
CTOC/COP/2018/L.6 األمــم املتحـدة

  

 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

Distr.: Limited 
16 October 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

151018    151018    V.18-06881 (A) 

*1806881*  

  تاسعةالدورة ال
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

  التعاون الدويل، مع التركيز خصوصًا على تسليم 
  املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل 
        ألغراض املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

      الفريق العامل املعين بالتعاون الدويلمشروع قرار مقدَّم من رئيس     
  من اتفاقية األمم املتحدة التعاون الدويل تنفيذ األحكام املتعلقة ب    

      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةملكافحة 
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  
ــــــياق العام التفاقية األمم املتحدة  أنَّ يالحظإذ    التعاون الدويل حيظى مبكانة بارزة يف الس

 يًّال جزءًا أســــاســــكِّاملســــائل املتصــــلة به يشــــ وأنَّ تناول )١(،ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
العمل الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ملساعدة الدول األعضاء  من

  )٢(،على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تنفيذًا فعَّاًال
، واملعنون "تنفيذ ٢٠٠٥تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٩املؤرخ  ،٢/٢إىل مقرره  يشــــــريوإذ   

ية"،  األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن
الذي قرر فيه أن ينشــــــئ، يف دورته الثالثة، فريقًا عامًال مفتوح العضــــــوية لكي يعقد مناقشــــــات 

العملية املتعلقة بتســــليم املجرمني واملســــاعدة القانونية املتبادلة والتعاون مواضــــيعية حول املســــائل 
  الدويل ألغراض املصادرة،

                                                                    

 * CTOC/COP/2018/1. 
 .٣٩٥٧٤الرقم ، ٢٢٢٥، املجلَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧ ات، املجلَّداملرجع نفسه  )٢(  



CTOC/COP/2018/L.6

 

2/7 V.18-06881 
 

يذ ٢٠٠٦تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٨املؤرخ  ،٣/٢ره مقرَّ جمدَّدا وإذ يؤكد   ، واملعنون "تنف
أحكام التعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"، الذي نص على 

  جعل الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالتعاون الدويل عنصرا ثابتا من عناصر مؤمتر األطراف،
 ،٥/٨ وقراره ،٢٠٠٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٧املؤرخ  ،٤/٢قرره إىل م وإذ يشــــــري  
ــدويل ٢٠١٠تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٢ املؤرخ ــاون ال ــالتع ــة ب ــذ األحكــام املتعلق ، املعنونني "تنفي
تشــــــرين  ١٩املؤرخ  ،٦/١املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"، وقراره  اتفاقية األمم  من

، واملعنون "ضـــمان التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ٢٠١٢األول/أكتوبر 
، ٢٠١٤تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٠املؤرخ  ،٧/٤عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، وقراره 

فا  واملعنون "تنفيذ قية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من ات
  الوطنية"، عرب

، واملعنون "تعزيز ٢٠١٦تشــرين األول/أكتوبر  ٢١املؤرخ  ،٨/١إىل قراره  وإذ يشــري أيضــًا  
فعالية الســلطات املركزية املعنية بالتعاون الدويل يف املســائل اجلنائية من أجل التصــدِّي للجرمية املنظَّمة 

ها لبعضــــــها اآلخر أكرب قدر من  الدوَل األطراَففيه  ذي حثَّعرب الوطنية"، ال على أن يقدِّم بعضــــــُ
على أن تســتخدم االتفاقية على أوســع  هااملســاعدة وفقًا ألحكام االتفاقية وقوانينها الوطنية، وشــجَّع

  نطاق ممكن، مبا يتماشى مع أطرها القانونية الوطنية، كأساس للتعاون الدويل،
  املعين بالتعاون الدويل، يضطلع هبا الفريق العاملباألعمال اليت  وإذ يرحب  
التوصــــــيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه ُيقرُّ  -١  
  ؛ذا القرارهب، واملدرجة يف املرفق األول ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩املعقود من  ،الثامن

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه  أيضًا ُيقرُّ -٢ 
  ؛ذا القرارهب، واملدرجة يف املرفق الثاين ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨املعقود من  ،التاسع

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه  كذلك ُيقرُّ  -٣  
  ذا القرار.هب ، واملدرجة يف املرفق الثالث٢٠١٨تشرين األول/اكتوبر  ١٦ملعقود يف ا ،العاشر

  
    املرفق األول    
الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه  اعتمدهاالتوصيات اليت   

    ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩املعقود من  ،الثامن
تشـــــرين   ١٣  إىل  ٩من  املعقوداعتمد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، يف اجتماعه الثامن   

