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  الدورة التاسعة
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩ - ١٥فيينا، 
  *تقَّمن جدول األعمال املؤ ٤البند 

  التعاون الدويل، مع التركيز خصوصًا على تسليم املجرمني 
  واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض 

     املصادرة، وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها
أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لترويج تنفيذ     

اجلرمية  األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
  الوطنيةعرب  املنظَّمة

  
    تقرير األمانة  

   مةدِّمق -ًالوأ 
ــــــغل التعاون الدويل موقعًا  -١ ــــــياق اتفاقية األمم املت بارزًا يش حدة ملكافحة اجلرمية عرب يف س

االتفاقية)، اليت اعتربت، يف املادة األوىل منها، التعاون الدويل على /اجلرمية املنظَّمة الوطنية (اتفاقية
على طائفة من أغراضــها، ونصــت، باإلضــافة إىل ذلك  عرب الوطنية غرضــًا اجلرمية املنظَّمة مكافحة

والتعاون  ،، وتبادل املســـاعدة القانونيةتســـليم املطلوبنيواســـعة من طرائق ذلك التعاون، منها مثًال 
استخدام التحقيقات املشتركة ويف  يف إجراءالتعاون يف إنفاذ القوانني ووكذلك ألغراض املصادرة، 

أســـاليب التحرِّي اخلاصـــة. واألحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من االتفاقية شـــاملٌة، وتدعم جهود 
الدول األطراف الرامية إىل وضــــع تدابري مناســــبة وفعَّالة يف إطار العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون من 

صدِّي للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية. و ساعدة  ١٨ املادةمتثل أحكام أجل الت من االتفاقية، املتعلقة بامل
ملســاعدة القانونية"، إذ ميكن تبادل ا"معاهدة مصــغَّرة لمنوذجا ملا ميكن أن يســمى القانونية املتبادلة، 

ــــــتخدامها يف حال عدم وجود معاهدات أخرى ــــــأناس . ، ثنائية أو متعددة األطراف، يف هذا الش

__________ 
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تفاقية معيارًا من املعايري الدنيا لتعزيز كفاءة آليات من اال ١٦وباإلضــــــافة إىل ذلك، حتدِّد املادة 
  .اجلرائم املشمولة باالتفاقيةفيما يتعلق ب تسليم املطلوبني

ت القليلة يف السنوا اجلرمية املنظَّمة اهليئات احلكومية الدولية املعنية بتنفيذ اتفاقيةأبدت وقد   -٢
صًّ  األخرية اهتمامًا ستخدام االتفاقية ا مبخا ساس قانوين للتعاون الدويل وسألة ا سائل العملية باكأ مل

يساعد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل أنَّ مما جيدر بالذكر خباصة املتصلة بذلك االستخدام. و
ما  حةدو كاف حدة مل ية األمم املت فاق مة مؤمتر األطراف يف ات مية املنظَّ ية  اجلر جلة  علىعرب الوطن عا م

االتفاقية، مبا يشـــــمل املســـــائل املتعلقة املتعلقة بالتعاون الدويل من حكام األ اجلوانب العملية لتنفيذ
التعاون الدويل اليت تعمل يف جمال املختصة غريها من السلطات بدور ووظائف السلطات املركزية و

  بتعزيز تلك السلطات.املسائل املتعلقة يف املسائل اجلنائية، و
يف  ، خصــــوصــــًاهوتوصــــيات امل املعين بالتعاون الدويلواســــتنادًا إىل مداوالت الفريق الع  -٣

، ٢٠١٦وتشـــرين األول/أكتوبر  ٢٠١٥، يف تشـــرين األول/أكتوبر اجتماعيه الســـادس والســـابع
، املعنون "تعزيز فعالية السلطات املركزية املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل ٨/١اعتمد املؤمتر القرار 

عرض تقدمي ألول مرة على "، الذي ركز فيه ةة املنظَّمة عرب الوطنيللجرمي اجلنائية من أجل التصدِّي
بذل جهود إىل فيه الســــــلطات املركزية، ودعا لعمل والعملية تشــــــغيلية مفصــــــل للجوانب العام 

ا للتعاون الدويل الفعال، أســـاســـيًّ مقومًا، بوصـــفه ذلك العمل وتيســـريه حتســـنيمتضـــافرة من أجل 
  .هأن تقدِّم إليه يف دورته التاسعة تقريرًا عن تنفيذ أيضًا إىل األمانةفيه  وطلب

م هذا التقرير ملحة عامة عن األنشــــــطة اليت اضــــــطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين دِّويق  -٤
) منذ الدورة الثامنة للمؤمتر، يف تشــــــرين واجلرمية/املكتب املخدِّرات مكتبباملخدرات واجلرمية (

جل ٢٠١٦األول/أكتوبر  لدويل ويج لالتر، من أ عاون ا بالت قة  يذ األحكام املتعل ية، من تنف فاق االت
  .٨/١سيما األنشطة املتعلقة بتنفيذ القرار  وال
   

    ٨/١تنفيذ قرار املؤمتر  -ًاثاني  
    الترابط الشبكي -ألف 
    التعاون املباشر بني السلطات املركزية  -١ 

التعاون املباشـــــر بني  على تســـــهيل ، الدول األطراف٨/١ع املؤمتر بقوة، يف القرار جَّشـــــ  -٥
سلطات املركزية  ساليب خمتلفة، منها ال ضيةبأ سائط االفترا ستخدام الو شبكات إقليمية أو ا  ،إقامة 

الفيديو، وشــدَّد على األمهية اخلاصــة للتعاون بني الســلطات املركزية من أجل بمثل تقنيات التداول 
واســتبانة احللول للتغلب على تلك التحديات. اســتعراض تنفيذ الطلبات ومناقشــة معوقات التعاون 

اجتماعا لفريق  واجلرمية املخدِّرات مكتبالدول األطراف يف هذا الصـــدد، عقد ملســـاعي  تدعيمًاو
خرباء من السلطات االجتماع ضم و، ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦و ٥رباء يف فيينا يومي من اخل

لدى الدول التالية:  الســـــلطات املركزيةبأعمال مباشـــــر املعنيني بشـــــكل  املركزية أو املمارســـــني
، سنغافورة، رومانيا، مجهورية ترتانيا املتحدة، جامايكا، توغو، اإلمارات العربية املتحدة، األرجنتني
، يرلندا الشماليةوأ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى، كينيا، كابو فريدي، فرنسا، الصني، السنغال



CTOC/COP/2018/10 
 

V.18-05070 3/15 
 

الدول التالية يف االجتماع  مثِّلتكما . األمريكية الواليات املتحدة، انيجريي، النمســـــــا، النرويج
 .اململكة العربية الســـعودية ،املكســـيك ،اجلزائر ،ســـبانياالروســـي، إ االحتادببعثاهتا الدائمة يف فيينا: 

السلطات املركزية وحتديد ات اجليدة بشأن مسائل مثل إنشاء وتبادل املشاركون اخلربات واملمارس
رها ووظائفها؛ والتعاون بني الوكاالت؛ وتوفري املعلومات عن املتطلبات واإلجراءات القانونية؛ أدوا

وإدارة القضــايا وتتبعها؛ وســرية الطلبات واالتصــاالت؛ وممارســات التشــاور؛ والتحديات املتعلقة 
وأســــــس  يادن، والطلبات الاألدلة اإللكترونيةبترمجة الطلبات والوثائق الداعمة؛ وقنوات النقل و

  وبناء القدرات واملوارد.  ؛كأساس قانوين للتعاون الدويل اجلرمية املنظَّمة الرفض؛ واختاذ اتفاقية
 ،اجتماع غري رمسي لشبكات التعاون القضائي اإلقليمية يف فييناباإلضافة إىل ذلك، ُعقد و  -٦

