
 11/2القرار  
تنفيذ األحكام الخاصة بالمساعدة التقنية من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة    

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

أن المسااااااعدة التجنية ساس أمااااااماااااي مط البم  الب  ألمااااا       مكت  األمم إذ يالحظ   
لمتحدة المبني  المخدرات والجريمة مط أس  مسااااااااعدة الدوء األعمااااااااس ع ة تنفمب اتفاقية األمم ا

 ،( 1) المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الم حجة بها تنفمبا فباال

والمبنون "االحتفاء    2020تشااااريط األوء/أرتو ر   16المؤرخ  10/4إلة قراره  وإذ ألشاااامر  
رى الساااااانوية البشااااااريط العتمام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  البك

 وتبايا تنفمبها تنفمبا فباال"،

 اااااألعماااااء التي ألماااااااااااااا    بهااااا فري  الخبراس الحكومممط الباااااماااا  المبني وإذ يرحاااا    
اني عشااار  شااا ن   المسااااعدة التجنية، وةاماااة م  مراعاة المناقشاااات التي سرت ةالء استماع  ال  

تحديث الساااجالت التشاااريدية ل دوء األطراف تحمااامرا رلية اماااتبراق تنفمب اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الم حجة بها، و شاااااااااااا ن ت بم  اتفاقية األمم 

الوطني، وفي استماع    االستهام الجماااااا ي في  ( 2) المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ال الث عشااااار  شااااا ن االماااااتراتيجيات الفبالة لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها،  ما في ذل  تبميم  

وحجوق اإلنسااااان،  االكااااترار م  الفري  البام  المبني بتبايا التباون    يمراعاة المنظور الجنسااااان 
 الدولي،  ش ن المسا   المتص ة  آلية امتبراق التنفمب،

التوميات التي ناقشها فري  الخبراس الحكومممط البام  المبني  المساعدة  ألجر -1 
، واعتماادهااا في 2020تموز/يولياا     10و  9التجنيااة في استماااعاا  ال اااني عشاااااااااااااار، المبجوم يومي  

 التاامط م  االستماع ال الث  2022أألار/مايو  27إلة  23استماع  ال الث عشااااااااااار، المبجوم مط 
 بني  التباون الدولي، المبمنة في المرف  األوء لهبا الجرار؛عشر ل فري  البام  الم

التومااااااايات التي اعتمدها فري  الخبراس الحكومممط البام  المبني أألماااااااا ألجر  -2  
 المساااااعدة التجنية في استماع  ال الث عشاااار، المبجوم  التاامط م  االستماع ال الث عشاااار ل فري   

 ة في المرف  ال اني لهبا الجرار.البام  المبني  التباون الدولي، المبمن 
  

 
 (1) 39574, No. 2326and  2241, 2237, 2225, vols. Treaty SeriesUnited Nations, . 
 . .No. 2225vol ,39574المرس  نفس ،  (2) 



 المرفق األول  
التوصيات التي ناقشها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة    

،  2020تموز/يوليه   10و 9اجتماعه الثاني عشر، المعقود يومي  التقنية في 
 2022أيار/مايو  27إلى  23اجتماعه الثالث عشر، المعقود من  واعتمدها في

  (3) اعتمد فري  الخبراس الحكومممط البام  المبني  المساااااااعدة التجنية، التوماااااايات التالية 
 لكي ألجرها مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:

 
ول األطراف تحضجججججيرا الية اضجججججتعراف تنفيذ اتفاقية األمم تحديث السججججججتت التشجججججري ية ل د   

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الم حقة بها 
 

ينبغي ل دوء، التي لم تجم  بد بتحديث مااااجالتها التشااااريدية الموسومة ع ة بوا ة  )أ( 
اإللكترونية والجوانمط المتب جة  الجريمة )بوا ة كاااااامرلور(،  إمارة المبارف المبروفة  اماااااام بوا ة الموارم  

