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 الدورة الحادية عشرة 

 2022األول/أكتوبر   تشرين  21- 17فيينا، 

 *                       من جدول األعمال المؤق ت  5البند 

 المساعدة التقنية 

  

   

 الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية                                       مشروع قرار مقد م من رئيس فريق الخبراء   

 
 

تنفيذ األحكام الخاصة بالمساعدة التقنية من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة    
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

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

ــ       مكت  األمم المتحدة أن  إذ يالحظ    ــا ـــــــي من البما ال ا متـــــ ــاعدة الت نية أي جي  أ ـــــ المســـــ
المبني  المخدرات والجريمة من أجا مســاعدة الدول األعتــا  ع ف تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

 ،  ( 1) المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الم ح ة بها تنفي ا فباال

، المبنون "االحتفال  ال كرى السـنوية  2020تشـرين األول/أكتوبر  16المؤرخ  10/4ره  إلف قراوإذ مشـير  
 المنظمة عبر الوطنية وتبييي تنفي أا تنفي ا فباال"، البشرين العتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 األعمال التي متــــــــــــــ    بها فريو الخبرا  الحكوميين الباما المبني  المســــــــــــــاعدة الت نية،             وإذ يرح     
التي جرت خالل اجتماع  الثاني عشـر،  شـ ن تحديا السـجالت التشـريلية ل دول  م  مراعاة المناقشـات  وخاصـة

يــة ا ــــــــــــــتبراا تنفيــ  اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة األطراف تحتــــــــــــــيرا  ل
في    ( 2) والبروتوكوالت الم حـ ة بهـا، وبشــــــــــــــ ن ت بيو اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية

وفي اجتماع  الثالا عشــــــــــــر  شــــــــــــ ن اال ــــــــــــتراتيجيات الفبالة لمن  الجريمة المنظمة  ،االجتهاد ال انوني المح ي
ومكافحتها،  ما في ذلك تبميم مراعاة المنظور الجنســــاني وح ون اننســــان،  اال ــــتراا م  الفريو الباما المبني  

 بتبييي التباون الدولي،  ش ن المسائا المتص ة  آلية ا تبراا التنفي ،

 __________ 

 * CTOC/COP/2022/1. 

 (1) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 . vol. 2225, No. 39574المرج  نفس ،   (2) 
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ــاعدة الت نية في              م  ر  التوصــــــ  -1  ــها فريو الخبرا  الحكوميين الباما المبني  المســــ يات التي ناقشــــ
، واعتمدأا في اجتماع  الثالا عشـــــر، ال ا 2020تموز/يولي    10و 9                                   اجتماع  الثاني عشـــــر، ال ا ع  د يومي 

ا المبني   ـالتيامن م  االجتمـاا الثـالـا عشــــــــــــــر ل فريو البـامـ   2022أمـار/مـايو    27إلف    23                   ع  ـد في الفترة من  
  التباون الدولي، المبينة في المرفو األول له ا ال رار؛

الباما المبني  المسـاعدة الت نية   التوصـيات التي اعتمدأا فريو الخبرا  الحكوميين        أمتـا        م  ر   -2  
 التباون الدولي،                                                                                        في اجتماع  الثالا عشــر، ال ا ع  د  التيامن م  االجتماا الثالا عشــر ل فريو الباما المبني  

 المبينة في المرفو الثاني له ا ال رار.
  

 المرفق األول  
 

 التوصيات التي ناقشها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية    
 ، واعتمدها  2020تموز/يوليه    10و 9                                      في اجتماعه الثاني عشر، الذي ع قد يومي 

 2022أيار/مايو   27إلى  23ي الفترة من                                  في اجتماعه الثالث عشر الذي ع قد ف 
 

لكي م رأا مؤتمر    ( 3) اعتمد فريو الخبرا  الحكوميين الباما المبني  المسـاعدة الت نية، التوصـيات التالية 
 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:

  
تحضيرا آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  تحديث السجالت التشريعية للدول األطراف    

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها 
 

ينبغي ل دول، التي لم ت م  بد بتحديا  جالتها التشريلية الموجودة ع ف بوا ة إدارة المبارف  )أ( 
متب  ة  الجريمة )"بوا ة  ـــيرلوا"(،  ما في ذلك ألضراا ةلية المبروفة  ا ـــم بوا ة الموارد انلكترونية وال وانين ال

 ا تبراا تنفي  اتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكوالت الم ح ة بها، القيام ب لك؛

ممكن لمكت  األمم المتحدة المبني  المخدرات والجريمة )المكت ( وضـ  خ ة ل تويية  فائدة  )ب( 
 بوا ة " يرلوا"؛

