
 11/1القرار  
تنفيذ  احكاذ ا العلقةقذا تذ للقذ دو الذندلت اق اتفذ م ذا احاة العلفذن  لعاذ ةفذا المر عذا العن عذا    

 عبر الوطن ا
 الوطنية،إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  
أن التعاانن الادنلي ظحظب كمكااباة كااي ة في الاااااااااااااااياا  العااة لتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة    إذ يالحظ 

، نأن تنانل الماااا ا المتةااهة كك ظجااكا ساسا أماااماايا مذ العما ال   ظ اا ه   ( 1) الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الدنل األع اااس عهب تنف   التفاقية نالبرنتوالولت   كك مكتب األمم المتحدة المعني كالمخديات نالجريمة لمااااعدة

 ،( 2) المهحقة بها تنف  ا فعال

نالمعنون "تنف   األحكاة المتعهقة   2005تجااااااااااريذ األنل/أ تو ر   19المؤيخ  2/2إلب مقريه  نإذ ظجاااااااااا ر 
كاالتعاانن الادنلي مذ اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الجريماة المنظماة عبر الوطنياة"، الا   نري  ياك أن ينجاااااااااااااا ، 

دنيتك الثالثة، فريقا عامال مفتوح الع اااااوية لقي ظعقد منانجاااااات مواااااااي ية حول المااااااا ا العمهية الخا اااااة   في
 ة القابوبية المتبادلة نالتعانن الدنلي ألغراض المةادية،بتاهيم المجرم ذ نالمااعد

نالمعنون "تنف ا  أحكااة التعاانن    2006تجااااااااااااااريذ األنل/أ تو ر    18المؤيخ    3/2مقريه    نإذ يؤالاد مجاددا 
الاادنلي مذ اتفاااقيااة األمم المتحاادة لمكااافحااة الجريمااة المنظمااة عبر الوطنيااة"، الاا   سعااا الفري  العااامااا المفتوح 

 معني كالتعانن الدنلي عنةرا ثابتا مذ عنا ر مؤتمر األطراف،الع وية ال

تجااااااااااريذ   22المؤيخ  5/8ننرايه    2008تجااااااااااريذ األنل/أ تو ر   17المؤيخ  4/2إلب مقريه   نإذ ظجاااااااااا ر 
نالمعنوب ذ "تنف اا  األحكاااة المتعهقااة كااالتعااانن الاادنلي مذ اتفاااقيااة األمم المتحاادة لمكااافحااة    2010األنل/أ تو ر  

نالمعنون "ااااااااامان التنف      2012تجااااااااريذ األنل/أ تو ر   19المؤيخ  6/1ظمة عبر الوطنية"، ننرايه  الجريمة المن 
 7/4الفعااال لتفاااقيااة األمم المتحاادة لمكااافحااة الجريمااة المنظمااة عبر الوطنيااة نالبرنتوالولت المهحقااة بهااا"، ننرايه 

ة كااالتعااانن الاادنلي مذ اتفاااقيااة األمم نالمعنون "تنف اا  األحكاااة المتعهقاا   2014تجااااااااااااااريذ األنل/أ تو ر    10المؤيخ  
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"،

نالمعنون "تعايا فعالية  2016تجاااااااااااااريذ األنل/أ تو ر  21المؤيخ  8/1إلب نرايه   نإذ ظجااااااااااااا ر أظ اااااااااااااا 
الاااااااااااااه ات المرالاية المعنية كالتعانن الدنلي في الماااااااااااااا ا الجنا ية مذ أسا التةااااااااااااد  لهجريمة المنظمة عبر 
الوطنية"، ال   حث  يك الدنل األطراف عهب أن ظقدة كع ااااها لبع ااااها ا قر أ بر ندي مذ المااااااعدة القابوبية 

، نشاااجعها عهب أن تااااتخدة التفاقية عهب أنمااا  ب ا  ممكذ، كما يتاااا  نفقا ألحكاة التفاقية ننواب نها الوطنية
 م  أطرها القابوبية الوطنية، الأماس لهتعانن الدنلي،

