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  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 
        ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٦ و١٥فيينا، 

تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، املنعقد يف فيينا     
      ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٦ و١٥ يف

    مقدِّمة  -أوالً  
 عـرب الوطنيـة، يف   نظَّمـة تحدة ملكافحـة اجلرميـة امل  ر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم امل  قرَّ  -١

، أن يكون فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العـضوية املعـين بتـسليم اجملـرمني      ٣/٢ مقّرره
وأجـرى  . واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل عنصرا ثابتا من عناصـر مـؤمتر األطـراف             

دويل، الـذي أُنـشئ مبوجـب ذلـك املقـّرر، مناقـشات موضـوعية               فريق اخلرباء املعـين بالتعـاون الـ       
حــول املــسائل العمليــة اخلاصــة بتــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل  

 تـشرين   ١٨ و ١٦ و ١٥ يفوعقـد الفريـق العامـل اجتماعـه الرابـع يف فيينـا              . ألغراض املـصادرة  
  .٢٠١٢أكتوبر /األول

 عـرب الوطنيـة املتعلقـة       نظَّمةمكافحة اجلرائم امل  " ، املعنون ٥/٧يف قراره   وطلب املؤمتر     - ٢
إىل فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعـين باملـساعدة التقنيـة وإىل الفريـق              " باملمتلكات الثقافية 

العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل، يف مجلــة أمــور، أن يدرســا التوصــيات والنتــائج ذات الــصلة  
ريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية الذي أنشأته جلنـة منـع          املنبثقة عن ف  

 أجــرى عليــه ًءوبنــا. اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وأن ُيقــّدما توصــيات لكــي ينظــر فيهــا املــؤمتر
أكتـوبر  / تـشرين األول ١٨يـوم  مناقشة مشتركة بشأن املمتلكـات الثقافيـة   العامالن  الفريقان  
ملــشتركة عــن املناقــشة ااملنبثقــة التوصــيات ، الــوارد أدنــاه، تــضمن الفــصل الرابــعوي. ٢٠١٢

  .حول املمتلكات الثقافية
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    االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  
  :وضع الفريق العامل االستنتاجات والتوصيات التالية  -٣

ا أمهيتـه لشبكات اإلقليميـة ألعـضاء النيابـات العامـة والـسلطات املركزيـة               ل إنَّ  )أ(  
يف تسهيل التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                        

   عرب الوطنية؛نظَّمةامل
ج رُيــد بــأن ني أجهــزة الــشرطة املختلفــة، وأُوصــيد علــى أمهيــة التعــاون بــأُكِّــ  )ب(  

 الـدويل بنـدا حـول       للفريـق العامـل املعـين بالتعـاون       االجتمـاع اخلـامس     جدول أعمال   يف  املؤمتر  
  ؤويل النيابات العامة والقضاء؛التعاون بني أجهزة الشرطة املختلفة والتعاون بني الشرطة ومس

ــسيق الفعـّـ    )ج(   ال بــني وكــاالت التحقيــق وإنفــاذ القــانون علــى    ُنظــر يف قيمــة التن
إدراج بأن ينظر املـؤمتر يف      أُوصي  املستوى الوطين بغرض حتسني القدرة على التعاون الدويل، و        

  االجتماع اخلامس للفريق العامل؛جدول أعمال يف بند حول هذا املوضوع 
أخرى، مبـا فيهـا دور قـضاة االتـصال وأعـضاء النيابـات              مواضيع  ُنظر يف عدة      )د(  

العامة وامللحقني الـُشَرطيني يف البعثـات األجنبيـة يف تـسهيل التعـاون الـدويل، وأُوصـي مبواصـلة          
   هبم؛احلكوماتاستعانة 
د علـى أمهيـة إنـشاء       لتعاون الـدويل، أُكّـ    لعند مناقشة دور الشبكات اإلقليمية        )ـه(  

  بني الشبكات؛فيما نة قنوات اتصال مؤمَّ
الفريــق اجتماعــات دارت مناقــشات معّمقــة حــول أوجــه التــآزر املمكنــة بــني   )و(  
األمـم  يف اتفاقية   مؤمتر الدول األطراف    الذي أنشأه    اخلرباء املعين بالتعاون الدويل      فريقالعامل و 
  . دما يف هذا األمركافحة الفساد، ومل تتوافق اآلراء حول سبل املضي قُاملتحدة مل

    
    موجز املداوالت  -ثالثاً  
الذي  اخلرباء املعين بالتعاون الدويل ات فريق مع اجتماعاملمكنةأوجه التآزر   - ألف  