د النظر في دعوة المكت  إلف ت دمم المساعدة في أنش ة بنا  قدرات المؤ سات  لبا الدول تو  )ج( 
ال تـائية الوطنية،  ما في ذلك توفير التدري  ع ف ا ـتخدام بوا ة " ـيرلوا" كمصـدر ل مب ومات عن التشـريبات 

 واالجتهادات ال تائية المح ية من مخت ف الوالمات ال تائية؛

عداد مواد توضـــــيحية  شـــــ ن التشـــــريبات، مثا م كرات توضـــــيحية تبد لبا الدول تود النظر في إ  )د(  
ــريبات   ــ ة الواردة في جمي  التشــ ــريلية موجية تجم  األحكام ذات الصــ ــريبات، وأدلة أو م كرات تشــ ــياضة التشــ أثنا  صــ

 " يرلوا"؛ الوطنية المن ب ة  ش ن الجريمة المنظمة، ونشر ت ك المواد وت دممها إلف األمانة  غرا نشرأا ع ف بوا ة 

ينبغي ل مكت  النظر في تو ــــــــي  ن ان بوا ة " ــــــــيرلوا" لتشــــــــما مب ومات عن التباون بين   )أـ( 
 أجهية الشرطة؛

ينبغي ل مكت  مواصــــــــــــــ ة جم  وتبميم وتح يا المب ومات عن تنفي  اتفاقية الجريمة المنظمة   )و( 
والبروتوكوالت الم ح ة بها، دون انخالل   واعد وإجرا ات ةلية ا ــــــتبراا التنفي ، م  التركيي ع ف الممار ــــــات 

 __________ 

 .CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4من الوثي ة   8الف رة   (3) 
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ــاعدة  ــتحداس أدوات مسـ ــدد، وا ـ ــبوبات التي واجهتها الدول في أ ا الصـ ــتند إلف ما م جم   الناجحة والصـ                           ت نية تسـ
 من مب ومات؛

لبــا الــدول تود النظر في توفير موارد من خــارج المييانيــة لمواصــــــــــــــ ــة ت وير وتبهــد بوا ــة  )ز( 
" ـــــيرلوا" من أجا تبييي تنفي  اتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكوالت الم ح ة بها وتبييي تبادل المب ومات عن  

 ي تنفي  ت ك الصكوا؛الدروس المستفادة وعن التحدمات ف
  

 تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في االجتهاد القانوني المحلي    
 

من أجا تيســـــــير التباون ع ف إنفاذ ال انون والتباون ال تـــــــائي، ينبغي ل دول تنفي  اتفاقية   )ح( 
ــامال وفباال. ولبا الدول تو  ــاعدة الت نية من المكت  الجريمة المنظمة تنفي ا  ــ د، عند القيام ب لك، ط   المســ

 أو من دول أخرى؛

ينبغي ل ــدول النظر في تــدييم قــدرة موهفي أجهية إنفــاذ ال ــانون والبــدالــة الجنــائيــة ع ف   )ط( 
إجرا  التحقي ات والمالح ات ال تائية في ال تاما المتب  ة  الجماعات انجرامية المنظمة، وع ف التباون م  

 ظرا  الدوليين وانق يميين؛الن 

من اتفاقية الجريمة المنظمة، ع ف النظر   6                                          ت شــــــــج   الدول، في  ــــــــيان تنفي  أحكام المادة   )ا( 
ــا  ــر البم ية لتجريم ضســــ ــير الجهود الرامية إلف مبالجة البناصــــ ــريباتها الوطنية  جية تيســــ ــتبراا تشــــ في ا ــــ

 ال أنية الم  وب لإلدانة؛عائدات الجريمة،  ما في ذلك توفر عنصر الحالة 

ينبغي ل دول النظر في التماس أو توفير التدري  ع ف المســاعدة ال انونية المتبادلة و ــائر  )ا( 
ــ ية  ــ ن الجرائم األصــــ ــهود،  ما في ذلك  شــــ ــهادات الشــــ ــكال التباون الدولي في الحصــــــول ع ف األدلة و ــــ أ ــــ

كحد أدنف األحكام ذات الصـ ة من اتفاقية الجريمة المرتب ة  غسـا األموال. وينبغي له ه المسـاعدة أن تشـما 
ــوبية المخينة، وجم  بيانات حركة   ــمن الحصـــــــــــــول ع ف األدلة، وحفظ البيانات الحا ـــــــــــ المنظمة، وأن تتتـــــــــــ

 االتصاالت في الوقت الحقي ي، إذا كان ذلك جائيا  موج  المبادئ األ ا ية لنظمها ال انونية المح ية؛

ــاما المتب  ة  ينبغي ل دول النظر في  )ل(  تخصـــــير موارد كاحية، حســـــ  انمكان، ندارة ال تـــ
  الجماعات انجرامية المنظمة   ري ة مبس ة وفي الوقت المنا   من أجا تيسير نجاح المالح ة ال تائية؛ 

