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  املعين باملساعدة التقنية فريق اخلرباء احلكوميني العامل
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧ فيينا،
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

   يدِّوضع استراتيجيات وطنية للتص
       عرب الوطنيةنظَّمةللجرمية امل

       عرب الوطنيةنظَّمة للجرمية املللتصدِّيوضع استراتيجيات وطنية     
      رة من األمانةمذكّ    

    مقدِّمة  -أوالً  
عــرب  نظَّمــةاجلرميــة امل مبقــرَّر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   عمــالً  -١

ــة ــة لالضــطالع       ، أ٢/٦ُ الوطني ــساعدة التقني ــين بامل ــل املع ــق اخلــرباء احلكــوميني العام ــشئ فري ن
ــة  ــؤمتر    اســتعراض االحتياجــات للمــساعد ) أ: (بالوظــائف التالي ــة مــن أجــل مــساعدة امل ة التقني

تقــدمي توجيــه بــشأن األولويــات  ) ب(باالســتناد إىل قواعــد املعلومــات الــيت تنــشئها األمانــة؛ و  
  دة الـــسنوات الـــيت يوافـــق عليهـــا مـــؤمتر األطـــراف وتوجيهاتـــه؛  باالســـتناد إىل الـــربامج املتعـــّد

 تــضطلع هبــا األمانــة وكــذلك  مراعــاة املعلومــات املتعلقــة بأنــشطة املــساعدة التقنيــة الــيت  ) ج(و
الدول، ومبشاريع وأولويات الدول وسائر كيانات منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة،             

ــة      ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــشملها اتفاقيـ ــيت تـ ــاالت الـ ــة امليف اجملـ ــةاجلرميـ ــة   نظَّمـ ــرب الوطنيـ عـ
ــوافرا مــن        تلــك املعلومــات؛ والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، وذلــك حــسبما يكــون مناســبا ومت

 أن يكـون هـذا الفريـق العامـل     ٤/٣وقـرَّر املـؤمتر يف مقـرَّره        . تيسري حشد املوارد املمكنـة    ) د(و
  .عنصرا ثابتا من عناصر املؤمتر

                                                         
  * CTOC/COP/WG.2/2012/1. 
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بـشأن وضـع اسـتراتيجيات      ت األمانة هـذه الورقـة لتقـدمي معلومـات أساسـية             وقد أعدَّ   -٢
ــص  ــة للت ــة املدِّوطني ــة و نظَّمــةي للجرمي ــيت     عــرب الوطني ــشات ال ــل يف املناق ــق العام ــساعدة الفري م

  .سيجريها هبذا الشأن
    

    مسائل للمناقشة  -ثانياً  
لعــلَّ الفريــق العامــل يــوّد أن ينظــر يف مــدى احلاجــة إىل إعــداد اســتراتيجيات وخطــط     -٣

 لعـلَّ ويف سـياق هـذا النقـاش،        . واملزايـا املمكنـة لـذلك      نظَّمةاجلرمية امل عمل وطنية شاملة بشأن     
يق العامل يوّد أن يتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بشأن االستراتيجيات وخطـط العمـل        الفر

 وخــصوصا األفعــال اجملرَّمــة وفقــا  ،نظَّمــةاجلرميــة امل إعــدادها بــشأن أشــكال حمــددة مــن  الــيت متّ
 الفريــق العامــل يــوّد أن ينظــر يف املــسائل التاليــة لعــلَّوعلــى وجــه اخلــصوص، . للربوتوكــوالت

  :للمداوالتكأساس 
أيـسر إذا اعتربهتـا الـدول إطـارا ميكـن علـى            نظَّمـة اجلرميـة امل  هل سـيكون تنفيـذ اتفاقيـة          -٤

ــة      ــائم بـــني االتفاقيـ ــاة التكامـــل القـ ــاملة، مـــع مراعـ ــة وشـ ــتراتيجيات متكاملـ ــاء اسـ ــه بنـ أساسـ
 بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،    نَّتوكوالهتــا، وأووبر
عرب الوطنية، وبروتوكول مكافحـة صـنع        نظَّمةاجلرمية امل مِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة      املك