، شــاركت فيه شــبكة الكومنولث ملوظفي االتصــال، والشــبكة ٢٠١٧تشــرين األول/أكتوبر  ٤يف 
األمريكية للتعاون القضــائي الدويل، وشــبكة غرب أفريقيا -القضــائية األوروبية، والشــبكة اإليبريية

اجلرمية  (شـــبكة غرب أفريقيا ملكافحة اجلرمية املنظَّمة للســـلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحة
سلطات املركزية والنيابات )املنظَّمة ، وشبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربى، وشبكة ال

املنظَّمة عرب الوطنية يف آســـيا الوســـطى  ملكافحة اجلرميةوالعبور واملقصـــد  املصـــدرالعامة يف بلدان 
مات واملشـــاركة يف أنشـــطة املعلووتبادل وجنوب القوقاز. وأبرز املشـــاركون منافع زيادة التعاون 

عقد اجتماع واحد على األقل فق على إنشـــاء آلية تنســـيق غري رمسية لضـــمان الدول األخرى. واتُّ
يف فيينا، أو يف أماكن بانتظام هذه االجتماعات حىت يتســىن عقد لشــبكات املشــاركة كل ســنة. ول

العمل  واجلرمية خدِّراتامل يواصـــل مكتب، ومناســـبةأخرى عند االقتضـــاء، يلزم توفر موارد مالية 
  على مجع األموال الالزمة لذلك الغرض.

  
   شبكات مناهضة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية -٢ 

ــــــل   -٧ ــــــبكة غرب أفريقيا واجلرمية املخدِّرات مكتبيواص ، اجلرمية املنظَّمة ملكافحة دعم ش
 ملكافحة اجلرميةواملقصـــد والعبور  املصـــدروشـــبكة الســـلطات املركزية والنيابات العامة يف بلدان 

املنظَّمة عرب الوطنية يف آســيا الوســطى وجنوب القوقاز، وشــبكة التعاون القضــائي ملنطقة البحريات 
شبكة غرب وفقا لنموذج  شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربىوقد صمِّمت الكربى. 

مكتب املبعوث اخلاص لألمني ، وأطلقها وشــــبكات مشــــاهبة أخرى اجلرمية املنظَّمة أفريقيا ملكافحة
ــة البحريات الكربى ــام يف منطق ــاين/نوفمرب  ٢و ١، يف اخلرطوم، يومي الع ، ٢٠١٧تشــــــرين الث

 واجلرمية. املخدِّرات مكتبدعم من ، وبباالشتراك مع املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى
واجلرمية قيادهتا وســـيوفر  املخدِّرات مكتبالكربى واملعين مبنطقة البحريات  املؤمتر الدويليتوىل وســـ
دولة (أنغوال وأوغندا وبوروندي  ١٢تضـــــم الدعم الســـــياســـــي، وســـــ مكتب املبعوث اخلاصهلا 

ية وجنوب  لدميقراط ية الكونغو ا حدة ومجهور يا املت ية ترتان ــــــطى ومجهور يا الوس ية أفريق ومجهور
  ا).السودان ورواندا وزامبيا والسودان والكونغو وكيني

دعم برنامج تدريب املدربني يف جمال التعاون  أيضـــــًا واجلرمية املخدِّرات مكتبوواصـــــل   -٨
الذي يرمي و، اجلرمية املنظَّمة الذي تديره شــــبكة غرب أفريقيا ملكافحة الدويل يف املســــائل اجلنائية

ــــــهيل نقل املعارف ما بني من  ٣٣٣من أجل تدريب املدربني ل. ونظمت دورات األقران إىل تس
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شرطة اجلنائية (اإلنتربول)  موظفي إنفاذوالقضاة و وكالء النيابة القانون وموظفي املنظمة الدولية لل
سنغال وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا سو وتوغو وال ساو وكابو فريدي -العاملني يف بنن وبوركينا فا بي

 وكوت ديفوار وليربيا ومايل والنيجر ونيجرييا.

مع برامج وشبكات أخرى من أجل  اجلرمية املنظَّمة قيا ملكافحةشبكة غرب أفريوتعاونت   -٩
العدالة اجلنائية على التحقيق يف اختصـــاصـــي تعزيز التعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية وتعزيز قدرة 

خمتلف أشـــكال اجلرائم املنظَّمة عرب الوطنية ومالحقة مرتكبيها. واشـــترك برنامج تعزيز التحقيقات 
ون يف جمال العدالة اجلنائية على امتداد درب الكوكايني يف أمريكا الالتينية والكارييب اجلنائية والتعا

تابع للمكتب مع  ــــــبكة غرب أفريقيا ملكافحةوغرب أفريقيا ال يف تنظيم دورة  اجلرمية املنظَّمة ش
يف غانا ونيجرييا، بغرض تبادل املمارســــــات اجليدة يف جمال  املخدِّرات مكافحة ألجهزةتدريبية 

املالحقة القضــــائية يف قضــــايا االجتار باملخدرات، وتعزيز التعاون عرب احلدود، وعقدت الدورة يف 
  .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٨إىل  ٢٦الفترة من 

شـــبكة غرب  مع اجلرمية املنظَّمة وباإلضـــافة إىل ذلك، عقدت شـــبكة غرب أفريقيا ملكافحة  -١٠
أفريقيا املشتركة بني األجهزة املعنية باسترداد املوجودات اجتماعًا مشتركًا يف السنغال، يف الفترة من 

موظفا من بلدان اجلماعة االقتصادية  ٤٠، حضره أكثر من ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٦إىل  ٢٤
يب، وحمكمة اإليكواس، لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وكذلك من موريتانيا وســـان تومي وبرينســـي

ومفوضــــية اإليكواس. وناقش املشــــاركون يف االجتماع التحديات املتعلقة بتســــليم املطلوبني داخل 
  منطقة اإليكواس ومعوقات ضبط العائدات اإلجرامية وجتميدها ومصادرهتا وإدارهتا.

 للتعاون، حلقة عمل ٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب  ١٥و ١٤وُعقدت يف فيينا، يومي   -١١
العمل العاملي تشـــارك يف تنظيمها برنامج بشـــأن االجتار باألشـــخاص وهتريب املهاجرين، اإلقليمي 
ــــخاص وهتريب املهاجريناالومكافحة  على منع ــــبكة غرب أفريقيا ملكافحةو جتار باألش اجلرمية  ش
ن م اجلرمية املنظَّمة منســــقو االتصــــال بشــــبكة غرب أفريقيا ملكافحة، وحضــــرها خرباء واملنظَّمة

  بوركينا فاسو والسنغال وغامبيا وغانا وكوت ديفوار ومايل والنيجر ونيجرييا.
  

    ري التعاون بني السلطات املركزيةأدوات تيس -باء 
، الدول األطراف على حتقيق االســـــتفادة التامة وعلى خري ٨/١ع املؤمتر، يف القرار شـــــجَّ  -١٢

وجه من التكنولوجيات املتاحة لتيســري التعاون بني الســلطات املركزية، مبا يشــمل االســتعانة مبوارد 
ب االتصال احلاسويب املباشر املستحدثة على املستوى الوطين واألدوات املناسبة اليت استحدثها مكت

املخدِّرات واجلرمية، مثل بوابة إدارة املعارف املســــــماة بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة 
على إقامة  أيضًاوأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وشجعها  )بوابة "شريلوك"(باجلرمية 

  امة اتصاالت إلكترونية آمنة.شبكات افتراضية بني السلطات املركزية واستكشاف مدى إمكانية إق
قواعد بيانات إلدراج  بوابة "شــريلوك" واجلرمية املخدِّرات مكتبويف هذا الصــدد، وســع   -١٣
قاعدة إضـــافة ، وآخر من اجلرائم ًارهاب باعتباره نوعاإلضـــافة إمثل جديدة، خصـــائص وظيفية و