    حة الفساد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافاألطراف مؤمتر الدول أنشأه 
 مـن التنـسيق بـني عمـل         متكلمون أنه قد تكون هناك فائدة ُتجىن من وجود نوع         ذكر    -٤

بني والييت الفريقني العـاملني وكـذلك بـني مـستوى           أوجُه التشابه    تونوقش. الفريقني العاملني 
املركزيـة يف   السلطات  تناولُ  عن االتفاقيتني، و  واملسائلُ املتقاطعة الكثرية املنبثقة     التمثيل فيهما،   

  . االتفاقيتنيكلتا التعاون الدويل مبوجب لشؤون العديد من الدول 
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ــتكلمني إنَّ    -٥ ــال عــدة م ــل و     وق ــق العام ــني الفري ــشترك ب ــد اجتمــاع م ــق عق ــة فري اتفاقي
 مـن  فعاليـة التكلفـة ويـؤدي إىل املزيـد     الكفاءة و ق  سيحقّاملعين بالتعاون الدويل    مكافحة الفساد   

  .علوماتالتنسيق يف تقاسم امل
قلقهــم مــن طبيعــة التقريــر الــصادر عــن مثــل هــذا االجتمــاع  املــتكلمني أبــدى بعــض و  -٦

االجتمـاع املـشترك والفريـق      هـذا   كما أُثريت مسألة العالقة الـيت ميكـن أن تقـوم بـني              . املشترك
مـؤمتر الـدول   أنـشأه  العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات الذي          

ارتباطــاً وثيقــاً باجتماعــات فريــق طــراف يف اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، والــذي يــرتبط عملــه  األ
  .  ال باجتماعات الفريق العامل املعين بالتعاون التقيناخلرباء

ــساءل بعــض  و  -٧ ــدول األطــراف يف إحــدى      ت ــا لل ــيت ميكــن هب ــة ال ــتكلمني عــن الكيفي امل
 هـــذا نَّ كمـــا أ.ك يعقـــده الفريقـــاناالتفـــاقيتني دون األخـــرى أن تـــشارك يف اجتمـــاع مـــشتر 

مكافحـة  السلطة املركزية املعنيـة باتفاقيـة        نَّأصعوبة أخرى تتمثل يف     يسّبب  االجتماع املشترك   
  .نظَّمةاجلرمية املمكافحة املعنية باتفاقية ختتلف يف بعض البلدان عن السلطة املركزية الفساد 

عقـد  الـيت ستنـشأ عـن     واملاليـة   مليـة   عن قلقهم بشأن اآلثار الع    املتكلمني  أعرب بعض   و  -٨
  :  وقد أُثريت التساؤالت التالية.اجتماعات منسَّقة أو مشتركة للفريقني

  ؟ فريق اخلرباءماذا ستكون نتائج الدمج بني هذا الفريق العامل واجتماع   )أ(  
  ؟  بينهماما هي اآلثار املالية املترتبة على عقد اجتماعات مشتركة  )ب(  
  اجتماعات مشتركة أم متتابعة؟اخلرباء فريق لفريق العامل وهل سيعقد ا  )ج(  
مـن املتوقـع أن    الجتماعات املشتركة بالنظر إىل أنَّ يف ا سُتسيَّر األعمال   كيف    )د(  

تنفيـذ تلـك    آليـة اسـتعراض   الفـساد نتـائجَ  مكافحـة  اتفاقيـة  املنـشأ مبوجـب   اخلـرباء  ش فريـق    قينا
ــة علــى حنــو   ــة بالتعــاون الــدويل،  ن استعراضــا لألحيتــضّماالتفاقي  مــؤمتر  أنَّحــنييف كــام املعني
  أيَّةَ آليِة استعراضٍ بعد؟ مل يعتمد نظَّمةاجلرمية املمكافحة األطراف يف اتفاقية 

 أعـاله   )ب(و) أ(التـساؤلني   ففيما خيّص   .  اإليضاحات  عن األمانة عددا من    لٌم ممث قدَّو  -٩
يف الـدورة اخلامـسة ملـؤمتر الـدول األطـراف           أثنـاء   ذكَّر بأن فريق اخلرباء مكلّف بعقـد اجتمـاع          

 نَّحــني أيف علــى األقــل فيمــا بــني الــدورتني،  اتفاقيــة مكافحــة الفــساد وبعقــد اجتمــاع واحــد  
ــة       ــالتزامن مــع اجللــسات العامــة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقي الفريــق العامــل جيتمــع كــل عــامني ب