ناهتــا وذخريهتــا واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، املكمِّــل   األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكّو
عاقبـة  عـرب الوطنيـة، وبروتوكـول منـع وقمـع وم      نظَّمـة اجلرميـة امل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة      

اجلرميـة  االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة            
وتتطلــب اســتجابات قانونيــة  نظَّمــةاجلرميــة املعــرب الوطنيــة، تتنــاول أشــكاال خمتلفــة مــن  نظَّمــةامل

  وعملياتية خاصة؟
 اسـتراتيجيات شـاملة ملكافحـة        عددا حمدودا من الدول فقط قام بإعـداد        نَّوملاذا يبدو أ    -٥

عـرب الوطنيـة؟ ومـا هـي املزايـا الـيت عـادت علـى الـدول الـيت اخنرطـت يف عمليـة                  نظَّمةاجلرمية امل 
لوضــع اســتراتيجيات متكاملــة ومنــسَّقة تتعلــق باألفعــال الــيت جترِّمهــا الربوتوكــوالت وأشــكال   

لـــسلبية، الـــيت كانـــت هلـــذه  ومـــا هـــي التـــأثريات، اإلجيابيـــة أو ا،نظَّمـــةاجلرميـــة املأخـــرى مـــن 
االستراتيجيات على النظم الوطنيـة للعدالـة اجلنائيـة لـدى تلـك الـدول، وكـذلك علـى التعـاون                 

  اإلقليمي والدويل؟
وإذا كــان مــن املفيــد وجــود اســتراتيجيات وخطــط عمــل بــشأن أشــكال حمــددة مــن      -٦

  املة؟ هناك فائدة للدول من وجود استراتيجية ش فهل تظلّ،نظَّمةاجلرمية امل
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 وتقيـيم   نظَّمـة ط اجلديـدة للجرميـة امل     وهل تقوم الدول بانتظـام مبراقبـة األشـكال واألمنـا            -٧
يها هلا؟ وإذا كانت اإلجابة بالنفي، هل يقلـل ذلـك مـن قـدرهتا علـى االسـتجابة يف                  تدابري تصدّ 

  الوقت املناسب وبفعالية، وعلى التعاون بعضها مع بعض؟
ن تتضمنها االسـتراتيجية الـشاملة؛ ومـا هـي املـسائل الـيت              وما هي العناصر اليت ينبغي أ       -٨

ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى إعـداد اسـتراتيجية وطنيـة، أيـضا فيمـا يتعلـق باالسـتراتيجيات                    
  اإلقليمية القائمة؟

    
عرب الوطنية  نظَّمةاجلرمية املصوب تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -ثالثا  

الوطنية جتاه  االستراتيجيات والنهوج: لفعاليةمبزيد من الشمولية وا
     مبا يف ذلك املزايا والنهوج املمكنة،نظَّمةاجلرمية امل

 عرب الوطنيـة    نظَّمةدة للجرمية امل  قَّية للطبيعة الدائمة التطور واملع    ي بفاعل دِّمن أجل التص    -٩
 ومنـسَّق علـى     وما ختلّفـه مـن علـل اقتـصادية واجتماعيـة، توجـد حاجـة لنـهج متعـدد اجلوانـب                    

  . الوطين واإلقليمي والعاملي-الصُّعد كافة 
خذة يف جمال العدالـة اجلنائيـة       إطارا عريضا لدعم التدابري املتَّ     نظَّمةاجلرمية امل ر اتفاقية   فِّوتو  -١٠

  .ي هلا وحرماهنا من موجوداهتاهبدف منع األنشطة غري املشروعة للجماعات اإلجرامية والتصّد
ويف هـذا الـصدد،     . من الـدول أن ُتفعِّـل االتفاقيـة        نظَّمةاجلرمية امل اتفاقية  ويتطلب تنفيذ     -١١
 عـرب الوطنيـة ومنعهـا أيـضا إشـراك طائفـة مـن               نظَّمـة ي الفّعالـة للجرميـة امل     دِّب تـدابري التـص    تتطلّ