نالمعنون "تنف   أحكاة اتفاقية   2018تجااااااريذ األنل/أ تو ر    19المؤيخ  9/3إلب نرايه   نإذ ظجاااااا ر ال ل  
جاااااأن التعانن الدنلي"، ال   أنر  يك المؤتمر التو ااااايات األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ك 

 المعتمدة في الستماعات الثامذ نالتام  نالعاشر لهفري  العاما المعني كالتعانن الدنلي،

نالمعنون "الحتفال كال الرى الاانوية  2020تجاريذ األنل/أ تو ر   16المؤيخ  10/4إلب نرايه  نإذ ظجا ر   
مم المتحادة لمكاافحاة الجريماة المنظماة عبر الوطنياة نتعايا تنف ا هاا تنف ا ا فعاال"،  العجااااااااااااااريذ لعتمااد اتفااقياة األ

ال   دعا  يك المؤتمر الدنل األطراف، ااااااامذ سمهة أموي، إلب تحق   المااااااتفادة القامهة نالفعالة مذ التفاقية، 
الفقرة )ب( مذ نقةاااااو اااااا مذ قالل ب ا  الب با  الوامااااا  لتعريي "الجريمة الخ  رة" المنةاااااو  عهيك في  

 
 (1) 39574, No. 2225, vol. Treaty SeriesUnited Nations, . 
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كجااااااااااااأن تاااااااااااااهيم  16منها، نال ل  مذ قالل أحكامها المتعهقة كالتعانن الدنلي، نقةااااااااااااو ااااااااااااا المادة  2المادة 
كجااااأن المااااااعدة القابوبية المتبادلة، مذ أسا تعايا التعانن عهب من  نمكافحة األشااااكال   18المجرم ذ، نالمادة 

 الوطنية، الجديدة نالماتجدة نالمتغ رة مذ الجريمة المنظمة عبر

كاألعمال التي ظ ااااااااااااا ه  بها الفري  العاما المعني كالتعانن الدنلي، نقا اااااااااااااة م  مراعاة  نإذ يرحب 
المنانجاااااااااات التي سرت قالل استماعك الثابي عجااااااااار، كجاااااااااأن سمهة أموي، مذ ب نها اماااااااااتخداة ه  ات التحق   

نلي ال   ين و  عهب امتخداة أمال ب  المجترالة ندنيها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نالتعانن الد
( عهب التعانن الدنلي في المااااااااااا ا الجنا ية  19-التحر  الخا اااااااااة، نأثر سا حة مرض ف رنس الوينبا ) وف د

نفي استماعك الثالث عجاااااااار كجااااااااأن بقا األشااااااااخا  المحكوة عه هم، ن الشااااااااترا  م  فري  الخبراس الحكوم  ذ  
ن الماااااا ا المتةااااهة كعلية امااااتعراض تنف   اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  العاما المعني كالمااااااعدة التقنية، كجااااأ

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية نالبرنتوالولت المهحقة بها،
التو ااااااااااااااياات التي اعتمادهاا الفري  العااماا المعني كاالتعاانن الادنلي في استمااعاك الثاابي  ظقر   -1 

 في المرف  األنل له ا القراي  ، المب نة2021آذاي/مايس  26ن 25عجر، المعقود يومي  

التو ااااااااااااااياات التي اعتمادها الفري  العااما المعني كالتعاانن الدنلي في استمااعك  ظقر أظ ااااااااااااااا -2 
كالتاامذ م  الستماا  الثاالث عجاااااااااااااار لفري  الخبراس   2022أظاي/مايو   27إلب  23الثاالث عجاااااااااااااار، المعقود مذ 

 ة في المرف  الثابي له ا القراي.الحكوم  ذ العاما المعني كالمااعدة التقنية، المب ن 
  

 العرةق احدل  
اللوص  ت اللت اعلعنه  الفر ق الق ال العقنت ت للق دو الندلت ةت اجلع عه الث نت عشر،    

 2021ا رس / آذار  26د 25العققود يوات 
آذاي/  26ن   25اعتماد الفري  العااماا المعني كاالتعاانن الادنلي في استمااعاك الثاابي عجااااااااااااار، المعقود يومي   

لقي ظقرهاا مؤتمر األطراف في اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الجريماة المنظماة    ( 3) ، التو اااااااااااااياات التاالياة 2021ماايس 
 عبر الوطنية:

 
 اا ةفا المر عا العن عا عبر الوطن ا اسلخناا هيئ ت اللفقيق العشلركا دددره  ةت    

تجااااااااااااااجف  الاادنل األطراف، ح ثمااا الااان ذلاا  ممكنااا نمال مااا ننفقااا لهقواب ذ نالهوا   المحهيااة   )أ( 
نالتفانات الدنلية المن بقة، عهب امااتخداة التحقيقات المجااترالة، كما ف ها التحقيقات المناااقة، الجااكا حديث مذ 

ية التحقيقات عبر الحدند نتاااااااااريعها كجااااااااأن أنماااااااا  ب ا  ممكذ مذ الجرا م  أشااااااااكال التعانن الدنلي لايادة فعال
المجاااااااااااامولة كاتفاقية الجريمة المنظمة. نتجااااااااااااجف  الدنل األطراف، عند قيامها ب ل ، عهب التةاااااااااااارف في الون   

يتع ذ المنامااب عند المااتجاكة ل هبات إسراس ه ه التحقيقات المجااترالة، م  مراعاة أن المعهومات أن األدلة التي 
 الحةول عه ها ند ل تقون متاحة إل لفترة  منية محدندة 

مذ التفاقية، نغ رها مذ  19تجااااااجف  الدنل األطراف أظ ااااااا عهب موا ااااااهة امااااااتخداة المادة  )ب( 
الةاااااكو  الااااااايية عهب المااااااتوى الدنلي نا،نهيمي نالثنا ي، حااااااب النت ااااااس ن التااااااا  م  األطر القابوبية  

ابوبي لهتحقيقات المجااااترالة. نلعهها تود، عند قيامها ب ل ، أن ت اااا  اتفانات بموذسية أن أن الوطنية، الأماااااس ن
تاااااتخدة التفانات القا مة عهب الماااااتوى ا،نهيمي كجااااأن إبجاااااس ه  ات تحق   مجااااترالة، حاااااب النت اااااس، م  
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ي، نأن توا ااااا تعميم ته  الحتراة التاة لااااايادة الدنل المجااااايالة نمراعاة الخةااااو اااايات المحتمهة لهتعانن الثنا  
 التفانات عهب مه ات الق اس نالدعاس العاة نإبفاذ القواب ذ المختةة 

تجاااااجف  الدنل األطراف ال ل  عهب تبادل أف اااااا الممايماااااات نالدينس المااااااتفادة في م دان  )ج( 
ا الةاااااادد التجااااااديد عهب منها. نينبغي في ه  19التحقيقات المجااااااترالة المتعهقة بتنف   التفاقية، نل ماااااايما المادة 

 التجايب الناسحة نالفعالة 

تججف  الدنل األطراف عهب تيا ر أبج ة تدييب الق اة أن أع اس النياكة العامة أن موظفي  )د( 
 إبفاذ القابون أن غ رهم مذ الممايم ذ المجايال ذ في التحقيقات المجترالة 

ننوات التةااااال عهب النحو المنامااااب تجااااجف  الدنل األطراف أظ ااااا عهب الفالة الحفا  عهب   )ها( 
نتحديد الاااااااه ات المختةااااااة في سمي  مراحا التحقيقات المجااااااترالة كغرض معالجة الماااااااا ا العمهية نالقابوبية 
نالمواااااااااومية نالعمهياتية عهب بحو فعال، كما في ذل  تقدظم توااااااااايحات كجااااااااأن المت هبات القابوبية نمت هبات 

الدنل األطراف أظ اااااا عهب ب ل سهود لهتغهب عهب التحدظات الناشااااا ة عذ ا،فةااااااح الواسبة الت ب  . نتجاااااجف  
التباينات ب ذ هيا ا نمبادئ التحق   أن التباينات المتعهقة كالولظة الق ااا ية، نمبدأ عدة سوا  محا مة الجااخ   

، نفقا عهب الجرة بفااااااااااك مرت ذ، نمقبولية األدلة المتحةاااااااااا عه ها مذ قالل التحقيقات المجاااااااااترالة في المحا م
 لهمبادئ األمامية لنظمها القابوبية 