العمل خطط ن قبيل االستراتيجية ملصكوك بيانات جديدة عن االستراتيجيات توفر معلومات عن ا
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كوالت امللحقة هبا على الصـــــعيدين والربوتو اجلرمية املنظَّمة ســـــتراتيجيات الرامية لتنفيذ اتفاقيةاالو
  . اإلقليمي والداخلي

ــــــتعملي البوابــة، ٢٠١٨إىل متوز/يوليــه  ٢٠١٧ويف الفترة من متوز/يوليــه   -١٤   بلغ عــدد مس
، مما يدل على تزايد مطرد يف ز عدد مســتعمليها يوميا األلفويف فترات الذروة، جتاو ،٢٣٧ ٧٠٣
شر التالية مرتبة حبسب . وهمعدد ستعملي البوابة من الدول األعضاء، الدول الع صدرت قائمة م ت

دولة بوليفيا املتعددة ، غواتيماال، املكســــــيك، بريو، اهلند، الواليات املتحدةعدد املســــــتعملني: 
  اململكة املتحدة.، الفلبني، ياكولومب، األرجنتني، القوميات

من هدفًا د اللغات املسـتخدمة أرجاء العامل وتعدُّ مجيعتيسـري وصـول املسـتعملني من ُيَعدُّ و  -١٥
لكي يتســــىن اســــتعماهلا جبميع اللغات  البوابة لذا، ُترمجت مواد؛ "شــــريلوك"لبوابة األهداف اهلامة 

للتواؤم مع مجيع األجهزة، مما ميكِّن املســـتعملني  أيضـــًاقابلة الرمسية الســـت لألمم املتحدة. والبوابة 
  املحمولة. وسائل االتصال من الوصول إليها بواسطة تكنولوجيات 

ــريلوك"بوابة ويف الوقت احلاضــر، تتضــمن قاعدة بيانات   -١٦  أكثر من بشــأن التشــريعات "ش
هي دة القانونية املتبادلة، وبشـــأن املســـاع ٢٣٩و تســـليم املطلوبنيبشـــأن ا ا وطنيًّا قانونيًّنصـــًّ  ٣١٨

لســــــلطات املركزية ا ســــــاعدبإحدى اللغات الرمسية الســــــت لألمم املتحدة وميكنها أن تمتاحة 
وتوفر هذه القوانني  .ىفهم اإلطار القانوين للبلدان املتعاونة األخر على والســــــلطات املختصــــــة

ســـاعدة القانونية املتبادلة األســـاس القانوين للموافقة على طلبات املعن معلومات  أيضـــًاللســـلطات 
. وعالوة على ذلك، توفر قاعدة البيانات معلومات عن نوع املســاعدة اليت ميكن تســليم املطلوبنيو

تيســري مصــادرهتا أو اســتردادها أو املوجودات أو على ضــبط ، مثل املســاعدة بلدان معينةمنحها يف 
ــــــخاص طواعية يف  . وغري ذلك من األغراض علوماتأو نقل املالدولة الطرف الطالبة مثول األش

واالختيار من الفئات "األفعال الشـــاملة" وميكن االطالع على هذه املوارد من خالل تصـــفح قائمة 
  )١(املندرجة حتت عنوان "التعاون الدويل".

ــتخدام قاعدة بيانات الســوابق القضــائية يف بوابة "شــريلوك" ل أيضــًاوميكن   -١٧ ألغراض اس
ضًا يةثالبح ضر أي ضيف قاعدة البيانات هذه يف الوقت احلا ست من حاالت التعاون حالة  ٥٤. وت

من حاالت التعاون الدويل ألغراض مصــــــادرة حالة  ٣٢، وتســــــليم املطلوبنيالدويل ألغراض 
االت بعض احلحالة بشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة. وتوضــح  ٨٠املوجودات واســتردادها، و

نقل األشخاص املحكوم مثل اجلوانب املتعلقة ب ،لية للتعاون الدويلجوانب حمددة وتفصي األخرى
ية،  نائ قل اإلجراءات اجل قانون. وكذلك عليهم ون فاذ ال جمال إن لدويل واإلقليمي يف  عاون ا الت

قاعدة البيانات، ب احلاالت املشـــمولة يف مجيع ة،واملقدم ةالتعاون الدويل املطلوبضـــروب  تعلقوت
. وميكن االطالع على هذه نوعًا ١٥، وعددها يت تغطيها بوابة "شــريلوك"أنواع اجلرائم الأحد ب

واالختيار من الفئات املندرجة حتت عنوان  "الشـــاملة"األفعال احلاالت من خالل تصـــفح قائمة 
  )٢("التعاون الدويل".

__________ 
 .https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/?lng=arمتاحة على الرابط التايل:   )١(  
   https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/?lng=ar#crossCuttingIssues.:التايل متاحة على الرابط  )٢(  
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دولة تود أن أيِّ تتيح لســلطات  عاهداتقاعدة بيانات خاصــة بامل رًاقد أعد املكتب مؤخَّو  -١٨
فيها، مما  األخرى طرفًا الدولةتعترب تلك عامة عن املعاهدات اليت إىل دولة أخرى ملحة  تقدم طلبًا

تلك ميكن اســــتخدامها كأســــاس قانوين ألغراض التعاون الدويل مع  اليت املعاهداتا معرفة هليتيح 
يف بوابة  إضــــــافياًّ قســــــمًا ٢٠١٨يف حزيران/يونيه  واجلرمية املخدِّرات مكتبالدولة. وقد أعد 
ــــــريلوك" جل لة  كلِّمع "ش ، وهو يتيح باحلصــــــول على األدلة اإللكترونية وتبادهلااملوارد املتصــــــ

ــــــتعمللل هذا الشـــــــأن، مثل أحكام ني احلصــــــول على مس فة يف  ية خمتل قانون القوانني معلومات 
  القضائية وثبت مرجعي بشأن هذا املوضوع. جتهادات واال
النســـخة أنَّ ، ٢٠١٨، يف أيار/مايو واجلرمية املخدِّرات مكتبباإلضـــافة إىل ذلك، أعلن و  -١٩

، وهي أداة متاحة على اإلنترنتأداة كتابة طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة أصــبحت  املطورة من
العدالة اجلنائية على صـــياغة طلبات املســـاعدة القانونية على وجه  اختصـــاصـــي مصـــمَّمة ملســـاعدة

استرداد املوجودات وأشكاًال ووسائل تعاجل وظيفية خصائص املطوَّرة النسخة وتتضمن  )٣(السرعة.
إضافية للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، منها نقل اإلجراءات اجلنائية والتداول بالفيديو؛ وتتناول 

عمليات التســــليم القيام بمن أجل التحقيقات املشــــتركة إجراء كذلك، حســــب مقتضــــى احلال، 
ن األداة، يف نســـــختها املطوَّرة، "منيطة خاصـــــة باألدلة الرقمية" تراعي مجيع تتضـــــماملراقب. كما 

ة وتغطي أشـــــكال التطورات ذات الصـــــلة يف جمال التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية الســـــيرباني
سوبية املعجل لفظ التعاون التالية: احل سوبية املخزنة؛ وضمان الوصول إىل البيانات احلا لبيانات احلا

  االتصاالت يف الوقت احلقيقي.حركة ؛ ومجع بيانات املخزنة
وسيتم ربط أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة بدليل السلطات الوطنية املختصة   -٢٠

للتمكني من استرجاع معلومات االتصال اخلاصة بالسلطات  واجلرمية املخدِّرات مكتبالذي أعده 
 أيضــًااألداة ربط داد طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة. وســُتاألجنبية املختصــة الســتخدامها يف إع

ببوابة "شريلوك" لتيسري وصول املمارسني إىل خمتلف أنواع املعلومات اليت جيري حتديثها باستمرار، 
الوطنية، واألحكام القانونية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املســـــائل اجلنائية  اإلرشـــــادية مبا فيها األدلة

  ر املوارد اإلضافية. وسائ
أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة للنسخة املطورة من وُقدِّمت عروض إيضاحية   -٢١