 ماليـة علـى     للفـريقني آثـار   شتركة  املـ الـسنوية   كون لالجتماعـات    توسـ . نظَّمـة مكافحة اجلرمية امل  
أما فيمـا   . بالنسبة للدول األعضاء  تتولّد عن تلك االجتماعات وفورات يف التكلفة        األمانة ولن   
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خيص التساؤل بشأن ما إذا كان الفريقان سـيعقدان اجتماعـات مـشتركة أم متعاقبـة فهـذا أمـر                    
  . يرجع أمر البّت فيه إىل مؤمتري األطراف

    
    يف عائدات اجلرمية املَُصاَدرة واقتسامها واستخدامها ف التصرُّ  - باء  

ــاد      -١٠ ــسة، وق ــرئيس رئاســة اجلل ــوىل ال ــان احملــاورانت ــد   التالي ــشة البن مــن جــدول   ٣مناق
  ).شيلي(وفيا أرانسيبيا خوأنطونيو سي) إكوادور(نو سانشيز ويلسون مري: األعمال

ــ الــيتوالتــشريعات الوطنيــة الــيت تــشوب ُنوقــشت الثغــرات   -١١ إدارة األصــول ال تــسمح ب
الئم، باإلضافة إىل مقترحات إلنشاء نظـم إلدارة األصـول ومـصادرهتا،            على النحو امل  املصادرة  

  .ا لقيمتها والتصرف السليم فيهامع ضمان عدم فقداهن
ف يف علـــى التـــصرُّ  األطـــرافع الـــدولَشـــجَّ، ٥/٨ هيف قـــرار، املـــؤمترأنَّ  واســـُتذِكر  -١٢

مكافحـة   مـن اتفاقيـة      ١٤درة أو املمتلكات املصادرة وفقا ألحكام املـادة         عائدات اجلرائم املصا  
عائــدات املــصادرة إىل الدولــة  ال  لــرّدمــع إيــالء االعتبــار علــى ســبيل األولويــة  ، نظَّمــةاجلرميــة امل

  . الطرف الطالبة بغرض تعويض ضحايا اجلرمية أو رد العائدات إىل أصحاهبا الشرعيني
. مــصادرة عائــدات اجلرميــة واســتخدامهااخلــربات املكتــسبة بــشأن  الفريــق العامــلوتبــادل   -١٣

ــتكلمني وعـــرض بعـــض  ــة يف مـــصادرة أصـــول  املـ ــادراهتم الوطنيـ ــرباهتم ومبـ ــا اجملـــرمني خـ وإدارهتـ
كمـا أُشـري إىل اقتـسام األصـول مـع دول أخـرى بعـد التعـاون النـاجح يف التحريـات                       . واستخدامها

 يــستند إىل ترتيبــات االقتــسامهــذا أنَّ املــتكلمني وأوضــح بعــض . ومــصادرة األصــولواملالحقــات 
ثــل متاالقتــسام  إمكانيــة نَّ حــني أشــار آخــرون إىل أ يفتفــاهم، الغــرض، مثــل مــذكرات ال خمصــصة 

إىل أفــضى ات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت مت مبقتــضاها التعــاون الــذي  بالفعــل جــزءا مــن اتفاقــ
عائدات الفـساد إىل     أعيدت فيها    ية على قضايا ناجحة   أيضا أمثلة عمل  وضرب متكلمون   . املصادرة
  . عندما كانت تلك القضايا تنطوي على جرائم ارُتكبت ضد اإلدارة العامة لتلك الدولالدول

    
دور الشبكات واملبادرات اإلقليمية يف التصدي : حماربة الشبكات بالشبكات  - جيم  

     عرب الوطنيةنظَّمةللجرمية امل
ــرئيس رئ   -١٤ ــاد  تــوىل ال ــسة، وق ــالوناحملــاوروناســة اجلل ــد   الت مــن جــدول   ٤ مناقــشة البن

ــا مــوران مارتينــ : األعمــال ــة،   ز، الــيت حتــّدـروزا آن ــشبكة القــضائية األوروبي ثت عــن أنــشطة ال
-ةاإليبرييــعني العــامني األمريكيــة للتعــاون القــضائي الــدويل، ورابطــة املــدّ  -ةاإليبرييــوالــشبكة 