بالتزامن مع االجتماع العاشــــر لفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســــاعدة  ٢٠١٧األول/أكتوبر 
  التوصيات التالية لكي يقرها املؤمتر: )٣(التقنية،
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يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة تشــــــجَّع الــدول األطراف   (أ)  
على اســـتخدام االتفاقية، حســـب االقتضـــاء وعند االنطباق، أســـاســـًا قانونيًّا لنقل  )١(الوطنية  عرب

اإلجراءات اجلنائية فيما بينها خبصــــــوص اجلرائم املشــــــمولة باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا 
  من االتفاقية؛ ٢١ا يف املادة ووفقًا للمقتضيات املنصوص عليه

بات رمسية   (ب)  قدمي طل لدول األطراف على أن تنظر، عند التحضــــــري لت تشــــــجَّع ا
للمســـاعدة، يف إجراء مشـــاورات قبل إعداد طلبات التعاون الدويل وأثناء إعدادها من أجل حتديد 

مع اجلوانب االحتياجات املطلوبة وتقييم مدى مالءمة تلك الطلبات واســـتكشـــاف ســـبل التعامل 
العملية هلذا التعاون، وذلك بغية جتنب التكاليف اإلضـــافية وازدواج العمل، وخباصـــة يف جمال نقل 
اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك يف احلاالت املنصـــوص عليها يف التشـــريعات الوطنية واليت تشـــمل 

  مشاركة أفرقة حتقيق مشتركة؛
لدول األطراف أن تنظر، عند تقي  (ج)  قل ينبغي ل بات ن قدمي طل مدى ضــــــرورة ت يم 

اإلجراءات اجلنائية، يف األســــس القائمة للوالية القضــــائية اجلنائية، وكيفية إقامة العدل على النحو 
األمثل، ومصـــاحل وحقوق األشـــخاص املعنيني (اجلناة والضـــحايا)، والتكاليف املتكبدة، واملســـائل 

  املتعلقة بالسيادة الوطنية وغري ذلك من املسائل؛
ــة وإبرام معــاهــدات  ٢١جيوز للــدول األطراف، عنــد تنفيــذ املــادة   (د)  من االتفــاقي

ــــــتفادة الكاملة من املعاهدة  أو اتفاقات ثنائية بشـــــــأن نقل اإلجراءات اجلنائية، أن تنظر يف االس
  النموذجية بشأن نقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية باعتبارها أداة إرشادية؛

ضائي اإلقليمية القائمة ينبغي للدول األطر  )(ه  شبكات التعاون الق ستفيد من  اف أن ت
  يف تيسري املناقشات يف حاالت تنازع الوالية القضائية اجلنائية وأساليب معاجلتها؛

لدول   (و)  نة أن تســـــــاعد املؤمتر يف جتميع املواد واملعلومات الواردة من ا ينبغي لألما
جراءات اجلنائية، مبا يشــمل االعتبارات العملية األطراف بشــأن أفضــل املمارســات يف جمال نقل اإل

  يف هذا الشأن؛
ينبغي للدول األطراف أن تواصــل العمل على تيســري املشــاركة النشــطة لســلطاهتا   (ز) 

املركزية وأجهزة إنفاذ القانون يف اجتماعات املؤمتر وأفرقته العاملة ذات الصلة، وخباصة اجتماعات 
  ن الدويل؛الفريق العامل املعين بالتعاو

ينبغي لألمانة أن تواصـــــل الســـــعي، يف إطار واليتها، إىل تنظيم اجتماعات ذات   (ح) 
توجه عملي لفريق اخلرباء على هامش اجتماعات الفريق العامل أو بالتزامن مع انعقاد اجتماعات 

املمارسني اهليئات احلكومية الدولية ذات الصلة ابتغاء مواصلة دعم تبادل اخلربات العملية فيما بني 
لك املوارد  فادة من ت ــــــت غاء االس نًا بتوفر املوارد الالزمة وابت لدويل، وذلك ره عاون ا جمال الت يف 

  أفضل وجه؛ على
لعل املؤمتر يود النظر يف بناء شــــراكات مع شــــبكات التعاون القضــــائي اإلقليمية   (ط) 

رهنًا  عقد اجتماعات منتظمة يف فيينا، وذلك بوسائل منهاالقائمة لتعزيز آليات التنسيق فيما بينها، 
  بتوافر املوارد وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات اهليئات احلكومية الدولية ذات الصلة؛
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لة   (ي)  نًا بتوافر املوارد، مواصــــــ نة، ره ما عل املؤمتر يود النظر يف أن يطلب إىل األ ل
نفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص االضطالع بأنشطة لتدريب موظفي أجهزة العدالة اجلنائية وإ