املؤمتر السنوي الثاين والعشرون للرابطة الدولية ألعضاء النيابات  منهايف سياق عدد من األحداث، 
ق الفرعي املعين بالشـــؤون اجلنائية الفريواجتماع  )٢٠١٧أيلول/ســـبتمرب  ١٥-١٠العامة (بيجني، 

ــة املنبثق عن  ــانوني ــ-رومــافريق والق ــابع ملجموعــة الثمــاني   ةليون ملكــافحــة اجلرميــة واإلرهــاب الت
) واجتماع شـــــبكة أجهزة إنفاذ القانون يف آســـــيا واملحيط ٢٠١٧تشـــــرين األول/أكتوبر  ٣-٥(

تشـــــرين  ١٧-١٥ي (مجهورية كوريا، اهلادئ التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــاد
  ). ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

أيضًا إدارة وحتديث دليل السلطات الوطنية املختصة  رات واجلرميةدِّمكتب املخوواصل   -٢٢
سنة  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية ل

__________ 
 .www.unodc.org/mla/en/index.html :التايل متاحة على الرابط  )٣(  
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ة شـــــريلوك. وعمًال بتوصـــــيات الفريق العامل املعين  ١٩٨٨ واتفاقية اجلرمية املنظَّمة على منصـــــَّ
يف اعه الســــــادس، يعرض الدليل هذه املعلومات يف جزأين منفصــــــلني بالتعاون الدويل يف اجتم

صدارة عام  شكله احلايل الدليل . ويتيح ٢٠١٦إ شأن التعاون ب ضًا إدراج قنوات ومعلومات ب أي
غري الرمسي يف املســــائل اجلنائية؛ ومعلومات عن التشــــريعات والنماذج واملبادئ التوجيهية ذات 

واملســاعدة القانونية املتبادلة؛ وقوائم باالتفاقات أو  م املطلوبنيتســليالصــلة، واألســس القانونية ل
معلومات جهات  أيضــــًاالترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف الواجبة التطبيق. ويشــــمل الدليل 

بغرض  اجلرمية املنظَّمة اتفاقيةأحكام تطبيق  على لتيسري التعاون الدويلاليت تعينها الدول االتصال 
. وجيري اآلن ٦٨/١٨٦ار باملمتلكات الثقافية ومكافحته عمال بقرار اجلمعية العامة منع االجت

التعاون القضائي يف قضايا اإلرهاب، وفقا لقرار بتوسيع نطاق الدليل ليشمل السلطات املختصة 
  ).٢٠١٦( ٢٣٢٢جملس األمن 

قســـم اخلاص ال يكلة، إعادة همنذ دورة املؤمتر الثامنة واجلرمية، املخدِّرات مكتبوواصـــل   -٢٣
 جممع خدمات إلكتروين يســــــريإجياد واهلدف من ذلك  )٤(.يبالتعاون الدويل على موقعه الشــــــبك

ني، ستعملاملسائر العدالة اجلنائية واخلرباء وممثلي الدول األعضاء وعمال من أجل اختصاصي االست
ــــــاالذين يبحثون عن مبن فيهم أعضــــــاء اهليئات األكادميية،  ئل املتعلقة بالتعاون معلومات عن املس

ملوقع الشــــــبكي معلومات مصــــــنفة وفقا للفئات التالية: اهليئات يتيح القســــــم اجلديد باالدويل. و
ويل وتتخذ إجراءات حمددة من احلكومية الدولية اليت تضـــــطلع بدور رئيســـــي يف تعزيز التعاون الد

القوانني والسوابق القضائية  قرارات ومقررات؛ وقواعد البيانات اليت تتيح الوصول اليسري إىلخالل 
ــــــتراتيجيات الوطنية القائمة وعن متطلبات التعاون  ــــــات واالس وغريها من املعلومات عن املمارس
الدويل؛ وأدلة الســلطات الوطنية املختصــة املعينة وفقا لألحكام ذات الصــلة من االتفاقيات الدولية؛ 

ف جماالت التعاون الدويل؛ وأنشــــطة القانونية والتقنية املخصــــصــــة ملختل واألدوات واملنشــــورات
لتعاون الدويل الفعال يف املســـائل الالزمة لبناء القدرات هتتم باملســـاعدة التقنية اليت املكتب يف جمال 

ومنصـــات لتبادل املعلومات واخلربات اليت تســـتخدم كأدوات اجلنائية؛ وشـــبكات التعاون الدويل 
االتصال بني املمارسني؛ ودورات التدريب ومنائط التعلم اإللكتروين اليت جسور وبناء الثقة وإقامة 

يف جمال أنشــــــطة املكتب وفعالياته عن واألنباء وآخر املعلومات ؛ واجلرمية املخدِّرات مكتبيعدها 
  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

   
    املساعدة التقنية  -جيم  

ية، ٨/١حثَّ املؤمتر، يف قراره   -٢٤ تدريب واملســـــــاعدة التقن لدول األطراف على تعزيز ال ، ا
من أجل تســـهيل التعاون الدويل يف إطار االتفاقية،  يشـــمل التعاون مع املكتب يف هذا الصـــدد،  مبا

وشــــــجَّع يف هذا الصــــــدد الدول األطراف على إعطاء األولوية للجهود الرامية إىل تعزيز املعارف 
  .سائر مؤسساهتا املعنيةسلطاهتا املركزية و والقدرات لدى

ة إيران اإلســــالمية، ، من خالل مكتبه القطري يف مجهوريواجلرمية املخدِّرات مكتبم دَّوق  -٢٥
إىل اجتماع وطين معين بالتعاون القضـــــائي مع التركيز على تبادل  كبرية ومســـــامهاتوفريًا دعمًا 

__________ 
  .http://www.unodc.org/unodc/en/international-cooperation/index.htmlمتاح على الرابط التايل:   )٤(  
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المية، يومي مهورية إيران اإلســجب، يف تربيزاالجتماع ُعقد و، تســليم املطلوبنياملســاعدة القانونية و
مع إدارة الشــــــؤون الدولية  ، وجرى تنظيمه يف إطار من التنســــــيق الوثيق٢٠١٧أيار/مايو  ٤و ٣

الشؤون السلطات القضائية وسؤويل يف مجهورية إيران اإلسالمية، وشارك فيه كبار مجبهاز القضاء 
ــــــرقية. القانونية  وتناولت املناقشـــــــات اجلوانب العملية من طهران وتربيز ووالية أذربيجان الش
  وتبادل املساعدة القانونية من املنظورين الوطين والدويل. تسليم املطلوبنيوالقانونية ل

، حلقة عمل إقليمية بشأن تعزيز ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨و ٧وُعقدت يف بيشكيك، يومي   -٢٦
لألشــخاص النقل الدويل  من أجل حتســني إجراءات غرب آســيا وآســيا الوســطىالتعاون بني بلدان 
تان للربنامج اإلقلي ٢إطار الربنامج الفرعي احللقة يف ُنظِّمت وقد املحكوم عليهم،  مي ألفغانســــــ
  التابع للمكتب. والبلدان املجاورة

خالل الســنتني املاضــيتني خرباء  واجلرمية املخدِّرات مكتبب ممثلو باإلضــافة إىل ذلك، درَّ  -٢٧
قة ذلك التدريب، زيادة موثَّ بفضــــــل، وحتققت، اجلرمية املنظَّمة اقيةاتفعلى تطبيق دولة  ٤٦من 

أيضًا منائط  واجلرمية املخدِّرات مكتب أعد. ويف هذا الشأن يف املائة يف معارف املتدربني ٣٣بنسبة 
ويف هذا الصــدد،  مبادرة "التعليم من أجل العدالة".يف إطار بشــأن مكافحة اجلرمية املنظَّمة تعليمية 