تجااااااااجف  الدنل األطراف ال ل  عهب المااااااااتفادة مذ الموايد نالتاااااااااه الت التي تقدمها اله  ات  )ن( 
ا ليات ا،نهيمية، نال ل  الجاااااابكات الق ااااااا ية نشاااااابكات إبفاذ القابون القا مة، مثا المنظمة الدنلية لهجاااااارطة   أن

ايا تنااااا   الاااااه ات المختةااااة لهتحقيقات المجااااترالة في سمي  المراحا، مذ التخ ي   الجنا ية )ا،بتر ول(، لتع
 إلب ا،عداد، نمذ التنف   إلب ا،بهاس نالتق يم 

تجاجف  الدنل األطراف عهب إدياج أحكاة أن بنود كجاأن الترت بات المالية في اتفاناتها المتعهقة  ) ( 
س، أحكاة ظمكذ ت بيقها ك ريقة مربة لهااماح بتق يفها، كيية ناا  كالتحقيقات المجاترالة كما ف ها، حااب النت اا

إطاي نااااااااااا  كجاااااااااأن تو ي  التقاليي، كما في ذل  تقاليي الترسمة نغ ر ذل  مذ النفقات التجاااااااااغ هية المتحمهة  
 قالل التحقيقات المجترالة 

بقاة عهب  ينبغي لألمااباة موا ااااااااااااااهاة عمههاا لجم  معهوماات عذ القواب ذ أن الترت باات المن  )ح( 
الماااااااااتوى الوطني نا،نهيمي التي تنظم الجوابب ذات الةااااااااهة كالتحقيقات المجااااااااترالة، نإتاحة ته  المعهومات  
عهب بواكة إداية المعايف المعرنفة كاماام بواكة الموايد ا،لقترنبية نالقواب ذ المتعهقة كالجريمة )بواكة شاا رلو (  

دة القابوبية المتبادلة التي أع د ت ويرها، نالتي تت ااااامذ  نموا اااااهة تعايا اماااااتخداة أداة التاكة طهبات الماااااااع 
سمهة أموي، منها إيشااااااااادات كجااااااااأن اليمية  ااااااااياغة طهب لهمااااااااااعدة القابوبية المتبادلة كغرض إسراس تحق   

 مجتر ، إذا لاة األمر 

، نلإليشااااااااااااادات ذات الةااااااااااااهة المنبثقة عذ 5/8نفقا لهولظات المت اااااااااااامنة في نراي المؤتمر  )ط( 
الفري  العاما، ينبغي لألمابة، يهنا بتوافر الموايد، ناا  مةافوفة تحدد المااا ا القابوبية نالعمهية التي  مدانلت

مذ التفاقية، نال ل  حهول محتمهة لته  المااااااااا ا، كما ظجاااااااما تجمي    19ظمكذ أن تثاي في مااااااايا  تنف   المادة 
أمثهة عذ ترت بات أن اتفانات أبرمتها دنل أطراف ل ل  الغرض، نينبغي لها ماااااعدة الدنل األطراف، بناس عهب 

  19طهبها، في نا  مجموعة مذ المبادئ التوس هية القابوبية نالعمهية نالتنف  ظة كجأن تنف   المادة 
  



 اللق دو الندلت ال ي ينطوي عةى اسلخناا أس ليب اللفري الخ صا   

مذ التفاقية، حااب النت ااس   20تجاجف  الدنل األطراف عهب الماتعابة كجاكا أ بر كالمادة  ) ( 
ننفقا لقواب نها الداقهية، الأمااااااس نابوبي لهتعانن الدنلي ال   ين و  عهب اماااااتخداة أماااااال ب التحر  الخا اااااة   

داة الةااااكو  ا،نهيمية األقرى المن بقة نالتفانات أن الترت بات الثنا ية أن، في حالة عدة نسود مثا ه ه نامااااتخ
الترت بات، امااااااااتخداة أمااااااااال ب التحر  الخا ااااااااة عهب أماااااااااس الا حالة عهب حدة، مذ أسا تعايا  التفانات أن

 التعانن في ه ا الم دان 

أف ااااا الممايمااااات نالدينس الماااااتفادة في مجال  تجااااجف  الدنل األطراف أظ ااااا عهب تبادل  ) ( 
 مذ التفاقية  20أمال ب التحر  الخا ة، نل ميما ته  المتعهقة بتنف   المادة 