املؤســسات احلكوميــة والقــضائية والتنــسيق معهــا، وكــذلك مــع األوســاط األكادمييــة والقطــاع 
  .ملديناخلاص واجملتمع ا

 عـرب  نظَّمـة ي للجرميـة امل دِّ هنجا متكامال وشامال بـشأن التـص  تتَّبع مل  كثريةً  دوالً نَّبيد أ   -١٢
 عددا حمدودا من الدول فقط وضع استراتيجيات وخطط عمـل شـاملة بـشأن          نَّالوطنية، كما أ  

  .نظَّمةاجلرمية امل
عمل وطنيـة تتعلـق      الدول وجدت من املفيد وضع خطط        نَّوعالوة على ذلك، يبدو أ      -١٣

وهنــاك بعــض الــدول الــيت  . علــى حنــو أعــّم مبنــع اجلرميــة ومكافحــة الفــساد وحماربــة اإلرهــاب  
فهناك علـى   . نظَّمةاجلرمية امل دة من   وضعت أيضا استراتيجيات وخطط عمل بشأن أشكال حمدّ       

هـا  ى لعرض املخـّدرات والطلـب علي  دَّجيات ملكافحة املخّدرات، وهي تتصسبيل املثال استراتي 
  .ى لألفعال اجملرَّمة وفقا للربوتوكوالتدَّ مشروع، واستراتيجيات وطنية تتصعلى حنو غري
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  كــثريةً دوالًنَّا للربوتوكــوالت، فعلــى الــرغم مــن أ  األفعــال اجملرَّمــة وفقــوفيمــا خيــّص  -١٤
وضعت اسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة مـن أجـل تنفيـذ بروتوكـول االجتـار باألشـخاص،                     

. ودا مـن الـدول فقـط وضـع اسـتراتيجيات لتنفيـذ بروتوكـول هتريـب املهـاجرين              عددا حمـد   نَّفإ
ويف الوقت ذاته، وضعت بعـض الـدول اسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة متكاملـة ملكافحـة                    

  .االجتار باألسلحة النارية وصنعها بصورة غري مشروعة
 عــرب نظَّمــة للجرميــة املتعريفــا دقيقــا نظَّمــةاجلرميــة امل مــن اتفاقيــة ٢ن املــادة مَّوال تتــض  -١٥

وقـد قُـصد    . الوطنية، كما أهنا ال تدرج أنواع اجلـرائم الـيت قـد تكـون مـشمولة هبـذا التـصنيف                   
بغياب التعريف هذا السماح بالتطبيق الواسع النطاق لالتفاقية على أنواع جديدة من اجلـرائم،               

ناشــئة الــيت تثريهــا  بيــد أنــه يتطلــب أيــضا أن تقــوم الــدول برصــد وتقيــيم املخــاطر اجلديــدة وال   
  .اجلماعات اإلجرامية

ومــن املهــم مالحظــة أنــه باإلضــافة إىل أحكــام التجــرمي وغريهــا مــن األحكــام القانونيــة     -١٦
 نظَّمـة اجلرمية امل، حتتوي اتفاقية )مبا فيها تلك املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية    (والرقابية  

ن مفيدة يف صوغ استراتيجية عريضة واليت توجد أيضا         على عدد من األحكام اليت ميكن أن تكو       
  .ي لألفعال اليت تتناوهلا الربوتوكوالت املكمِّلة لالتفاقيةيف االستراتيجيات الرامية إىل التصّد

 بأمهية مجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها، وهي أمور أساسية من أجـل            ٢٨وتسلِّم املادة     -١٧
ي دِّعـرب الوطنيـة والتـص    نظَّمـة اجلرميـة امل  ألدلـة بـشأن منـع       وضع سياسات سليمة ومـستندة إىل ا      

ل القـدرة علـى مجـع البيانـات واملعلومـات وتقييمهــا      كِّوعلـى صـعيد إنفـاذ القـانون، ُتـش      )١(.هلـا 
وحتليلــها جــزءاً مــن عمليــة االســتخبارات اجلنائيــة الــيت ُتمثــل عنــصراً مــشتركاً يف مجيــع أعمــال 