ــاما   )م(  ــاما المتب  ة  الجماعات انجرامية المنظمة، وال  ــــــــــيما ال تــــــــ ينبغي ل دول، في ال تــــــــ
 ف جرائم منظمة عبر وطنية، وضــــ  خ م ل مالح ة ال تــــائية في أقرب وقت ممكن.  المب دة التي تن وا ع 

ويمكن له ه الخ م أن ت خ  في االعتبار إدارة المســـــائا المتب  ة  انثبات وضيرأا من المســـــائا،  ما في ذلك 
 انجرا ات الالزمة ل تصدا ل تحدمات المتوقبة؛

لتشـــــــــــاور م  إدارات المحاكم وضيرأا من ينبغي ل دول وضـــــــــــ  إجرا ات تشـــــــــــغيا عم ية  ا )ن( 
اندارات من أجا تيســــير اندارة الفبالة ل  تــــاما المتب  ة  الجماعات انجرامية المنظمة،  النظر إلف أن ت ك 
ال تـاما قد تمثا تحدمات أمنية وتحدمات لوجسـتية أخرى. ولبا الدول تود أن تدمف في أ ه انجرا ات تدابير 

 لحمامة الشهود؛

طالا عامة الناس ع ف ال رارات وا را  الصـــــــــادرة  ننبغي ل دول التي لم تتخ   بد تدابير  ي  )س( 
ــريبات المح ية، النظر في فبا ذلك من أجا تبييي البما  ــ ن الجريمة المنظمة، وف ا ل تشــــــ عن محاكمها  شــــــ

 .ع ف تح يو أأداف االتفاقية 
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 المرفق الثاني  
 الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية    التوصيات التي اعتمدها فريق الخبراء  

 2022أيار/مايو   27إلى  23                            عشر، الذي ع قد في الفترة من  في اجتماعه الثالث 
 

لكي م رأا مؤتمر    ( 4) اعتمد فريو الخبرا  الحكوميين الباما المبني  المسـاعدة الت نية، التوصـيات التالية 
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية: األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

  
االستراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني    

 وحقوق اإلنسان 

                                                                              ت دعف الدول األطراف إلف ضــــــــــــــمان موا مة تشــــــــــــــريباتها الوطنية م  أحكام اتفاقية الجريمة  )أ( 
ــ ة  التباون في  المنظمة   ــان،  ما في ذلك األحكام المتصـــــــــــ وااللتيامات الدولية المن ب ة في مجال ح ون اننســـــــــــ

مجال إنفاذ ال انون، والتحقي ات المشــــــتركة، وأ ــــــالي  التحرا الخاصــــــة، والمســــــاعدة ال انونية المتبادلة، وتســــــ يم 
ــدولي ع ف من  ا ــاون الـ ــة تبييي التبـ ــات،  جيـ ــادل المب ومـ ــد  الم  وبين، وتبـ ــا؛ وعنـ ــافحتهـ ــة ومكـ ــة المنظمـ لجريمـ

 االقتتا ، ط   المساعدة الت نية لتح يو أ ه األضراا؛

                                                                                  ت شـج   الدول ع ف النظر في وضـ  وتنفي  ورصـد وت ييم  ـيا ـات وا ـتراتيجيات  ـام ة وقائمة  )ب( 
جتم     ره ع ف األدلة تشما كافة مكونات الحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة، تصاغ من خالل نهف  اما ل م

 مشما جمي  أصحاب المص حة المبنيين، مثا األو اط األكادممية والمجتم  المدني؛

                                                                                   ت شج   الدول األطراف، عند وض   يا اتها وا تراتيجياتها الوطنية، ع ف النظر في ا تخدام  )ج( 
لجريمة المنظمة من األركان األرببة التي أبرزأا منشـــور المكت   شـــ ن مجموعة األدوات الخاصـــة  ا ـــتراتيجية ا

ــ أجا   ــتراتيجيات ذات أثر كبير، المبنون   وضــــــــ   Organized crime strategy toolkit for developingا ــــــــ

high-impact strategies  ، ب( مالح ة  ووأي: )أ( ضــــــــــــــمـان إدراج ـتدابير تركي ع ف من  الجريمـة المنظمـة؛(
)د( تبييي وحمامة الفئات األكثر ضـــــــــــــبفا؛ )ج( والجماعات انجرامية المنظمة وأنشـــــــــــــ تها ضير المشـــــــــــــروعة؛ 

 الشراكات والتباون ع ف جمي  المستويات؛

ينبغي ل دول النظر في اعتماد  ــــــيا ــــــات وةليات وطنية تتــــــمن توفير ما مكفي من الحمامة   )د( 
الدولية المن ب ة والمســـاعدة لتـــحاما الجريمة المنظمة والشـــهود ع يها،  ما يتســـو م  أحكام االتفاقية وااللتيامات 

