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ملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       تنفيذ األحكام املتعلقة 

      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 
  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، إنَّ مؤمتر    
أنَّ املســــــاعدة التقنية هي جزء أســــــاســــــي من العمل الذي يضــــــطلع به إذ يالحظ    

مل ات واجلرمية ملسـاعدة الدول األعضـاء يف التنفيذ الفعَّال  خدِّر مكتب األمم املتحدة املعين 
  )1(فحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، التفاقية األمم املتحدة ملكا

ب     ملســـــــــــاعدة وإذ يرّحِ لعمل الذي اضـــــــــــطلع به فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
  التقنية، 

العــــامــــل املعين  يُقرُّ   -١   اليت اعتمــــدهــــا فريق اخلرباء احلكوميني  ـــــيــــات  التوصــــــــــ
،  2016تشــــــــــرين األول/أكتوبر    19إىل   17ملســــــــــاعدة التقنية يف اجتماعه املعقود من 

ذا القرار؛    أثناء دورة املؤمتر الثامنة، واليت هي مرَفقة 
داً  -٢  د جمدَّ ، الذي  2008تشـرين األول/أكتوبر   17املؤرَّخ   3/ 4ُمقرَّره    يؤكِّ

بتاً من عناصر املؤمتر.    قرَّر فيه أن يكون الفريق العامل عنصراً 
   

    املرفق     
ملساعدة  التوصيات اليت    اعتمدها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 

  تشرين األول/  19إىل  17فيينا يف الفرتة من  التقنية يف اجتماعه املعقود يف
      2016أكتوبر 

ه.   -1   اعتمد الفريق العامل التوصيات الواردة أد
    

املوقِّعة بشأن تنفيذ اتفاقية األمم  حالة الردود الواردة من الدول األطراف والدول  -ألف  
ا     املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

ملســــــاعدة التقنية على أمهية املادة   - 2 من   32يؤكِّد فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
ن تقدم  ) 2( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  اليت تلزم كل دولة طرف 

إىل مؤمتر األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنيـة معلومـات عن 
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ـا، وعن ـتدابريهـا التشــــــــــــــريعـية واإلدارـية الراميـة إىل تنفـيذ االتفـاقيـة،  ــا ــ براجمهـا وخططهـا وممـارســــــــــ
ـا واليت هي  طرف فيهـا مع مراعـاة مـا يقتضـــــــــــــــيه اختالف  وكـذـلك تنفـيذ الربوتوكوالت امللحقـة 

  احلال. 
ينبغي للدول األطراف أن تسمي جهة وصل بغرض التواصل مع األمانة من أجل    -3

ـــــــــري تنفيـذ أحكـام الفقرتني   ـــ من االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة    32من املـادة    5و  4تيســـ
مل ت االتصــــــال  ات  خدِّر ا، وأن تزوِّد مكتب األمم املتحدة املعين  واجلرمية (املكتب) ببيا

ــة جبهات   ــال اخلاصــ ت االتصــ اخلاصــــة جبهة الوصــــل املعنية. وينبغي للمكتب أن جيمع بيا
  الوصل تلك. 

ينبغي للدول أن تنظر يف تقدمي تربعات مالية لصـيانة بوابة إدارة املعارف، املسـماة   -4
جلرميـــة  دة تطويرهـــا من أجـــل    بوابـــة املوارد اإللكرتونيـــة والقوانني املتعلقـــة  ـــــريلوك) وز (شــــــــــ

  مواصلة مجع املعلومات وتعميمها وحتليلها. 
ل أن يكون ذلك من خالل   -5 ا علنية ومتاحة، ويُفضـــــَّ ينبغي للدول أن جتعل تشـــــريعا

ــائية أن تزوِّد  ــوابق القضـــــــ ــريعات والســـــــ اإلنرتنت. وينبغي للدول اليت لديها مرافق جتميع للتشـــــــ
  املرافق، لكي تتمكن من إدراجها يف بوابة "شريلوك".األمانة بوصالت لتلك 

ــاعدة التقنية الفريَق العامل املعين   - 6 ملســــــــــ يوصــــــــــــي فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين 
لنظر يف أن يطلب إىل الدول األطراف أن تبلغ عن اســــــــــتخدام اتفاقية اجلرمية  لتعاون الدويل 

رمني وتبادل املســــــاعدة املنظمة كأســــــاس قانوين للتعاون الدويل  ، خصــــــوصــــــاً يف جمال تســــــليم ا
ــــاً أن تفيـد، مع تقـدمي  ــــ القـانونيـة، وأن تقـدِّم أمثلـة عن خمتلف أنواع اجلرائم. وينبغي للـدول أيضــــــ
ا اســــــــــتخداماً عمليا مع  أمثلة حلاالت معيَّنة، عن اســــــــــتخدام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

  مِّع هذه املعلومات ويدرجها يف بوابة "شريلوك". دول أخرى. وينبغي للمكتب أن جي 
ينبغي للمكتب أن يواصــــــل مجع وتقييم وحتليل املعلومات عن تنفيذ االتفاقية، مع   -7

ت اليت واجهتها الدول، وأن يســتحدث أدوات   الرتكيز على املمارســات الناجحة والصــعو
  مساعدة تقنية تستند إىل ما ُجيمع من معلومات. 