ألغراق منهاا للياة اماااااااااااااتبراق تنفماب اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الجريماة المنظماة عبر الوطنياة 
 والبروتوكوالت الم حجة بها، القيام ببل ؛ 

ألمكط لمكتاا  األمم المتحاادة المبني  ااالمخاادرات والجريمااة )المكتاا ( و اااااااااااااا   )ب( 
 ة تبميم مط أس  التوعية  فا دة بوا ة كمرلور؛ة 

لب  الدوء توم النظر في معوة المكت  إلة تجدألم المساااااااعدة في أنشاااااا ة بناس  )ج( 
قدرات المؤماااااساااااات الجماااااا ية الوطنية،  ساااااب  منها توفمر التدري  ع ة اماااااتخدام بوا ة كااااامرلور  

مط مخت ف الوالألاات   رمصاااااااااااااادر ل مب وماات عط التشااااااااااااااريباات واالستهاامات الجمااااااااااااااا ياة الوطنياة
 الجما ية؛

لب  الدوء توم النظر في إعدام موام تفساامرية  شاا ن التشااريبات، م   مبكرات   )م( 
تفسااااااامرية تبد أاناس ماااااااياغة التشاااااااريبات، وأملة أو مبكرات تشاااااااريدية موساة تجم  األحكام ذات 

ونشاااار ت   الموام  الصاااا ة الوارمة في سمي  التشااااريبات الوطنية المن بجة  شاااا ن الجريمة المنظمة،  
 وتجدألمها إلة األمانة  غرق نشرها ع ة بوا ة كمرلور؛

ينبغي ل مكت  النظر في تومااااااي  ن اق بوا ة كاااااامرلور لتشاااااام  مب ومات عط  )ها( 
 التباون بمط أسهاة الشرطة؛

ينبغي ل مكتاا  مواماااااااااااااا ااة سم  وتبميم وتح ماا  المب وماات عط تنفمااب اتفاااقياة   )و( 
والت الم حجااة بهااا، مون اإلةالء  جواعااد وإسراسات لليااة امااااااااااااااتبراق الجريمااة المنظمااة والبروتوك

التنفمب، م  التركما ع ة الممارمااااااات الناسحة والصاااااابو ات التي تواسهها الدوء في هبا الصاااااادم، 
 وامتحداث أموات مساعدة تجنية تستند إلة ما أُلجم  مط مب ومات؛

انياة لمواماااااااااااااا اة ت وير لبا  الادوء توم النظر في توفمر موارم مط ةاارج المما  )ز( 
وتبهاد بوا اة كاااااااااااااامرلور مط أسا  تبايا تنفماب اتفااقياة الجريماة المنظماة والبروتوكوالت الم حجاة بهاا  

 وتبايا تبامء المب ومات عط الدروس المستفامة وعط التحدألات في تنفمب ت   الصكور؛
  

 
 (3) 4/2022/3CTOC/COP/WG.-4/2022/2CTOC/COP/WG. ، 8الفجرة. 

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


الجتهاد القضججججا ي  تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ا   
 الوطني 

مط أس  تيساامر التباون ع ة إنفاذ الجانون والتباون الجمااا ي، ينبغي ل دوء   )ح( 
تنفماب اتفااقياة الجريماة المنظماة تنفمابا كااااااااااااااامال وفبااال. ولبا  الدوء توم، عناد القياام ببل ، ط    

 المساعدة التجنية مط المكت  أو مط موء أةرى؛

عيم قاادرة مويفي أسهاة إنفااااذ الجاااانون والبااادالااة  ينبغي ل ااادوء النظر في تااد )ط( 
الجنااا يااة ع ة إسراس التحقيجااات والمالحجااات الجماااااااااااااااا يااة في الجمااااااااااااااااألاا المتب جااة  االجماااعاات  

