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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦- ١٢فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

        املناقشة املواضيعية بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
 دليل املناقشة املواضيعية بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  

   
     ذكّرة من األمانةم  

  صملّخ 
أعدَّت األمانـةُ هـذه املـذكّرة لتكـون دلـيالً للمناقـشة املواضـيعية الـيت جتريهـا جلنـة منـع                   

ــة        ــّرر اللجن ــالً مبق ــشرين، عم ــة والع ــا الثالث ــة يف دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــَو١٨/١اجلرمي ن ، املعن
وكـان  ". منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة املبادئ التوجيهية للمناقشات املواضيعية اليت جتريها جلنة  "

ــاعي قـــد   ــاجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــرَّره ضىقـ  أن يكـــون املوضـــوع ٢٠١٠/٢٤٣ يف مقـ
 واضـعا يف    "التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة        "الرئيسي للـدورة الثالثـة والعـشرين للجنـة هـو            

لة ملواجهــة التحــدِّيات االســتراتيجيات الــشام" مــن إعــالن ســلفادور بــشأن ٢١اعتبــاره الفقــرة 
املــذكّرة وتقتــرح هــذه ". نظــم منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتطورهــا يف عــامل متغيِّــر : العامليــة

جمموعةً من املسائل بشأن املواضيع ذات الصلة لتناقشها اللجنة، وُتبيِّن بعض املسائل اليت ُتعـني               
  .ت صلةذاأساسية على حتديد شكل هذه املناقشة، وتقدِّم معلومات 
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    مةمقدِّ  -أوالً 
 كـانون   ١٣ و ١٢الثانيـة والعـشرين املـستأنفة، املعقـودة يـومي           دورهتا   يف   ت اللجنةُ أقرَّ  -١

: ، النــهج التــايل لتنظــيم املناقــشة املواضــيعية يف دورهتــا الثالثــة والعــشرين٢٠١٣ديــسمرب /األول
نـاقش فيهمـا    لظهـر، تُ  عقـد بعـد ا    ُتجلـسة   والـصباح   جلـسة ُتعقـد يف      جيري النقاش املواضيعي يف     

ــع املواضــيع  ــ. مجي ــيت     ويركّ ــدروس املــستفادة والتحــديات ال ــيم ال ــصباحي علــى تقي ز النقــاش ال
علـى  حتقيـق التقـدم ومواصـلة العمـل     مسار النقاش الذي سيجري بعد الظهر     ويشمل  جوهبت،  

  من إعـالن سـلفادور بـشأن       ٢١لفقرة  ايف االعتبار   على أن توضع    التصدي للتحديات القائمة،    
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطورهـا        : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّيات العاملية    

  :وفيما يلي املواضيع اليت وافقت عليها اللجنة. يف عامل متغيِّر
  :ددة للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةالطرائق احمل  )أ(  
  بادلة؛تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املت  ‘١‘  
  التعاون الدويل ألغراض املصادرة؛  ‘٢‘  
  ؛لتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةأخرى لاستخدام أشكال   ‘٣‘  
  ؛بشأن فرد بذاتهاإلجراءات القانونية حيال تعدد إدارة التعاون الدويل بل ُس  )ب(  
  بشأن التعـاون الـدويل يف املـسائل        أحكاماًتنفيذ الصكوك الدولية اليت تتضمن        )ج(  
  اجلنائية؛
  اإلقليمي؛املكتسبة على الصعيد التعلّم من التجارب   )د(  
  ؛واملستجّدةاجلديدة بأشكاهلا مكافحة اجلرمية على  التعاون الدويل   )ه(  
  املساعدة التقنية؛تقدمي   )و(  
  .املسار املقبل – الثغرات سّد  )ز(  

املبـــادئ " املعنـــون ،١٨/١عمـــالً مبقـــّرر اللجنـــة  هـــذه املـــذكّرة أعـــدت األمانـــةُقـــد و  -٢
، والـذي قـررت     "التوجيهية للمناقشات املواضيعية اليت جتريها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة          

فيه اللجنة أن تستند مناقشة املوضوع الرئيسي إىل دليـل للمناقـشة يـشتمل علـى قائمـة املـسائل             
  . اليت سيتناوهلا املشاركون
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      أسئلة للمناقشة  -ثانيا 
      ددة للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةاحمل طرائقال  -ألف  

      معلومات أساسية    
    تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة  ‘١‘  

منـع اجلرميـة ومكافحتـها      إىل  التعاون الدويل هو حجر الزاوية للجهـود املنـسقة الراميـة              -٣
 تضمنت اتفاقيات األمـم املتحـدة يف    ويف معظم احلاالت،  . مظاهرها العابرة للحدود الوطنية   يف  

 غــري املــشروع يف جتــاراتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اال ومنــها مــثالً جمــال مكافحــة اجلرميــة، 
اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب             و ١٩٨٨ لعام   رات العقلية ث واملؤ خدِّراتامل

االتفاقيـات والربوتوكـوالت العامليـة ملكافحـة         واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد و         الوطنية
بـصفة خاصـة    التركيـز    شاملة بشأن تعزيز التعاون الدويل بني األطراف، مع          أحكاماًاإلرهاب،  

  .على تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة
    

    تسليم املطلوبني    
 ١٦ واملـادة    ١٩٨٨يـة عـام      مـن اتفاق   ٦ من املـادة     فيما خيص تسليم املطلوبني، حتدد كلٌّ       -٤

 مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد معيـارا أدىن لتحـسني كفـاءة                ٤٤من اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واملـادة          
وتـشجع هـذه االتفاقيـات    . آليات تسليم املطلوبني فيما يتصل باجلرائم املشمولة بتلك االتفاقيـات         

رام معاهـدات أو ترتيبـات ثنائيـة     األطراف على توسيع نطاق شبكتها لتـسليم املطلـوبني بـإب      الدولَ
كمـا تـشجع االتفاقيـات الـدول األطـراف          . أو إقليمية ميكن أن تتجاوز حدود هـذا املعيـار األدىن          

اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهدة على االعتراف باجلرائم اليت تطلـب التـسليم                
  .نهافيما بيتستوجب تسليم مرتكبيها بشأهنا باعتبارها جرائم 

 علـى  زت االجتاهات والتطورات اجلديدة يف قـانون وممارسـة تـسليم املطلـوبني        وقد ركّ   -٥
باإلضـافة إىل ذلـك، يعتـرب    .  أسـباب رفـض طلبـات التـسليم      مـن  ختفيف التطبيق الـصارم لـبعضٍ     

بغـض النظـر عــن    هنـج قـائم علـى الـسلوك،     اّتبــاععـادة أنّ مبـدأ التجـرمي املـزدوج قـد اسـتويف ب      
 مـن   ٢ن الفقـرة    إويف هـذا الـسياق، فـ      . لـصلة ستخدمة يف وصـف اجلرميـة ذات ا       املصطلحات امل 

ــادة  ــدو، املمارســات       ٤٣امل ــا يب ــنظّم، كم ــساد ت ــة مكافحــة الف ــن اتفاقي ــاملّت م ــدول  بع ــني ال ة ب
  .األطراف يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك تسليم املطلوبني
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. ليم مواطنيهــا املطلــوبني أخــذت تتراجــع يف دول كــثرية ويبــدو أنّ ممانعــة الــدول لتــس   -٦
ولكن، يف حني يسمح اآلن عـدد أكـرب مـن الـدول األعـضاء بتـسليم مواطنيهـا املطلـوبني، فـإن             

ومعاجلة هلذه األوضـاع، تتـضّمن      . القيود الدستورية أو التشريعية مازالت قائمة يف دول أخرى        
 رفــض التــسليم بــسبب اجلنــسية ال يــؤدي إىل   أنّاالتفاقيــات املــذكورة أعــاله أحكامــاً تكفــل   

 ١١الفقـرة  و مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة     ١٦املـادة   مـن    ١٠الفقـرة    على سبيل املثال،     .حصانة
متلقيـة   من اتفاقية مكافحة الفساد، اللتان تنّصان على أنه، يف حالة رفض الدولـة    ٤٤املادة  من  

أحـد مواطنيهـا، فـإن عليهـا التزامـا          كونـه   الطلب تـسليم شـخص فـار مـن العدالـة علـى أسـاس                
وحيــث ". مبــدأ التــسليم أو احملاكمــة"ويوضــح هــذا املثــال . مبحاكمــة الــشخص املعــينبالقيــام 

حكــم صــادر، جيــوز للدولــة متلقيــة الطلــب أن تنفــذ أيــضاً حكــم ُيطلــب التــسليم ألجــل إنفــاذ 
 اتفاقيــة  مــن١٦املــادة  مــن ١٢الفقــرة نظــر ا (العقوبـة املفروضــة وفقــاً ملقتــضيات قانوهنــا احمللــي 

  ). من اتفاقية مكافحة الفساد٤٤املادة من  ١٣الفقرة واجلرمية املنظمة 
الـة للمالحقـة نتيجـة مستحـسنة،     أزق الـذي ينـشأ عنـدما ال ُتعَتَبـُر اإلح      وألجل حلّ املـ     -٧

تسليم الشخص بقصد احملاكمة يف الدولـة الطالبـة، بـشرط قـضاء أي حكـم يـصدر عليـه                    ميكن  
)  منـها ١١، الفقـرة  ١٦املـادة   (وتنص كل من اتفاقية اجلرميـة املنظمـة         . متلقية الطلب يف الدولة   

 املـشروط،    أو التـسليم   تـسليم  ال أنّعلـى   )  منها ١٢، الفقرة   ٤٤املادة  (واتفاقية مكافحة الفساد    
ويسمح ذلك احللّ بأن حتـال      . "التسليم أو احملاكمة  "عندما جييزه القانون الداخلي، يفي بالتزام       

ضية للمحاكمــة يف املكــان الــذي وقــع فيــه الــضرر االجتمــاعي والــذي يوجــد فيــه الــضحايا القــ
، ولـذلك   واضـحة وتتسم إعادة املسجون إىل دولة اجلنسية مبيـزات تأهيليـة وإنـسانية     . والشهود

وميكـن  .  جيدر إمعان النظر فيـه  املشروط حالًّ مفيداً للطرفني  أو التسليم  ميكن أن يكون التسليم   
 خاصــة بنقــل الــشخص األجــنيب   للتــسليم ومعاهــدٍةبواســطة اجلمــع بــني معاهــدةٍ  حتقيــق ذلــك
  .احملكوم عليه

القـضائية بـني نظـامي القـانون العـام والقـانون            يف املالحقـة    وقد أدى تباين املمارسـات        -٨
وتـشتّد حـدة    . أكثـر صـعوبةً   على الصعيدين األقـاليمي والـدويل        فعالاملدين إىل جعل التعاون ال    

ذات  ثبـات إلالفـات يف جمـال تـسليم املطلـوبني، وذلـك عنـد التعامـل مـع متطلبـات ا                   هذه االخت 
، ١٦املـادة  ( اتفـاقييت اجلرميـة املنظمـة     كلتـا  وحتـثّ . الصلة الالزمة للموافقة على طلـب التـسليم       

ــة مكافحــة الفــساد  ) ٨الفقــرة  ــادة (واتفاقي ــدولَ) ٩، الفقــرة ٤٤امل  األطــراف علــى تبــسيط  ال
  .لالزمة لتسليم املطلوبني اليت حتددها إجراءاهتا الداخليةثبات امتطلبات اإل

. فيما يتـصل بالوقـت الـالزم للموافقـة علـى طلـب التـسليم، فثمـة ممارسـات خمتلفـة                    أما  و  -٩
ففي الغالبية العظمى من الدول األعضاء، خيضع طول مـدة إجـراءات التـسليم لعـدد مـن العوامـل                    
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 قرار التسليم خالل املرحلة القـضائية مـن العمليـة           بشأنة   االنتصاف القضائي  ُسبل توفر   ومنها مثالً 
يهمـا، وإجـراءات اللجـوء      تأو كل ) ضد القرار الوزاري الذي يسمح بالتسليم     (أو املرحلة التنفيذية    