    
نة االحتياجات من املساعدة التقنية واملمارسات اجليِّدة بشأن جترمي عرقلة سري  استبا  -ء  

    ) 23العدالة (املادة  
ينبغي للدول أن تتخذ تدابري لضــمان مشول التشــريعات املتعلقة بتجرمي عرقلة ســري    -8

  العدالة مجيع مراحل اإلجراءات، مبا فيها مرحلة ما قبل احملاكمة. 
ـــــري العــدالــة مبخططــات حلمــايــة  ينبغي للــدول أن َتق  -9 رن التجرمي الفعلي لعرقلــة ســــــــــ

  الشهود تشتمل على تدابري محاية جسدية وتدابري محاية إجرائية. 



ينبغي للدول أن تنظر يف توســــــيع نطاق جرائم عرقلة ســــــري العدالة من أجل محاية    -10
ك محاية  األشــــخاص الذين يشــــاركون يف إجراءات العدالة اجلنائية أو يســــهمون فيها، وكذل

  َمن يؤدي دوراً يف كشف األنشطة اإلجرامية املنظمة. 
ــري    -11 ا املتعلقة بتجرمي عرقلة ســ ــريعا ينبغي للدول أن تتخذ تدابري لضــــمان مشول تشــ

  العدالة اجلرائم املكتملة وكذلك حماوالت إعاقة عملية البحث عن احلقيقة. 
ــــــري العدالة،  ينبغي للدول أن تنظر يف التصـــــــــدي لكل أشـــــــــكال    -12 ومظاهر عرقلة ســـ

  يشمل مجيع اجلرائم، ال اجلرائم اخلطرية فحسب.   مبا
ـــــري العـدالـة    -13 ينبغي للمكتـب أن يواصـــــــــــــــل مجع أمثلـة وطنيـة لتنفيـذ جترمي عرقلـة ســــــــــ

من االتفاقية، إلدراجها يف بوابة "شــــــــريلوك" إلدارة املعارف، مع    23الســــــــتناد إىل املادة 
ت القائمة واالحتياجات من املســــاعدة  الرتكيز على اســــتبانة املما رســــات الناجحة والتحد

  التقنية.  
    

استبانة االحتياجات من املساعدة التقنية واملمارسات اجليِّدة بشأن جترمي غسل   -جيم   
    )6عائدات اجلرائم (املادة 

ا املتعلقة   -14 ينبغي للدول، حسبما هو منصوص عليه يف االتفاقية، أن تطبِّق تشريعا
جرمي غسل األموال على أوسع جمموعة ممكنة من اجلرائم األصلية، وأن تنظر هلذا الغرض  بت 

  يف التماس التدريب أو املساعدة أو تقدميهما، حسب االقتضاء. 
ــل األموال    -15 ــــــــ ــــــامًال يف التحري عن جرائم غســــــ جــاً شــــــــــ ينبغي للــدول أن تعتمــد 

لتج ً لفعالية نظمها اخلاصة    رمي. ومالحقة مرتكبيها، ضما
ينبغي للدول أن تنظر يف التماس التدريب أو املســــــــــــاعدة أو تقدميهما، حســــــــــــب    -16

االقتضــاء، من أجل حتســني قدرة ســلطات إنفاذ القانون على التحري عن التدفقات املالية  
 غري املشروعة، بغية تبنيُّ املعامالت املرتبطة بغسل األموال. 

التدريب أو املســــــــــــاعدة أو تقدميهما، حســــــــــــب  ينبغي للدول أن تنظر يف التماس    -17
االقتضاء، من أجل حتسني قدرة أجهزة العدالة اجلنائية ذات الصلة على استخدام أساليب  

  التحري اخلاصة والتحقيق يف استخدام العمالت االفرتاضية. 
ــاعدة التقنية معلومات    -18 ا بشــــــــأن املســــــ ينبغي للدول أن تنظر يف أن ُتدرج يف طلبا

ــتخد ــتكماًال  عن اســـ ــبكات غري رمسية لتبادل املعلومات يف أغراض التعاون الدويل اســـ ام شـــ
ــبكات املشـــــــــرتكة بني الوكاالت الســـــــــرتداد املوجودات اليت   لنظم التعاون الرمسية، مثل الشـــــــ
أنشـــــئت يف آســـــيا واحمليط اهلادئ وشـــــرق أفريقيا وأمريكا الالتينية واجلنوب األفريقي وغرب  

  أفريقيا. 



ــلية املرتبطة  ينبغي للدول  -19 ــع جمموعة حمتملة من اجلرائم األصـ ، عند التحري عن أوسـ
ت مالية موازية.    بغسل األموال، أن تنظر حسب االقتضاء يف إجراء حتر

ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء صناديق للموجودات املصادرة، تودع فيها األموال    -20
ـــــتخدامها ألغراض املصــــــــلحة العامة، مبا ـــــادرة بغية اســـ يف ذلك لصــــــــاحل أنشــــــــطة بناء  املصـــ

  القدرات وإنفاذ القانون. 
 