 اإلسرامية المنظمة، وع ة التباون م  النظراس الدولممط واإلق يمممط؛

مط اتفاقية الجريمة المنظمة،  6تشااج   الدوء، في مااياق تنفمب أحكام المامة   ) ( 
ع ة النظر في اماتبراق تشاريباتها الوطنية  ةية تيسامر الجهوم الرامية إلة مبالجة البنامار  
البم ية لتجريم غسااااااااااا  عا دات الجريمة،  ما في ذل  توفر عنصااااااااااار النية اإلسرامية الم  وب  

 لإلمانة؛

التدري  ع ة المساااااااااااعدة الجانونية  ينبغي ل دوء النظر في التماس أو توفمر   )ر( 
المتباملة وماااااا ر أكاااااكاء التباون الدولي في الحصاااااوء ع ة األملة وكاااااهامات الشاااااهوم،  شااااا ن  
سرا م منها الجرا م األمااااا ية المرتب ة  غسااااا  األمواء. وينبغي لهبه المسااااااعدة أن تشااااام  كحد 

حصااااااوء ع ة األملة،  أمنة األحكام ذات الصاااااا ة مط اتفاقية الجريمة المنظمة، وأن تتماااااامط ال
وحفظ البيانات الحامااااااااااااااو ية المخانة، وسم  بيانات حركة المرور في الوق  الحقيجي، إذا كان  

 ذل  سا اا  موس  المبامئ األمامية لنظمها الجانونية المح ية؛

ينبغي ل دوء النظر في تخصاااااااااااااي، موارم كااية، حسااااااااااااا  اإلمكان، إلمارة   )ء( 
امية المنظمة   ريجة مبساا ة وفي الوق  المناماا  مط أس   الجماااألا المتب جة  الجماعات اإلسر 

 تيسمر نجاح المالحجة الجما ية؛

ينبغي ل دوء، في الجمااألا المتب جة  الجماعات اإلسرامية المنظمة، وال مايما  )م( 
الجمااااألا المبجدة التي تن و  ع ة سرا م منظمة عبر وطنية، و ااا  ة ح ل مالحجة الجماااا ية  

يمكط لهبه الخ ح أن ت ةب في االعتبار إمارة المسا   اإلاباتية وغمرها  في أقرب وق  ممكط. و 
 مط المسا  ،  ما في ذل  اإلسراسات الالزمة ل تصد  ل تحدألات المتوقبة؛

ينبغي ل دوء و اااااا  إسراسات تشااااااغم  عم ية  التشاااااااور م  إمارات المحارم   )ن( 
ا المتب جة  الجماعات اإلسرامية وغمرها مط اإلمارات مط أس  تيساااااااااااامر اإلمارة الفبالة ل جماااااااااااااأل 

المنظمة،  النظر إلة أن ت   الجماااااألا قد تم   تحدألات أمنية وتحدألات لوسسااااتية أةرى. ولب   
 الدوء توم أن تدمج في هبه اإلسراسات تدابمر لحماألة الشهوم؛

ينبغي ل اادوء التي لم تتخااب  بااد تاادابمر إلطالع عااامااة الناااس ع ة الجرارات   )س( 
رة عط محارمها  شااااااا ن الجريمة المنظمة، وفجا ل تشاااااااريبات الداة ية، النظر في  وارراس الصاااااااام

 فب  ذل  مط أس  تبايا البم  ع ة تحجم  أهداف االتفاقية.
  