اخلدمات)، على الصــــــعيدين الوطين واإلقليمي، يف جمايل مجع األدلة اإللكترونية وتبادهلا  مقِّدمي(
  والتعاون الدويل بشأن تلك األدلة، يف إطار االتفاقية؛

ــاعدة فريقه العامل   (ك)  ــاعدته ومس املعين لعل املؤمتر يود النظر يف دعوة األمانة إىل مس
بالتعاون الدويل على متابعة التواصـــل مع فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســـة شـــاملة ملشـــكلة اجلرمية 

  السيربانية، يف إطار والية كل منهما، وإبقاء مكتيب الفريقني على علم بذلك؛
ــــــتخدام العمالت   (ل)  ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اختاذ التدابري الالزمة ملنع اس
بإلزام املشــــــفَّ لدول اليت ال حتظر تلك العمالت، وذلك  مبا يف ذلك يف ا رة يف غســـــــل األموال، 

الشــــــركات اليت تتعامل بالعمالت املشــــــفَّرة باالمتثال ملقتضــــــيات مكافحة غســـــــل األموال، 
املقتضــــــيات املتعلقة بتوخي احلرص الواجب يف التعامل مع الزبائن، وحتديد مصــــــدر حركة  مثل

  ة ومقصدها والغرض من نقلها، والتصدي لتمويل اإلرهاب؛العائدات اإلجرامي
ُتدعى الدول األطراف اليت مل ُتعدِّل َبعُد تشـــــريعاهتا حبيث حتدِّد بوضـــــوح قواعد   (م) 

مقبولية األدلة يف املحاكم ومقتضـــيات اســـتخدام أســـاليب التحرِّي اخلاصـــة، إىل أن تنظر يف القيام 
قتضـــيات وتطبيقها يف احلاالت املتعلقة باألدلة اإللكترونية بذلك، من أجل مراعاة تلك القواعد وامل

ل عليها يف واليات قضــــائية أجنبية، وأن ُتنقِّح، عند االقتضــــاء، إجراءاهتا اخلاصــــة بتبادل  املتحصــــَّ
املسـاعدة القانونية من أجل مواءمتها مع طلبات احلصـول على األدلة اإللكترونية وأسـاليب التعامل 

  مع تلك األدلة؛
ُتدعى الدول األطراف إىل بناء أو تعزيز شــــــبكات فعَّالة لتبادل املعلومات بغرض   ن)(  

  احلصول على األدلة اإللكترونية.
  

    املرفق الثاين    
 ،الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه التاسع اعتمدهاالتوصيات اليت   

    ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨املعقود من 
ــــــع املعقود من ،الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل اعتمد    ٣١ إىل  ٢٨ يف اجتماعه التاس

مايو  يار/ مل املعين  ٢٠١٨أ عا حلادي عشــــــر لفريق اخلرباء احلكوميني ال ماع ا بالتزامن مع االجت
  التوصيات التالية: )٤(باملساعدة التقنية،

افحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة ينبغي للـــدول األطراف يف اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــ  (أ) 
أن تنظر يف تزويد األمانة مبعلومات عن املتطلبات اإلجرائية املفروضــــة لديها بشــــأن  )١(الوطنية  عرب

وتبادل املســـــــاعدة القانونية، وذلك لكي تتمكن األمانة املجرمني الطلبات اليت تردها لتســــــليم 
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االقتضــاء وبناء على االحتياجات تعزيز نشــر تلك املعلومات أو توســيع نطاق إتاحتها، حبســب  من
  من املساعدة التقنية؛

أن تويل االعتبار  ،ينبغي للدول األطراف، يف ســـياق ممارســـتها لتســـليم املجرمني  (ب) 
سليم  ٥، الفقرة ١٦الواجب للمادة  شأن ت شؤون إبرام املعاهدات ب (ب)، من االتفاقية، اليت تنظم 

 ٨ات اإلثبات يف إجراءات التســـــليم وفقًا للفقرة املجرمني، وينبغي أن تنظر يف تبســـــيط اشـــــتراط
  تلك املادة؛ من

ُتشــجَّع الدول األطراف على النظر يف زيادة تواتر اســتخدام أســلوب املشــاورات   (ج)  
وإجراءات تبادل املســـاعدة  يف خمتلف مراحل إجراءات التســـليم غري الرمسية أو اســـتخدامه بانتظام

