون 

البرية والغاماو ومصائد األعماو تؤءر عةر ال وا  ماألحيا   ن الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعة ة  -63
اـل ل شتنفةــــــــــــــ  الـناس، وعةر المـياه التي عشــــــــــــــربو  ـا، وعةر المحي ـاو التي ععتمـدون عةي ـا في ال ـ ا  عةر قـيد 

عنـــــــــــــــا  وقـدرات ـا ال زمـة لصــــــــــــــون اإلر، ال بيعي العـالمي الحيـاة. ويعمـح المكتـ  عةر زيـافة وعي الـدول األ
 والتصّدل لةتحدعاو المترام ة المتماةة في تغّير المناح وف دان التنّوي البيولوجي والجريمة وا عداا األمن.

عــــــــنة التنوي البيولوجي مامتياز، من   ل   2020وقد ااــــــــ ةحت األمم المتحدة عةر أن تةون عــــــــنة  -64
لوجي في م دمة   ة التنمية المةــــــــتدامة. وعــــــــيغتنم المكت  س ه الفراــــــــة لةدعوة  لر  فراج ولــــــــ  التنوي البيو 

ــاـئح العـداـلة الجـنائـية في جـدول أعمـال التنوي البيولوجي، وتغيير الع قـة ال ـائمـة م  ال بيعـة  تجريم الجرائم  مةــــــــــــ
تعة ـة محفظ التنوي ذاو الصــــــــــــــةـة. ومن رـــــــــــــــتن ذلـ  أن شنيـد من فرر تح يق األسـداف والغـاعـاو ال موحـة الم

البيولوجي والتدفيا من آءار تغير المناح، م  التصــــدل في الوقت  فةــــ  لةتحدعاو الرئيةــــية التي تواج  العدالة 
 الجنائية والمرت  ة ماعتغ ل الموارف ال بي ية، مما شدعم االتفاقية.

البرية والغاماو من  أكار   ماألحياوقد  ح المكت  شدعم الدول األعنـــــــا  في مكافحة الجرائم المتعة ة  -65
عــنواو، و ان رــاسدا عةر ت ورسا  لر أ شــ ة  جرامية منظمة و  يرة عبر وطنية، تن ول عةر لــةوي  10من 

 جماعاو  جرامية منظمة، وفَةاف، وغةح ل موال. 
  

 الجرائم البحرية -جيم 
التام  لةمكت  فعم الدول األعنـــــــــــــا  في مكافحة شوااـــــــــــــح البر امج العالمي لمكافحة الجرائم ال حرية  -66

ال راـــــــــــــنة والجرائم ال حرية من   ل مةـــــــــــــاعدة ُ ُظم العدالة الجنائية وتوفير الدعم العمةياتي وبنا  ال دراو في 
مجال   فاذ ال ا ون ال حرل. وفريق البر امج، ال ل عةــــــــتفيد من الا ة الةبيرة التي تنــــــــع ا هي  الدول األعنــــــــا  

الدولية وال حارة، حالــــــــر في قاعاو المحاكم ومكات  النيامة العامة والموا ح والةــــــــجون وعةر   ر والمنظماو 
ــا  في المحي  األطةةــــــــي والمحي  ال افئ وال حر الةاريبي وال حر  عــــــــفن  فر الةــــــــواحح التامعة لةدول األعنــــــ

بر امج في عمح األمم المتحدة األحمر. ومن   ل ات اي س ا الن ج العمةي في ت دعم المةـــــاعدة الت نية، أعـــــ م ال
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عةر المةـــــــــــتوياو الوطني واإلقةيمي والعالمي في مجال الحد من أءر الجريمة المنظمة عبر الوطنية والت دشداو 
 األمنية، مما ش لح العي او التي تعتري التنمية المةتدامة والة ا.