  .إنفاذ القانون وركيزهتا األساسية
 املّدعني العـاّمني والقـضاة والـسلطات املركزيـة واملـسؤولني      نَّوعلى الصعيد القضائي، فإ    -١٨

اإلصالحيني وغريهم حيتاجون أيضا إىل املعلومات والبيانات احملدَّثة بـشأن مـسائل متباينـة، والـيت                
لقانونيــة  وأســاليب التحــّري وعواقبــها انظَّمــةل واألمنــاط اجلديــدة للجرميــة املقــد تــشمل األشــكا

ــدويل،         ــاون ال ــراض التع ــدول األخــرى ألغ ــة لل ــات واإلجــراءات القانوني ــم املتطلب ــة، وفه احملتمل
. دةواملمارسات اجلديدة واجليدة، مبا يف ذلك يف إدارة القـضايا، وهـو مـا يـرتبط بوظـائفهم احملـدّ                   

  . من االتفاقية٣٠وهذا اجملال وثيق الصلة أيضا مبسألة بناء القدرات والتدريب الواردة يف املادة 

                                                         
اال أيضا يز منع اجلرمية منعا فّع للمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن تدابري تعز٢٠٠٢/١٣ن القرار يتضّم )1(  

 .أمثلة على اخلطوات العملية اليت ينبغي للحكومات اختاذها لبناء تلك القاعدة املعرفية
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سم القدرة على إعداد تقييمـات ذات مغـزى للمخـاطر      وعلى الصعيد االستراتيجي، تتّ     -١٩
 وُيجـري عـدد مـن       .نظَّمـة اجلرميـة امل  بأمهية حامسة بالنسبة لفهم املخاطر والتهديدات اليت تثريها         

ات اجلرميـة   الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية بانتظام وبـصفة دوريـة تقييمـات وطنيـة لتحـدي              
وعلى الصعيد اإلقليمي، علـى سـبيل املثـال،    . د الوكاالتاخلطرية واملنظَّمة باستخدام هنج متعدّ 

بالنـسبة لالحتـاد    اجلرميـة املنظَّمـة     ُيجري مكتب الشرطة األورويب تقييمـا إقليميـا سـنويا ملخـاطر             
اخلطـر وأنـواع    وتساعد مثـل تلـك التقييمـات الـدول واملنـاطق علـى اسـتبانة عوامـل                  . األورويب

اجلرمية ومرتكبيها واملتعاونني معهم وعلى احلصول على املعلومات والتحلـيالت الالزمـة لـدعم           
وتـسمح املعلومـات   . العمل الُشرطي املستند إىل االستخبارات والسياسات القائمة علـى األدلـة    

ئمـة للتـصدي    املتأتية من مثل تلك التقييمات بدورها بتحديد األولويات وختصيص املـوارد املال           
وبعبــارة أخــرى، ميكــن لتلــك التقييمــات أن تــوفر أدلــة مهمــة تــسترشد هبــا  . لتلــك التهديــدات

  .االستراتيجيات الوطنية
م املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة منهجيـة بـشأن كيفيـة             وقد استحدث مكتب األم     -٢٠

إجــراء تلــك التقييمــات، وهــو مــا حيتويــه الــدليل اإلرشــادي بــشأن إعــداد واســتخدام تقييمــات 
 ومنيطــة نظَّمــةدليــل تقييمــات حتــديات اجلرميــة اخلطــرية وامل(مــة حتــديات اجلرميــة اخلطــرية واملنظَّ

  )٣(.لسياسات ومسؤويل إنفاذ القانون واملمارسني املوجَّه إىل مقّرري ا)٢(،)التدريب
اجلرميــة وتـسهم تلــك املنــشورات الوطنيــة يف التقييمـات اإلقليميــة واملواضــيعية ملخــاطر     -٢١
عرب الوطنية اليت جيريها مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـصفة دوريـة                   نظَّمةامل