.  ودرجـة تعقّـد القـضية      ،انتظار صـدور قـرار يف الدولـة متلقيـة الطلـب           يف  املوازية اليت رمبا كانت     
األعـضاء عمليـة تـسليم مبـّسطة، جيـوز مبوجبـها للـشخص املطلـوب                ويّتبع عدد متزايد من الدول      

  .مة الطلب، مما يعّجل العملية كثرياًأن يوافق على تسليمه إىل الدولة مقدِّ
    

    املساعدة القانونية املتبادلة    
مها مثـاالن    من اتفاقية مكافحة الفساد      ٤٦ من اتفاقية اجلرمية املنظمة واملادة       ١٨املادة    -١٠

  ".رة للمساعدة القانونية املتبادلةمعاهدة مصّغ"ملا ميكن أن يسمى منطيان 
 يف إطار هـاتني املـادتني إىل اإلقـرار بـأن وجـود مـسامهة كـبرية مـن            ربةولقد أدت التج    -١١

. جانب السلطات الوطنية هو الطريق املباشر األفـضل حنـو حتـسني ممارسـات املـساعدة املتبادلـة                 
بـشأن  ن أعاله تعيني سلطة مركزية ومنحها مـسؤولية وصـالحية           االتفاقيتان املذكورتا وتقتضي  

  .تنفيذ طلبات املساعدة القانونية أو إحالتها إىل السلطات املختصة لغرض تنفيذها
 بــطء رّد الدولــة متلقيــة الطلــب إحــدى املــشاكل الرئيــسية يف ممارســة كــثرياً مــا يكــون  -١٢

ة املــوظفني منــها قلّــوات إىل أســباب عديــدة وتعــزى تلــك التــأخري. املــساعدة القانونيــة املتبادلــة
جـراءات الـيت    اإلتباينـات يف    وجـود    يف الترمجـة و    وحاالت التأخر بني والصعوبات اللغوية    املتدّر
، ١٨املــادة (وتؤكــد كــلّ مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة . باعهــا مــن أجــل تنفيــذ الطلبــاتيلــزم اّت

ــان  ــة مكافحــة الفــساد  ) ٢٤ و١٣الفقرت ــان ٤٦ة املــاد(واتفاقي ــة  ) ٢٤ و١٣، الفقرت علــى أمهي
  .ف الفوري فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانونية املتبادلةالتصّر
تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة عامالً حامسـاً وشـرطاً أساسـياً يف             يف  رونة  وُتعّد امل   -١٣

فاقيـة اجلرميـة املنظمـة      مـن ات   ١٨املـادة    مـن    ١٧ومبقتضى الفقرة   . سرعة االستجابة لتلك الطلبات   
 اتفاقيـة منـع الفـساد، ينبغـي تنفيـذ أي طلـب وفقـاً للقـانون احمللـي                     مـن  ٤٦املادة   من   ١٧الفقرة  و

بيد أن املادة تـنص أيـضاً، علـى تنفيـذ الطلـب وفقـاً لإلجـراءات احملـددة يف                    . للدولة متلقية الطلب  
  . املطالبة، وحيثما أمكن هذابالقدر الذي ال يتناىف مع القانون احمللي للدولة وذلك ،الطلب

     
    التعاون الدويل ألغراض املصادرة  ‘٢‘  

أحكــام بــشأن تــضّمن يف  ســوى يف اآلونــة األخــرية نــسبياً  مل تبــدأ االتفاقــات الدوليــة   -١٤
ــة واق   ــدات اجلرمي ــا    املــساعدة يف اســتبانة عائ ــد عليه ــدها أو وضــع الي ــاء أثرهــا وجتمي غــرض لتف
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 شـكالً خاصــاً مــن أشــكال املــساعدة القانونيــة   ذلــك اعتبــاركــنومي(املــسار مـصادرهتا يف هنايــة  
اسـتهداف عائـدات اجلرميـة ودافـع       ضـرورة   تلـك األحكـام إىل      تـضمني   ويعود سـبب    . )املتبادلة

  .حتقيق الربح اللذين أديا إىل تسارع منو اجلرمية
 حمكمـة  أجنبيـة أو أمـر صـادر عـن     إثباتية أدلةوتتطلب مصادرة املوجودات استناداً إىل       -١٥

 ٥املـادة   مـن   ) ب( ٥الفقـرة   وتقترح  .  يف تلك املوجودات   تصّرفأجنبية اختاذ قرارات بشأن ال    
 أن تنظـر الدولـة الطـرف الـيت تـصادر عائـدات أو ممتلكـات يف اقتـسام          ١٩٨٨اتفاقيـة عـام     من  

تلــك العائــدات مــع هيئــات حكوميــة دوليــة متخصــصة يف مكافحــة االجتــار بالعقــاقري املخــّدرة  
 وتتــضمن.  أو مــع دول أطــراف أخــرى،غــري مــشروععلــى حنــو ات العقليــة وتعاطيهــا واملــؤثر

خلطـرية الـيت     اجلرمية ا   أنواع اتفاقية اجلرمية املنظمة، مع تطبيقها الواسع النطاق على أي نوع من          
علـى إعـادة املمتلكـات       أيـضاً    وهـي حتـثّ   ،   ذاتـه  احلكـم حتقيـق الـربح،     من أجل   ترتكبها مجاعة   

ــة لكــي يتــسىن    إىل ال،املــصادرة ــة الطــرف الطالب وقــد ُوضــع . تعــويض ضــحايا اجلرميــة هلــا دول
 برعايـة   ،االتفاق الثنائي النمـوذجي بـشأن اقتـسام العائـدات اإلجراميـة أو املمتلكـات املـصادرة                

 ه واعتمـــده اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي يف قـــرار ،جلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة 
 غـري  أول اتفاقيـة تـستحدث مفهـوم اإلعـادة       كافحة الفساد هـي     اتفاقية م كما أنّ   . ٢٠٠٥/١٤

  .أساسية معّينةشروط جلرمية املصادرة عند استيفاء املشروطة لعائدات ا
حدث وقـد اسـتُ   . واستعادة املوجودات جمال حديث نسبيا من جماالت التعـاون الـدويل            -١٦

كمــاً بأنــه ينبغــي مــن خــالل الفــصل اخلــامس مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، والــذي يتــضمن ح 
وتركـز  . من التعاون واملـساعدة يف هـذا اجملـال        أن متد بعضها بعضا بأكرب قدر       للدول األطراف   
ــة ملنــع غــسل عائــدات ممارســات الفــساد واســترداد املوجــودات    الليــات اآلاالتفاقيــة علــى  فعال

 ممارســات الفــساد، وهــي تــشمل أحكامــاً حمــددة بــشأن إعــادة املوجــودات املــسّربة مــن خــالل 
. ويـرتبط اسـترداد املوجـودات مبجـاالت أخـرى تغطيهـا االتفاقيـة             ). ٥٧املادة  ( فيها   تصّرفوال

) ٥٢املـادة    (نع وكشف إحالـة العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة           من ذلك مثالً، األحكام املتعلقة مب     
ن ، يف حـني تـرتبط األحكـام املتعلقـة بالتعـاو     )١٤املـادة  (اليت تكّمل تدابري منـع غـسل األمـوال          

الـدويل   باألحكـام املتعلقـة بالتعـاون     وثيقاً  ارتباطا  ) ٥٥ و ٥٤املادتان  (الدويل يف جمال املصادرة     
ومثـة أمهيـة    ). ٤٦املـادة   (، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق باملـساعدة القانونيـة املتبادلـة              )الفصل الرابـع  (

ة املتبادلـة،   خاصة للتكامل بني أحكام االتفاقيـة بـشأن اسـترداد املوجـودات واملـساعدة القانونيـ               
ألن اجملرمني كثرياً ما حياولون إخفاء عائداهتم احملققة بأسلوب غري مشروع يف أكثـر مـن واليـة        

مـن أجـل إحبـاط جهـود إنفـاذ القـانون الراميـة إىل العثـور علـى تلـك العائـدات                  قضائية واحدة   
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 وتــشكِّل هــذه األحكــام معــا إطــارا فريــدا مبتكــرا      .  يف آخــر املطــاف وحجزهــا ومــصادرهتا 
  .بل الدول األطرافولكن الكثري منها يتوقف على فعالية تنفيذها من ِقالسترداد املوجودات، 

    
    استخدام أشكال التعاون الدويل األخرى يف املسائل اجلنائية  ‘٣‘  

، أصبح شـائعاً أكثـر فـأكثر أن تـدين بلـدان       على الصعيد الدويل  مع تزايد السفر واهلجرة       -١٧
شـكل آخـر مـن      أي  اطنني أجانـب وتـصدر أحكامـاً حبقهـم بالـسجن أو بـ             العامل مو يف مجيع أحناء    

احملكـوم علـيهم إىل بلـداهنم األصـلية لقـضاء      األشـخاص  ويـستند نقـل   . أشكال احلرمان من احلرية 
  . وهو يقوم عادة على أساس املوافقة، إىل مبادئ إنسانية عقوبتهم فيهامدد أحكام

 اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة           وقد اجتهت الدول األعضاء حنـو الـدخول يف          - ١٨
 مــن اتفاقيــة ١٧هــذا النــهج يف املــادة  اّتبــاععلــى ع وُيــشجَّ. األطــراف بــشأن نقــل الــسجناء 

ومن الناحيـة العمليـة، يبـدو أيـضاً أنّ          .  من اتفاقية مكافحة الفساد    ٤٥اجلرمية املنظمة واملادة    
 واسـعاً يف هـذا اجملـال، وخـصوصاً         االتفاقيات املتعددة األطراف أخـذت ُتـستخدم اسـتخداماً        

  . على املستوى اإلقليمي
 أن تقـوم دولـة مـا بنقـل           العدالة اجلنائية عرب الوطنيـة وهـو       خيار جديد نسبياً يف   وهناك    -١٩

فيهـا  تبـدو  حـاالت  يف  ورمبا كان هذا اخليـار بـديالً عمليـا          .اإلجراءات اجلنائية إىل دولة أخرى    
يكــون للمتــهم روابــط أوثــق هبــا نظــراً   اإلجــراءات أو يــذيف وضــع أفــضل لتنفاألخــرى لدولــة ا

اللجـوء إىل    وميكـن    .لكونه، على سبيل املثال، مواطناً مـن مـواطين تلـك الدولـة أو مقيمـاً فيهـا                 
احملليـة الـيت    املقاضـاة    إجرائيـة مناسـبة لزيـادة كفـاءة وفعاليـة إجـراءات              أيضاً كوسيلة هذا اخليار   

  .سليمُتستهل وُتنفّذ كبديل لعملية الت
 واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة       ١٩٨٨وعلى املستوى املعياري، تتضمن كلّ من اتفاقية عام           -٢٠

ــة مكافحــة الفــساد أحكامــاً حمــددة بــشأن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، ممــا ميكّــن الــدول       واتفاقي
األطراف من اللجوء إىل هذا الشكل من أشكال التعاون الدويل لـصاحل إقامـة العـدل بأسـلوب                  

 ٣٥-٢٦نظــر الفقــرات ا(عــدة واليــات قــضائية تــشمل  وخــصوصاً يف احلــاالت الــيت صــحيح،
  .املقاضاةتركيز وذلك بغية ، )دناهأ

 ،مـن أشـكال التعـاون الـدويل       باعتبارهـا شـكالً     خدمت التحقيقات املـشتركة      استُ كما  -٢١
.  املنظمــةعديـدة يف جمــال اجلرميـة العــابرة للحـدود، وخــصوصاً فيمـا يتعلــق باجلرميـة     ســنني منـذ  

ولقـد  .  حبسب احلـاالت ولكن يبدو أن هذه املمارسة قد تطورت على أساس ترتيبات خمصصة       
والــصالحيات بالوضــعية القانونيــة تتعلــق بّينــت اخلــربة العمليــة أن هــذه العمليــات تــثري مــسائل  
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اتيـة  أدلة إثب مكانية قبول دولة معّينة     إللمسؤولني العاملني يف واليات قضائية أخرى، و      املمنوحة  
يف احملكمـة مـن قبـل مـسؤولني         األدلـة اإلثباتيـة     حصل عليها مسؤول من دولـة أخـرى، وتقـدمي           

