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 النشرة
اإلخبارية لبوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة "شيرلوك" 

 

قبل عشرين عاما، أعربت الجمعية العامة عن قلقها بشأن اآلثار االقتصادية

واالجتماعية السلبية المرتبطة بأنشطة الجريمة المنظمة. وقد أقرت الدول األعضاء

بالحاجة الملحة إىل تعزيز التعاون لمنع هذه الجرائم ومكافحتها بشكل أكثر فعالية عىل

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

لذلك تبنت الجمعية العامة، في 15 نوفمبر 2000 بموجب القرار 55/22، اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (االتفاقية) باعتبارها صكا دوليا رئيسيا

لتعزيز التعاون لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية

اسُتكملت االتفاقية بثالثة بروتوكوالت؛ بروتوكول االتجار باألشخاص بروتوكول تهريب

.المهاجرين، وبروتوكول األسلحة النارية

الذكرى العشرون
إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

فتح باب التوقيع عىل اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية أمام الدول األعضاء
في 12 ديسمبر 2000 

في مؤتمر سياسي رفيع المستوى عقد
في باليرمو بإيطاليا ودخلت

االتفاقية بعد ذلك حيز التنفيذ في 29
سبتمبر 2003. 

بينما دخل كل من بروتوكول االتجار
باألشخاص وبروتوكول تهريب

المهاجرين حيز التنفيذ في 25 ديسمبر
2003 و28 يناير 2004 عىل التوالي. أما
بروتوكول األسلحة النارية فقد دخل حيز

التنفيذ في 3 يوليو 2005.

الصفحة االوىل نشرة شيرلوك اإلخبارية

https://www.unodc.org/unodc/en/untoc20/index.html
http://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf


يجب أن تصبح الدول طرفاً في

االتفاقية نفسها قبل أن تصبح طرفاً
في أي من البروتوكوالت الثالثة،
ولكن مع وجود 190 دولة طرف في
الوقت الحالي، تعد االتفاقية واحدة

من أكثر معاهدات األمم المتحدة
التي تم التصديق عليها عىل نطاق
واسع مع انضمام عالمي تقريًبا

ويقوم مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة بمساعدة

الدول األعضاء عىل التصديق عىل
االتفاقية والبروتوكوالت أو االنضمام
إليها وتنفيذها من خالل تطوير
التشريعات وبناء القدرات وتعزيز

التعاون الدولي في المسائل الجنائية

الصومال هي الدولة العربية الوحيدة

التي لم تنضم إىل االتفاقية بعد

حالياً يقوم المكتب بتقديم الدعم
للصومال من أجل التصديق عىل

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويعمل
مع جزر القمر لالنضمام إىل بروتوكول

تهريب المهاجرين
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الصفحة الثانيةنشرة شيرلوك اإلخبارية

تاريخ التوقيع و/أو التصديق عىل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية من قبل الدول العربية

في إطار الحملة التي
قام بها مكتب األمم
المتحدة المعني

بالمخدرات والجريمة

بمناسبة الذكرى
العشرين لإلتفاقية، تّم
تخصيص صفحة

خاصة حول الموضوع
يمكن االطالع عليها

بالضغط هنا

كذلك يمكن مشاهدة
الفيديو المتعلق

بالحملة الموجود عىل
اليسار من خالل
  الضغط عليه

https://www.youtube.com/watch?v=1GkjSAywTRA&feature=emb_logo
https://www.unodc.org/unodc/en/untoc20/index.html


في الفترة من 21 إىل 24 سبتمبر 2020، اجتمع أكثر من 90 خبيرًا من
منطقة مجلس التعاون الخليجي ومن الشرق األوسط وشمال إفريقيا، جنًبا
إىل جنب مع ممارسين من أمريكا الشمالية والوسطى والالتينية وأوروبا

وآسيا، لحضور اجتماع فريق خبراء غير رسمي حول الجريمة السيبرانية
المنظمة. عقد هذا االجتماع الذي نظمه مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع فريق

شيرلوك وتحت رعاية وزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، عبر
وسائل التواصل عن بعد، وذلك بهدف تسهيل تبادل المعارف والخبرات
بشأن التحقيق والمالحقة القضائية والفصل في قضايا الجريمة السيبرانية

المنظمة.
وتضمن االجتماع عرض احكاما قضائية وتحليلها ومناقشات عملية حول

التحديات والممارسات الجيدة في معالجة تلك القضايا. سيتم إدراج نتائج

االجتماع في نبذة السوابق القضائية القادمة حول الجريمة السيبرانية
المنظمة وفي قاعدة بيانات االحكام القضائية في شيرلوك.