دة داخـل املنـاطق وكـذلك جمـاالت حمـدّ         ة املنظَّمـة    اجلرميـ لها  واليت تتحرى التحـديات الـيت تـشكّ       
عرب الوطنية بـصورة منهجيـة      اجلرمية املنظَّمة   وتنظر التقييمات اإلقليمية ملخاطر     . نظَّمةللجرمية امل 

يف سلسلة مـن تـدفقات االّتجـار عـرب الوطنيـة، وُتقـدِّم وصـفا للـضالعني يف أسـواق املمنوعـات                       
ــا وأوقا   ــة هــذه األســواق ومكاهن ــها  وماهي ــا وأســباهبا وطــرق عمل لة يف قواعــد وهــي متأّصــ . هت

. البيانــات اإلحــصائية للمكتــب ولكنــها تعتمــد كــذلك علــى البيانــات الــيت تبلــغ عنــها الــدول   
نه مـن تفاصـيل وتقـديرات بـشأن أنـواع           خذي القرارات، من خالل ما تتضمّ     وتزوِّد التقارير متَّ  

                                                         
 www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/tools-and: انظر املوقع الشبكي )2(  

publications.html#Manuals_Handbooks_Best_Practices. 

بليز وبنما لني من األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية برناجما تدريبيا جتريبيا لصاحل حملّنظَّم مكتب  )3(  
 حيث جرى تدريبهم على استخدام أساليب التحليل االستراتيجي لكي وترينيداد وتوباغو وكوستاريكا

وواكب الدورات . ةاجلرمية اخلطرية واملنظّميات يتمكنوا من إعداد تقييماهتم الوطنية الذاتية لتحّد
اجتماعات إلذكاء الوعي على مستوى الوزراء ورؤساء الوكاالت من أجل تشجيع التكليف بإجراء مثل 

 .تلك التقييمات الوطنية
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ــدفّ ــستند   ت ــسياسات وترتيــب   قات االّتجــار وأحجامهــا وقيمهــا، بأســاس ُي ــه لــدى وضــع ال إلي
وهي توسِّع نطاق النقـاش، مـن خـالل مناقـشة التـأثريات االجتماعيـة واالقتـصادية                 . األولويات

 عـرب الوطنيـة، حبيـث يـشمل أصـحاب املـصلحة مـن               نظَّمةوالسياسية الواسعة النطاق للجرمية امل    
  .خارج جمال العدالة اجلنائية

، أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   ٢٠١٠ام وعلــى الــصعيد الــدويل أيــضا، يف عــ    -٢٢
 ومن شـأن زيـادة عـدد    )٤(.عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة باملخدرات واجلرمية أول تقييماته ملخاطر     

 الــيت تعــّدها الــدول األعــضاء أن تــساعد  نظَّمــةالتقييمــات الوطنيــة ملخــاطر اجلرميــة اخلطــرية وامل 
ــوفري البيانــات الدقيقــة     عمــل مــن هــذا النــوع يف  بدرجــة كــبرية يف أيِّ   املــستقبل مــن خــالل ت

  .للمسامهة يف تكوين الصورة العاملية
ولألوساط األكادميية والصحفيني واجملتمع املـدين أيـضا دور مهـم يف تـوفري املعلومـات                  -٢٣

والبحوث وإثراء املناقشات واحلوارات بشأن طائفة مـن املـسائل القانونيـة واالقتـصادية املتعلقـة       
  .اجلرمية املنظَّمةوباجلرمية 

باألمهيـة مــن حيـث إهنــا تقـدِّم أمثلــة علــى    اجلرميـة املنظَّمــة   مـن اتفاقيــة  ٣١سم املــادة وتتّـ   -٢٤
اجلرمية املنظَّمة اجملاالت اليت ميكن للدول أن تضع فيها ممارسات وسياسات وطنية هتدف إىل منع     

إىل ) ٢( ٣١ديـد، تـشري املـادة      وعلى وجه التح  . ز تلك املمارسات والسياسات وتقيِّمها    وأن تعزّ 
مـستقبال للجماعـات    إىل تقليـل الفـرص الـيت تتـاح حاليـا أو             "ضرورة أن تسعى الدول األطـراف       