  .من واليات قضائية أخرى، وتبادل املعلومات بني الدول قبل التحقيقات وخالهلا
 مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد،         ٤٩ من اتفاقية اجلرمية املنظمـة واملـادة         ١٩املادة  ومبقتضى    -٢٢
 األطراف على إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بـشأن إنـشاء             لُع الدو ُتشجَّ

هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق باملسائل اليت هي موضع حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات                 
فهــي قــضائية يف دولــة واحــدة أو أكثــر، وعنــد عــدم وجــود مثــل هــذه االتفاقــات أو الترتيبــات،   

،  مـن احلـاالت    على حـدة  كل حالة    على إجراء حتقيقات مشتركة على أساس        لعملشجَّع على ا  ُت
  .بشرط االحترام الكامل لسيادة الدولة الطرف اليت ُتجرى فيها التحقيقات املشتركة

يف تنشأ أصـالً أدلتـها اإلثباتيـة أو معلوماهتـا االسـتخباراتية      وفيما خيص التحقيقات اليت     -٢٣
ات أوالً عن طريق قنـوات إنفـاذ القـانون غـري الرمسيـة، والـيت                اخلارج، ميكن البحث عن املعلوم    

 من املسار الرمسـي للمـساعدة القانونيـة     مرونةًَرأسرع وأقل تكلفة وأكثبطريقة كون تميكن أن   
ــة ــة خاضــعة       . املتبادل ــصاالت غــري الرمسي ــذه االت ــة هل ــات الالزم ــي أن تكــون الترتيب ولكــن ينبغ

  .للربوتوكوالت والضمانات املناسبة
ــة   -٢٤ ــشودة يف والغاي ــادة املن ــادة    ٢٧امل ــة وامل ــة املنظم ــة اجلرمي ــن اتفاقي ــة  ٤٨ م ــن اتفاقي  م

 من اتفاقيـة مكافحـة      ٥٠ من اتفاقية اجلرمية املنظمة واملادة       ٢٠املادة  وكذلك  مكافحة الفساد،   
تلك املواد باستخدام أساليب التحري اخلاصـة يف سـياق التعـاون علـى              من حيث صلة    الفساد،  
قـانون يف الـدول   ى الدويل، هي تعزيز التعاون الوثيق بني السلطات املسؤولة عن إنفـاذ ال   املستو

  . وسيلة هامة لنجاح التحقيقات يف اجلرائم املنظمة عرب الوطنية والفساداألطراف باعتباره
    

     للمناقشةأسئلة    
  :يف األسئلة التالية لغرض مواصلة املناقشةأن تنظر  توّد اللجنة لعلّ  -٢٥

مــا هــي العقبــات الرئيــسية الــيت حتــول دون تعزيــز اســتخدام اتفاقيــات األمــم      )أ(  
 واجلرميــة علــى نطــاق أوســع باعتبارهــا األســاس القــانوين للتعــاون  خــدِّراتاملتحــدة ملكافحــة امل

 يف حـال    الدويل يف املسائل اجلنائية؟ وما الذي ميكن فعله للترويج هلذا االسـتخدام، وخـصوصاً             
  ائية أو إقليمية؟عدم وجود صكوك ثن



 

V.14-01301 9 
 

E/CN.15/2014/12 

يف جمال تـسليم املطلـوبني، كيـف ميكـن تبـسيط وتنظـيم املتطلبـات والـشروط                    )ب(  
لألدلـة اإلثباتيـة    والعمليات املتصلة مبسائل مثل التجرمي املزدوج وأسس الرفض واحلـدود الـدنيا             

  املراجعة القضائية لقرارات التسليم؟و
أن اإلقــرار املتبــادل ألوامــر   بــشلنمــاذج اإلقليميــة   اعتمــاد اهــو احتمــال مــا   )ج(  
  ؟ يف مناطق أخرى) أمر التوقيف األورويبعلى سبيل املثال(التوقيف 
كيــف ميكــن التغلــب علــى العقبــات املتــصلة بعــدم تــسليم املــواطنني؟ وكيــف     )د(  

" إما التـسليم وإمـا التقـدمي إىل احملاكمـة         " مثل تطبيق مبدأ     -ميكن زيادة تعزيز استخدام البدائل      
  ؟أو إنفاذ حكم أجنيب/ وم املشروطأو التسلي
يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة، ما هـي املمارسـات اجليـدة الـيت تـسهم يف                   )ه(  

ة ّتبعـ  كامـل؟ ومـا هـي املمارسـات الوطنيـة امل     حنـو تسريع التعاون من أجل تنفيذ الطلبـات علـى          
ا يـشمل تـدابري     مبـ تبادلـة   خبصوص تطبيق مبـدأ التجـرمي املـزدوج يف سـياق املـساعدة القانونيـة امل               

وإجراءات قسرية وغري قسرية؟ هل هناك استخدام واسع النطاق لنقل املعلومات التلقـائي قبـل               
تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؟ وإذا كان األمر كذلك، فمـا هـي الـدروس املـستفادة                  

تعــاون يف املــسائل مــن تلــك املمارســة؟ هــل يــشيع توســيع نطــاق املــساعدة ملــا هــو أكثــر مــن ال 
اجلنائيــة مبــا يــشمل املــساعدة يف إجــراء التحقيقــات واإلجــراءات يف املــسائل املدنيــة واإلداريــة    
املتصلة بـاجلرائم املعنّيـة؟ ومـا هـي القواعـد واملتطلبـات القائمـة لتنظـيم تنفيـذ طلبـات املـساعدة                 

  القانونية املتبادلة؟
ــوظ       )و(   ــني امل ــصال ب ــدّ كيــف ميكــن توســيع شــبكات االت ــضائيني وامل عني فني الق

 وتعزيـز التعـاون يف    االتـصال  املنتدبني إىل اخلـارج بغيـة توسـيع وتيـسري     العامني وضباط الشرطة  
  جمال إنفاذ القانون؟

ــدة القائمــة يف جمــال        )ز(   ــة واملمارســات اجلي ــا هــي التجــارب واحلــاالت العملي م
ومــا هــي العقبــات القانونيــة  عــرب الوطنيــة؟  مــشتركة ملكافحــة اجلــرائمتــشكيل أفرقــة حتقيقــات

ــيت         ــشغيلية ال ــة والت ــا هــي التحــديات اإلداري ــشتركة؟ وم ــات امل ــام بالتحقيق ــام القي ــسية أم الرئي
  ؟ُووجهت يف املمارسة العملية

عنـد اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة يف         ُتـصادف   ما هي الـصعوبات الـيت         )ح(  
  ومقبوليتها؟األدلة اإلثباتية تقدمي سياق التعاون على املستوى الدويل، وخصوصاً فيما يتصل ب
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ب عائـدات اجلرميـة وجتميـدها        تعقّ يف ميكن تعزيز التعاون الدويل خبصوص     ك  )ط(  
عمليـاً  واجـه   وما هي الـصعوبات الـيت تُ       أرباحها؟جين  ومصادرهتا من أجل حرمان اجملرمني من       

ومــا هــي العوائــق   فيهــا؟تــصّرففيمــا يتعلــق بإعــادة املوجــودات املتأتيــة مــن جــرائم الفــساد وال
 الــيت تعرقــل اســترداد املوجــودات  ، واملؤســسية والعملياتيــة والتواصــلية  منــها القانونيــة،احملــددة

يـدة يف جمـاالت     وما الذي ميكـن حتديـده باعتبـاره ممارسـات ج          بفعالية، وكيف ميكن تداركها؛     
 وكيـف ميكـن التغلـب علـى         يف ما ُيصادر من عائدات اجلرمية واسـترداد املوجـودات؟          تصّرفال

لتيـسري التعـاون   ) القائم على اإلدانة وغـري القـائم علـى اإلدانـة    (املصادرة االختالفات بني هنجي   
 الشخـصيات االعتباريـة     علىإنفاذ أوامر املصادرة     وكيف ميكن    ؟فعالالدويل على حنو سريع و    

يـف  ؟ وك يف الواليات القضائية اليت ال ُيعترف فيها باملـسؤولية اجلنائيـة للشخـصيات االعتباريـة              
التـشريعات بـشأن حتديـد    ومنها مثالً  ميكن استخدام التشريعات بشأن مكافحة غسل األموال،        

   لتيسري تنفيذ طلبات التعاون ألغراض املصادرة؟فعاالًهوية املالكني املنتفعني، استخداماً 
    

      بشأن فرد بذاتهاإلجراءات القانونية   تعّددندع إدارة التعاون الدويل ُسبل  - باء  
    لومات أساسيةمع    

طائفـة  تـشتمل علـى فـرد بذاتـه أو أفـراد بـذاهتم              يفرض تعدد اإلجراءات القانونية الـيت         -٢٦
ــدويل       ــوطين وال ــسياقني ال مــن التحــديات يف املالحقــة القــضائية للجرميــة املنظمــة، وذلــك يف ال

علـى  إجراءات متعددة بـسبب الواليـة القـضائية       تنشأ  فعلى املستوى الوطين، ميكن أن      . كليهما
مستوى الواليات وعلـى املـستوى االحتـادي، أو عنـدما تـؤدي اإلجـراءات اجلنائيـة واملطالبـات                 

بيـد أنّ  .  املعـّين لإلجـراء القـانوين  متمـايزة  املدنية املنبثقة عن السلوك األصلي نفـسه إىل أسـباب     
لوطنيـة الـيت    فاجلرمية عـرب ا   . احتمال تعدد اإلجراءات القانونية يزداد كثرياً على املستوى الدويل        

آثـار شـديدة يف   تكـون هلـا   رتكـب يف دولـة ولكـن     رتكب يف أكثر من دولة واحـدة، أو الـيت تُ          ُت
دولة أخرى، ميكن أن تؤدي إىل إجراءات متزامنـة تقـوم هبـا واليـات قـضائية جنائيـة يف بلـدان                      

م أن خيضع أفراد إىل حتقيقات ومالحقات قضائية بـشأن جـرائ          بدالً من ذلك    أو ميكن   . متعددة
وذلـك باإلضـافة إىل أنّ اإلجـراءات    .  ولكن يف نفس الفترة الزمنية     ، جتريها بلدان خمتلفة   ،خمتلفة

ميكــن أن تــشمل واليــات  ب أو مــصادرة عائــدات اجلرميــة أو أدواهتــاالراميــة إىل حتديــد أو تعقّــ
  . نفسهااملوجوداتبقضائية متداخلة وحتقيقات تتعلق 

ــة    -٢٧ ــسيق واملعاجلــة علــى حنــو   ومثــة عــدد مــن األســباب وراء أمهي  لإلجــراءات فعــال التن
ميكـن أن تـشمل، علـى    نفـسه  فـاإلجراءات اجلنائيـة املتعـددة خبـصوص الفـرد          . القانونية املتعددة 
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تعـريض أحـد جمـددا للمحاكمـة أو للعقـاب      مبـدأ عـدم جـواز      مـن قبيـل     سبيل املثال، اعتبارات    
اعدة عدم جواز احملاكمـة مـرتني علـى         ق (على جرمية سبق أن أدين هبا أو برئ منها حبكم هنائي          

كذلك فإن إمكانية مقاضاة املشتبه به يف والية قـضائية واحـدة مـن بـني عـدد مـن               . )اجلرم ذاته 
علـى أقـرب مـا ميكـن     إقامـة العـدل   بـضمان   اخلـاص   الواليات القضائية تؤدي أيضاً إىل االعتبار       

  .ضحايا اجلرمية احملددينمكان من 
حيـث يـرد    .  باتـساع طائفـة التحـديات      ،ل اتفاقية اجلرمية املنظمـة     مث ، صكوك دولية  وتقّر  -٢٨

 من تلك االتفاقية أنه إذا علمـت الدولـة الطـرف أن دولـة واحـدة               ١٥املادة  من   ٥الفقرة  يف  مثال  
أو أكثــر مــن الــدول األطــراف األخــرى جتــري حتقيقــا أو تقــوم مبالحقــة قــضائية أو تتخــذ إجــراء  