 ذات الصـــلةاجتماعني لفريقني من اخلرباء واســـتهل حبوثًا بشـــأن املســـائل اجلنســـانية املكتب نظم 
  اجلرمية السيربانية.صالهتا بو رهاباإلباجلرمية املنظَّمة صالت باجلرمية املنظَّمة، وكذلك 

، حلقة عمل تدريبية إقليمية ٢٠١٧أيار/مايو  ١١إىل  ٩وُعقدت يف مالطة، يف الفترة من   -٢٨
زيز التعاون القضـــــائي الدويل على مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر األبيض املتوســـــط. لتع

وهي احللقة الرابعة يف ســلســلة حلقات عمل عرب إقليمية بشــأن هتريب املهاجرين حبرًا، وَجَمعت بني 
 وكالء نيابة وقضـــــاة وممثلي ســـــلطات مركزية من بلدان الشـــــرق األوســـــط ومشال أفريقيا واالحتاد

صوفيا" املتوسطية التابعة للقوات البحرية لالحتاد  األورويب، وكذلك من املفوضية األوروبية وعملية "
واجلرمية، لتبادل املمارســـات اجليدة وتعلُّم كيفية حتســـني االســـتفادة  املخدِّرات األورويب ومن مكتب

  من التعاون القضائي يف قضايا هتريب املهاجرين والتعرف على األدوات املتاحة لذلك الغرض.
أيلول/سبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥قدت يف تونس العاصمة، يف الفترة من ُعوباإلضافة إىل ذلك،   -٢٩

ة لتعزيز التعاون الدويل يف قضـــــايا هتريب املهاجرين، حضـــــرها ، حلقة عمل دون إقليمي٢٠١٧
خرباء معنيون، منهم وكالء نيابة وضــــباط شــــرطة وموظفون من الوزارات املختصــــة يف تونس 

  ومصر وليبيا والسودان. 
يه   -٣٠ مايل من االحتاد األورويب، الربنامج ٢٠١٦ويف حزيران/يون بدعم  ، أطلق املكتب، 

قيقات اجلنائية والتعاون يف جمال العدالة اجلنائية على امتداد درب الكوكايني العاملي لتعزيز التح
. ويف إطار ذلك الربنامج، ٢٠٢٠-٢٠١٦ي وغرب أفريقيا للفترة يف أمريكا الالتينية والكاريب

بلدًا  ١٢يقدم املكتب، بالتشارك مع اإلنتربول ومؤسسة الشفافية الدولية، مساعدات تقنية إىل 
املتعددة القوميات) وبريو واجلمهورية -وإكوادور والربازيل وبنما وبوليفيا (مجهورية (األرجنتني

بيساو وكابو فريدي وكولومبيا ونيجرييا). وجماالت املساعدة الرئيسية -الدومينيكية وغانا وغينيا
اليت يوفرها الربنامج هي ما يلي: بناء القدرات؛ وتدعيم قدرات مؤســــــســــــات العدالة اجلنائية 

هزة إنفاذ القانون والســــلطات القضــــائية) على كشــــف جرائم االجتار باملخدِّرات واجلرائم (أج
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عاون اإلقليمي  ها وحماكمتهم؛ وتعزيز الت ها ومالحقة مرتكبي هبا والتحقيق في لة  مة املتصــــــ املنظَّ
واألقاليمي بني مؤســســات العدالة اجلنائية (أجهزة إنفاذ القانون والســلطات القضــائية)؛ وتعزيز 

لرتاهة املؤســســية وإجراءات املســاءلة بشــأن مؤســســات العدالة اجلنائية. وقد نفذ الربنامج حىت ا
لبناء القدرات هبدف تعزيز التعاون القضائي الدويل فيما بني السلطات املركزية  نشاطًا ٨٠اآلن 

  وتبسيط ترتيبات عملها.
اء على طلبات ، قدم املكتب إىل بوركينا فاســـــو ومايل، بن٢٠١٨ويف آب/أغســـــطس   -٣١

رمسية مقدمة من ســـلطاهتما، مســـاعدة تشـــريعية ومســـاعدات تتعلق بالتعاون الدويل يف املســـائل 
اجلنائية من خالل إجراء اســتعراضــات مكتبية وتقدمي خدمات للمشــورة القانونية بشــأن حمتوى 

مســـاعدات تشـــريعية لســـلطات غامبيا من خالل إجراء  مشـــاريع القوانني. ووفر املكتب أيضـــًا
 اســـتعراض مكتيب ألحكام التعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية يف مشـــروع تشـــريع خاص مبراقبة

  يف ذلك البلد. املخدِّرات
    

تنفيذ طلبات املساعدة يف الوقت املناسب، مبا يشمل، عند االقتضاء، تيسري   -دال  
    لة اإللكترونيةاحلصول على األد طلبات

ا يلزم من بالدول األطراف أن تزود الســــــلطات املركزية مب، ٨/١أهاب املؤمتر، يف قراره   -٣٢
يف بدور تنســيقي فعَّال بني خمتلف األجهزة احلكومية لالضــطالع املوظفني واملعدات والصــالحيات 

من أجل ضـــــمان التنفيذ الفعَّال لالتفاقية بشـــــأن يف اخلارج ومع الدول األطراف األخرى الداخل 
ـــائل اجلنا ئية، واملســـاعدة على تيســـري تنفيذ طلبات املســـاعدة أو التعاون يف التعاون الدويل يف املس

  الوقت املناسب، مبا يشمل، عند االقتضاء، طلبات احلصول على األدلة اإللكترونية.
واجلرمية تعميم موضــــــوع األدلة اإللكترونية يف األدوات  املخدِّرات وواصـــــــل مكتب  -٣٣

يف املسائل اجلنائية متشيا مع توصية الفريق العامل  القائمة واجلاري إعدادها بشأن التعاون الدويل
، اليت أيدها املؤمتر يف ٢٠١٥املعين بالتعاون الدويل يف اجتماعه املعقود يف تشـــرين األول/أكتوبر 

  .٨/١القرار 
ود يف تشــــــرين ، يف اجتماعه الثامن املعقاملعين بالتعاون الدويل الفريق العامل اســــــتعرضو  -٣٤

والدروس املســـتفادة يف  القائمةالتطورات واملمارســـات اجليِّدة والتحديات ، ٢٠١٧األول/أكتوبر 
، مع التركيز بوجٍه خاصٍّ على املســائل العملية اآلنفة بشــأن األدلة اإللكترونيةجمال التعاون الدويل 

صلة بالذكر. وناقش الفريق العامل أيضًا   دجهو، مبا يف ذلك والتدريباملساعدة التقنية املسائل املت
ــــــتخدام  ات والتحريات املتعلقةاألمانة يف إعداد وتنفيذ دوراٍت لتدريب املدربني على التحقيق باس

  املشفَّرة. العمالت

على النحو املطلوب ، اليت مل تعدل تشــــريعاهتا الدول األطراف أيضــــًاودعا الفريق العامل   -٣٥
لقبول األدلة يف املحاكم وشروط عد واضحة اقوبعد، إىل أن تنظر يف تعديل تشريعاهتا حبيث حتدد 

ــــــاليب التحري اخلاصــــــة مل وتطبيقها يف حاالت احلصــــــول على أدلة إثباتية راعاهتا اللجوء إىل أس
املســـاعدة القانونية القائمة بشـــأن تبادل وأن ُتنقِّح، عند االقتضـــاء، إجراءاهتا ، إلكترونية يف اخلارج
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لكترونية وأســــاليب التعامل مع تلك األدلة؛ من أجل مواءمتها مع طلبات احلصــــول على األدلة اإل
  وأن تبين أو تعزز شبكات فعَّالة لتبادل املعلومات بغرض احلصول على األدلة اإللكترونية.