القانونية وإجراءات نقل األشــــخاص املحكوم عليهم، وذلك من أجل التمكُّن من تبادل املعلومات 
عن املتطلبات القانونية أو تيســـري اختاذ القرارات يف تلك اإلجراءات، مبا يف ذلك، وعند االقتضـــاء، 

طوات إلْطالع البلدان الطالبة قبل رفض تلك الطلبات وبعده. وميكن أن تشــــــمل هذه اجلهود خ
على املشــــاكل املحتملة فيما يتصــــل بالطلبات. وفيما يتعلق بتســــليم املجرمني، ميكن هلذه اجلهود 

تشــــمل أيضــــًا إبالغ الدول الطالبة حبجج الدفاع اليت حيتمل إثارهتا، ومنح تلك الدول فرصــــًة  أن
لب التســليم. كما ينبغي للدولة متلقية الطلب لتقدمي املزيد من املعلومات أو األدلة اإلثباتية لدعم ط

ـــأن قرار املحكمة الســـليب لكي تتمكن الدول الطالبة،  إبالغ الدولة الطالبة يف الوقت املناســـب بش
  عند االقتضاء، من توفري املعلومات الالزمة للطعن يف ذلك القرار يف اإلطار الزمين املناسب؛

االهتمام باحلاجة إىل التوعية بشــــأن فائدة  تزيدُتشــــجَّع الدول األطراف على أن   (د) 
االتفاقية وقيمتها املضافة باعتبارها أساسًا قانونيًّا للتعاون الدويل ولتعزيز فعالية تنفيذ أحكامها ذات 

  الصلة من خالل التدريب وبناء القدرات؛
 ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف زيادة الترويج إلرســــال طلبات التعاون الدويل  )(ه  

مباشـــرة إىل الســـلطات املركزية بغية تبســـيط مســـار التعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية وتســـريعه، 
  منها؛ ١٨من املادة  ١٣مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، ووفقًا للفقرة 

ُتشــــجَّع الدول األطراف على اســــتخدام املوارد على أفضــــل حنو ممكن من أجل   (و)  
ات املركزية و/أو غريها من الســـــلطات املختصـــــة يف معاجلة طلبات زيادة كفاءة وفعالية الســـــلط

يامها بذلك، أن تنظر يف وضــــــع نظم إلدارة  لدول األطراف تودُّ، عند ق التعاون الدويل. ولعلَّ ا
ساعدة التقنية لتطوير تلك النظم، وذلك من أجل  سلطاهتا املركزية، أو أن تطلب امل ضايا داخل  الق

  العمل املتزايدة النامجة عن الطلبات؛ رصد وحتسني إدارة أعباء
ــاعدة التقنية، مبا يف ذلك مكتب   (ز)  ــائر مقدِّمي املس األمم املتحدة ُتشــجَّع الدول وس
ــــــاعدة التقنية املعين ب املخدِّرات واجلرمية، على إدماج التدابري الرامية إىل تعزيز توفري التدريب واملس

عدة القانونية، والسلطات املختصة املسؤولة عن تسليم للسلطات املركزية املسؤولة عن تبادل املسا
   من أجل مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية؛املجرمني 
ُتشجَّع الدول األطراف على تيسري مشاركة اخلرباء الوطنيني يف جمال املساعدة   (ح)  

لفريق العامل املعين القانونية املتبادلة وتســــليم املجرمني مشــــاركة نشــــيطة يف منتديات من قبيل ا
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ــــات اجليدة والتحديات، وتعزيز احلوار  ــــأن املمارس بالتعاون الدويل، ومن مث تيســــري التبادل بش
املباشــر بني االختصــاصــيني املمارســني فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وزيادة قيمة تلك املنتديات إىل 

  .دٍّأقصى ح
  

    املرفق الثالث    
 ،الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه العاشر اعتمدهاالتوصيات اليت   

    ٢٠١٨شرين األول/أكتوبر ت ١٦يف املعقود 
تشـــــرين  ١٦اعتمد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه العاشـــــر، املعقود يف   

  ، التوصيات التالية لكي يقرَّها املؤمتر:٢٠١٨األول/أكتوبر 
لدول األطراف   (أ)  ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ُتشــــــجَّع ا فاق يف ات
صل هبا من الوطنية  سيط ما يت سليم وتب صل بذل اجلهود الرامية إىل تعجيل إجراءات الت على أن توا

ضاء، االمن  ١٦من املادة  ٨متطلبات إثباتية وفقا للفقرة  شرع، بوجه عام وعند االقت تفاقية؛ وأن ت
مراجعات داخلية الســتكشــاف اإلصــالحات املمكن إدخاهلا على نظم التســليم لديها من أجل  يف