بغيـة  ر السلطات املختصة يف هـذه الـدول األطـراف فيمـا بينـها               قضائيا بشأن السلوك ذاته، تتشاو    
ولكن االتفاقية ال تقدم توجيها حمددا بـشأن العالقـة بـني اإلجـراءات              . تنسيق ما تتخذه من تدابري    
كما أهنـا ال حتلـل بوضـوح املمارسـة املتزامنـة للواليـات القـضائية يف                 . القانونية املتعددة بوجه عام   

  .من اتفاقية مكافحة الفساد النهج نفسه ٤٢املادة  من ٥قرة الفوتتبع . عدة بلدان
لذلك ينبغي أن جيري على املستوى اإلقليمـي والثنـائي والـوطين وضـع ممارسـة ملعاجلـة              -٢٩

كـثرياً  ،  حتديداًتسليم املطلوبني   خيص  وفيما  . تعدد اإلجراءات القانونية املتعلقة بالشخص نفسه     
باعهـا عنـد تلقـي طلـب بتـسليم          لوطنية اإلجراءات اليت يـتعني اتّ     تتناول املعاهدات والقوانني ا   ما  

أو جلرميــة مماثلــة أو نفــسها للجرميــة (شــخص بــدأت أو ميكــن أن تبــدأ بــشأنه إجــراءات وطنيــة 
  .وعند تلقي طلبات متعددة أو متزامنة من بلدان خمتلفة بتسليم الشخص نفسه) خمتلفة
كتملة يف البلد الـذي يتلقـى الطلـب خبـصوص           وتؤلف اإلجراءات اجلنائية اجلارية أو امل       -٣٠

جرميــة مماثلــة، أساســاً اختياريــاً شــائعاً، أو إلزاميــاً أحيانــاً، ) يف بعــض احلــاالت(اجلرميــة ذاهتــا أو 
وينطـوي وجـود هـذه اإلجـراءات        . لرفض التسليم يف القوانني الوطنيـة بـشأن تـسليم املطلـوبني           

م الطلب والبلد متلقـي الطلـب خبـصوص اجلرميـة،     على تداخل الواليات القضائية بني البلد مقدِّ     
فاملعاهـدة النموذجيـة     )١(.مع أساس للـرفض يتجـه حنـو محايـة الـشخص مـن املقاضـاة املزدوجـة                 

بشأن تسليم املطلوبني، على سبيل املثال، تقترح أن يكون رفض التسليم إلزاميـاً عنـدما تـصدر           
أن يكـون   طلـب التـسليم مـن أجلـها، و        لـيت يُ  الدولة متلقية الطلـب حكمـاً هنائيـاً بـشأن اجلرميـة ا            

 أو عنـدما تقـرر      ، املقاضاة بشأن اجلرمية   اختيارياً إذا مل تكن الدولة متلقية الطلب قد بدأت بعدُ         
                                                         

فهو . جتدر اإلشارة إىل عدم وجود تفسري شامل واضح ملبدأ عدم جواز احملاكمة مرتني على اجلرمية ذاهتا )1(  
يف حني يتيح هذا املبدأ، . ينطبق يف بعض البلدان على العقاب الالحق لإلدانة يف اجلرمية ذاهتا يف تلك الدولة

أ يف أي والية قضائية من املقاضاة على جرمية تستند إىل ى، محاية الشخص املدان أو املربَّبالنسبة لبلدان أخر
 .جمموعة الوقائع نفسها
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أمــا القــانون النمــوذجي بــشأن . ســلطات تلــك الدولــة عــدم البــدء بــاإلجراءات أو عــدم إهنائهــا
، ٢٠٠٤ واجلرميـة يف عـام   خـدِّرات ملعين بامله مكتب األمم املتحدة اتسليم املطلوبني، الذي أعدّ 

، وهــو صــدور احلكــم النــهائي وتنفيــذه حبــق ٨فيتــضمن أساســاً إضــافياً للــرفض تقترحــه املــادة 
  .الشخص املطلوب يف دولة ثالثة

ويف حالــة وجــود إجــراءات قانونيــة متعــددة حبــق الــشخص نفــسه ولكنــها تتعلــق جبــرائم     -٣١
 تأجيل التسليم إذا كانـت اإلجـراءات املتعلقـة جبرميـة أخـرى غـري          خمتلفة، فإن دوالً عديدة تنظر يف     

هـذا  ومبقتـضى   . زالـت معلقـة يف الدولـة متلقيـة الطلـب           تلك اجلرمية اليت ُيطلب التسليم ألجلها ما      
أ الـشخص   ربَّالنهج، جيوز إصدار أمر التسليم أو أمر هنائي بالتسليم ولكنه ال يصبح نافـذاً إىل أن يُـ                 

وتعتـرب دول أخـرى   . حني انقضاء مدة أي حكم صادر نتيجة لإلجراءات الوطنيـة      املطلوب أو إىل    
  .اإلجراءات الوطنية املتعلقة جبرمية خمتلفة أساساً لرفض التسليم اإللزامي أو االختياري

جلرمية ذاهتـا أو جـرائم   بشأن اوعندما يكون الشخص مطلوباً يف أكثر من دولة واحدة     -٣٢
ــرد إىل   ــسليم  خمتلفــة، ميكــن أن ت ــة الطلــب عــدة طلبــات بالت ــة متلقي وحتــدد التــشريعات  . الدول

الوطنية بشأن التسليم عادة طائفة من العوامل اليت يلزم مراعاهتـا يف مـنح األولويـة للطلبـات يف                    
وتتضمن هذه العوامل وجود التزامات تعاهدية، ومكان ارتكـاب اجلرميـة،           . مثل هذه الظروف  

وجنــسية الــشخص املعــين، ومــدى خطــورة اجلــرائم املرتكبــة  والتتــابع الــزمين لتلقــي الطلبــات،  
واإلمكانـات  ، وإمكانيـة التـسليم الالحـق إىل دولـة ثالثـة،             )حينما تتعلق الطلبات جبرائم خمتلفة    (

عادة التأهيـل االجتمـاعي لـذلك الـشخص، ومـا إذا كـان الطلـب يتعلـق مبحاكمـة أو                     املتاحة إل 
وجيوز أن تتـضمن معاهـدات التـسليم        . حة الوطنية بتنفيذ حكم صادر، واعتبارات تتعلق باملصل     

علـى الدولـة متلقيـة الطلـب دراسـتها يف حالـة تلقيهـا طلبـات تـسليم                 جيـب   عوامل   الثنائية أيضاً 
ويكثـر أن تتـشابه هـذه العوامـل مـع تلـك             . متزامنة من الدولـة املتعاقـدة ومـن أي دولـة أخـرى            

مـاً ال تلـزم الدولـة املتعاقـدة مبـنح األولويـة        وهـي عمو ،العوامل اليت تنص عليها القوانني الوطنية  
ومـن منظـور عملـي، جيـوز للـدول أيـضاً أن تراعـي               . للطلبات اليت ترد مبوجب املعاهدة احملددة     

مكــان وجــود الــشهود وحــضورهم ومحايتــهم، وإمكانيــة مــشاركة الــضحايا يف اإلجــراءات أو 
  .ءاتتوقع أن تستغرقها اإلجرامتابعتها، واملدة الزمنية اليت ُي

ولقد بدأ، إىل حّد ما، حتقيق االتساق على املـستوى اإلقليمـي بـني شـىت العوامـل الـيت                      -٣٣
 مـن اتفاقيـة الريـاض العربيـة للتعـاون القـضائي             ٤٦على سبيل املثال، حتدد املادة      . يلزم مراعاهتا 

. ترتيبــاً لألولويــات حينمــا يقــدم أكثــر مــن طــرف متعاقــد واحــد طلبــاً بتــسليم الــشخص نفــسه
 اجملـرمني، ُتمـنح األفـضلية للدولـة     اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم من ١٥وجب املادة  ومب

 جمللـس االحتـاد     JHA/2002/584 مـن القـرار اإلطـاري        ١٦أمـا املـادة     . اليت ارُتكبت فيهـا اجلرميـة     
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 ، بـشأن أمـر التوقيـف األورويب وإجـراءات التـسليم           JHA/2009/299األورويب، واملعدلة بالقرار    
بني الدول األعـضاء، فتتـضمن عوامـل يلـزم مراعاهتـا عنـد إصـدار دولـتني أو أكثـر مـن الـدول                         

، وكذلك عند نـشوء تـضارب بـني أمـر توقيـف أورويب               نفسه األعضاء أوامر بتوقيف الشخص   
  .وطلب تسليم يقدمه بلد ثالث

ــا التحــدي      -٣٤ ــرن غالب ــثريه  ويف حــني يقت ــذي ت ــددة بتــ   ال ــة املتع سليم اإلجــراءات القانوني
ــدول بتعــدد اإلجــراءات    ــد املطلــوبني يف املقــام األول، فــإن وعــي ال  مــن خــالل   ميكــن أن يتزاي

ــشأن الــشخص     ــة ب ــة املتبادل ــائع أو األحــداث نفــسه طلبــات املــساعدة القانوني  أو جمموعــة الوق
دون علم تام مـن قبـل مجيـع الـدول املعنيـة،             من  وحينما جتري حتقيقات جنائية متعددة      . اهنفس

، نتيجــة ملبــدأ عــدم احملاكمــة أن يــؤديباحتمــال تقــويض التحقيقــات اجلنائيــة أو طرة خمــافثمــة 
، بـدء املقاضـاة يف دولـة واحـدة إىل منـع املقاضـاة يف دولـة أخـرى رمبــا          ذاتـه مـرتني علـى اجلـرم   

 الـصكوك اإلقليميـة   عـاجل بعـضُ   يويف هـذا الـصدد،      . أقـوى أدلـة إثباتيـة     معت فيهـا    كانت قد جُ  
مـن ذلـك   .  الـدول األطـراف بالتـشاور يف حالـة تعـدد اإلجـراءات القائمـة            اَممعاجلة حمـددة التـز    

 جمللــس االحتــاد األورويب، خبــصوص منــع  JHA/2009/948 مــن القــرار اإلطــاري ٥مــثالً، املــادة 
 م تلــك املــادةُالتــضاربات وتــسويتها يف ممارســة الواليــة القــضائية يف اإلجــراءات اجلنائيــة، وتلــزِ 

ال بالـسلطات املختـصة يف الـدول األعـضاء األخـرى الـيت توجـد لـديها                   األعضاء باالتص  الدولَ
  .تدعو لالعتقاد بتنفيذ إجراءات موازية يف دول أخرى" أسس معقولة"

وعلى املستوى الدويل، تتيح كلّ من اتفاقية مكافحـة الفـساد واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة                   -٣٥
ففيما يتصل باملسائل الـيت هـي موضـع    . ددة عملية للتنسيق بني اإلجراءات القانونية املتع وسائلَ

للتحقيقــات أو املالحقــات القــضائية أو اإلجــراءات القــضائية يف دولــة واحــدة أو أكثــر، ميكــن  
للسلطات املختـصة أن تنـشئ هيئـات حتقيـق مـشتركة، إمـا بواسـطة اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة              

لـك، وكمـا ذُكـر أعـاله،     باإلضـافة إىل ذ . األطراف، أو علـى أسـاس احلـاالت كـلّ علـى حـدة        
دم مـصاحل   ختـ فعندما تكشف التحقيقات األولية يف دولة واحدة بـأن املقاضـاة يف دولـة أخـرى                 

العدل على وجه أفضل، ينبغـي للـدول األطـراف أن تنظـر يف إمكانيـة نقـل اإلجـراءات هبـدف                      
لفــات أو ماألدلــة اإلثباتيــة وميكــن أن يــشمل ذلــك، مــن ناحيــة عمليــة، نقــل  . تركيــز املقاضــاة

 قـضائية أخـرى، علـى       حدى الواليـات القـضائية الـيت جتـري التحقيقـات إىل واليـة             إالقضية من   
  . الوالية القضائية املتلقية لتلك املعلومات ستتخذ إجراًء بشأهناأساس الفهم أن