في مجـال الجرائم ال حريـة،  ف ـد قـدا البر ـامج الـدعم لةـدول في تحةــــــــــــــين ف م ـا لةم ح ـة ال نـــــــــــــــائيـة -67
اعـــــــــتعراي األطر ال ا و ية، وفي مجال ت افل المةـــــــــاعدة ال ا و ية، من   ل  فارة منتدى المحي  ال ندل  وفي

. 2016المعني مـالجريمـة ال حريـة التـام  لشــــــــــــــ كـة المـدَّعين العـامين في المحي  ال نـدل، الـ ل ا  ةق منـ  عـاا 
سيع رــــراكة ال ريق الجنوبية، وفعامة الفحم الن اتي، وفرقة العمح المعنية ويتتلف  طار المنتدى من أرب  ر ائن 

مإ فاذ ال ا ون لةتصـدل لة راـنة، ورـ كة المدعين العامين. وتةـت دف رـراكة ال ريق الجنوبية االتجار مال يروين  
ــرآ أفريييا ــتان  حو رـــــ ــاحح مكران في جم ورية  شران اإلعـــــــ مية وباكةـــــ والجنو   األفغا ي ال ل شن ةق من عـــــ

األفري ي. واتةــم التنةــيق الناج  من   ل س ه الشــراكة  ين ر،عــا   فاراو مكافحة المددراو مارتفاي لــ  ياو 
 ال يروين التي قامت   ا األج نة الوطنية المعنية مإ فاذ قوا ين المددراو.

ال ا ون ال حرل وبنا    وفي  طار عمح البر امج الرامي  لر تيةـــــير تنمية م اراو الج او المعنية مإ فاذ -68
الع قاو  ين الدول الةـــاحةية، أ شـــح في عـــيشـــيح مر ن لةتدري  عةر  جرا او زيارة الةـــفن وامت ائ ا وتفتيشـــ ا  

 وحجنسا، ومر ن آ ر في عرل ال ةا تةتنيف  ال حرية الةري  ةية في قاعدت ا في ترينةومالي.

ــ  قرار مجةس األمن  -69 ــامج تنفيـ ــا فعم البر ـ ــة   2019م 2498كمـ ــدرة عةر التوعيـ من   ل ت وير ال ـ
ــة  من الصـــــــــــــومال.  متولـــــــــــــاي ال حر من أجح تع يح االتجار غير المشـــــــــــــروي مالفحم الن اتي وغيره من الةـــــــــــ

لمشـــــــتر ة وال وة ال حرية البر امج فريق متدصـــــــ  ععمح م  رـــــــر ا  فوليين آ رين، ماح ال واو ال حرية ا ولدى
 التامعة ل تحاف األوروبي، من أجح التصدل ل  ه الجرائم مصورة مشتر ة.

وفي المحي  ال ـــافئ، قـــاف البر ـــامج الج وف الراميـــة  لر مكـــافحـــة الجرائم ال حريـــة في محرل عــــــــــــــولو  -70
مج الد ةوماعــية ال حرية وعــيةيبيس من   ل   شــا  فريق اتصــال ء ءي األطراف. وع وة عةر ذل ، عنز البر ا

من   ل  قامة حوار مشــتن   فاذ ال ا ون ال حرل وإعداف وءي ة غير مةنمة مشــتن الممارعــاو المشــتر ة ل  درار 
 في أ ش ة تتعةق مال حر  ين و االو   فاذ ال ا ون ال حرل في من  ة جنو  ررآ آعيا.

ــافعة لدول غر  وفي المحي  األطةةــــــــــي، قدا البر امج الدعم لةدول األعـنـــــــــ  -71 ا  في الجماعة االقتصــــــــ
ــعيد الوطني.  ــ  أفريييا في تنفي  األطر ال ا و ية ال حرية الدولية عةر الصـ ــافعة لدول وعـ أفريييا والجماعة االقتصـ

" ال ل أاــــدره فليح لةممارعــــين في مجال العدالة الجنائيةويدعم  شــــر ال  عة الاا ية من فليح "الجريمة ال حريةع 
ين في مجال العدالة الجنائية في تحةـين قدرات م ويةـاعد عةر موا مة قوا ين الدول المدتةفة م  المكت  الممارعـ 

 االتفاقياو الدولية ذاو الصةة.

