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  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٦ و١٥ فيينا،

  * من جدول األعمال املؤقت٥ و٤البندان 
  واملبادرات ور الشبكاتد: حماربة الشبكات بالشبكات

    عرب الوطنية جرمية املنظَّمةيف التصدي لل اإلقليمية
  اتفاقية مل املمارسات واخلربات يف استخداتبادل أفض

  ألغراض  عرب الوطنيةرمية املنظَّمةاجلفحة األمم املتحدة ملكا
  ومع اإلشارة ،١٨ و١٦التعاون الدويل، مع مراعاة املادتني 

   بالفيديو، واملعلومات املصرفية،بصفة خاصة إىل التداول
      ٢١ب، واملادة  السرية وعمليات التسليم املراقَوالتحريات

  ات يف استخدام اتفاقية األمم املتحدة أفضل املمارسات واخلرب    
  ن الدويل  عرب الوطنية ألغراض التعاورمية املنظَّمةاجلملكافحة 

      ودور الشبكات اإلقليمية
       من إعداد األمانةأساسيةورقة معلومات     

    مةمقدِّ  -أوالً  
رب الوطنيـة، يف   عـ رميـة املنظَّمـة  اجل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة       قرَّر  -١

ُيعــىن بالتعــاون ، أن ينــشئ فريقــاً عــامالً مفتــوح العــضوية مــن اخلــرباء احلكــوميني   ٢/٢مقــرَّره 
واملـساعدة  اجملرمني  لكي يعقد مناقشات مواضيعية حول املسائل العملية اخلاصة بتسليم          الدويل  
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 املــؤمتر، يف رَّرقــوعــالوة علــى ذلــك، . القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل ألغــراض املــصادرة 
. ، أن يكون الفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل عنـصرا ثابتـا مـن عناصـر املـؤمتر                    ٣/٢مقرَّره  

أكتـوبر   / تـشرين األول ١٢ و١١يـومي  :  ثالثـة اجتماعـات   حـىت اآلن  عقد الفريق العامـل   وقد  
 تــــــشرين ٢١ و٢٠، ويــــــومي ٢٠٠٨أكتــــــوبر / تــــــشرين األول١٠ إىل ٨، ومــــــن ٢٠٠٦
وأثناء تلك االجتماعات، ُعقدت مـشاورات بـني اخلـرباء حـول تـسليم              . ٢٠١٠وبر  أكت/األول
 واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، وقُـدِّمت توصـيات إىل             اجملرمني

  .املؤمتر حول تلك املسائل
لعامـل يف    ومـساعدة الفريـق ا     أساسـية وقد أعّدت األمانة هذه الورقة لتقدمي معلومـات           -٢

  .املناقشات اليت سيجريها حول بنود جدول األعمال ذات الصلة
    

    مسائل للمناقشة  -ثانياً  
  :لعلَّ الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يودُّ أن يتناول املسائل التالية  -٣

 مـن اتفاقيـة األمـم       ١٦دة حول تطبيق املادة     يِّتبادل األمثلة العملية واملمارسات اجل      •  
 عرب الوطنية على وجـه العمـوم، وخـصوصا بـشأن            رمية املنظَّمة اجلتحدة ملكافحة   امل

 املطلـوبني، وزمـن التـسليم وتكلفتـه، وكـذلك           رفض الدول تسليم رعاياها   مسألة  
  . جمال قانون التسليم وممارساتهبشأن بناء قدرات وخربات املمارسني يف

ول بالفيــديو، مبــا يف ذلــك  التــداأســلوب خلــربات واألمثلــة بــشأن اســتخدام  تبــادل ا  •  
السيناريوهات املختلفة اليت ُيستخدم فيها، واألحكـام التـشريعية الـيت تـوفِّر األسـاس               

. ذات الصلة الـيت تتـيح اسـتخدامه أو متنعـه          القضائية  القانوين الستخدامه، والسوابق    
يميـة   الترتيبات اإلقل أن تعرض الدول   أيضا   من احملبذ وباإلضافة إىل القوانني الوطنية،     

  . وأن تناقشهاذات الصلة واالتفاقيات اليت تنّص على استخدامه أو تروِّج له
 يف عمليـات تبادل اخلربات واألمثلة على املمارسات الفضلى بشأن استخدام االتفاقيـة      •  

  يـودُّ  الفريـق العامـل  ولعـلَّ .  تبادل املعلومات املصرفيةاملتبادلة بغرضاملساعدة القانونية   
بل عمليـة ميكـن هبـا لألمانـة أن تـساعد الـدول األطـراف علـى تطـوير                    يضا اقتـراح سـ    أ