شة وجوانب الدعم التنظيمي والفين الالزمة  الوثائق واجلرمية املخدِّرات ر مكتبفَّوو  -٣٦ للمناق
شأن تدابري العدالة اجلنائية مل ضيعية ب شكاهلااملوا سيربانية جبميع أ والتصدي هلا، بوسائل  نع اجلرمية ال

أثناء  ٢٠١٨أيار/مايو  ١٥تعزيز التعاون على الصــــــعيدين الوطين والدويل، اليت عقدت يف منها 
 ،دليل املناقشــة املواضــيعيةقد أشــار الدورة الســابعة والعشــرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. و

ميثل حتديا متزايدا  بات التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية الســـــيربانيةأنَّ ىل إ، املكتبالذي أعده 
ألدلة إنفاذ القانون، وبالنظر للطبيعة املتقلبة اليت تتســـــم هبا اأجهزة اجلنائية وأمام ســـــلطات العدالة 

ذلك حفظ الوقت املناســـب، مبا يف ذلك التحدي يتطلب اختاذ التدابري الالزمة يف  لكترونية، فإنَّاإل
ات متخصــصــة ، وإمكانية طلب اختاذ إجراءواحلصــول عليها منهم مقدمي اخلدماتلدى البيانات 

يف أحيان كثرية مبا  االســـــتجابةيف هذا الصـــــدد تأخر من التحديات القائمة . وللتحقيق يف اجلرائم
من الوجود األدلة اإللكترونية الرئيسية  حمو اجلناة من ميكِّنقد مبا فترة االحتفاظ بالبيانات ويتجاوز 

املتلقية ومدى قدرة السلطات ؛ اتاملتلقية للطلب لدى السلطات ؛ واالفتقار إىل االلتزام واملرونةمتاما
تقدم األدلة يف شــكل ميكن اســتخدامه يف اإلجراءات اجلنائية؛ واختالف تعاريف أن  ات علىللطلب

  . اجلرائم اجلنائية يف الدول املتعاونة
ضًاونظرت جلنة منع اجلرمية   -٣٧ سبل املمكنة لتيسري التعاون الدويل فيما يتعلق باجلرمية  أي يف ال

السيربانية، مثل تعجيل عمليات تبادل املساعدة القانونية، وذلك، على سبيل املثال، بواسطة التمييز 
ضمن السلطات املركزية؛ بني أنواع البيانات املطلوبة؛ وإنشاء وحدات منفصلة للجرمية السيربانية 
واســتعراضــها من حيث  ورصــد املمارســات العملية يف املســائل املتعلقة باملســاعدة القانونية املتبادلة

قدرة على التجاوب  ها ، وذلك والكفاءةال بمن خالل مجلة أمور من فاظ  إحصـــــــاءات عن االحت
اإلكثار من اســتخدام ســبل التعاون ولكترونية؛ اإلدلة املتعلقة باألطلبات املســاعدة القانونية املتبادلة 

ســاليب املتبعة يف تبادل املســاعدة القانونية ُبغية كتدابري مفيدة تكمل األاملباشــر بني أجهزة الشــرطة 
ضمان االستجابة يف الوقت املناسب لطلبات املساعدة العاجلة؛ وتركيز التدريب وتكثيفه من أجل 

ن املباشـــر بني أجهزة الشـــرطة وغريه من أشـــكال التعاون تعزيز املســـاعدة القانونية املتبادلة والتعاو
بني الدويل بشــــــأن اجلرمية الســــــيربانية واألدلة اإللكترونية؛ وتشــــــجيع تبادل املعلومات واخلربات 

الالزمة )؛ وختصـــــيص املوارد ٢٤/٧(على مدار الســـــاعة شـــــبكات جهات االتصـــــال اليت تعمل 
عدة القانونية املتبادلة، وتعزيز التنســــيق بينها وبني تنفيذ طلبات املســــابلســــلطات الوطنية املكلفة ل

  السلطات املركزية لغرض االستجابة يف الوقت املناسب.
دعم العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين بإجراء  رات واجلرميةدِّمكتب املخوواصــــــل   -٣٨

وتدابري التصــدي هلا من جانب الدول األعضــاء واملجتمع  دراســة شــاملة ملشــكلة اجلرمية الســيربانية
الدويل والقطاع اخلاص؛ وميثل هذا الفريق املنرب الوحيد داخل منظومة األمم املتحدة الذي يركز 

اإلجراءات القانونية وغريها من تدابري على تبادل املعلومات بغية دراســــــة اخليارات املتاحة لتعزيز 
تدابري إجراءات وواقتراح لســـــيربانية على الصـــــعيدين الوطين والدويل التصـــــدي القائمة للجرائم ا

خدمات لالجتماع الرابع الذي عقده فريق اخلرباء يف  واجلرمية املخدِّرات مكتبجديدة. وقدم 
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الذي اعتمد فيه الفريق خطة العمل اليت اقترحها و، ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥إىل  ٣فيينا يف الفترة من 
، وهي حتدد مواضـــيع عمل فريق اخلرباء واجلدول الزمين لتنفيذها ٢٠٢١ - ٢٠١٨رئيســـه للفترة 

موضـــوعي "التشـــريعات واألطر"  أيضـــًاخالل تلك الفترة. ودرس فريق اخلرباء يف اجتماعه الرابع 
. ووفقًا خلطة ء يف موضـــــوع "التعاون الدويل" يف اجتماع الحقو"التجرمي". وســـــينظر فريق اخلربا

، ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨تماعات األعوام يف اج ،عتمدة، ســوف يقوم املقرِّرعمل فريق اخلرباء امل
، اليت ينبغي أن تكون دقيقة املقترحة بإعداد قوائم باالستنتاجات األولية للدول األعضاء وتوصياهتا

سيربانيةتدابري التصدي العملية وتركِّز على تعزيز  شأن للجرمية ال ستعني املقرر يف هذا ال ، وسوف ي
اليت ســـــتدور يف  إىل املناقشـــــات واملداوالتويســـــتند يف عمله  املكتبدات الالزمة من باملســـــاع

تلك القوائم يف التقارير املوجزة عن كذلك على إدراج  العمل املعتمدةتنص خطة . واالجتماعات
اجتماعات فريق اخلرباء، باعتبارها جتميعا لالقتراحات املقدمة من الدول األعضاء، وذلك من أجل 

  .٢٠٢١يف موعد أقصاه االجتماع التقييمي الذي سيعقد يف  مناقشتهاة مواصل
واجلرمية، باالشتراك مع املديرية التنفيذية ملكافحة  املخدِّرات وباإلضافة إىل ذلك، قام مكتب  -٣٩

اإلرهاب وبالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعني العامني، بتنظيم اجتماعني لفريق اخلرباء يف فيينا يومي 
. وكان اهلدف من االجتماعني إرســــاء ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦و ٥شــــباط/فرباير ويومي  ١٣و ١٢

ملي للســــلطات املركزية ووكالء النيابة واملحققني من أجل تســــهيل األســــاس الالزم إلعداد دليل ع
احلصــول على أدلة اإلثبات اإللكترونية من الواليات القضــائية األجنبية يف ســياق التحقيقات املتعلقة 
مبكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظَّمة عرب احلدود. وأتاح االجتماعان للمشــــــاركني فرصــــــة لتبادل 

نني الداخلية واألدلة اإلرشــــــادية، وكذلك عرض مناذج حلاالت واقعية مت فيها املعلومات عن القوا
احلصــول على أدلة إلكترونية من مقدمي خدمات االتصــاالت املوجودين يف واليات قضــائية أجنبية. 