وفي أمريكا ال تينية ومن  ة الةاريبي، قدا البر امج تدري ا مشــــتن ت ري  الم اجرين في ال حر، والةــــفن التي  - 72
تفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشـــــــــروي في المددراو والمؤءراو  من ا   17ال تحمح أل جنةـــــــــية، والمافة 

ـــنة  . وفعم البرـ امج، اـل ل ععمـح ـمالتعـاون الوءيق م  الو ـاـلة المعنـية  تنفـي  ـتدا ير مكـافحـة الجريمـة  1988الع ةـية لةـــــــــــ
في المـناطق فون اإلقةيمـية من   ل   واإلجرا او األمنـية الـتامعـة لةجمـاعـة الةـاريبـية، التعـاون في   فـاذ ال ـا ون ال حرل 

تمرين  ظرل. و ا ت تد  و المكت  تةــــــــــــت دف تعنين التنةــــــــــــيق الوطني  ين الو االو والتعاون اإلقةيمي من أجح  
، ش دف البر امج  لر اعـــــــــــت ا ة وتحةيح  2020تعنين قدرة الدول األعنـــــــــــا  عةر لـــــــــــمان اإلفارة ال حرية. وفي عاا  

في مجال الجرائم ال حرية قصـد تمكين الدول األعنـا  من ولـ  تدا ير مةـتنيرة لةتصـدل   االتجاساو والروام  الجدشدة 
 ل ا من   ل م افراو، ماح المنتدى الةاريبي المعني مالجريمة ال حرية ال ل ُأطةق حدشاا. 
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 االستنتاج والتوصيات  - خامسا  
م ـا المكـت   لر اـلدول من أجـح تن  -73 ــاعـدة الت نـية التي ع ـدِّ  الجريمـة المنظمـة  فـي  اتفـاقـية مكـافحـة ن المةــــــــــــ

ــتدامة.  سي عمةية التنمية وحيغ  ن والبروتو والو المةح ة   ا ُمدمجة في غاعاو العدشد من أسداف التنمية المةــــ
 .سي عمةية طويةة األمد أعنامكافحة الجريمة المنظمة طويةة األمد، فإن 

ــماا جمي  فول العالم  لر االتفاقية  -74 ــدف  سدفوا نــ عمكن تحيي  . وتةمن التحدعاو ال ائمة في س ا الصــ
 سا من في تنفي  االتفاقية والبروتو والو المةح ة   ا. ويتي   ط آ آلية اعــــــــــــتعراي التنفي  فراــــــــــــة لتعنين تنفي 

ــتراتيجي. ولدعم الدول في ج وفسا الرامية  لر التنفي  الةامح لةم حظاو المنبا ة عن اآللية    ل ات اي   ج اعـــ
واال ت ال من الجا   النظرل  لر الت بيق العمةي، عـيةـت ح المكت   ر امجا عالميا جدشدا مدصـصـا لدعم الدول 

ة، و  ل  اعــــــــتراتيجياو لتنفي  االتفاقية، م  التر ين عةر في اعتماف تدا ير تشــــــــري ية وتدا ير أ رى ذاو الصــــــــة
 الم حظاو الم  ورة أع ه.

قيمة أل    تعاسدل أو تشــــريعي تتوقَّف عةر مدى فعالية تنفي ه، وااــــح المكت  ت دعم   متنوتةــــةيما   -75
ل ائمة، رـمةت محفظة طائفة واعـعة من اـنوف المةـاعدة الت نية من   ل  رامج  العالمية واإلقةيمية وال  رية ا

 عبر الوطنية مكح أركال ا ومظاسرسا. الجريمة المنظمة موالي ية واععة من أجح مكافحة

ولعح مؤتمر األطراف شوف، في  طار التحنـــــــير إلط آ آلية اعـــــــتعراي التنفي ، أن ع ة   لر الدول  -76
ــائية وال ــوا ق ال نـــ ــا  الةـــ ــريعاو  ح أعنـــ ــاتية المتعة ة ممكافحة أن ت دا  لر األما ة ليس ف   التشـــ ــياعـــ وءائق الةـــ

الجريمـة المنظمـة واالتجـار مـاألرــــــــــــــدـار وت ريـ  الم ـاجرين واالتجـار مـاألعــــــــــــــةحـة النـاريـة، عن طريق البريـد  
  .unodc-sherloc@un.orgاإللةترو ي م

 الم دمةولعح المؤتمر شوف أعنــا  أن شنظر في فعوة الدول األطراف  لر زيافة مةــتوى التبرعاو المالية  -77
تعنين تنفي  االتفاقية  م ية لر المكت  من أجح تيةـــــــــــير تنفي  الم حظاو المنبا ة عن آلية اعـــــــــــتعراي التنفي ، 

 والبروتو والو المةح ة   ا.
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