  .رمية املنظَّمةاجلقدراهتا لتيسري تبادل املعلومات املصرفية من أجل مكافحة 
 مـن االتفاقيـة مـع       ٢٠قت فيها أحكام املادة     تبادل اخلربات بشأن احلاالت اليت طبّ       •  

ــدروس املــ    ــدمالحظــة النجاحــات والتحــديات وال ى اســتخدام أســاليب  ستفادة ل
  .التحّري اخلاصة
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ــات نقــل       •   ــات ومتطلب ــشأن إمكاني ــرؤى ب ــادل اخلــربات واملمارســات الفــضلى وال تب
  .٢١ وفقاً للمادةاإلجراءات والعقبات القانونية والعملية اليت حتول دون ذلك، 

 خطـر   حيثما تبدى ة   املنظمات اإلجرامي  القضايا املتعلقة بقادة  مناقشة إمكانيات نقل      •  
التدخل يف اإلجراءات اجلنائية ممـا قـد يـؤدي إىل حماكمـة غـري عادلـة، ويف احلـاالت                    

  .اليت قد تؤدي فيها احملاكمة إىل هتديد أمن الدولة أو تضع حياة الشهود يف خطر
وممارســـاهتا وســـبل تكوينـــها مناقـــشة مزايـــا شـــبكات وبـــرامج التعـــاون املختلفـــة   •  

 اإلرشـــادات والتوصــيات مـــن أجـــل  ميوتبـــادل اخلـــربات بــشأهنا وتقـــد وتنفيــذها  
  .األعمال املقبلة

    
رمية اجلتبادل أفضل املمارسات واخلربات يف استخدام اتفاقية مكافحة   -ثالثاً  

       ألغراض التعاون الدويلاملنظَّمة
    اجملرمني تسليم -  ١٦املادة   - ألف  

، ٢٠١٠أكتــوبر /نــاقش الفريــق العامــل، يف اجتماعــه الــذي ُعقــد يف تــشرين األول        -٤
ونوقــشت بتعّمــق .  مــن االتفاقيــة١٦ فيمــا يتعلــق بتطبيــق املــادة  احلاليــةاملمارســات واخلــربات 

  .اجملرمني كأساس قانوين لتسليم رمية املنظَّمةاجلاتفاقية مكافحة استخدام مسألة 
 رفـض الـدول تـسليم رعاياهـا       ع يف ذلـك االجتمـاع مـسألة         كما نوقشت بشكل موسَّـ      -٥

 صـعوبات بالنـسبة إىل عـدد مـن الـدول الطالبـة واملتلقيـة للطلبـات                  تـثري زال   اليت ما تـ    ،املطلوبني
ومناقـشة  متواصـال    تلك املسألة تستدعي حـوارا       نَّوقد اتضح من تلك املناقشات أ     . أنهبذا الش 
بني الدول األطراف بغية حتسني فهم الفروق القائمة بني الـنظم القانونيـة وإجيـاد سـبل               ة  مستمر

  .لناشئةللحّد من الصعوبات ا
 حتـديا بالنـسبة إىل      اجملـرمني  إجراءات تسليم    وما زال طول الفترة الزمنية اليت تستغرقها        -٦

  علـى حـدّ  ويتطلـب تكلفـة باهظـة    التسليم ميكن أن يستغرق وقتـا طـويال      الدول على اعتبار أنَّ   
 هـو يف   واإلجرائـي    املوضـوعي حجم ونطاق التباينات الداخلية يف قانون التسليم        عظم  و. سواء
  .ؤالتعقيدات األكثر خطورة على التسليم العادل والسريع والقابل للتنّب ذاته مصدر حّد
سم بدرجـة    ما زال أحد جماالت القـانون الـيت تتّـ          اجملرمني تسليم   نَّ على ذلك، فإ   ةًوعالو  -٧

. البلـدان القـدرة املطلوبـة مـن أجـل معاجلتـها           كـل   ال متلـك    و صد الفـين والتخـصّ    التعقُّـ عالية مـن    
 األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات ، مكتــَب٥/٦، يف قــراره  هبــذه التحــديات، دعــا املــؤمتُرراراًوإقــ
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واجلرمية إىل وضع دليل عملي لتيسري صوغ طلبات التسليم وطلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                 
االت الـيت  ، وذلـك يف احلـ  رمية املنظَّمـة اجل من اتفاقية ١٨ و ١٦وإرساهلا وتنفيذها، عمال باملادتني     