تجااااجف  الدنل األطراف ال ل  عهب تيااااا ر أبجاااا ة التدييب لفا دة الق اااااة أن أع اااااس النياكة   )ل( 
مجااااااااااااااايال ذ في إسراس التحقيقاات التي تن و  عهب العاامة أن موظفي إبفااذ القاابون أن غ رهم مذ المماايماااااااااااااا ذ ال

أمااال ب تحر قا ااة أن ا،شااراف عه ها، م  مراعاة تعقد الماااا ا المتعهقة كامااتخداة ته  األمااال ب، قا ااة  يما 
يتعه  كالحةاااااااااول عهب األدلة ا،لقترنبية، نال ل  مراعاة مختهل مراحا الت وي التي ن اااااااااه  إل ها البهدان مذ 

 سيا المعهومات نالتةالت ح ث امتخداة تقنولو 

تجاااجف  الدنل األطراف عهب تعايا التعج ا كالتةاااال نالتناااا   في مرحهة مبكرة مذ مراحا   )ة( 
التخ ي  لهتعانن  يما ب نها مذ أسا اامان العثوي عهب األدلة نااب ها نتبادلها عهب بحو فعال، بوماا ا منها  

 الوما ا ا،لقترنبية، نفقا لقواب نها الداقهية 

ينبغي لهدنل األطراف، لدى اماتخدامها أماال ب التحر  الخا اة، إيالس اهتماة قا  لحماظة   )ن( 
 الجمهوي حتب ل يهح  كك ال ري، م  احتراة الايادة الوطنية 

تجاااااااااااااجف  الدنل األطراف عهب مراعاة حقو  ا،بااااااااااااااان عهب النحو الواسب عند إظفاد ه  ات  )س( 
تحر قا ااااااااة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية نالجريمة المنظمة، ألن ذل  تحق   مجااااااااترالة نامااااااااتخداة أمااااااااال ب 

 ظاهم في المتخداة الفعال لته  األمال ب  ند

، نلإليشااااااااااااادات ذات الةااااااااااااهة المنبثقة عذ 5/8نفقا لهولظات المت اااااااااااامنة في نراي المؤتمر  ) ( 
مدانلت الفري  العاما، ينبغي لألمابة، يهنا بتوافر الموايد، ناا  مةافوفة تحدد المااا ا القابوبية نالعمهية التي 

مذ التفاقية ناماااتخداة أماااال ب التحر  الخا اااة، نال ل  حهول محتمهة   20ظمكذ أن تثاي في مااايا  تنف   المادة 
كما ظجما تجمي  أمثهة عذ ترت بات أن اتفانات أبرمتها دنل أطراف كجأن امتخداة ته  األمال ب،  لته  الماا ا، 

نينبغي لهاا مااااااااااااااااعادة الادنل األطراف، بنااس عهب طهبهاا، في نااااااااااااااا  مجموعاة مذ المباادئ التوس هياة القاابوبياة 
  20نالعمهية نالتنف  ظة كجأن تنف   المادة 

  
( عةى اللق دو الندلت ةت العس ئل المن ئ ا: ن ر  ع اا تقن 19- نأثر ج ئفا ةيردس كوردن  )كوةي  

 انقض ء ع ا

تجااااااااجف  الدنل عهب توف ر التمويا عهب أماااااااااس ثاب  نماااااااااتداة حتب يتااااااااانب لمكتب األمم  )ف( 
المتحدة المعني كالمخديات نالجريمة )المكتب( أن ظقدة الماااااااااعدة التقنية لبناس القديات في مجال التعانن الدنلي 
في الماااااااااا ا الجنا ية  نينبغي، لدى القياة ب ل ، إيالس اهتماة قا  لهتحدظات الماااااااااتجدة التي طرحتها سا حة  

( نالتي نااد ظكون لهااا أثر دا م عهب عمااا الاااااااااااااااه ااات المرالايااة نغ رهااا مذ 19-مرض ف رنس الوينبااا ) وف ااد
 الاه ات المختةة المجايالة في ه ا التعانن 