 في مجال ح ون اننسان؛

ــريباتها   )ه(  ــان في تشــــ ــاني وح ون اننســــ ــبي إلف تبميم مراعاة المنظور الجنســــ ينبغي ل دول الســــ
ــاتهـا وبرامجهـا وضير ذـلك من مـبادرات مكـافحـة الجريمـة المنظمـة من أجـا تنفـي  االتفـاقـية وضيرأـا من  و ـــــــــــــــيا ــــــــــــ

ــامال، ومن ثم من  الجريمـة  26/3الجريمـة والبـدالـة الجـنائـية  االلتيامـات الـدولـية، مـثا قرار لجـنة من    ، تنفـي ا  ــــــــــــ
 المنظمة ومكافحتها  مييد من الفبالية؛

ــاني وح ون   )و(  ينبغي لـ دول النظر في تنفـي  عم ـية تح ي ـية ـلدعم تبميم مراعـاة المنظور الجنســــــــــــ
ــاواة،  ما في ذلك البواما الم نهجية المحتم ة، وك لك ت ثير جمي  اننســــــــــــان توفر طري ة لت ييم أوج  عدم المســــــــــ

                                                                                                  البواما ذات الصــــــ ة، ع ف أن ت جرى وف ا ل تشــــــريبات الوطنية، وتتناول تجارب األفراد م  الســــــيا ــــــات والبرامف 
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وضيرأــا من المبــادرات الراميــة إلف من  الجريمــة المنظمــة ومكــافحتهــا، من أجــا تكييل ت ــك البرامف والمبــادرات  
 بتها ل جريمة المنظمة؛الح ا وزيادة فبالية ا تجا

ينبغي ل دول تشــجي  مشــاركة المرأة ع ف ن ان أو ــ  في نظم البدالة الجنائية لديها، وتدري    )ز( 
الممار ــــــين في مجال البدالة الجنائية لديها ع ف إجرا  ت ييمات ل بواما المتب  ة بنوا الجنق وح ون اننســــــان، 

اعي نوا الجنق وح ون اننســـــــــــــــان عنـد من  الجريمـة المنظمـة أو واالحتيـاجـات المتب  ـة بـ لـك، واتخـاذ تـدابير تر 
 مكافحتها،  ما في ذلك حمامة التحاما والشهود ومساعدتهم؛

ــنفة حســــ  الســــن ونوا الجنق وعواما  )ح(   ينبغي ل دول النظر في جم  بيانات كمية ونويية، مصــ
وثها وتح يالتها  شـ ن الجريمة المنظمة، أخرى ذات صـ ة، وتبميم مراعاة المنظور الجنسـاني وح ون اننسـان في  ح 

 غرا المساأمة في  د الفجوة في المبارف في أ ا المجال،  ما في ذلك من خالل اال تناد إلف نتائف المنشورات  
 ذات الص ة، وضمان أن تراعي  يا ات وبرامف البدالة الجنائية جمي  األدلة المتاحة مراعاة كام ة؛ 

ينبغي لمكت  األمم المتحدة المبني  المخدرات والجريمة )المكت ( مواصـ ة  رأنا بتوافر الموارد،   )ط(  
تيويد الدول  المســــــــــاعدة الت نية،  ما في ذلك في مجال وضــــــــــ  تشــــــــــريبات وا ــــــــــتراتيجيات لمن  الجريمة المنظمة  

ــ ة جم  وتح يا ونشــــــر المب ومات المتب  ة بتدابير التصــــــدا ل جريمة المنظمة وطبيبته  ا،  جية  ومكافحتها، ومواصــــ
 ضمان التنفي  الفبال التفاقية الجريمة المنظمة؛ 

  
المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    

 والبروتوكوالت الملحقة 

ما                                                                        ت شـــــــــــج   األطراف قيد اال ـــــــــــتبراا ع ف إطالا مؤتمر األطراف في دورات  الم ب ة ع ف  )ا( 
                                                                                              تحرزه من ت دم في اال ــــتبراضــــات ال   رية من أجا موا مة مدى الت دم المحرز في اال ــــتبراضــــات م  الجدول  
اليمني الوارد في إجرا ات وقواعد تشــــــــغيا ةلية ا ــــــــتبراا تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  

، والمبادئ التوجيهية نجرا  اال ــــتبراضــــات  9/1ؤتمر  عبر الوطنية والبروتوكوالت الم ح ة بها، المرفو   رار الم
 ؛10/1                                ال   رية، المرف ة   رار المؤتمر 

                                                                             م شـــــــج   المكت  ع ف تنظيم اجتماعات ضير ر ـــــــمية، ع ف أامر اجتماعات األفرقة البام ة  )ا( 
 ية.                                                                                   التا بة لمؤتمر األطراف، لكي تتبادل األطراف المهتمة خبراتها في إجرا  اال تبراضات ال   ر 

 