 المرفق الثاني  
 



التوصيات التي اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة    
 التقنية  

 2022أيار/مايو   27إلى   23في اجتماعه الثالث عشر، المعقود من 
  (4) اعتمد فري  الخبراس الحكومممط البام  المبني  المساااااااعدة التجنية، التوماااااايات التالية 

 األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:لكي ألجرها مؤتمر األطراف في اتفاقية 
  

االضتراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها، بما في ذلك تعميم مراعاة    
 المنظور الجنساني وحقوق اإلنسان 

ُتدعة الدوء األطراف إلة  مان مواسمة تشريباتها الوطنية م  أحكام اتفاقية  )أ( 
المنظماة وااللتااماات الادولياة المن بجاة في مجااء حجوق اإلنسااااااااااااااان،  ماا في ذلا  األحكاام الجريماة  

المتصااااااا ة  التباون في مجاء إنفاذ الجانون، والتحقيجات المشاااااااتركة، وأماااااااالم  التحر  الخاماااااااة،  
والمساااااعدة الجانونية المتباملة، وتساااا يم الم  و مط، وتبامء المب ومات،  ةية تبايا التباون الدولي 

 ة من  الجريماة المنظماة ومكاافحتهاا؛ وعناد االقتماااااااااااااااس، ط ا  المساااااااااااااااعدة التجنياة لتحجم  هبه ع
 األغراق؛

تشااااااااااااج   الدوء ع ة النظر في و اااااااااااا  وتنفمب ورمااااااااااااد وتجميم ماااااااااااايامااااااااااااات   )ب( 
وامااتراتيجيات كااام ة وقا مة ع ة األملة تشاام  كافة مكونات الحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة،  

ام  ل مجتم    ماااااره ألشااااارر سمي  أماااااحاب المصااااا حة المبنممط، م   تصااااااخ مط ةالء نهج كااااا 
 الدوا ر األرامألمية والمجتم  المدني؛

تشااااج   الدوء األطراف، عند و اااا  مااااياماااااتها وامااااتراتيجياتها الوطنية، ع ة  )ج( 
النظر في امااااااااااااااتخادام األركاان األر باة التي أبرزهاا منشااااااااااااااور المكتا  المبنون "مجموعاة األموات  

‘  اااامان 1تراتيجية الجريمة المنظمة مط أس  و اااا  امااااتراتيجيات األار"، وهي:  الخامااااة  اماااا 
الجريماااة المنظماااة؛   مالحجاااة الجمااااعاااات اإلسرامياااة المنظماااة   ‘2إمراج تااادابمر تركا ع ة من  

تبايا الشاارارات والتباون ع ة  ‘4‘ حماألة الفئات األر ر  اابفا؛  3وأنشاا تها غمر المشااروعة؛  
 سمي  المستويات؛

ينبغي ل دوء النظر في اعتمام ماايامااات ولليات وطنية تماامط توفمر ما ألكفي   )م( 
مط الحماألة والمساااااعدة لمااااحاألا الجريمة المنظمة والشااااهوم ع مها،  ما يتساااا  م  أحكام االتفاقية 

 وااللتاامات الدولية المن بجة في مجاء حجوق اإلنسان؛

جنسااني وحجوق اإلنساان في ينبغي ل دوء السابي إلة تبميم مراعاة المنظور ال )ه( 
تشاااااريباتها ومااااايامااااااتها و رامجها وغمر ذل  مط مبامرات مكافحة الجريمة المنظمة مط أس  تنفمب  

، 26/3االتفاااقيااة وغمرهااا مط االلتاامااات الاادوليااة، م اا  قرار لجنااة من  الجريمااة والباادالااة الجنااا يااة  
 مط الفبالية؛تنفمبا كامال، ومط ام من  الجريمة المنظمة ومكافحتها  مايد  

ل اااادوء النظر في تنفمااااب عم يااااة تح م يااااة لااادعم تبميم مراعااااة المنظور  )و(  ينبغي 
الجنساااااااني وحجوق اإلنسااااااان توفر طريجة لتجميم أوس  عدم المساااااااواة،  ما في ذل  البوام  البنموية  

الوطنية، المحتم ة، وكبل  ت امر سمي  البوام  ذات الصااااااااااااا ة، ع ة أن ُتجرى وفجا ل تشاااااااااااااريبات  
 

 (4) 4/2022/3CTOC/COP/WG.-4/2022/2CTOC/COP/WG. ، 10و 8الفجرتان. 