في إطار الشراكة القائمة بين مكتب األمم المتحدة (فريق

شيرلوك ومكتب دول مجلس التعاون الخليجي) ووزارة

الداخلية بدولة االمارات العربية المتحدة بشأن ربط

الجريمة المنظمة بالجريمة السيبرانية، يقوم

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوضع

نبذة سوابق قضائية للنظر في كيفية استجابة أنظمة

العدالة الجنائية الرتكاب مختلف أشكال الجريمة

السيبرانية المنظمة. ستتضمن نبذة السوابق القضائية

ملخصات لإلجراءات القضائية ذات الصلة المتعلقة

بالجريمة السيبرانية المنظمة. نبذة السوابق القضائية هي

عالمية النطاق، وتعمد بقدر االمكان عىل تأمين تمثيل

عادل لألحكام القضائية من مختلف

.المناطق الجغرافية واألنظمة القانونية

وعىل هامش مؤتمر الدول األطراف، نظم فريق شيرلوك

عدة اجتماعات جانبية، أحدها االجتماع

حول نبذة السوابق القضائية حول الجريمة السيبرانية

المنظمة، والذي تّم عقده عبر وسائل التواصل عن بُعد مّما

سمح بحضور أوسع من جميع أنحاء العالم

كلمة العميد عبد العزيز األحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية االتحادية

في وزارة الداخلية في دولة االمارات بمناسبة اجتماع فريق الخبراء حول الجريمة االلكترونية المنظمة (يرجى الضغط عىل الصورة لالستماع للكلمة عبر  

   (حساب شيرلوك عىل تويتر

اجتماع فريق الخبراء حول الجريمة السيبرانية
المنظمة 21 - 24 سبتمبر 2020
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الصفحة الثالثةنشرة شيرلوك اإلخبارية

نبذة السوابق القضائية حول
الجريمة السيبرانية المنظمة

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cldb/index.html?lng=ar
https://twitter.com/unodc_sherloc/status/1338772488587800576?s=21


ُعقدت الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية في الفترة من 12 إىل 16 أكتوبر 2020 وقد سجل المؤتمر
مشاركة عالية عىل الرغم من جائحة كورونا وذلك بفضل إمكانية المشاركة شخصًيا

وعبر وسائل التواصل عن بعد
شارك في الدورة أكثر من 1100 مشاركا من أكثر من 120 دولة، و16 منظمة حكومية

دولية، و146 من ممثلي المجتمع المدني، وتّم عقد 60 اجتماعاً جانبياً.
اختتم مؤتمر األطراف بتبني 7 قرارات - وهو سجل ملحوظ لمؤتمر الدول األطراف -
بما في ذلك قرارات بشأن مواضيع االتجار باألسلحة النارية، واالتجار باألشخاص،
والمنتجات الطبية المغشوشة، واالتجار بالممتلكات الثقافية، والجرائم البيئية. وقام

فريق شيرلوك بخدمة المشاورات غير الرسمية بشأن هذه القرارات. عالوة عىل ذلك،
ركز قراران بشكل خاص عىل االتفاقية، المعروفة أيًضا باسم اتفاقية باليرمو، هدفا
إىل إطالق آلية استعراض االتفاقية واالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لها. يمكن

االطالع عىل النص النهائي للقرارات المتبناة قريباً عىل موقع اإلنترنت

10/1
بدء عملية استعراض آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها

10/2
تعزيز التعاون الدولي ضد صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار

بها بصورة غير مشروعة

10/3
التنفيذ الفعال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء
واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

10/4
االحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية والتشجيع عىل تنفيذها الفعال

10/5
منع ومكافحة تصنيع المنتجات الطبية المغشوشة واالتجار بها كجريمة منظمة عبر

وطنية

10/6
منع ومكافحة الجرائم التي تمس البيئة التي تدخل في نطاق اتفاقية األمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

10/7
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية
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الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية الجريمة
المنظمة

فريق شيرلوك خالل مؤتمر األطراف 16 أكتوبر 2020

القرارات التي تّم تبّنيها من قبل مؤتمر

األطراف

مؤتمر عىل مدار 24 ساعة
حول الجريمة المنظمة

شارك فريق شيرلوك الحضور في مؤتمر 24 ساعة عبر
وسائل التواصل عن بعد حول الجريمة المنظمة الذي
نظمته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