    
    أسئلة للمناقشة    

  : مواصلة املناقشةغرضبيف األسئلة التالية أن تنظر توّد  اللجنة لعلّ  -٣٦
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 قوانني وطنية وإرساء ممارسـات      إصدارالبلدان يف   اكتسبتها  ما هي اخلربة اليت       )أ(  
وجـود  ما يتبـّين بوضـوح     ملـساعدة القانونيـة املتبادلـة عنـد       وطنية بشأن تسليم املطلـوبني وتـوفري ا       

  إجراءات قانونية متعددة؟
ة مـا هـي االسـتراتيجيات الناجحـة لكفالــة إجـراء املقاضـاة يف الواليـة القــضائي         )ب(  

 اً؟ هل ُيمنح عمومـاً تفـسري  ذاتهاألنسب؟ كيف يتم تطبيق مبدأ عدم احملاكمة مرتني على اجلرم    
  ؟اً أم واسعاًضيق

األدلــة اإلثباتيــة  الــذي أحدثتــه تطــّورات مثــل تزايــد اســتخدام   التــأثريمــا هــو   )ج(  
أن تتزايـد   على واليات قضائية متعددة؟ هل ُيتوقّـع        تشتمل  الرقمية يف التحقيقات اليت ميكن أن       

  يف املستقبل ظاهرة تعدد اإلجراءات القانونية؟ 
ــيت     )د(   ــا هــي اخلــربة ال ــسبتها م ــة    اكت ــني اإلجــراءات اجلنائي ــسيق ب ــدان يف التن البل

املتعددة مـن خـالل أفرقـة التحقيـق املـشتركة، ومـا هـي الـصعوبات الـيت جوهبـت واملمارسـات               
  اجليدة اليت ميكن حتديدها؟

والنماذج القانونية القائمة علـى املـستوى الـدويل واإلقليمـي           النهوج  هل تعترب     )ه(  
نفـسه  والثنائي والوطين كافية ملساعدة الدول على تنسيق التعاون الدويل فيمـا خيـص الـشخص      

  ؟حنوأي على القانونية النهوج ؟ هل ميكن تعزيز  نفسهااجلرائمو
اذهـا عمليـاً يف   ما هي اإلجراءات اإلضـافية الـيت ميكـن للـسلطات املختـصة اخت               )و(  

؟ ومــا هــي القــدرات الــيت ميكــن أن  نفــسهإدارة اإلجــراءات القانونيــة املتعــددة بــشأن الــشخص
  حتتاج السلطات املختصة لبنائها يف هذا الصدد؟

    
   بشأن التعاون الدويلأحكاماًتنفيذ الصكوك الدولية اليت تتضمن   - جيم  

      يف املسائل اجلنائية
    معلومات أساسية    

املتاحـة  تعـدد األحكـام   من ثَم ، الصكوك الثنائية واملتعددة األطرافمن كثرة فر  اوإنّ ت   -٣٧
ــدويل  ــاون ال ــشأن التع ــدمان عالجــاً  ، ال ب ــاً يق ــى  عام ــع للتغلــب عل ــصعوبات  مجي ــشاكل وال امل

للتعـاون،   ورمبـا أتاحـت الـصكوك الدوليـة أساسـاً قانونيـاً كافيـاً             . املصادفة يف املمارسـة اليوميـة     
 الصكوك، فضالً عـن املعاهـدات أو الترتيبـات اإلقليميـة والثنائيـة القائمـة، تـضع                 نظراً ألن تلك  

بيــد أنّ وجــود صــكوك التعــاون الــدويل   . إطــاراً جيــد التفــصيل والوضــوح ملثــل هــذا التعــاون  
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ويبـدو أنّ معظـم الـصعوبات      . يتيح، حبد ذاته، تأكيـدات أو ضـمانات بتقـدمي ذلـك التعـاون              ال
ــصادف يف ــة عــاون الــدويل هــي صــعوبات ذات طبيعــة   جمــال الت الــيت ُت ويتعلــق أكثرهــا عملياتي

. تنفيـذاً فعـاالً  القائمـة  لتنفيذ الـصكوك القانونيـة   املطّبقة  بكفاية، أو عدم كفاية، التدابري العملية       
القـادرين علـى اسـتخدام      وجيـداً   تـدريباً   املـوظفني املـدربني     ويلزم أيضاً وجود عـدد كـاٍف مـن          

احلـصول علـى املعلومـات واالتـصاالت      ُسـبل نني من ، واملتمكّقة مناسبة القانونية بطري األدوات  
  نظـام إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة          عملسري  الثقة يف   ما هو ضروري من االئتمان و     ولديهم  

  .لدى الدولة املتعاونة
ولقد أرسى كلّ من مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                   -٣٨
رب الوطنية ومـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد آليـات حمـددة                       ع

ويف . أحكامهمـا بـشأن التعـاون الـدويل    وخـصوصاً  ، فعـال خبصوص تنفيذ االتفاقيتني على حنـو      
 الفريــق العامــل املعــين ،٢/٢مبوجــب مقــرره ، أنــشأ مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــةهــذا الــصدد، 

بتــسليم اخلاصــة لــدويل مــن أجــل عقــد مناقــشات موضــوعية حــول املــسائل العمليــة   بالتعــاون ا
، لثــوعلــى حنــو مما. املطلــوبني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل لغــرض املــصادرة 

اخلـرباء املعنيـون    يـدعى    ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحـة الفـساد،           ٤/٢وعمال باملقرر   
لعــدة أغــراض مــن بينــها  لالجتمــاع الــدويل مبوجــب اتفاقيــة مكافحــة الفــساد  بتعزيــز التعــاون 

مساعدة املؤمتر يف تشجيع التعاون بني املبـادرات القائمـة ذات الـصلة، الثنائيـة منـها واإلقليميـة                   
سهام يف تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة وتيسري تبادل اخلربات بـني            واملتعددة األطراف، واإل  

باعهـا لتعزيـز     التحـديات وتعمـيم املعلومـات عـن املمارسـات اجليـدة الواجـب اتّ               الدول باستبانة 
  . القدرات على املستوى الوطين

ــك،    -٣٩ ــة    باإلضــافة إىل ذل ــدول األطــراف يف االتفاقي ــؤمتر ال ــشأ م ــراره  أن ، ١/٤عمــال بق
اعدة ، ألجـل مـس     العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات            الفريَق

  .املؤمتر يف مجلة أمور منها تكوين رصيد معريف يف جمال استرداد املوجودات
تــشارك  وتوخيــاً ملواصــلة تعزيــز تنفيــذ الفــصل اخلــامس مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد،    -٤٠

يف إطــالق  ٢٠٠٧يف عــام  واجلرميــة والبنــك الــدويل خــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
اسـترداد  ز هـذه املبـادرة علـى تقليـل العقبـات أمـام            وتركّـ . املسروقةات  استرداد املوجود مبادرة  

ــة يف جمــال   املوجــودات  ــدرات الوطني ــاء الق ــداً   اســترداد املوجــودات وبن ــساعدة متهي ــوفري امل  وت
  .السترداد املوجودات
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 حاليـاً ، جيـري    اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد             ويف سياق آلية      -٤١
 ولقد انبثـق  . الرابع من االتفاقية  األحكام املعنية بالتعاون الدويل اليت يتضمنها الفصل        استعراض  

وكانـت املـشكلة الـيت لوحظـت عـرب      . ذُخر متنام من املعارف من خالل االستعراضات املنجزة    
 – أو قلـة تـوفر   –تنفيذ الفصل الرابـع هـي مـشكلة غيـاب    خيص العديد من االستعراضات فيما   

أو بــشأن طــول الطلــب بــشأن األســس الــيت يقــوم عليهــا رفــض   ائية املناســبة البيانــات اإلحــص
ولـوحظ يف العديـد مـن البلـدان         . إجراءات تسليم املطلوبني أو تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة       

ــة امل  املــستعَر عــة وغيــاب اآلليــات  ة ونــوع البيانــات اجملمَّ ّتبعــضة عــدم وجــود اتــساق يف املنهجي
ــيت   ــة ال ــا  احلــصول  ميكــناملركزي ــك البيانــات  مــن خالهل ــه عــدة    . علــى تل ــا أكّــدت علي وكم

يم فعاليـة آليـات     عن ممارسة التنفيذ هو أمر مهم لتقيـ       واقعية  استعراضات، فإن وجود معلومات     
  .التعاون الدويل

    
    أسئلة للمناقشة    

  :القيام مبا يليتوّد  اللجنة لعلّ  -٤٢
ــشة      )أ(   ــيت حــددت للمناق ــئلة ال ــاون    الرجــوع إىل األس ــب التع ــشأن شــىت جوان ب

  الدويل، كما ترد يف األقسام ذات الصلة من هذا الدليل؛
دراســة املمارســات اجليــدة يف جمــال مجــع البيانــات اإلحــصائية بــشأن خمتلــف      )ب(  

  . أساليب التعاون الدويل واستعمال تلك البيانات على حنو منتظم
    

      ليمياإلقالصعيد على املكتسبة التعلّم من التجارب   - دال  
    معلومات أساسية    

ــة إىل   موضــوعي أصــول ترجــع يف حــني   -٤٣ ــة املتبادل تــسليم املطلــوبني واملــساعدة القانوني
، فإن ظهور املنظمـات الدوليـة يـّسر ترتيبـات التعـاون          األقاليمالعالقات الدبلوماسية الثنائية بني     
اإلقلــيم الــوطين علــى جلنائيــة ونظــراً ألن الواليــة القــضائية ا. علــى املــستويني العــاملي واإلقليمــي

ترتبط ارتباطاً شديداً بـسيادة الدولـة، فـإن تلـك الترتيبـات تنطـوي علـى درجـات متفاوتـة مـن                   
وعلـى  . توقف على التعهدات اليت تكون جمموعات البلدان مستعدة الختاذها        مبا ي التزام الدول،   

 حيــث الطبيعــة املــستوى اإلقليمــي، بــصفة خاصــة، تــشكل تلــك التعهــدات مجلــة متواصــلة مــن
القانونية للترتيب اإلقليمي أو الـصفات األخـرى الـيت يتـسم هبـا، وكـذلك مـن حيـث األنـشطة           

  .اليت تنفذ مبوجب ذلك الترتيبالعملياتية 
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ومــن املنظــور القــانوين واملؤســسي، ميكــن أن تــشتمل ترتيبــات التعــاون اإلقليميــة علــى   -٤٤
لـسياسي أو   ات أو إعالنـات علـى املـستوى ا        أو أن تعتمـد علـى مـذكّر        )٢(معاهدات بني البلدان  

ــل   ــستوى العم ــى م ــس. عل ــة أو      ّنوُت ــات اإلقليمي ــياق املنظم ــا يف س ــصكوك غالب ــذه ال ــُبىن  ه ال
. اإلقليمية املتخصصة القائمـة ، مثـل جمـالس وزراء العـدل أو جمـالس املـّدعني العـامني                  التنظيمية  

معاهـدات إقليميـة بـشأن      وعند وجـود معاهـدات تعـاون إقليمـي، فهـي ميكـن أن تتخـذ شـكل                   
وتوجد أيضاً يف بعض األقـاليم معاهـدات        . تسليم املطلوبني أو بشأن املساعدة القانونية املتبادلة      
  .أوسع نطاقاً تتعلق بالتعاون يف املسائل اجلنائية عموماً

وعن طريق املعاهدات اإلقليمية املتعلقة بتسليم املطلوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة،        -٤٥
تتفق الدول األطراف على فهم إقليمـي مـشترك بـشأن جرميـة ميكـن طلـب التـسليم ألجلـها أو                      

 أيــضاًويكثــر أن تتــضمن املعاهــدات    .بــشأن أشــكال املــساعدة القــضائية الــيت ميكــن طلبــها      
وميكـن  . إجراءات مشتركة لتقدمي الطلبات، باإلضافة إىل أسس الرفض اإللزامية أو االختياريـة            

ر النظــر يف الطلبـات وتقريــر النتـائج يف موعــد مناسـب، ال مــن خــالل    ّس تيـ نهلـذه املعاهــدات أ 
الوثـائق  بـشأن   إجياد التزامـات قانونيـة فحـسب، وإمنـا أيـضاً عـن طريـق وضـع معـايري مـشتركة                      