ات واجلرميــة، خــدِّر ممثــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل ناســيو دي لوكــاس،غاألمريكيــة؛ وإي
 يف أمريكـا الوسـطى؛      نظَّمـة  عن شـبكة أعـضاء النيابـات العامـة املعنـيني باجلرميـة امل              حتّدثالذي  
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ث عــن ات واجلرميــة، الــذي حتــّدخــدِّرومــاورو ميديــسو، ممثــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
؛ وكـارين كرميـر، ممثلـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                الـساحل  القـضائية لبلـدان   اإلقليمية  املنابر  
  . عن املنابر اإلقليمية القضائية لبلدان جلنة احمليط اهلنديحتّدثت ات واجلرمية، اليت خدِّربامل
ُعرضت اخلصائص األساسية للـشبكات، مثـل الـشبكة القـضائية األوروبيـة والـشبكة               و  -١٥

؛ ومـا   األمريكيـة -ةاإليبرييـ عني العـامني    ي الدويل ورابطة املدّ   األمريكية للتعاون القضائ  -ةاإليبريي
ُيوجِّــه عمــل تلــك الــشبكات مــن مبــادئ تتمثّــل يف االبتعــاد عــن الطــابع الرمســي ويف التكامــل    

  .والتحّول األفقي واملرونة والتخّصص
كـــا  يف أمرينظَّمـــة شـــبكة أعـــضاء النيابـــات العامـــة املعنـــيني باجلرميـــة امل أُشـــري إىل أنَّو  -١٦

ات واجلرميـة يف أمريكـا      خـدِّر سها ويـدعمها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل           الوسطى، اليت أسّـ   
 ، املنـتمني إىل عـشرة     نظَّمةن من أعضاء النيابات العامة املتخصصني يف اجلرمية امل        الوسطى، تتكوّ 

رب  وهتــدف إىل حتــسني فاعليــة أعــضاء النيابــات العامــة وتعزيــز التحريــات املــشتركة عــ    ؛بلــدان
  . نظَّمةما خيص اجلرمية امليالوطنية ف

 لبلـدان الــساحل واهليئـة القــضائية اإلقليميـة للجنــة     اإلقليمـي القــضائي املنــرب وأُفيـد بـأنَّ    -١٧
 ومدغـشقر   )ريونيـون (فرنـسا   ووسيـشيل   املُشكَّلة من منـسقني مـن جـزر القمـر            (اهلندياحمليط  

التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين          فرع منع اإلرهاب    إشراف  حتت  قد تأسستا   ) وموريشيوس
حتـسني التعـاون مـن      علـى   ات واجلرمية بغرض تقوية قدرات املمارسني يف هـذه املنـاطق            خدِّربامل

  . أجل حماربة اإلرهاب وغريه من اجلرائم عرب الوطنية
فريقيـا  والسلطات املركزية يف منطقـة غـرب أ        شبكة أعضاء النيابات العامة      أنَّولوحظ    -١٨

غــرار شــبكة أعــضاء النيابــات العامــة املعنــيني   ، املزمــع إنــشاؤها، ســتكون علــى  قليميــةدون اإل
ــة  هــو  هــدفها األساســي   يف أمريكــا الوســطى، وأنَّ نظَّمــةباجلرميــة امل ــسهيل التعــاون يف منطق ت

  .قانونيةمتنّوعة تتفاوت فيها األعراف ال
ون الـدويل والتـصدي   ُدعيت الدول إىل تعزيز تطوير الشبكات من أجل حتـسني التعـا        و  -١٩

د على أمهية وجـود شـبكات قـضائية مرنـة وغـري رمسيـة         كما أُكِّ . نظَّمةبشكل أفضل للجرمية امل   
 العامـــل علـــى الـــشبكات القـــضائية األخـــرى يف الفريـــَقاملـــتكلمني وأطلـــع بعـــض . وتكامليـــة

  . مناطقهم، مثل مركز إنفاذ القانون جلنوب شرق أوروبا
بـــني أعـــضاء الـــشبكات، وأعطـــى فيمـــا  االتـــصاالت ُنوقـــشت أيـــضا مـــسألة تـــأمنيو  -٢٠

  . أمثلة على النظم املؤّمنةاملتكلمون 
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مناقـشة  بـإجراء   أُشري أيضا إىل أمهية الشبكات الُشَرطية غري الرمسية، واقُترح السماح           و  -٢١
  . قا حول هذا املوضوع يف االجتماع القادم للفريق العاملأكثر تعّم

    
 واخلربات يف استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تبادل أفضل املمارسات  - دال  

 ١٦ عرب الوطنية ألغراض التعاون الدويل، مع مراعاة املادتني نظَّمةاجلرمية امل
، ومع اإلشارة بصفة خاصة إىل التداول بالفيديو، واملعلومات املصرفية، ١٨و

    ٢١والتحريات السرية وعمليات التسليم املراقَب، واملادة 
    )١٦املادة (يم اجملرمني تسل    