  .٢٠١٨ومن املقرر أن تصدر الصيغة النهائية للدليل العملي يف أيلول/سبتمرب 
    

ل املعين بالتعاون الدويل: اجلدول الزمين وتنظيم الفريق العامنشاط دعم   -هاء  
    داوالتواضيعي للمطار املاإلاالجتماعات و

الذكرى الســنوية العاشــرة النعقاد باالحتفال مبناســبة رت األمانة، قبل عامني، أن تقدم، رَّق  -٤٠
إىل الفريق  دةســــناململحة عامة عن الواليات االجتماع األول للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، 

سري تعزيز تنفيذ عمال اليت أجنزها والعامل واأل التوصيات والتعقيبات اليت قدَّمها إىل املؤمتر هبدف تي
  )٥(.، مبزيد من الكفاءةاليت تنظِّم التعاون الدويل ،أحكام االتفاقية

املؤمتر أكد وبعد مرور عشــــر ســــنوات على إنشــــاء الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل،   -٤١
الذي كان قد ، ٢٠٠٦تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٨ ، املؤرخ٣/٢مقرره ، ٨/١ جمددا، يف القرار

تا من عناصــــــراعترب فيه ا  مكتب، وطلب إىل هلفريق العامل املعين بالتعاون الدويل عنصــــــرا ثاب
ـــــتخدام املوارد املوجودة على أن  واجلرمية املخدِّرات يف جدولة وجه ممكن أفضـــــل حيرص على اس

__________ 
  )٥(  CTOC/COP/WG.3/2016/2. 
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وغري ذلك من  التنسيق مع االجتماعات الدولية األخرى يشمل اجتماعات الفريق العامل املقبلة، مبا
  .األساليب الالزمة

ماد القرار   -٤٢ بت اعت بالتقرير اليت أعق لة  قد وتنظيم ، ٨/١وخالل الفترة املشــــــمو جرى ع
على حنو  باملســــــاعدة التقنيةلفريق العامل املعين بالتعاون الدويل والفريق العامل املعين ااجتماعات 

ـــأن متعاقب ـــة املتبعة يف هذا الش ـــرين وفقا للممارس . وقد ُعقدت هذه االجتماعات املتعاقبة يف تش
، ومشلت عقد جلســـات مشـــتركة ملناقشـــة بند جدول ٢٠١٨ويف أيار/مايو  ٢٠١٧األول/أكتوبر 

. ٨/٢، وفقا لقرار املؤمتر نظَّمةاجلرمية امل بإعداد اســــتبيان الســــتعراض تنفيذ اتفاقيةتعلق األعمال امل
وفر الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل منصة للمناقشات اليت تناولت مشروع االستبيان  ،وبالتايل

ستعراض تنفيذ اتفاقية ستخدم كأداة جلمع املعلومات يف إطار آلية ا سي ، مبا يف اجلرمية املنظَّمة الذي 
  اآلن الدول األطراف.  ذي تنظر فيهالدويل، وال ذلك تنفيذ أحكامها املتعلقة بالتعاون

احلكومية واالجتماعات باإلضـــافة إىل ذلك، واصـــل الفريق العامل التنســـيق مع العمليات   -٤٣
، مناقشة حول ٢٠١٢. وقد دارت يف هذا السياق، منذ عام وفقا للممارسة املتبعة الدولية األخرى

مل امل عا نة بني الفريق ال تآزر املمك نب ال ية جوا عات اخلرباء احلكوم ما لدويل واجت عاون ا بالت عين 
الدولية لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد. وأشــــار متكلمون يف 

تنســــــيق بعض أعمــال الفريق وتلــك أنَّ إىل  ،٢٠١٢يف عــام  ،االجتمــاع الرابع للفريق العــامــل
 اجلانبني بنيإىل القواســــــم املشــــــتركة املناقشــــــة تطرقت  كما. االجتماعات ميكن أن يعود بفوائد

ـــــتوياتو ـــــائلالتمثيل فيهما،  مس ـــــلطات  وقياماملتقاطعة الكثرية املنبثقة عن االتفاقيتني،  واملس الس
  التعاون الدويل مبوجب كلتا االتفاقيتني.طلبات املركزية يف العديد من الدول مبعاجلة 

بقاعدة التعاقب يف عقد اجتماعات الفريق واخلرباء يف وعلى تلك اخللفية، اســــــتمر العمل   -٤٤
. ويف مناســــــبات أخرى، خالل الفترة املشــــــمولة بالتقرير، فصــــــلت بني ٢٠١٤و ٢٠١٢ي عام

اجتماعات الفريق واخلرباء بضــعة أيام فقط. وحرصــت األمانة، يف مجيع تلك احلاالت، على إعداد 
ياق املناقشـــــات اليت دارت يف اجتماعات الفريق حتديثات متبادلة والتعريف بالنقاط البارزة يف ســـــ

  واخلرباء من أجل حتسني التنسيق وتبادل املعلومات بينهما.
الفريق أوصى، بعد أن أمت عشر  نَّفإ الفريق العامل، نشاطوفيما يتعلق باإلطار املواضيعي ل  -٤٥

ـــنوات من العمل، أثناء ، بأن ينظر املؤمتر يف ٢٠١٦يف تشـــرين األول/أكتوبر ، اجتماعه الســـابع س
ية بغرض تيســري إقامة دائمة ومناقشــات مواضــيع ًابنودتتضــمن وضــع خطة عمل متعددة الســنوات 

 )٦(وشــــــامل بشــــــأن مجيع اجلوانب املتعلقة بتنفيذ أحكام التعاون الدويل من االتفاقية. حوار منظَّم
ما ميكن تناوله توصيات إىل املؤمتر بشأن قدم الفريق  ،٢٠١٦السابع، يف عام  ومنذ ذلك االجتماع
على النحو الوارد يف التقارير االجتماعات املقبلة،  خالل ملناقشــات املواضــيعيةمن مســائل يف إطار ا
يف إطار التحضري الجتماعات  أعدت األمانة، إىل تلك التوصيات، واستنادًا )٧(.اخلاصة باجتماعاته

__________ 
  )٦(  CTOC/COP/WG.3/2016/2 (ب). ٤٣، الفقرة 
-CTOC/COP/WG.2/2017/4، والوثيقة ٣، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2016/4انظر الوثيقة   )٧(  

CTOC/COP/WG.3/2017/4 ٣٩، الفقرة. 
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وســـع حىت ينظر فيها املكتب املالفريق العامل، مقترحات بشـــأن مواضـــيع املناقشـــات املوضـــوعية 
  .للمؤمتر ويقرها الحقا

النقاش تركز طائفة واســـعة من مواضـــيع غطت أعمال الفريق العامل  نَّيتضـــح مما تقدم أو  -٤٦
املمارســـات اجليدة إلجراء املشـــاورات من ، بدءا نيتســـليم املطلوباجلوانب العملية إلجراءات على 

ة إىل التحضـري وتتبع القضـايا والتدريب واملشـاركمبا يشـمل أعمال الثنائية بني السـلطات املركزية، 
سليم (جانب  شاور وتبادل املعلومات يف خمتلف مراحل عملية الت  ١٠الفقرة مع مراعاة عمليات الت

وعالوة على التســليم. تعترض التعجيل بإجراءات لتحديات اليت اانتهاء ب)، وأيضــًا ٨/١من القرار 
الفرصــــــة  ،٢٠١٧يف تشــــــرين األول/أكتوبر ، اجتماعه الثامن أثناء ذلك، أتيحت للفريق العامل،

نقل اإلجراءات اجلنائية بصفته شكال منفصال من أشكال التعاون الدويل للنظر ألول مرة يف مسألة 
اجلرمية  من اتفاقية ٢١ املســـامهة يف حتســـني فهم متطلبات تنفيذ املادة يف املســـائل اجلنائية، وبالتايل

ليت اىل توســـــيع نطاق واليته األصـــــلية، . وقد أدى نظر الفريق العامل يف هذه املواضـــــيع إاملنظَّمة
وهي أن يعقد الفريق العامل مناقشــــات موضــــوعية حول املســــائل  ،٢/٢حددها املؤمتر يف مقرره 

ـــليم املطلوبنيالعملية اخلاصـــة ب غرض املصـــادرة. واملســـاعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ل تس
 احلصــــــول على األدلةاملتعلقة ب، واصــــــل الفريق العامل النظر يف التطورات باإلضــــــافة إىل ذلك