الوطنية

المزيد من التفاصيل عىل الرابط التالي
https://oc24.globalinitiative.net/

عقد فريق شيرلوك إحدى جلسات النقاش االفتتاحية حول
"الجريمة المنظمة في الحياة اليومية". تضمنت هذه
الجلسة عرض شريط فيديو قصير، أعّده مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوضح كيف أن
تسلل الجريمة المنظمة يتجاوز بكثير ما يُنسب إليها عادة
وكيف يؤثر حتى عىل جوانب صغيرة في حياتنا اليومية

تّم اعداد الفيديو استناًدا إىل قضايا حقيقية لجرائم منظمة،
ويمكن الوصول إىل هذه القضايا عبر قاعدة بيانات السوابق
القضائية لبوابة شيرلوك التابعة لمكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والجريمة
المزيد من التفاصيل عىل الرابط التالي
https://oc24.globalinitiative.net/1a

كما شارك فريق شيرلوك في إحدى الجلسات الختامية،
"مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم:
إدارة المعرفة وأدوات التعلم القائمة عىل األدلة لألوساط

األكاديمية".
عرضت هذه الجلسة األدوات التي أعّدها مكتب األمم

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير ودعم التعلم
القائم عىل األدلة. قدم فريق شيرلوك البوابة وبعض ميزاتها

ذات الصلة والمفيدة بشكل خاص ألغراض التدريب

واألوساط األكاديمية
المزيد من التفاصيل عىل الرابط التالي

/https://oc24.globalinitiative.net/17a

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/resolutions-and-decisions-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-convention-against-transnational-organized-crime.html
https://oc24.globalinitiative.net/
https://oc24.globalinitiative.net/1a/
https://oc24.globalinitiative.net/1a/
https://oc24.globalinitiative.net/17a/
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الصفحة الخامسةنشرة شيرلوك اإلخبارية

إطالق آلية اإلحالة الوطنية لضحايا جرائم االتجار بالبشر في المملكة
العربية السعودية

في إطار مبادرة جديدة، يعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة والمملكة العربية السعودية معا لحماية الضحايا والضحايا المحتملين

لجريمة االتجار باألشخاص والكشف عن الجناة ومقاضاتهم وذلك من خالل
اتفاقية تعاون تم توقيعها في 13 فبراير 2020 بين مكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي من جهة، ولجنة
حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية (والتي تترأس اللجنة الوطنية
لمكافحة االتجار بالبشر) من جهة أخرى، لتنفيذ مشروع بناء قدرات لمدة
عامين بشأن "دعم وتعزيز القدرات الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة االتجار
. "باألشخاص بشكل فعال وفًقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات

في هذا السياق، يعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عىل تعزيز الخبرة األساسية

للجنة الوطنية وفًقا للمعايير الدولية المعمول بها وأفضل
الممارسات، من خالل إنشاء فريقين داخليين من الخبراء: فريق

آلية اإلحالة الوطنية الذي سيكون بمثابة الذراع التنفيذية للجنة
لتنفيذ العملية و/ أو إدارة القضايا مع أي من أصحاب المصلحة في

آلية اإلحالة الوطنية؛ وفريق إدارة بيانات االتجار بالبشر الذي
سيقوم بإعداد التقارير وفًقا للمتطلبات الوطنية والدولية باإلضافة
إىل تقديم الدعم والمشورة للجنة بشأن وضع خطة عمل وطنية

 .مستنيرة وقائمة عىل األدلة لمكافحة االتجار باألشخاص

في مارس 2020، أطلقت المملكة العربية السعودية
أول آلية وطنية إلحالة ضحايا جرائم االتجار بالبشر.

وفي هذا السياق، يعمل الخبراء القانونيون من مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع

المركز الوطني لمكافحة االتجار بالبشر لوضع "خطة
العمل الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص" وسيدعم
المكتب تنفيذها بما يتماشى مع أفضل الممارسات

والمعايير الدولية

قرار الجمعية
العامة الجامع

 A / C.3 / 75 / L.8 /
Rev.1

اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماع القرار الجامع بشأن الجريمة لعام 2020 بعنوان

"تعزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وال سيما قدراته في مجال التعاون التقني" والذي
ينص في الفقرة 8 عىل التالي

تشجع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عىل تقديم السوابق
القضائية والتشريعات وغير ذلك من االستجابات ذات الصلة إىل بوابة إدارة المعارف المعروفة باسم تقاسم

(الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة؛" (شيرلوك

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/?lng=ar


ريم حيدر مستشارة في الفرع المعني
بالجريمة المنظمة واالتجار غير المشروع

في مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة في فيينا. وهي

تتوىل بشكل أساسي العمل عىل الوثائق

والتشريعات العربية المتعلقة بالجريمة

المنظمة في شيرلوك، وتساهم في
تنظيم االجتماعات والمؤتمرات. عملت
ريم سابًقا كمستشارة في قسم االتجار
بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب

األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة، حيث كانت نقطة االتصال
لشيرلوك وساهمت في تطوير وصيانة

بوابات المعرفة بشأن االتجار باألشخاص

وتهريب المهاجرين، وساعدت في مهام

أخرى مثل مراجعة وترجمة
المستندات القانونية من/إىل العربية

والفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية
باالضافة اىل المساهمة في تقديم

المساعدة التقنية. كذلك، عملت ريم في
مشروع التعليم اإللكتروني العالمي التابع

لمكتب األمم المتحدة المعني

بالمخدرات والجريمة، وحصلت عىل

تدريب في البعثة الدائمة للبنان في

فيينا. قبل ذلك، عملت ريم كمحامية
متدربة في لبنان. وهي حاصلة عىل درجة
الدراسات العليا في القانون من جامعة

مونبلييه في فرنسا وعىل شهادة الحقوق
من الجامعة اللبنانية الفرنكوفونية في

بيروت

تضمنت هذه الورشة جلسات حول ماهية بوابة شيرلوك وكيف يمكن استخدامها للتدريس باإلضافة

إىل دراسات الحالة من شيرلوك التي توضح امكانية استخدام قاعدة البيانات في تدريس مجموعة

متنوعة من أنواع الجرائم المختلفة المتعلقة بالجريمة المنظمة. وقد تم إجراء ورشة العمل هذه بهدف
استضافة مدرسة صيفية مدتها خمسة أيام في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في عام 2021.

وبناًء عىل ذلك، شملت هذه الجلسة أيًضا مناقشات مع األساتذة والموظفين حول جدول األعمال
 .المقترح للمدرسة الصيفية

عقد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (فريق شيرلوك مكتب دول مجلس التعاون
الخليجي) ورشة عمل تقديمية اىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية حول استخدام قاعدة بيانات
شيرلوك كأداة لألكاديميين لتعليم الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقضايا ذات الصلة لطالب الجامعات،

وذلك عبر وسائل التواصل االلكتروني ولمدة يومين (16-17 ديسمبر 2020).

ومن بين األهداف المرجوة من المدرسة الصيفية هو الجمع بين طالب من المنطقة العربية، في
إطار برامج الماجستير أو الدكتوراه، من أجل

تعزيز معرفة وفهم وتطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في قضايا
واقعية من مختلف أنحاء العالم؛

تحديد الروابط بين الجريمة المنظمة واإلرهاب من خالل السوابق القضائية؛
االطالع عىل كيفية كون الجريمة المنظمة الحديثة ممكنة في كثير من األحيان بفضل اإلنترنت أو

حتى معتمدة عىل اإلنترنت؛
تحليل أوجه التشابه واالختالف بين االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛

المساهمة في بوابة إدارة المعرفة شيرلوك من خالل تحليل أحكام قضائية من المنطقة العربية تم
(البت فيها (سيتم تضمين هذه األحكام أيًضا في قاعدة بيانات السوابق القضائية في شيرلوك

شراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
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الصفحة السادسةنشرة شيرلوك اإلخبارية

تعرف عىل أحد شركائنا

-ريم حيدر-

صورة من الكلمة االفتتاحية للسيد الدكتور خالد عبد العزيز الحرفش، مدير عام العالقات الخارجية في جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية
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الصفحة السابعةنشرة شيرلوك اإلخبارية

ما هو الجديد في شيرلوك؟

من منطلق عملنا الدائم في فريق شيرلوك من أجل توسيع نطاق قواعد البيانات
المتاحة، يسرنا أن نحيطكم علماً بأن لدينا اآلن المزيد من التشريعات واألحكام
القضائية واالستراتيجيات الوطنية المتوفرة باللغة العربية، وذات صلة بأنواع

الجرائم المختلفة التي تندرج تحت والية مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة.

أنواع الجرائم هي التالية:

هل أنتم مهتمون؟
بإمكانكم اإلنضمام إلينا اآلن!

ً يبحث فريق شيرلوك دائما

عن مساهمين لدعمنا في

جمع وتلخيص التشريعات

واالستراتيجيات الوطنية

واألحكام القضائية

والبيانات الببليوغرافية.

يمكنكم دعم هذه الجهود

إلضافة المزيد من

التشريعات

واالستراتيجيات واالحكام

القضائية العربية عن طريق

إرسالها إلينا عىل:

unodc-sherloc@un.org
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