 اخلربات املتعلقة بالتعامل مع قضايا تـسليم اجملـرمني اسـتنادا إىل االتفاقـات      املتكلمونناقش    -٢٢
الثنائيــة أو االتفاقيــات اإلقليميــة، والتحــديات الــيت تنــشأ عــن اخــتالف الــنظم القانونيــة وإجــراءات   

  . ص التخّصالتقنية الشديدةن التسليم، وكون تسليم اجملرمني يبقى ضمن جماالت القانو
علــى صــعيد املمارســة، علــى  الــدول كــثرياً مــا تعتمــد،   أنَّاملــتكلمني أوضــح بعــض و  -٢٣

اتفاقيــة األمــم املتحــدة   إالّ أنَّاالتفاقيــات اإلقليميــة كأســاس قــانوين لطلبــات تــسليم اجملــرمني،   
 لتــسليم اجملــرمني يف احلــاالت الــيت تتــضمن متينــا تبقــى أساســا قانونيــا نظَّمــةملكافحــة اجلرميــة امل

. دوا علـى أمهيـة مواصـلة تعزيـز اسـتخدامها يف طلبـات التـسليم          وأكّـ  ؛ عرب وطنيـة   منظَّمةجرمية  
 لتطبيـق هـذه     الدول األطراف هبدف حتسني فهمهـا      وأُكد أيضا على أمهية استمرار املناقشة بني      

  .ص ممارسات التسليمنونية فيما خيالختالفات بني النظم القالاالتفاقية و
    

    )١٨ من املادة ١٨الفقرة (لفيديو التداول با    
 إىل جتارهبم يف استخدام التداول بالفيديو يف إطـار التعـاون الـدويل              املتكلمنيأشار بعض     -٢٤

؛ وسلّطوا  أطر التعاون اإلقليمية أو غريها من أحكام املعاهدات        وأاستنادا إىل التشريعات الوطنية     
  . املساعدة القانونية املتبادلةسياق اعلية استخدام التداول بالفيديو يف ف على الضوَء
 االســتفادة مــن التــداول بالفيــديو ال تقتــصر فقــط علــى إىل أنَّاملــتكلمني أشــار بعــض و  -٢٥

 أو االســتماع إىل شــهادة الــشهود غــري القــادرين علــى احلــضور إىل مكــان جلــسةتقــدمي األدلــة 
 للخطـر إذا أدلـوا بـشهادهتم    ضـون محايـة الـشهود الـذين قـد يتعرّ    أيـضا  وإمنـا تـشمل    ،  االستماع

كمـا ذكـروا أنـه لكـي يـصبح التـداول بالفيـديو أداة مفيـدة يف            . مباشرة وعلى املـأل يف احملكمـة      
لوجـسيت  وتنـسيق علـى الـصعيد ال      التعاون الدويل، سـتحتاج بعـض الـدول األعـضاء إىل تعـاون              

  . مساعدة تقنيةوإىل داري اإلو
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    )١٨ من املادة ٨الفقرة (ومات املصرفية املعل    
شـهد تراجعـا مـع مـرور الـسنني بـسبب            املصرفية  سرية  ال مبدأ    أنَّ املتكلمنير بعض   ذكَ  -٢٦

  ومنـع متويلـها ومتويـل اإلرهـاب، وكـذلك بـسبب سـنّ              نظَّمـة احلاجة املُلّحة ملكافحـة اجلرميـة امل      
  . املعلومات إىل السلطات املعنيةم املصارف تقضي بأن ُتقدِّرقابية تشريعات وطنية وأطر 

ــشأن      -٢٧ ــتكلمني عــن آرائهــم ب ــوأعــرب بعــض امل د إجــراءات ونظــم احلــصول علــى   تعقّ
 أمهيـة مناقـشة وتطـوير       تكمـا أُثـري   . املعلومات املصرفية املوجودة يف بعض الواليـات القـضائية        

 حتـسني   وسائل التعاون مع املصارف وتـشجيع املزيـد مـن التعـاون مـع الـدول األخـرى بغـرض                   
  .وسائل تبادل املعلومات املالية اليت حتتفظ هبا املصارف وغريها من املؤسسات املالية

    
    ) ٢٠املادة (أساليب التحري اخلاصة     

التـسليم  عمليـات  التحريـات الـسرية و    إجراء  ربات دوهلم يف    املتكلمني خب عدد من   ذكَّر    -٢٨
صة بغـرض كـشف   قات ثنائيـة أو ترتيبـات خمصّـ   املراقَب يف إطار التعاون الدويل استنادا إىل اتفا  