داة التقنولوسيا في م دان التعانن الدنلي مذ أسا التعج ا كا،سراسات  تجاااجف  الدنل عهب اماااتخ  ) (  
. نند ظجاااااما  19- ذات الةاااااهة نالتةاااااد  بوسك قا  لهتحدظات التي تواسهها في ه ا المجال بتيجة لجا حة الوف د 

ل طهبات  ذل  عقد المؤتمرات عذ طري  الف ديو كةااااااوية أ ثر تواترا في مجال المااااااااعدة القابوبية المتبادلة، نإيمااااااا 
التعانن الدنلي إلقترنبيا، نامتخداة التوقيعات ا،لقترنبية ننبولها، ن قدي ا،مكان ت ب   ا،داية الالنيقية في أعمال 

 الاه ات المرالاية نغ رها مذ الاه ات المختةة،  يما يتعه  كالتعانن م  بظ راتها األسنبية  

ت فعالة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية تجاااااااجف  الدنل األطراف كقوة عهب ناااااااا  اماااااااتراتيجيا ) ( 
نالجريمة المنظمة، نفقا لهمبادئ األمااااااااااااماااااااااااية لقواب نها الداقهية، م  الترال ا عهب تعايا التعانن الدنلي، نال ل  
عهب اااامان مراعاة حقو  ا،بااااان نالمنظويات الجنااااابية نأنسك ال اااعل الستمامية نالنتةاااادظة عند ناااا  

في مجال الجريمة، حتب ل تتاااابب في أااااراي، نل مااايما في ااااوس ا ثاي الستمامية  اماااتراتيجياتها نتدقالتها  
  19-نالنتةادظة األنم  ب انا الناسمة عذ سا حة الوف د

ينبغي لهدنل األطراف أن تجاااااااااااااي  في آلية امااااااااااااتعراض تنف   اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   )ي( 
مهحقة بها، كيية الترنيج ألمثهة عذ الممايماااات الج دة في مجال  الجريمة المنظمة عبر الوطنية نالبرنتوالولت ال

 التنف  ، الما ينبغي لها أن تحدد الثغرات نالتحدظات نمت هبات بناس القديات في تنف   التفاقية ن رنتوالولتها 

تجااااااااجف  الدنل األطراف عهب تعايا الجهود الرامية إلب تبادل أف ااااااااا الممايمااااااااات نالدينس  )ش( 
ة كجاااأن اماااتخداة الااااه ات المختةاااة لتقنولوسيات المعهومات نالتةاااالت عند تنانل مختهل أشاااكال  المااااتفاد

طهبات التعانن الدنلي في الماااااااااااااااا ا الجنا ية، نتيااااااااااااااا ر ن ااااااااااااااول البهدان النامية إلب تقنولوسيات المعهومات 
 الوطنية نالتةالت المال مة، كيية تعايا التعانن الدنلي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

عهب طريقااة عمااا بظم العاادالااة الجنااا يااة   19-إنرايا كاااألثر العم   الاا   ترالتااك سااا حااة الوف ااد )ت( 
عهب الةاااااع د العالمي، ن الايادة القب رة في اماااااتخداة األدنات ا،لقترنبية كاااااابب تداب ر التباعد البدبي الجاااااامهة 

تجااااجف  الدنل األع اااااس عهب التحهي كالمرنبة  ، 19-التي اتخ ت في سمي  أبحاس العالم لهتةااااد  لجا حة الوف د
  يما يتعه  كقبول الوثا   الرممية التي تحما توقيعات إلقترنبية أن ينمية 

إنرايا كااأن الظرنف التي أنساادتهااا الجااا حااة أدت إلب  يااادة إيماااااااااااااااال طهبااات التعااانن الاادنلي  )ث( 
ال هبات نالرد عه ها ك ريقة آمنة نماااااريعة نمربة نماااااهيمة  إلقترنبيا نأن ه ه الظرنف أثبت  إمكابية إيماااااال ته  

كامااااتخداة الومااااا ا ا،لقترنبية، تجااااجف  الدنل األع اااااس عهب أن توا ااااا تعايا ندياتها عهب امااااتخداة الومااااا ا 
ا،لقترنبية في إيمال طهبات المااعدة القابوبية المتبادلة، نعهب أن تهتمس، يدا عهب ه ه ال هبات، التوايحات  