وهنــاك بعــض املعاهــدات املتعلقــة بتــسليم     .  يف املوجــوداتتــصّرفوالتكــاليف والاملــستندية 
ــة ا  ــة    املطلــوبني واملــساعدة القانوني ــة إقليمي ــة الــيت تتــضمن آليــات للتنــسيق بواســطة أمان . ملتبادل

ــة يف    فبموجــب ب ـــية املتبادل ــة للجنــوب األفريقــي للمــساعــدة القانون روتوكــول اجلماعــة اإلمنائي
م الـدول األطـراف بتعـيني سـلطة مركزيـة ُتبلّـغ الـدول               ، على سـبيل املثـال، ُتلـزَ       املسائل اجلنائـية 

  .نة املنظمةاألعضاء بشأهنا عن طريق أما
وهناك بعض األطر القانونية اإلقليمية الـيت يتجـاوز نطاقهـا ترتيبـات املـساعدة املتبادلـة                   -٤٦

ففـي األقـاليم ذات التكامـل االقتـصادي املـتني وخـصوصاً       . من خـالل مبـدأ االعتـراف املتبـادل      
ص، ميكـن   اليت تتيح حرية حركة السلع واألشـخا      املشتركة  تلك األقاليم ذات املناطق احلدودية      

                                                         
معاهدة رابطة أمم جنوب شرق آسيا تشمل املعاهدات اإلقليمية بشأن تسليم املطلوبني واملساعدة املتبادلة  )2(  

؛ اتفاقية كومنولث الدول املستقلة املتعلقة باملساعدة ئل اجلنائيةاملتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسا
القضائية والعالقات القانونية يف القضايا املدنية واألسرية واجلنائية؛ االتفاقية األوروبية بشأن تسليم 

قانونية  بشأن تسليم املطلوبني وبشأن املساعدة الجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااملطلوبني؛ اتفاقييت ا
؛ واتفاقييت البلدان األمريكية بشأن تسليم اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائياملتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ 

اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن اجملرمني وبشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ بروتوكويل 
أما املنظمات الدولية األخرى اليت ليس لديها . ملتبادلة يف املسائل اجلنائية وبشأن املساعدة القانونية االتسليم

ترتيبات للتعاون مبوجب معاهدات فيمكن أن تستفيد من تشريعات منوذجية وخطط قابلة للتنفيذ على 
لندن خطة  والنظام املتعلق باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية داخل الكومنولثاملستوى الوطين، مثل 

 .لتسليم املطلوبني داخل الكومنولث
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الـصادرة  الوطنيـة   واألحكـام   مبـذكرات التوقيـف اجلنائيـة الوطنيـة         أن يشكل االعتـراف املتبـادل       
ففـي االحتـاد األورويب علـى سـبيل املثـال، تتفـق الـدول األعـضاء،                 .  يف هذا الـصدد    أداة رئيسية 

ــراف      ــى االعت ــرفض، عل ــددة لل ــاً بأســس حم ــة  رهن ــة اإلثباتي ــة   باألدل ــف األوروبي ــر التوقي وأوام
، تقــضي معاهــدة أوامــر التوقيــف  وعلــى حنــو مماثــل. دون أي شــكليات أخــرىمــن وتنفيــذها 

ــف          ــق بتوقي ــوطين يتعل ــا ال ــاً يف قانوهن ــدول األطــراف حكم ــدرِج ال ــأن ُت ــة ب ــة الكاريبي للجماع
جلماعـة الكاريبيـة تـصدره دولـة     ضـمن ا ي شخص مطلـوب مبوجـب أمـر بـالتوقيف          أواحتجاز  

جري لنظام أوامر التوقيف األوروبية أنّ نسبة تنفيـذ أوامـر   وتبّين من استعراض أُ. طرف أخرى 
 يف املائــة، ٢١ بلغــت حنــو ٢٠٠٩ و٢٠٠٥عــامي التوقيــف األوروبيــة الــصادرة يف الفتــرة بــني 

 يوماً عند موافقة األشخاص املطلـوبني علـى تـسليم    ١٧-١٤وتراوح متوسط فترة التسليم بني  
   )٣(.هم على ذلك يوماً يف حالة عدم موافقت٤٨أنفسهم، وحنو 

، جيـوز أن تتـضمن ترتيبـات التعـاون اإلقليميـة تعـيني           العملـي  وعلى املـستوى التنفيـذي      -٤٧
جهات اتصال معنية بالتعاون الدويل، واإلبالغ بشأن املقتـضيات الوطنيـة وإجـراءات التعـاون،               

ات بــني اخلــربوالتــشارك يف وإنــشاء قنــوات أو بــرامج اتــصال مؤّمنــة، وآليــات ملعاجلــة القــضايا  
وميكن أن تركز هذه األنشطة على تيـسري التعـاون القـضائي الرمسـي              . سلطات الدول املشاركة  

وهـذه األنـشطة    . والتعاون غري الرمسـي يف جمـال إنفـاذ القـانون وتبـادل املعلومـات االسـتخبارية                
قد تكـون موجـودة إىل جانـب معاهـدات التعـاون      بل تعتمد بالضرورة على أساس تعاهدي      ال

  .مي أو من غريهااإلقلي
) يوروجـست  (وحـدة التعـاون القـضائي التابعـة لالحتـاد األورويب          وُتنشأ ترتيبـات مثـل        -٤٨

والشبكة القضائية األوروبية بناء على قرارات جملس االحتاد األورويب، والـيت جيـري اختاذهـا يف                
ألوروبيـة بـشأن   سياق نظام إقليمي لالعتـراف املتبـادل باملـسائل اجلنائيـة، فـضال عـن االتفاقيـة ا        

الـشبكة  ُتنشأ ترتيبات أخرى، مثـل      كما  . برعاية اجمللس األورويب  أُبرمت  تسليم املطلوبني، اليت    
، مبوجب قرار صادر عـن مـؤمتر لـوزراء          )إيبريريد (األمريكية للتعاون القضائي الدويل   -اإليبريية
 تـّضم مجيـع البلـدان       وليست هناك معاهدة بشأن تسليم املطلـوبني أو املـساعدة املتبادلـة           . العدل

ــة  ــة–اإليبريي ــديو يف      .  األمريكي ــداول بالفي ــشأن اســتخدام أســلوب الت ــة ب ــاك اتفاقي ــد أنّ هن بي

                                                         
 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on"املفوضية األوروبية،  )3(  

the implementation since 2007 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the 

European arrest warrant and the surrender procedures between Member States”, document COM 

(2011) 175 final. 
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 األمريكية هي أطـراف أيـضاً يف        –ومعظم البلدان اإليبريية    . التعاون الدويل بني النظم القضائية    
  .انونية املتبادلةاتفاقيات منظمة الدول األمريكية بشأن تسليم املطلوبني واملساعدة الق

ــاك   -٤٩ ــة    وهن ــاون اإلقليمي ــات التع ــشئها  بعــض ترتيب ــيت تن ــات  ال ــدمي منظمــات أو أمان لتق
. التحقيقات واملالحقات القـضائية الـيت تتعلـق بـأكثر مـن بلـد واحـد       املساعدة، أو للتنسيق، يف    
ــصة يف    ومــن ذلــك أن الوحــدة   ــسلطات املخت ــساعدة ال ــة مبهمــة م ــة اليوروجــست مكلف كفال

ــسال ــوفري   يف يق تنـ ــضاً تـ ــها أيـ ــضائية، وميكنـ ــات القـ ــات واملالحقـ ــالتحقيقـ ــدادات بدعم الـ اإلمـ
وســواء أوجــدت أمانــة . اللوجــستية مثــل املــساعدة يف الترمجــة وتنظــيم االجتماعــات التنــسيقية 

م جهـات  تـض  مركزية أم مل توجد، فإن العديد مـن ترتيبـات التعـاون اإلقليميـة ُتنـشئ شـبكات        
التعـاون القـضائي الرمسـي، تتـألف      وفيمـا خيـص     . ض تيـسري االتـصاالت    االتصال الوطنيـة ألغـرا    

الـشبكة القاريـة    ويف بعض الشبكات، مثـل      . جهات االتصال هذه عادة من السلطات املركزية      
والــشبكة  لتبــادل املعلومــات ألغــراض املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة وتــسليم املطلــوبني

ُسـبل الوصـول    جلهـات االتـصال     أن تتـاح    ، ميكـن    قـضائي الـدويل   األمريكية للتعاون ال  -اإليبريية
  .نظام اتصاالت مؤّمن واستخدامه لتيسري تبادل املعلومات واالتصاالت الفوريةإىل 
وميكن لشبكات التعاون اإلقليمية أداء دور هـام يف دعـم البلـدان علـى دراسـة األبعـاد                     -٥٠

عني العـامني   شـبكة املـدّ   فـإنَّ   لـى سـبيل املثـال،       ع. عرب الوطنيـة أو اإلقليميـة للتحقيقـات اجلنائيـة         
التابعة لبلدان أمريكا الوسـطى، والـيت يـدعمها مكتـب األمـم             ) ريفكو( ملكافحة اجلرمية املنظَّمة  

ر تبــادل املعلومــات بــني البلــدان األعــضاء عــن قــضايا ّسيــ واجلرميــة، تخــدِّراتاملتحـدة املعــين بامل 
، األدلــة اإلثباتيــةاملعلومــات، واحلــصول علــى شارك يف التــاجلرميــة املنظمــة، مبــا يــشمل جمــاالت 

رّد وتوخيـا لتجـاوز نطـاق هنـج         . وجتميـدها ومـصادرهتا   املوجودات املتأتية من اجلرائم     واستبانة  
ــدان يف اعتمــاد أســلوب     الفعــل  ــشبكة البل ــدعم ال اســتباقي يف القــائم علــى القــضايا املنفــردة، ت

كمـا تـوفر الـشبكة      .  املنظمـة وحتـدياهتا يف املنطقـة       املعلومـات عـن اجتاهـات اجلرميـة       التشارك يف   
 للتـدريب وبنـاء القـدرات بـشأن مـسائل مثـل االبتـزاز بالتهديـد والعنــف،         أيـضاً برناجمـاً إقليميـاً   

  .والعصابات اإلجرامية، واالبتزاز، وغسل األموال وأساليب التحري اخلاصة
، يف  )اإليكـواس  (دول غرب أفريقيا  اجلماعة االقتصادية ل  ومثة ترتيبات مماثلة بني بلدان        -٥١

،  ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      عني العـامني يف غـرب أفريقيـا       شكل شبكة الـسلطات املركزيـة واملـدّ       
مـع   واجلرميـة وبتعـاون وثيـق        خـدِّرات واليت أُنشئت بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل              

ــا وحمكمــة العــدل ال    وتعمــل . لإليكــواستابعــة بلــدان اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي
على إنشاء أمانة تنفيذية ذات قدرة على دعم التعاون اإلقليمي يف قـضايا اجلرميـة               حالياً  الشبكة  

، ة إقليميـ  ةقـضائي منّصيت شـبكات     إعداَد واجلرمية   خدِّراتاملكما دعم مكتب    . املنظمة والفساد 
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مــن وتتكــون املنــّصتان . دي يف بلــدان منطقــة احملــيط اهلنــ ةمها يف منطقــة الــساحل والثانيــ احــدإ
ر علـى الـسواء تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة       ّسيشبكات جهات االتصال الوطنية اليت ت     

املتبادلة يف املسائل اجلنائية، فضالً عن استبانة املساعدة التقنية الالزمة لتعزيـز التعـاون القـضائي                
  .بني الدول األعضاء

 واجلرمية يف دعـم الـشبكات       خدِّرات املتحدة املعين بامل   ل من جتربة مكتب األمم    ستَدوُي  -٥٢
، مثـل جملـس   ة قائمـ ةمؤسـسي بنيـة  اإلقليمية أن معامل النجـاح الرئيـسية تـشمل دمـج الـشبكة يف               

  العامني ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة      ّدعنيشبكة امل دان أمريكا الوسطى يف حالة      ل العامني لب  ّدعنيامل
عـامال  واضـحة   وخطـط اسـتراتيجية     تنظيميـة   ، ولـوائح    أسيـسية وجـود وثـائق ت    وُيعّد  . )ريفكو(