باالجتــار مــا يتعلّــق ، مبــا يف ذلــك  املتــصلة هبــا، واآلليــات والعمليــاتنظَّمــةشــبكات اجلرميــة امل
  .من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظَّمةالبطاقات االئتمانية باستخدام حتيال الات واخدِّربامل
التحريــات إجــراء حتــديات يف تواجــه يــة  ســلطاهتم الوطننَّأاملــتكلمني أوضــح بعــض و  -٢٩

وتـشمل األسـباب املـشتركة هلـذه     . التسليم املراقَب يف أقاليم الـدول األخـرى  عمليات السرية و 
ــاين التحــديات  ــوانني وتب ــوائح الق ــّوع اخلاصــة باســتخدام هــذه األســاليب، و  الل ــاذ نظــم تن إنف

ضــرب كمــا . نظَّمــةلجرميــة املاملختلفــة لاجلوانــب د الوكــاالت الــيت تتعامــل مــع  وتعــّد،القــانون
 أمثلــة علــى التحــديات الــيت تواجــه التعــاون فيمــا خيــص التحريــات، مبــا يف ذلــك يف   متكلمــون

جـزء مـن   يتعّين إخـضاع  احلاالت اليت تتم فيها التحريات بالتزامن يف أكثر من دولة، أو عندما       
  .اليت جترى يف إحدى الدول لإلشراف القضائيالتحريات 

 يف تسهيل اإلجـراء الـسلس للتحريـات الـسرية           ضروري التعاون الدويل     أنَّ د على أُكِّو  -٣٠
والتعــاون بــني التــآزر  هــذه العمليــات كــثريا مــا تتطلــب نَّإالتــسليم املراقَــب، حيــث عمليــات و

  . إنفاذ القانون يف بلدان خمتلفةوكاالت
ر خاصــة يف اســتخدام أســاليب حتــوأملــح بعــض املــتكلمني أيــضا إىل اخلــربات املكتــسبة   -٣١

نترنـت  إلاالتـصاالت اهلاتفيـة وعـرب ا     اعتـراض    عـرب الوطنيـة مثـل        نظَّمـة أخرى ملكافحة اجلرمية امل   
  . باإلضافة إىل املراقبة السرية
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 املـساعدة التقنيـة يف جمـال أسـاليب       نَّإعلى أمهية التعاون وقـالوا      املتكلمني  د بعض   أكَّو  -٣٢
 اجلماعــات رة أمــر ضــروري بــالنظر إىل أنَّالتحــري املتخصــصة باســتخدام التكنولوجيــا املتطــو

ــة تــستخدم اإلنترنــت و  ــا املتطــّوأســاليب اإلجرامي يف ارتكــاب اجلــرائم األخــرى رة التكنولوجي
  .  عرب الوطنيةنظَّمةامل

، باإلضـافة  واملتلقية للطلـب  أُشري أيضا إىل أمهية املشاورات الثنائية بني البلدان الطالبة          و  -٣٣
  . ع املنظمات احلكومية اإلقليمية لتعزيز فاعلية التعاون يف جمال التحريإىل التنسيق والتعاون م

    
    )٢١املادة ( اإلجراءات اجلنائية نقل    

 إىل خـربات دوهلـم يف نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة إىل سـلطة خمتـصة                  مـتكلمني أشار عدة     -٣٤
  .ية أو على أساس كل حالة على حدةاستنادا إىل ترتيبات إقليمأخرى 
التحديات اليت يواجهها نقل القضايا إىل واليـات قـضائية          بعض  أيضا  ر متكلمون   وذك  -٣٥

وجـود  عنـد   أخرى، مبـا يف ذلـك يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا الـشخص مـزدوج اجلنـسية، أو                       
خالف حول قبول األدلة اليت ُجمعت باخلارج يف حمكمـة وطنيـة، والـصعوبات الـيت تنـشأ عـن          

أساسـا  ُترسـي    ٢١مـا إذا كانـت املـادة        تساؤل بشأن    كما أُثري    .االختالفات يف النظم القانونية   
  . نقل اإلجراءات اجلنائيةلقانونيا كافيا 

 عـرب الوطنيـة عـادة مـا تـشمل عـدة             نظَّمـة  اجلرميـة امل   نَّأنه مبـا أ   وأوضح بعض املتكلمني      -٣٦
بالنــسبة ا عــامال رئيــسيمــشتبه هبــم يعملــون أو يقيمــون يف بلــدان خمتلفــة، ُتعتــرب مــسألة املــوارد  