مة لكي تشارك يف األسواق املشروعة بعائدات اجلرائم، وذلك باختاذ ما يلـزم مـن        ظَّاإلجرامية املن 
ز ذلك، يف مجلة أمـور، علـى     ترح أن يركّ  مث تق ". التدابري التشريعية أو اإلدارية أو التدابري األخرى      

  تدعيم التعاون بني أجهزة إنفـاذ القـانون أو أعـضاء النيابـة العامـة واهليئـات اخلاصـة ذات الـصلة،                     
مبا فيها قطاع الـصناعة؛ والعمـل علـى وضـع معـايري وإجـراءات مـصمَّمة لـصون سـالمة اهليئـات                       

 ملنـع إسـاءة اسـتغالل اجلماعـات اإلجراميـة           العامة واهليئـات اخلاصـة ذات الـصلة؛ واختـاذ التـدابري           
  . للشخصيات االعتبارية واإلعانات والرخص اليت متنحها السلطات لألنشطة التجاريةنظَّمةامل

قــوى الــسوق، هنــاك سمة بالعوملــة واملدفوعــة باملّتــاجلرميــة املنظَّمــة وبــالنظر إىل طبيعــة   -٢٥
اع الـصناعة لـضمان سـالمة األسـواق          تعمل الدول مع القطاع اخلاص وقطـ       نحاجة متزايدة أل  

ويف بعض احلاالت، مثل اجلرمية السيربانية واسـتغالل األطفـال يف           . العامة واخلاصة على السواء   

                                                         
  )4(  www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/TOC-threat-assessments.html. 
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 اسـتراتيجية وطنيـة أو هنـج    املواد اإلباحية، جيب أن يكون القطاع اخلاص شريكا رئيسيا يف أيِّ 
  )٥(.ي لتلك اجلرائمدِّتصلوطين ل
  ، وقـد   "بـال ضـحايا   "واالّتجـار باعتبارمهـا جـرميتني       اجلرميـة املنظَّمـة     ىل  وكثري ما ُينظـر إ      -٢٦

ــه       ــة وحيات ال يــرى الــشخص العــادي صــلة بــني األنــشطة غــري املــشروعة للجماعــات اإلجرامي
وينبغي عمل املزيد لزيادة الوعي بالتأثري االقتصادي والعلل االجتماعيـة الـيت تعـزى               . الشخصية

 الــصلة القائمــة بالــضرورة بــني  ةرا علــى اســتبانات األشــد تــأثّهلمــا مــن أجــل مــساعدة اجملتمعــ 
  .املشاكل اليت تواجهها يوميا واألفعال اليت تقوم هبا هذه اجلماعات

 الــدول األطــراف أيــضا علــى بــذل اجلهــود لزيــادة وعــي اجلمــاهري  ٣١ع املــادة وتــشّج  -٢٧
له، وذلــك مــن لــذي تــشكّعــرب الوطنيــة وأســباهبا وجــسامتها واخلطــر ا اجلرميــة املنظَّمــة بوجــود 

عــرب اجلرميــة املنظَّمــة خــالل وســائط اإلعــالم والتــدابري الــيت تــسمح مبــشاركة اجلمهــور يف منــع  
  )٦(.الوطنية ومكافحتها

    
عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمة صوب تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -رابعا  

    راتيجيات الوطنيةلالست العناصر املمكنة: مبزيد من الشمولية والفعالية
ــة أن تــشمل نطــاق التهديــد    -٢٨ اجلرميــة اخلطــر النــاجم عــن  /ميكــن لالســتراتيجيات الوطني

عــرب الوطنيــة وطبيعتــه وحجمــه؛ وغايــة االســتراتيجية وأهــدافها والتــدابري أو اآلليــة         املنظَّمــة 
أو املوضــوعة لتنفيــذ تــدابري تــصٍد منــسَّقة، مــن قبيــل وضــع إطــار مؤســسي، مبــا يف ذلــك جلــان  