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


وتتناوء تجارب األفرام م  الساااااااااااايامااااااااااااات والبرامج وغمرها مط المبامرات الرامية إلة من  الجريمة 
المنظمااة ومكااافحتهااا، مط أساا  تكميب ت اا  البرامج والمبااامرات الحجااا وزيااامة فباااليااة امااااااااااااااتجااابتهااا 

 ل جريمة المنظمة؛

البدالة الجنا ية ينبغي ل دوء تشاجي  مشااركة المرأة ع ة ن اق أوما  في نظم   )ز( 
لااديهااا، وتاادرياا  الممااارماااااااااااااامط في مجاااء الباادالااة الجنااا يااة لااديهااا ع ة إسراس تجميمااات ل بواماا   
واالحتياااسااات المتب جااة بنوع الجنق وحجوق اإلنساااااااااااااااان، واتخاااذ تاادابمر تراعي نوع الجنق وحجوق  

وم اإلنسااااااااااااااان عناد من  الجريماة المنظماة أو مكاافحتهاا،  ماا في ذلا  حمااألاة المااااااااااااااحااألاا والشااااااااااااااه
 ومساعدتهم؛

ينبغي ل دوء النظر في سم  بيانات كمية ونوعية، مصااااانفة حسااااا  الساااااط ونوع  )ح(  
الجنق وعوام  أةرى ذات مااااااا ة، وتبميم مراعاة المنظور الجنسااااااااني وحجوق اإلنساااااااان في  حواها  
وتح مالتها  شااا ن الجريمة المنظمة،  غرق المسااااهمة في ماااد الفجوة في المبارف في هبا المجاء،  

منها االمااتنام إلة نتا ج المنشااورات ذات الصاا ة، و اامان أن تراعي ماايامااات و رامج البدالة    سااب  
 الجنا ية سمي  األملة المتاحة مراعاة كام ة؛ 

رهنااا بتوافر الموارم، ينبغي لمكتاا  األمم المتحاادة المبني  ااالمخاادرات والجريمااة  )ط(  
االت منها و اا  تشااريبات وامااتراتيجيات  )المكت ( مواماا ة تاويد الدوء  المساااعدة التجنية، في مج 

لمن  الجريماة المنظماة ومكاافحتهاا، وموامااااااااااااا اة سم  وتح ما  ونشااااااااااااار المب وماات المتب جاة بتادابمر  
 التصد  ل جريمة المنظمة وطبيبتها،  ةية  مان التنفمب الفباء التفاقية الجريمة المنظمة؛ 

  
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   المسا ل المتع قة بآلية اضتعراف تنفيذ اتفاقية األمم  

 بها  عبر الوطنية والبروتوكوالت الم حقة 

تشااااااااااااج   األطراف قمد االمااااااااااااتبراق ع ة إطالع مؤتمر األطراف في مورات    ) ( 
المجب ة ع ة ما تحرزه مط تجدم في االمااااااتبرا ااااااات الج رية مط أس  مواسمة مدى التجدم المحرز 

لوارم في إسراسات وقواعد تشااااااغم  للية امااااااتبراق تنفمب في االمااااااتبرا ااااااات م  الجدوء الامني ا
اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الجريماة المنظماة عبر الوطنياة والبروتوكوالت الم حجاة بهاا، المرف   

، والمبامئ التوسمهية إلسراس االماااااااااتبرا اااااااااات الج رية، المرفجة  جرار المؤتمر 9/1 جرار المؤتمر 
 ؛10/1

ة تنظيم استماعات غمر رمااااااامية، ع ة هامع استماعات ألشاااااااج   المكت  ع  )ر( 
األفرقااااة البااااام ااااة التااااا بااااة لمؤتمر األطراف، لكي تتبااااامء األطراف المهتمااااة ةبراتهااااا في إسراس  

 االمتبرا ات الج رية.

 