وأُشـري إىل   . للدول عنـد حتديـد مـا إذا كانـت سـتنقل اإلجـراءات اجلنائيـة أو تقبـل نقلـها إليهـا                      
املـشتبه هبـم اسـتنادا      تقتضي فيها فعاليـة العمـل أن تـستهدف كـل دولـة              إمكانية وجود حاالت    

، تتقاسـم الـدول املعلومـات واألدلـة    وإىل وجـوب أن   هم أو الضحايا يف إقليمها؛    إىل وجودهم   
  . مثلما يكون ضروريا، ملقاضاة األفراد داخل الواليات القضائية التابعني هلا

    
    نتيجة املناقشة املشتركة حول املمتلكات الثقافية   -رابعاً  

 / تـشرين األول   ١٨الـيت جـرت يف      خالل املناقشة املـشتركة حـول املمتلكـات الثقافيـة             -٣٧
عاون الـدويل وفريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل           الفريق العامل املعين بالت   ، أصدر   ٢٠١٢أكتوبر  

  : التوصيات التاليةاملعين باملساعدة التقنية 
 ١٨ مـن املـادة      ١٣الـسلطات املركزيـة املـشار إليهـا يف الفقـرة            يف ظلّ مراعاة      )أ(  

الـدول  يـدعو الفريقـان العـامالن        عرب الوطنية،    نظَّمةمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل      
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لتـسهيل التعـاون الـدويل يف تطبيـق         بـذلك   ن بعـد نقـاط االتـصال إىل القيـام           ألعضاء اليت مل تعيّ   ا
وبغـرض  املمتلكـات الثقافيـة ومكافحتـه،    ب بغـرض منـع االجتـار    نظَّمـة اتفاقية مكافحـة اجلرميـة امل     

   باملعلومات ذات الصلة؛ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين باملموافاة 
 من اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة        ٣١ من املادة    ٥الفقرة  لّ مراعاة ما جاء يف      يف ظ   )ب(  

 أن ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل يطلــب الفريقــان العــامالن إىل ، نظَّمــةامل
عاونـة الـدول األعـضاء يف التوعيـة مبـسألة           مب، بالتنسيق مع املنظمـات الدوليـة ذات الـصلة،           يقوم

 سـبل  ، بعـّدة  علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل       املتعلقة هبا   لكات الثقافية واجلرائم    االجتار باملمت 
  أحداث مشاهبة؛من بينها تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية و

املنظمـات الدوليـة ذات     يـدعوان   الدول األعضاء و  يطلب الفريقان العامالن إىل       )ج(  
ة، مثــل الــصالت بــني االجتــار يــكــات الثقافاملمتلباالجتــار إىل موافــاة املكتــب ببيانــات عــن الــصلة 

الـضالعة يف   عرب الوطنيـة، وتقـديرات لألمـوال غـري املـشروعة           نظَّمةاملمتلكات الثقافية واجلرمية امل   ب
  ؛والتحديات اليت تواجههاتلك األنشطة ، واملمارسات اجليدة يف مكافحة ومنع هذا االجتار

ات واجلرميـة  خـدِّر ملتحدة املعـين بامل مكتب األمم ايطلب الفريقان العامالن إىل    )د(  
مـن الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة،            املـشار إليهـا آنفـاً       املعلومـات   يلتمس  أن  
  كال الفريقني؛إىل يف هذا الصدد تقريرا ويقّدم يها، ل البيانات عند تلقّحيلّأن و

ات واجلرميـة  خـدِّر املمكتب األمم املتحدة املعـين ب يطلب الفريقان العامالن إىل    )هـ(  
ز علــى منــع االجتــار  مــع معلومــات حــول نقــاط االتــصال يف الــدول األعــضاء الــيت تركّــ    أن جي

  ؛يف دليل السلطات الوطنية املختصةوأن يدرجها ة ومكافحته، ياملمتلكات الثقافب
يف إبـرام اتفاقـات ثنائيـة       أن تنظر    األعضاء على    الدولَحيثّ الفريقان العامالن      )و(  
ــع ا ــه،   بالجتــار ملن ــة ومكافحت ــضاء،   املمتلكــات الثقافي ــك، حــسب االقت ــةً يف ذل ــدة مراعي املعاه

  . يف شكل ممتلكات منقولةالنموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث
  الـدول األطـراف  العامـل مـؤمترَ  يوصي الفريُق  من جدول األعمال،  ٧لبند  فيما خيّص ا    -٣٨

  :بأن ينظر فيما يلي
أن يواصــل ات واجلرميــة خــدِّرمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل أن يطلــب إىل   )أ(  