وحينمــا تــستند الــشبكات إىل روابــط بــني  . عمــل الــشبكاتيف لفعاليــة لتحقيــق احامســا أيــضاً 
السلطات املركزية، فإهنا ميكن أن تشمل جهـات اتـصال متخصـصة جبـرائم حمـددة كاإلرهـاب                  

ومـن شـأن    . ال اجلرميـة عـرب الوطنيـة      أشـك كـل   معاجلـة   تـسعى إىل    والفساد، ولكن ينبغي هلا أن      
ــة     ــسلطات املركزي ــز ال ــؤدي إىل تعزي ــردة لغــرض   باعتبارهــا هنــج كهــذا أن ي ــصال منف جهــة ات

حني تستلزم بعـض أشـكال   يف  ذلك،  باإلضافة إىل   . التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية     
تتطلـب أكثــر فـأكثر اســتجابة   اجلرميـة تركيـزاً إقليميــاً حمـدداً، فــإن اجلرميـة عــرب الوطنيـة أخــذت      

يوجـب  إنـشاء الترتيبـات اإلقليميـة،       ولـذلك فـإنَّ     .  يف التصدي هلـا    عاملية ومشتركة بني األقاليم   
ــا حنــو      ــدرجيياً يف تطلّعه ــدء أن تنفــتح ت ــذ الب ــة   اخلــارجعليهــا من ــق إقام ــا يف ذلــك عــن طري ، مب

هـذا  " بـني الـشبكات  إقامـة شـبكات   "ومن شأن هنـج  . االتصاالت بني شىت الشبكات اإلقليمية   
  .حتسني التعاون العاملي يف املسائل اجلنائيةيفضي إىل أن يتيح سبيالً 

    
    أسئلة للمناقشة    

  : يف األسئلة التالية لغرض مواصلة املناقشةأن تنظر  اللجنة توّدلعلّ  -٥٣
البلــدان مــن مــشاركتها يف الترتيبــات اإلقليميــة  اكتــسبتهامــا هــي اخلــربة الــيت   )أ(  
 يف املسائل اجلنائيـة؟ ومـا هـي العوامـل الـيت تـسهم يف جنـاح هـذه الترتيبـات؟ ومـا هـي                          للتعاون

  ؟ُتواَجهالتحديات اليت 
مـــا هـــو الـــدور الـــذي تؤديـــه املعاهـــدات اإلقليميـــة بـــشأن تـــسليم املطلـــوبني   )ب(  

واملــساعدة املتبادلــة؟ هــل جيــري يف الغالــب االعتمــاد علــى هــذه املعاهــدات باعتبارهــا األســاس 
  نوين لتقدمي الطلبات؟ هل حيتاج أي إقليم إىل تعزيز هذه األطر القانونية اإلقليمية؟القا
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األنشطة التنفيذيـة القائمـة علـى أسـاس القـضايا           بنية تنظيم   كيف ينبغي إعداد      )ج(  
بـدور ومـسؤوليات    فيمـا يتعلـق     للترتيبات اإلقليمية؟ ما هي املمارسات اجليدة       يف إطار   املنفردة  

  نة اإلقليمية للتعاون الدويل؟وإجراءات األما
مبدأ االعتـراف املتبـادل   جتّسد إىل أي حّد ميكن لترتيبات التعاون اإلقليمية أن    )د(  

حتـسني التعـاون    حنـو   ل االعتراف املتبادل اجتاهـا      باألوامر واألحكام اجلنائية الوطنية؟ وهل يشكّ     
  على املستوى اإلقليمي يف املستقبل؟

يف حتـسني   أن تـسهم علـى أفـضل حنـو          لتعاون اإلقليميـة     ميكن لترتيبات ا   كيف  )ه(  
إقامـة شـبكات   "التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة علـى املـستوى العـاملي؟ كيـف ميكـن حتقيـق              

  ؟"بني الشبكات
    

      واملستجّدةاجلديدة بأشكاهلا مكافحة اجلرمية على التعاون الدويل   - هاء  
    معلومات أساسية    

ء مــؤخراً  احتياجــات التعــاون الــدويل املتعلقــة بــأنواع اجلرميــة  درســت الــدول األعــضا  -٥٤
توجيهيـة  البـادئ   ويتناول الفصل الثالـث مـن امل      .  االجتار باملمتلكات الثقافية   ، ومنها مثالً  الناشئة

جتار باملمتلكات الثقافيـة    الامكافحة  الرامية إىل   تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      احملددة بشأن   
الــيت متــّس التعــاون الــدويل يف قــضايا اجلــرائم  موضــوع  )٤(،بــه مــن جــرائم أخــرى ومــا يتــصل 

ومبوجب هذه املبادئ التوجيهية، ينبغي للـدول       .  بذلك املمتلكات الثقافية واجلرائم ذات الصلة    
أن تنظر يف جعل اجلرائم املرتكبـة ضـد املمتلكـات الثقافيـة جـرائم تـستوجب تـسليم املطلـوبني                     

ــشأهنا ــد . ب ــي لل ــصون       وينبغ ــة ل ــدابري مؤقت ــضاء، ت ــد االقت ــد، عن ــضاً يف أن تعتم ــر أي ول أن تنظ
  .املمتلكات الثقافية املتعلقة باجلرائم املزعومة لغرض إعادهتا

إىل تبـادل املعلومـات عـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة             أيـضاً   وتشري املبـادئ التوجيهيـة        -٥٥
قواعد البيانات عن املمتلكـات الثقافيـة       من خالل الربط ما بني قوائم اجلرد و       وذلك  بني الدول   

 وسيلة لتحسني التعاون الـدويل بـني سـلطات إنفـاذ القـانون والـسلطات           باعتبار ذلك  املّتجر هبا 
ع البلــدان أيــضاً علــى إبــرام اتفاقــات أو  شجَّومبوجــب املبــادئ التوجيهيــة، تـُـ . يقاملعنيــة بــالتحق

ــشاء       ــن أجــل إن ــراف م ــددة األط ــة ومتع ــات ثنائي ــشأن االتِّجــار    أفرترتيب ــشتركة ب ــق م ــة حتقي ق

                                                         
 .، املرفق األولUNODC/CCPCJ/EG.1/2014/3الواردة يف الوثيقة  )4(  
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بـني  ذات امتيـاز    قنـوات اتـصال     ، وكـذلك إنـشاء      باملمتلكات الثقافية وما يتصل به مـن جـرائم        
  .إنفاذ القانوناملسؤولة عن أجهزهتا 

خلـرباء احلكـوميني    كما اقترح كـلّ مـن الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل وفريـق ا                    -٥٦
 التــابعني ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة  ضوية املعــين باملــساعدة التقنيــةالعامــل املؤقَّــت املفتــوح العــ 

ة الـيت ميكـن للـدول اختاذهـا، مـن بينـها تعـيني جهـات                 امللموسـ اجلرمية املنظمة عدداً من التدابري      
اتــصال لتيــسري التعــاون الــدويل وإبــرام اتفاقــات ثنائيــة ملنــع ومكافحــة االجتــار باملمتلكــات           

   )٥(.الثقافية
أشـكال اجلرميـة   ، ليست بالـضرورة أول   ] أو احلاسوبية  لكترونيةإلا[السيربانية  رائم  واجل  -٥٧

ــيت تتطلــ   ــدة ال ــاً ب اجلدي ــصدياً عاملي ــص  ولكــن . ت ــك، ي ــع ذل ــول إنّ اجلــرائم  ّح م ــسيربانية الق ال
، متثــل حتــديات فريــدة أمــام  أدلــة إثباتيــة رقميــةاجلــرائم الــيت تنطــوي علــى  وكــذلك املعاصــرة، 

ــدويل ــه   .التعــاون ال ــة  ونظــراً للطــابع املتقلّــب الــذي تتــصف ب ــة اإللكتروني ــة اإلثباتي ، فــإن األدل
 علـى  يـستلزم اسـتجابة يف الوقـت املناسـب وقـدرةً     اجلرميـة الـسيربانية   التعاون الدويل يف مـسائل   

التمــاس إجــراءات حتقيقيــة متخصــصة، مبــا يف ذلــك تقــدمي البيانــات واحملافظــة عليهــا مــن قبــل     
عدد مـن أمنـاط التعـاون غـري الرمسيـة يف            ويف حني يوجد    . لقطاع اخلاص دي اخلدمات من ا   مزّو

جمــال إنفــاذ القــانون، مبــا يف ذلــك الــشبكات الــيت تعمــل دون توقــف علــى مــدار الــساعة، فــإن  
زالت تعتمد بـشدة علـى الوسـائل القـضائية الرمسيـة التقليديـة، وخـصوصاً الـصكوك                   البلدان ما 

  .األدلة اإلثباتيةية املتبادلة، لغرض احلصول على باملساعدة القانوناخلاصة الثنائية 
ــة           -٥٨ ــة املتعلق ــساعدة القانوني ــات امل ــتجابة لطلب ــستغرقها االس ــيت ت ــة ال ــدة الزمني ــغ امل وتبل

ويغلب أن تتجاوز هـذه املـدد الزمنيـة نطـاق           .  عادة  يوماً ١٥٠حنو  سيربانية  بالتحقيق يف جرمية    
ن خالهلــا مرتكبــو اجلرميــة مــن  حتمــل أن يــتمكُّي أو ،د اخلــدمات بالبيانــاتمــدة احتفــاظ مــزوّ 

 يف فعــاللــذا فــإن التعــاون الــدويل ال. دائــمعلــى حنــو الرئيــسية األدلــة اإلثباتيــة الرقميــة إتــالف 
رقميـة يـستلزم وجـود آليـات لـصون البيانـات علـى حنـو                أدلـة إثباتيـة     القضايا اليت تنطوي علـى      

وميكــن أيــضاً حتــسني التعــاون الــدويل يف  . ســريع بانتظــار النظــر يف املزيــد مــن تــدابري التحــري  
بـاع ُنهـج مـشتركة يف صـياغة طلبـات احلـصول             رقميـة باتّ  أدلة إثباتيـة    القضايا اليت تنطوي على     
نترنــت إلااألدلــة اإلثباتيــة اخلاصــة بــشبكة ، مبــا يف ذلــك األدلــة اإلثباتيــةعلــى أنــواع حمــددة مــن 

  .اجلنائيةالتحليلية مواقعها والصور وصالت و

                                                         
 .CTOC/COP/WG.2/2012/4 والوثيقة CTOC/COP/WG.3/2012/5الوثيقة  )5(  
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الوة علــى ذلــك، أتــاح تزايــد اســتخدام املعلومــات الرقميــة إمكانيــات جديــدة أمــام  عــ  -٥٩
ولقــد أحــدث التحــول مــن البلــدان . للحــصول علــى معلومــات تتــصل باهلويــة مــرتكيب اجلــرائم

وعلـى  .  واسـعاً جـداً يف انتـشار اجلـرائم املتـصلة باهلويـة          تـأثرياً الصناعية إىل جمتمعات املعلومات     
، فإن التقلّب الذي تتسم به البيانـات املتعلقـة بإسـاءة اسـتعمال اهلويـة يف      انيةالسيربغرار اجلرمية   

. واســتخدام وســائل ســريعة لالتــصال والتعــاونتــدابري التــصدي البيئــة الرقميــة يقتــضي تعجيــل 
مكافحة اجلرائم املتصلة باهلويـة، الـذي يـرد يف    على ويقدم الدليل العملي بشأن التعاون الدويل     

بالبعــد عــرب الــوطين  اخلاصــة حملــة عامــة علــى اجلوانــب   )٦(،باهلويــةذات الــصلة  كتّيــب اجلــرائم
ز علــى املعلومــات األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بــشأن      باهلويــة ويركّــ ذات الــصلة للجرميــة 

األسلوب األمثل ملعاجلة طلبات التعاون الـدويل يف هـذا اجملـال، مبـا يـشمل اسـتخدام أمثلـة عـن                      
  .القضايا ذات الصلة

، أي التالعـب بنتـائج      واملـستجّدة وفيما خيص فئة أخرى مـن أشـكال اجلرميـة اجلديـدة               -٦٠
ــات الرياضــية   ــدبَّاملباري ــة   ورة امل ــشروعة واملخالف ــات غــري امل ــات   املراهن لألنظمــة، توّضــح البيان