قبول لهمواد ذات الةااااااااهة كجااااااااكا إلقترنبي، نفقا لهمبادئ األمااااااااامااااااااية لقواب نها الداقهية، تحقيقا ألهداف منها نال
  19-تحا ذ ندياتها في فترة ما كعد الوف د

  
 اس ئل أخرى   

تجااااااجف  الدنل عهب موا ااااااهة امااااااتقجاااااااف ن حث الااااااابا التي ظمكذ لالتفاقية مذ قاللها أن  )خ( 
 التةد  لألشكال الجديدة نالماتجدة نالمتغ رة مذ الجريمة المنظمة في ميا  التعانن الدنلي.تااعدها عهب 

  



 العرةق الث نت  
اللوص  ت اللت اعلعنه  الفر ق الق ال العقنت ت للق دو الندلت ةت اجلع عه الث لث عشر،    

 2022أي ر/ا يو  27إلى   23العققود اق 
إلب   23عاااانن الااادنلي، في استمااااعاااك الثاااالاااث عجاااااااااااااار المعقود مذ  اعتماااد الفري  العااااماااا المعني كاااالت  

كالتاامذ م  الستما  الثالث عجااااااااار لفري  الخبراس الحكوم  ذ العاما المعني كالماااااااااااعدة  2022أظاي/مايو  27
لقي ظقرهاا مؤتمر األطراف في اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الجريماة المنظماة    ( 4) التقنياة، التو ااااااااااااااياات التاالياة

 الوطنية: رعب 
  

 اق اتف م ا المر عا العن عا(   17نقل احشخ ص العفاوا عةيهة )الع د     

مذ اتفاقية الجريمة  17تجااااااجف  الدنل األطراف عهب إنامة أماااااااس نابوبي مت ذ لتنف   المادة  )أ( 
المنظماة، مذ قالل إبراة اتفااناات أن ترت باات ثناا ياة أن متعاددة األطراف ن/أن مذ قالل تجااااااااااااااريعاات نطنياة تنفا  
ته  التفانات أن الترت بات أن ظمكذ اماااااااااتخدامها بدل مذ ذل  لتياااااااااا ر عمهيات النقا، نعهب اعتماد بهج مربة، 

 ختهل األدنات القابوبية المتاحة الحالت المنامبة، لدعم الجم  ب ذ م في

في غياب أمااااااااااس نابوبي محدد لنقا األشاااااااااخا  المحكوة عه هم، نفي حال الاب  القواب ذ  )ب( 
الداقهية تأذن ب ل ، تجاااااجف  الدنل عهب النظر في الماااااتفادة مذ مبدأ المعامهة كالمثا، نال ل  األماااااس القابوبية  

 النت اس األقرى المتاحة في ن اظا بقا الاجناس، عند 

تجاجف  الدنل، عندما ظاام  ب ل  القابون الداقهي أن أ  معاهدة من بقة، عهب النظر في أ   )ج( 
 ااااالت نثيقة محتمهة لألشااااخا  المحكوة عه هم كالدنلة المنفكم ة لهحكم الجاااارط ي ياااااي لنقههم، نالبديا لهمت هب  

 هم المتعه  كجنا تهم، بهدف تيا ر إعادة إدماسهم في المجتم  نتأه ه

تجاااجف  الدنل عهب مراعاة مةاااال  إبفاذ القابون نال ل  أف اااا فر  إعادة التأه ا عند الب   )د( 
 في نبول طهب بقا شخ  محكوة عهيك أن عدة نبولك 

تجااااااااااجف  الدنل عهب النظر في نااااااااااا  حد أدبب لمدة العقو ة المتبقية التي ينبغي ن ااااااااااا ها  )ها( 
وة عه هم مذ أسا تيااااا ر إعادة تأه ا الاااااجناس نإعادة إدماسهم في   جاااارط لتنف   عمهيات بقا األشااااخا  المحك