تبســـيط إجراءات التســـليم يف احلاالت اليت يوافق فيها الشـــخص املطلوب على تســـليمه إىل الدولة 
  الطالبة؛ والسعي إىل تقليل احتماالت التأخري يف عملية التسليم؛

الثقة واألمانة يف عالقاهتا مع الدول األخرى وأن ُتشــــــجَّع الدول على أن تعزز   (ب) 
شاورات رمسية  سائل منها اإلكثار من إجراء م سيق، بو صال والتن سعى هلذا الغرض إىل تعزيز االت ت
ــــــيما فيما يتعلق بتبادل املعلومات عن  وغري رمسية يف خمتلف مراحل إجراءات التســــــليم، وال س

  ؛املتطلبات القانونية وهوية الشخص املطلوب
ُتشــجَّع الدول على أن تنظر، إن مل تكن قد فعلت ذلك، يف وضــع آليات تنســيق   (ج) 

مشـــتركة بني الوكاالت ملناقشـــة اجلوانب العملية املتعلقة بتنفيذ طلبات التســـليم املتلقاة، ومناقشـــة 
  سبل ووسائل تسريع تنفيذها؛

طاهتا املركزية، ُتشــــجَّع الدول على تقوية ومواصــــلة تعزيز التعاون فيما بني ســــل  (د) 
  التسليم، من خالل الربط الشبكي واالتصاالت املنتظمة فيما بينها؛االت فيما يتعلق حبذلك  يف  مبا

نبغي للدول األطراف أن تواصـــل جهودها الرامية إىل تيســـري املشـــاركة النشـــطة ي  (ه)  
ريق لســـلطاهتا املركزية يف اجتماعات املؤمتر وأفرقته العاملة ذات الصـــلة، وال ســـيما اجتماعات الف

  ؛العامل املعين بالتعاون الدويل
املتعلقة أن تســــتفيد من التبادل املنتظم للمعلومات  ، عند االقتضــــاء،ينبغي للدول  (و) 

يف إجراءات التســليم فيما خيص معاملة وأفضــل املمارســات التأكيدات والضــمانات وإنفاذ تقدمي ب
يف  املهمةتبادل السوابق القضائية  الدولة الطالبة، وذلك بوسائل منهايف الشخص املطلوب تسليمه 

  جمال حقوق اإلنسان يف احلاالت املماثلة؛
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نة يف ظروف معيَّ ،إذا كان من املحتمل أن يرفض طلب التسليم، ُتشجَّع الدول  (ز) 
على النظر يف خيار تأجيل تسليم الشخص  ،وألسباب إنسانية تكون موجودة وقت اختاذ القرار

  املطلوب؛
أن تشــــرع، رهنا بتوفر موارد من خارج امليزانية، يف تنفيذ أنشــــطة  ينبغي لألمانة  (ح) 

اليت واجهتها العتبارات العملية والتحديات عن ا" فكرة عامة"توفر حبثية إلعداد ورقة مناقشـــــــة 
يف التوفيق بني ضـــرورة احترام  الســـلطات والدروس اليت تعلمتها وأفضـــل املمارســـات اليت حددهتا

للشـــــخص املطلوب وفعالية إجراءات التســـــليم، ويف التعامل بكفاءة مع ومحاية حقوق اإلنســـــان 
  ؛من جهة أخرى وإجراءات التسليممن جهة اللجوء و الالجئنياملتعلقة ب جراءاتاإلالتداخل بني 

ع الدول األطراف على مواصــــلة االســــتعانة، حســــب االقتضــــاء وعند جَّشــــُت  (ط) 
  سائل اجلنائية، مبا يف ذلك التسليم؛االنطباق، باالتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل يف امل

لدول األطراف على أن تزود مكتب   (ي)  رات املخدِّاألمم املتحدة املعين بُتشــــــجَّع ا
ية  فاق ها االت ــــــتخدمت في ية اليت اس ية واحلاالت الفعل قانون واجلرمية مبعلومات حمدثة عن أطرها ال

املوارد ومات املتاحة حاليًا يف بوابة كأساس قانوين للتعاون الدويل، وذلك هبدف توسيع نطاق املعل
ــــــريلوك"، وأن تعبوابة "اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية  بتوافر موارد من خارج  ًا، رهندَّش

تحديث وتكون قابلة للامليزانية، خالصــة للقضــايا تتضــمن املعارف املتراكمة بشــأن هذه املســألة، 
 على حنو منتظم.

  