  .هيئات تنسيق وطنية لوضع خطط العمل ورصدها
ن احلاجـة إىل وضـع      اخلطـط أن تتـضمّ    /ويف املرحلة التالية، جيـوز لتلـك االسـتراتيجيات          -٢٩

ــة      ــدابري رقابي ــدة أو منقَّحــة واختــاذ ت ــة جدي ــا يف ذلــك يف إطــار مكافحــة غــسل   (أطــر قانوني مب
ســـتخبارية، والبحـــث والتحليـــل، ، ومجـــع البيانـــات وتبادهلـــا، وتعزيـــز القـــدرات اال)األمـــوال

واالتــصال والتنــسيق فيمــا بــني أصــحاب املــصلحة، والتعلــيم العــام وإذكــاء الــوعي، والتعــاون    
                                                         

باملخدرات واجلرمية مؤمترا بشأن الشراكات بني ، عقد مكتب األمم املتحدة املعين ٢٠١٠أبريل /يف نيسان  )5(  
عرب الوطنية لغرض تسليط الضوء على بعض املمارسات اجلرمية املنظَّمة القطاعني العام واخلاص ملكافحة 

 هذا ع اخلاص يف األسواق العاملية، فإنَّ وبالنظر إىل أمهية القطا.اجلرمية املنظَّمةدة من اجليدة يف جماالت حمّد
 .تحق املزيد من االستكشاف والتطويراجملال يس

اجلرمية املنظَّمة أطلق مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إعالن خدمة عامة ومحلة إعالمية ملكافحة   )6(  
وبإمكان املكتب دعم الدول اليت ترغب يف استخدام إعالن . عرب الوطنية، استعدادا للدورة السادسة للمؤمتر

  . كركيزة ميكن أن تستند إليها محالت التوعية الوطنية اليت تضطلع هبا هي نفسهااخلدمة العامة
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والــشراكات علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل، مبــا يف ذلــك إدارة احلــدود، واملنــع، وتطــوير   
 واملـساءلة،   األجهـزة احلكوميـة ذات الـصلة وموظفيهـا، وتعريـف الواليـات            /قدرات املؤسسات 

  .إىل جانب الرصد واإلشراف والتقييم
نبغي مالحظة احلاجة إىل إجيـاد تـآزر بـني االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة املعنيـة                  يو  -٣٠

ره  فقد تـوفر اسـتراتيجية إقليميـة إطـارا، إىل جانـب اإلطـار الـذي تـوفّ                  .اجلرمية املنظَّمة مبكافحة  
  .االعتبار لدى إعداد االستراتيجيات الوطنية يؤخذ يف اجلرمية املنظَّمة،اتفاقية 
اليـة مـن خـالل التنـسيق بـني االسـتراتيجيات             جعل اسـتراتيجية إقليميـة أكثـر فع        وميكن  -٣١

ويتــسم ذلـك بقيمــة خاصـة بالنـسبة للمنــاطق الـيت تواجــه     . الوطنيـة ضـمن منطقــة مـا وتنفيـذها    
  .اجلرمية املنظَّمةهتديدا مشتركا من أنشطة 

عـض املنظمـات اإلقليميـة، مـن خـالل أعـضائها، اسـتراتيجيات إقليميـة                وقد وضـعت ب     -٣٢
عــرب الوطنيــة مــن أجــل تــشجيع أعــضائها علــى وضــع اســتراتيجيات    اجلرميــة املنظَّمــة ملكافحــة 

ي بـأكرب قـدر     وبغية تعزيز التعـاون اإلقليمـي والـدويل علـى التـصدّ           . وخطط عمل وطنية شاملة   
عـرب الوطنيـة، لعـل الـدول الواقعـة يف نفـس             جلرمية املنظَّمة   الها  من الفعالية للتهديدات اليت تشكّ    

املنطقــة تــوّد أن تنظــر يف إمكانيــة تعزيــز تعاوهنــا وتنــسيقها بفــضل وجــود اســتراتيجيات وطنيــة  
  .وإقليمية على السواء

 