، يف إطار شامل ووفقا فضال عن ذلك، تناول الفريق العاملو )٨(.وفقا ملمارساته املتبعة اإللكترونية
 املســــائل املتعلقة بدور الســــلطات املركزية ،٨/١وجهات الســــياســــاتية العامة الواردة يف القرار للت

  يف سياق التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.ووظائفها وكيفية تعزيز تلك السلطات 
الفنية املذكورة املواضـــــيع الفريق العامل أســـــاليب منهجية خمتلفة يف مناقشـــــة مجيع يتبع و  -٤٧

وقد درجت األمانة على إعداد وثائق تداولية تلخص فيها املحتوى املوضــــوعي للمواضــــيع أعاله. 
ش ضاء،  )٩(،ةقيد املناق صلة (ويعرض ممثلون لألمانة، عند االقت ضيع ذات  سا بأحدث موا سا تتعلق أ

تدريب األخرى) من خالل  واملعلومات عن األدوات املســــــتخدمة أ  إيضـــــــاحية عروضمواد ال
اء حتددهم مســــبقا املجموعات اإلقليمية وُتخطر املكتب املوســــع للمؤمتر يتوىل خربخمصــــصــــة. و

، يف أيضــًاومما يثري املداوالت يف إطار بنود معينة من جدول األعمال. بأمسائهم، إدارة املناقشــات 
لمنظمات احلكومية اإلقليمية لممثلون ، العروض اإليضــــــاحية اليت يقدمها اجتماعات الفريق العامل

  الرؤى اإلقليمية واملمارسات اجليدة املتعلقة بالتعاون الدويل.للتعريف ب
ــــجَّع املؤمتر، يف القرار   -٤٨ ــــاركة واحلضــــور، ش ، الدول األطراف على ٨/١وفيما خيص املش

تيســــري املشــــاركة النشــــطة للســــلطات املركزية يف االجتماعات املناســــبة للمؤمتر وأفرقته العاملة، 
بالتعاون الدويل، من أجل التعريف باملمارســـــات اجليِّدة والدروس  ســـــيما الفريق العامل املعين وال

املســـتفادة يف جمال التعاون الدويل وتوثيق العالقات بني اخلرباء احلكوميني، وال ســـيما املمارســـني، 
أن يضــــــع جدوًال زمنيًّا لالجتماعات املقبلة للفريق العامل  واجلرمية املخدِّرات مكتبوطلب إىل 
  ن الدويل من أجل تيسري مشاركة السلطات املركزية.املعين بالتعاو

__________ 
  )٨(  CTOC/COP/WG.3/2015/4. 
 .CTOC/COP/WG.3/2018/5و CTOC/COP/WG.3/2018/2و CTOC/COP/WG.3/2017/2انظر الوثائق   )٩(  
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يف االجتماع الســـــابع للفريق العامل املعين  طرفًاوقد شـــــاركت اثنتان وســـــبعون دولة   -٤٩
ــــرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٩بالتعاون الدويل، الذي عقد يف الفترة من  . ومن بني ٢٠١٦تش

يف املائة من الدول  ٧٩اصــمها (بنســبة خرباء من عو طرفًادولة  ٥٧هؤالء املشــاركني، أوفدت 
اجتماع الفريق العامل  نَّما بأ دٍّاألطراف املشـــاركة)، وهي نســـبة مرتفعة ميكن تفســـريها إىل ح

الشــكل الوارد أدناه يظهر اخنفاضــا يف عدد ونســبة  نَّعقد بالتزامن مع دورة املؤمتر الثامنة. غري أ
حلضـــور اجتماعات الفريق العامل الالحقة.  الدول املشـــاركة اليت أوفدت خرباء من عواصـــمها

تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩ومن مث، شــــــاركت يف االجتماع الثامن للفريق العامل، من 
يف املائة  ٥٢دولة منها فقط أوفدت خرباء من عواصــمها ( ٤٤، ولكن طرفًادولة  ٨٥، ٢٠١٧

أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٨امل، من من الدول األطراف املشاركة). ويف االجتماع التاسع للفريق الع
 ٤٢دولة فقط مثلت خبرباء موفدين من عواصمها ( ٣١، منها طرفًادولة  ٧٢، شاركت ٢٠١٨

  يف املائة من الدول األطراف املشاركة).
    

  كلالش    
  عدد الدول األطراف املشاركة يف اجتماعات الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

    االستنتاجات والتوصيات  -ًاثالث  
باســـــتمرار إىل مســـــاعدة الدول األطراف يف تنفيذ  واجلرمية املخدِّرات مكتبســـــعى ي  -٥٠

ولوية على إعطاء األ أيضــــــًا، ويعمل اجلرمية املنظَّمة دويل من اتفاقيةاألحكام املتعلقة بالتعاون ال
هات املذكورة يف ، وال سيما التوجما حيدده املؤمتر يف هذا املجال من توجهات سياساتيةلترمجة 
  عملية.، إىل ممارسات ٨/١القرار 

٢٠١٨اجتماع عام  ٢٠١٧اجتماع عام  ٢٠١٦اجتماع عام 
  األطراف املشاركةجمموع الدول 

  الدول األطراف املشاركة خبرباء موفدين من عواصمها
  الدائمة بعثاهتاالدول األطراف املشاركة مبمثلني من 
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  ملواصلة التحسني، لعل املؤمتر يود القيام مبا يلي: وتوخيًا  -٥١
ممكن يف  دٍّعلى أن تتوســــع إىل أقصــــى ح تشــــجيع الدول األطرافأن يواصــــل   (أ)  

أطرها القانونية ومبا يتماشــــى مع  ٨/١من القرار  ٤، وفقا للفقرة اجلرمية املنظَّمة اتفاقيةاســــتخدام 
ــــــتخدام  واجلرمية دِّراتاملخ مكتب وتزويدالوطنية؛  االتفاقية مبعلومات عن احلاالت املحددة الس

كأســاس قانوين للتعاون الدويل، بغية توســيع نطاق املعلومات املتاحة بالفعل يف بوابة إدارة املعارف 
حلاالت تلك اوإعداد خالصـــة ل "بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية"املعروفة باســـم 

منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ،  عامًا ١٥ على مدارن املعارف املتراكمة بشــأن هذه املســألة تتضــم
  مع إمكانية حتديث تلك اخلالصات على حنو منتظم؛

أنشطة حبثية إلعداد سلسلة االضطالع ب واجلرمية املخدِّرات مكتبإىل أن يطلب   (ب) 
لتعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية مبوجب ســـائل متعلقة باممواضـــيع وتتناول من ورقات املناقشـــة 

 ملعين بالتعاون الدويل، وأن يدعو يف هذا الشــــــأناملؤمتر أو فريقه العامل اوفق ما حيدده االتفاقية، 
  موارد خارجة عن امليزانية دعما هلذا املسعى؛تقدمي الدول األطراف إىل 

لتسهيل عقد اجتماعات ثنائية و/أو متعددة األطراف على عملية  أن يبحث سبًال  (ج)  
حنو منتظم ملمثلي السلطات املركزية، مبا يشمل عقدها على هامش اجتماعات الفريق العامل املعين 

على وأن يشجع الدول ، ٨/١بالتعاون الدويل، ملناقشة املسائل ذات االهتمام املشترك، وفقا للقرار 
، وبنفس املنطلقات الفكرية الســياقنفس يف ، أيضــًاأن يبحث ، والغرض الالزم هلذا تقدمي التمويل

  عقد اجتماعات منتظمة ملمثلي شبكات التعاون القضائي اإلقليمية؛مسألة 
ستمرار مشاركة نسبة اليت تكفل  السبل والوسائل العمليةأن يدرس   (د)   من مرتفعة ا

يف االجتماعات ذات الصــلة اليت يعقدها  يف االتفاقية الســلطات املركزية للدول األطرافمســؤويل 
  .٨/١للقرار  املؤمتر وفريقه العامل املعين بالتعاون الدويل، وفقًا

 