ويف . املمتلكـات الثقافيـة   ب ملكافحـة االّتجـار      نظَّمـة اجلرميـة امل  مكافحـة   الترويج الستخدم اتفاقية    
الطلــب، املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تطبيــق بنــاًء علــى هــذا الــصدد، ميكــن للمكتــب أن ُيقــدِّم، 

 علـى االّتجـار باملمتلكـات    نظَّمـة اجلرميـة امل مكافحـة  اون الـدويل الـواردة يف اتفاقيـة    أحكـام التعـ  
  ؛الثقافية بصفة خاصة
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فيمـا  مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة       الدول األطـراف علـى تنفيـذ اتفاقيـة          أن يشجِّع     )ب(  
  . املمتلكات الثقافة، مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بالتعاون الدويلب االجتار خيّص

    
    تنظيم االجتماع  -خامساً  

    افتتاح االجتماع ومدته  - ألف  
. ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٨ و١٦و ١٥ يف للفريــق العامــل الرابــع ُعقــد االجتمــاع  -٣٩

وألقـى ممثلـو   كلمة افتتاحيـة  ألقى رئيس الفريق العامل  و. وُعقدت خالل تلك األيام مخس جلسات     
 وقــد اشــترك يف رئاســة  )١(.عمــالاأل مــن جــدول ٥و ٣ و٢األمانــة بيانــات متهيديــة حــول البنــود   

العامــل املعــين اخلــرباء احلكــوميني فريــق أجراهــا املناقـشات املــشتركة حــول املمتلكــات الثقافيــة الــيت  
  .  الفريقني العاملنيرئيساباملساعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 

 ، الفلــبني، الواليــات املتحــدة األمريكيــة،نيــاروما: ممثلــو الــدول التاليــةكلمــات ألقــى و  -٤٠
 ، إكـوادور  ، الـصني  ، مـصر  ، األرجنـتني  ،الـسعودية اململكـة العربيـة     ،   بنمـا  ، فرنسا ، كندا ،شيلي

 ،النـــرويج ،االحتـــاد الروســـي ، فنلنـــدا، تركيـــا، ســـلوفاكيا، أوكرانيـــا، إندونيـــسيا،الـــسلفادور
 ،لنـدا  بو، سويـسرا ، هولنـدا ، اليابـان  ،)ميةاإلسـال -مجهوريـة ( إيـران    ، إيطاليا ، نيجرييا ،كولومبيا

  . إسرائيل، املغرب،أملانيا
  . االحتاد األورويبممثلُوألقى كلمةً   -٤١
الـشبكة  املراقب عن لشبكة القضائية األوروبية و كلمةً كلٌّ من املراقب عن ا     ألقى  كما    -٤٢

  .ألمريكية للتعاون القضائي الدويلا-ةاإليبريي
    

    التوثيق  - باء  
  .اليت ُعرضت على الفريق العاملالوثائق التقرير قائمة مرفق هذا   يفترد  -٤٣

───────────────── 
  )1(  CTOC/COP/WG.3/2012/1.  
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    ملرفق ا
  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل اليت ُعرضت على قائمة الوثائق     

  / تشرين األول١٨ و١٦ و١٥ يفيف اجتماعه املنعقد يف فيينا 
     ٢٠١٢أكتوبر 

   الوثيقةرمز
بند جدول 
  صفالعنوان أو الو  األعمال

CTOC/COP/WG.3/2012/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  )ب (١  

CTOC/COP/WG.3/2012/2 األمانة بشأن أفضل املمارسات من إعداد أساسيةورقة معلومات   ٥ و٤ 
 ألغراض نظَّمةواخلربات يف استخدام اتفاقية مكافحة اجلرمية امل

  التعاون الدويل ودور الشبكات اإلقليمية

CTOC/COP/WG.2/2012/3-

CTOC/COP/WG.3/2012/4 
 مكافحة اجلرمية تقرير األمانة عن تطبيق الدول األطراف اتفاقيةَ  ٧

   على اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية عرب الوطنيةنظَّمةامل

CTOC/COP/2012/9 ات خدِّرتقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  ٤
 األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية واجلرمية لترويج تنفيذ

   عرب الوطنيةنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 من االجتار باملمتلكاتتقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية  ٦ 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧ يف فيينا من الذي ُعقد الثقافية

UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات  ٦
نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤ يف فيينا من املعقود ،الثقافية
٢٠٠٩  

CTOC/COP/WG.3/2012/CRP.1   Background paper prepared by the Secretariat on possible synergies 

with the expert group on international cooperation, established by the 

Conference of the States Parties to the Convention against Corruption

  
  