وميكـن تفـسري ذلـك إىل       .  زيادة يف عدد هذه القضايا خالل الـسنوات القليلـة املاضـية            املوجودة
لمراهنـة احلاسـوبية، الـيت أدت بـدورها إىل زيـادة كـبرية يف عـدد           الـُسبل املتاحـة ل    زايد  حّد ما بت  

يـضاً إىل حـّد مـا    أاألشخاص ذوي املصلحة االقتصادية املباشرة يف املباريات الرياضـية، ويفـّسر           
نترنـت ميكـن أن ختتـرق احلـدود الوطنيـة، ممـا حيـّد              املراهنة على األحـداث الرياضـية عـرب اإل         أنب

  .لقاء القبض على مرتكيب هذه اجلرائمإ من احتمال أيضاً
أمراً جديداً، يبـدو أنّ املراهنـة غـري املـشروعة      ليست  باملراهنة  املرتبطة  املشاكل  ومع أن     -٦١

يوجـد الـضالعون فيهـا      على املباريات الرياضية بلغت اآلن مستويات جديدة من التعقّد، حيث           
ويـدل هـذا   . دة للمراهنـة يف املنـاطق احلـرة   يف عـدة بلـدان وقـارات مـع تأسـيس شـركات جديـ       

ويتــضمن .  أمنــاط اجلرميــة املنظمــة وممارســات الفــساد يف أبعــاد عــرب وطنيــة  اّتبــاعالتعقّــد علــى 
 /Criminalization Approaches to Combat Match-fixing and Illegal"املنــشور املعنــون 

Irregular Betting: A Global Perspective"  مكتـب  ٢٠١٣علـى نـشره يف عـام    ، الذي تعـاون 
 واجلرميـة واللجنــة األوملبيـة الدوليــة، تقييمـا جلملــة أمـور، مــن     خــدِّراتاألمـم املتحــدة املعـين بامل  

مــع التركيــز علــى هــذه اجلــرائم،  مكانيــة تطبيــق االتفاقيــات املتعــددة األطــراف القائمــة   إبينــها 
  .الفسادبشكل رئيسي على اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة 

    
                                                         

 .٢٠١١  واجلرمية،خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل )6(  



 

24 V.14-01301 

 

E/CN.15/2014/12

    :أسئلة للمناقشة    
  :يف األسئلة التالية لغرض مواصلة املناقشةأن تنظر   اللجنة توّدلعلّ  -٦٢

ــة يف الوقــت       )أ(   ــة املتبادل كيــف ميكــن حتــسني تنفيــذ إجــراءات املــساعدة القانوني
 رقميـة؟ هـل توجـد بـدائل         سـيربانية وأدلـة إثباتيـة     املناسب يف القضايا اليت تنطـوي علـى جـرائم           

؟ مـا هـي الـضمانات املطلوبـة         الـسيربانية ستخدام املساعدة القانونية املتبادلة يف قضايا اجلـرائم         ال
  ؟اجلرمية السيربانيةيف سياق التعاون الدويل يف جمال مكافحة 

ــصادفها        )ب(   ــيت يـ ــددة الـ ــديات احملـ ــي التحـ ــا هـ ــسابق، مـ ــسؤال الـ ــتناداً إىل الـ اسـ
  يل على مكافحة اجلرائم املتصلة باهلوية؟املمارسون لدى معاجلة طلبات التعاون الدو

 الوطنيــة املتباينــة إزاء جتــرمي التالعــب بنتــائج املباريــات الرياضــية   نــهوجهــل لل  )ج(  
يف نطاق التعاون الدويل الذي ميكـن تقدميـه يف القـضايا ذات الـصلة نتيجـة لـشرط                   رة تأثري   املدبَّ

  التجرمي املزدوج؟
    

       املساعدة التقنيةتقدمي  - واو  
    معلومات أساسية    

كـــال اإلطـــارين القـــانوين علـــى  يف املـــسائل اجلنائيـــة فعـــال التعـــاون الـــدويل اليعتمـــد  -٦٣
ــة لــدى  علــى واملؤســسي علــى املــستوى الــوطين واإلقليمــي والــدويل، وكــذلك     القــدرة العملي

وميكــن ألنــشطة املــساعدة التقنيــة أن تركّــز علــى هــذين اجملــالني كليهمــا، . املؤســسات الوطنيــة
  .دف تعزيز التعاون الدويل بوجه عامهب

، ميكن ألنشطة املـساعدة التقنيـة أن تـدعم إعـداد وسـّن القـوانني                القانويناملضمار  ويف    -٦٤
ــة        ــتناداً إىل األدوات القانوني ــة اس ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــوبني وامل ــسليم املطل ــشأن ت ــة ب الوطني

يــان بــشأن تــسليم اجملــرمني واملــساعدة  ويــشكل القانونــان النموذج. واملمارســة الدوليــة اجليــدة
 واجلرميـة،  خـدِّرات املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة، اللـذان أعـدمها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل              

خدما اسـتخداماً واسـعاً كمرجـع إلعـداد التـشريعات           أداتني هامتني يف هذا الصدد، حيث اسـتُ       
ــوب       ــوب آســيا وجن ــدان جن ــذ وقــت قريــب يف بل ــة، ومن ــان   .شــرقهاالوطني ــضمن القانون ويت

 رفض الطلـب واألسـباب املوجبـة لـ   النموذجيان طائفة من اخليـارات يف جمـاالت مثـل التعـاريف             
على مـستوى املعاهـدات، فـإن املعاهـدة النموذجيـة           أما  . الطلباتواملتطلبات املستندية اخلاصة ب   
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 متـثالن مهـا أيـضاً       )٨(اجلنائيـة تبادل املساعدة يف املـسائل      واملعاهدة النموذجية ل   )٧(لتسليم اجملرمني 
أداتني رئيسيتني للمساعدة التقنية يف متنـاول الـدول الـيت حتـاول إبـرام اتفاقـات ثنائيـة لتحـسني                     

التطورات األخـرية يف جمـال      تتبّدى  ولكي  . فعالية تسليم املطلوبني أو املساعدة القانونية املتبادلة      
ناقشة اخلـاص مبـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر             دليل امل يف  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،      

رح على املؤمتر مراجعة هاتني املعاهدتني النمـوذجيتني، لغـرض          قَت يُ ،ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
  )٩(.حتديثهما وتوحيدمها

أيـضاً يف إعـداد أدوات يقـصد هبـا تيـسري اجلوانـب               واجلرميـة    خدِّراتاملمكتب  وينشط    -٦٥
للـسلطات الوطنيـة   املتاحـة مباشـرة علـى اإلنترنـت     لكترونيـة   إلاألدلة ا و.  الدويل العملية للتعاون 

 واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفـساد             ١٩٨٨مبوجب اتفاقيـة عـام      املعّينة  املختصة  
احلـصول بـسهولة علـى معلومـات االتـصال بالـسلطات املعينـة لتلقـي الطلبـات والـرد             من  ن  كّمت

  . وفقاً ألحكام تلك االتفاقياتعليها ومعاجلتها
يمكن أن تركّــز بــرامج املــساعدة التقنيــة علــى  فــالتطــوير املؤســسي، وأمــا يف مــضمار   -٦٦

الوحــدات إنـشاء  وقـد يتــضمن ذلـك دعــم   . بنـاء قــدراهتا علــى ة وفعالـ إنـشاء سـلطات مركزيــة   
ات عـن   املعلومـ لكـل   ، والتجميـع املركـزي       وحتديـد جمـال عملـها      املسؤولة عـن إعـداد الطلبـات      

وجيـوز أن يتـضمن أيـضاً وضـع إجـراءات تنفيـذ             . الطلبات الـواردة والـصادرة ومراقبـة تنفيـذها        
ومــذكرات تفــاهم بــني الــسلطة املركزيـة وســائر الــسلطات واملؤســسات الوطنيــة ذات  موحـدة  

ويف هـذا الـصدد، يـستعرض املكتـب حاليـاً           . الصلة، أو وضع مبادئ توجيهية إلعداد الطلبـات       
ُسـبل  تابة طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة وصـالحيتها العمليـة لتوسـيع نطـاق                أداة ك  برنامج

وعكـف املكتـب أيـضاً علـى        . وجعلـها أكثـر مالءمـة لطلبـات املـساعدة احلديثـة           الوصول إليهـا    
موجهـة إلذكـاء   إيـضاحية  توفري برامج تدريبية ملوظفي السلطات املركزيـة، جتمـع بـني عـروض             

األطر الدولية واإلقليمية اخلاصة بالتعـاون وتعزيـز املمارسـات اجليـدة يف             وعي اخلرباء الوطنيني ب   
  .جمال تسليم املطلوبني وإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة، وبني دراسات احلاالت

ويف سياق آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، فـإن النتـائج املتـصلة بتنفيـذ                        -٦٧
 تتيح بناء رصيد معريف متني بـشأن احتياجـات املـساعدة التقنيـة الـيت                الفصل الرابع من االتفاقية   

                                                         
 .، املرفق٥٢/٨٨، املرفق، وقرارها ٤٥/١١٦قرار اجلمعية العامة  )7(  

 .، املرفق األول٥٣/١١٢، وقرارها ٤٥/١١٧قرار اجلمعية العامة  )8(  

 ).ز( ٣٦، الفقرة A/CONF.222/PM.1الوثيقة  )9(  
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ينبغــي معاجلتــها مــن أجــل تعزيــز قــدرات الــدول األعــضاء علــى حتــسني االســتفادة مــن آليــات   
  .التعاون الدويل، متاشياً مع مقتضيات االتفاقية

    
    أسئلة للمناقشة    

  :لغرض مواصلة املناقشةالسؤالني التاليني  يف أن تنظر  اللجنة توّدلعلّ  -٦٨
ة يف تعزيـز قـدرات   فعالـ  أنشطة املساعدة التقنية اليت تعترب أنشطة  أنواعما هي   )أ(  

  السلطات املركزية وغريها من السلطات املختصة؟ 
املــوظفني والتــدريب فيمــا خيــص مــا هــي االحتياجــات علــى املــستوى الــوطين   )ب(  

  واملعدات والتكنولوجيا ومرافق االتصاالت؟
    

    فاق املستقبلآ – الثغرات سّد  - زاي  
ُبذلت يف السنوات األخرية جهود متزايـدة مـن أجـل توسـيع التعـاون الـدويل وتعميقـه                     -٦٩

وتـسارعت  . كوسيلة للتصدي للجرمية عرب الوطنية من خالل إبـرام صـكوك متعـددة األطـراف       
ومتثـل كـل    . ديـدة التطوير خالل سنوات التسعينات من القرن املاضي ومطلـع األلفيـة اجل           وترية  

واضـحة علـى   عالمات  واتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد      ١٩٨٨من اتفاقية عام    
وتــدعو هــذه الــصكوك . األمهيــة املتزايــدة الــيت أخــذت تكتــسيها الــصكوك املتعــددة األطــراف  

ف ألجـل   السعي من أجل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطـرا          إىل  الدول األطراف   
حتسني فعالية تسليم املطلوبني وآليات املساعدة القانونية املتبادلة ولتشجيع التعـاون بـني أجهـزة       

  .إنفاذ القانون
حنـو  مسار املـضّي قُـدماً      التحديات القائمة   مواجهة  وعند النظر يف مواصلة العمل على         -٧٠

ــة،    ــدويل يف املــسائل اجلنائي ــز التعــاون ال ــة لعــلّتعزي ــوّد اللجن ــز انتباههــا علــى الــ   أنت  ُسبل تركّ
. والوسائل الكفيلة بتجنب احللـول التدرجييـة واجملـزأة وضـمان إقامـة العـدل علـى حنـو مناسـب                    

 اّتبـاع يف والنتـائج العمليـة   أن تـضطلع بتقيـيم املزايـا     أيـضاً  تـودّ  اللجنـة  لعلّوعند قيامها بذلك،   
  .تعاون الدويلومرن من شأنه أن حيقق التكامل بني شىت أساليب الكلّي هنج 

  