 المجتم  نالمتفادة عهب أف ا نسك مذ الموايد المتاحة في ه ا المجال 

تجاااااجف  الدنل عهب التماس الماااااااعدة التقنية المتعهقة بنقا األشاااااخا  المحكوة عه هم، نفي  )ن( 
كالمخديات نالجريمة )المكتب(، عند ال هب، عهب تياا ر أبجا ة   ه ا الةادد، ظجاجف  مكتب األمم المتحدة المعني

التادييب نتعايا تدييب الاااااااااااااااه اات المحهياة أن الموظف ذ العاامه ذ في مجاال بقاا األشااااااااااااااخاا  المحكوة عه هم،  
 ظجما، حاب النت اس، أع اس النياكة العامة نالق اة نموظفي الاجون نالموظف ذ القنةه  ذ نالمحام ذ  كما

  الدنل عهب تعايا التةااااال نالتنااااا  ، كااااابا منها تعايا التةااااالت المباشاااارة ب ذ  تجااااجف  ) ( 
 الاه ات المختةة الوم هة لتباي  عمهية بقا األشخا  المحكوة عه هم 

تجااجف  الدنل عهب تعايا الممايمااة المتمثهة في إسراس مجااانيات نبا النقا الفعهي لألشااخا    )ح( 
نب ا ا،فراج المجارنط، نمدة ا،سراسات، نإمكابيات إعادة ا،دماج في المجتم  المحكوة عه هم كجاأن مااا ا مذ 

نإعاادة التاأه اا، نظرنف الحتجاا ، نالعالج ال بي، نأثنااس عمهياة النقاا، كجااااااااااااااأن ماااااااااااااااا اا مذ نب اا ا دناسياة 

 
 (4) 4/2022/3CTOC/COP/WG.-4/2022/2CTOC/COP/WG. 10ن 7، الفقرتان. 

http://www.undocs.org/ctoc/cop/wg.3/2022/4
http://www.undocs.org/ctoc/cop/wg.2/2022/4


حادة النموذسياة  التجريم، نالعتراف الجا ي كااألحكااة الق ااااااااااااااا ياة، نتق يي العقو اات، م  مراعااة نواعاد األمم المت 
 الدبيا لمعامهة الاجناس )نواعد ب هاون مابديال(، حاب النت اس 

تجاااااجف  الدنل عهب الماااااتفادة، حااااااب ا،مكان، مذ البرمجيات التي تتي  اماااااتبابة الااااااجناس   )ط( 
 المؤهه ذ لهنقا في مرحهة مبكرة 

بقا األشاااااااااخا  المحكوة تجاااااااااجف  الدنل عهب العما بنجااااااااااط عهب تعايا التعانن في مجال   ) ( 
 عه هم، نالمجايالة في الجبكات أن المنظمات ذات الةهة 

تجااااجف  الدنل األطراف التي تهق  طهبا مذ دنل أقرى لنقا مااااج ذ ناف  عهب النقا عهب إيالس  ) (  
 ال هب العتباي الواسب نتقدظم يد لهدنلة ال البة في الون  المنامب كجأن نبول ال هب أن عدة نبولك  

 
العس ئل العلقةقا تآل ا اسلقراض تنفي  اتف م ا احاة العلفن  لعا ةفا المر عا العن عا عبر الوطن ا   

 دالبردتوكوالت العةفقا به 

تجااااااااااااااجف  األطراف ن ااد المااااااااااااااتعراض عهب إطال  مؤتمر األطراف في دنياتااك المقبهااة عهب  )ل( 
مدى التقدة المحر  في المتعرااات م  الجدنل  تحر ه مذ تقدة في المتعرااات الق رية مذ أسا مواسمة  ما

الامني الوايد في إسراسات ننواعد تجااااااااغ ا آلية امااااااااتعراض تنف   اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  
، نالمبادئ التوس هية ،سراس المااااتعرااااااات  9/1عبر الوطنية نالبرنتوالولت المهحقة بها، المرف  كقراي المؤتمر  

  10/1، المرفقة كقراي المؤتمر الق رية

ظجاااااااجف  المكتب عهب تنظيم استماعات غ ر يمااااااامية، عهب هامر استماعات األفرنة العامهة  )ة( 
 التاكعة لمؤتمر األطراف، لقي تتبادل األطراف المهتمة قبراتها في إسراس المتعرااات الق رية.

 
 

 



 