دليـل املـساعدة القانونيـة املتبادلـة        وسوف يـصدر    . ُتستخدم فيها االتفاقية كأساس قانوين للطلب     
والــدليل أداة للمــساعدة .  الــذي أعــّده املكتــب أثنــاء الــدورة الــسادسة للمــؤمتر اجملــرمنيوتــسليم 

  .يب وكمرجع للممارسني التقنية، وهو مصمَّم كي ُيستخدم كدليل تدري
    

    املساعدة القانونية املتبادلة -  ١٨ادة امل  - باء  
    التداول بالفيديو  - ١  

كان موضوع استخدام التداول بالفيديو لتيسري املساعدة القانونيـة املتبادلـة أيـضا أحـد         -٨
ــد يف تــشرين األول         ــل يف اجتماعــه الــذي ُعق ــر فيهــا الفريــق العام أكتــوبر /املواضــيع الــيت نظ

 هنــاك عــددا مــن املــسائل الــيت نَّالفريــق العامــل إىل أجتمــاع، خلــص  ويف ذلــك اال)١(.٢٠١٠
  .تستحق املزيد من الدراسة

وأوصى الفريق العامل بأن يضع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة دلـيالً          -٩
 إىل املمارسـني بـشأن اللجـوء إىل اإلدالء بالـشهادة عـن طريـق التـداول بالفيـديو علـى أن                   اًموجَّه

 ١٥ و ١٤مت أثناء اجتماع فريق اخلرباء الذي عقد يف فيينا يـومي            اط الرئيسية اليت قُدِّ   ُيراعي النق 
 بشأن العقبات التقنيـة والقانونيـة أمـام اسـتخدام التـداول بالفيـديو،          ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

وسـوف يهـدف الـدليل الـذي        . وأن يوّضح املزايا والتحديات اخلاصة هبذه الطريقـة مـن التـداول           
القـضاة  واملكتب إىل تقدمي معلومـات خلفيـة وإرشـادات ميكـن أن تـساعد املـّدعني العـاّمني                   يعّده  
 خربات سـابقة    يف البلدان اليت ال توجد لديها      عن طريق التداول بالفيديو      االستماع للشهود على  
كمـا سيوضـح    .  أو أحكـام أو سـوابق قـضائية حمـددة جتيـزه             استخدام هذا النـوع مـن التـداول        يف

  .وموثوقيتهامن حيث التكلفة ى سهولة هذه التكنولوجيا وفعاليتها الدليل مد
    

    املعلومات املصرفية  - ٢  
كان مبدأ السّرية املـصرفية يف املاضـي سـببا ألن تـرفض بعـض الـدول تقـدمي املـساعدة                       -١٠

ل  ومنـع متويـ    رميـة املنظَّمـة   اجلومبـرور الـسنني، طغـت احلاجـة امللّحـة ملكافحـة             . القانونية املتبادلة 
                                                         

 The technical and legal obstacles to the use of "انظر أيضاً ورقيت غرفة االجتماعات )1(  

videoconferencing (CTOC/COP/2010/CRP.2) "و"Expert Group Meeting on the Technical Legal 

Obstacles to the Use of Videoconferencing (CTOC/COP/2010/CRP.8)"مها متاحتان يف املوقع التايل ، :
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session5.html.  
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تقـضي  معظم الدول اآلن أطر تشريعية ورقابيـة        لدى  وأصبح  . اإلرهاب تدرجييا على هذا املبدأ    
ــديها  .  تبلــغ املــصارف واملؤســسات املاليــة عــن املعــامالت املــشبوهة  بــأن وهنــاك دول كــثرية ل

ــل          ــى حتلي ــدرة عل ــديها الق ــانون ل ــاذ الق ــة ووحــدات إلنف ــة لالســتخبارات املالي وحــدات عامل
  .ة املشبوهة والتحّري عنها، ومها وظيفتان رئيسيتان يف مكافحة غسل األموالاألنشطة املالي

 من االتفاقية على الـدول األطـراف أن متتنـع عـن تقـدمي           ١٨ من املادة    ٨وحتظر الفقرة     -١١
 ٢٢ علـى ذلـك، ومبوجـب الفقـرة          ةًوعالو. املساعدة القانونية املتبادلة بدعوى السّرية املصرفية     

 اجلرميــةأنَّ  جيــوز للـدول األطــراف أن تــرفض تقـدمي املــساعدة جملـرد اعتبــار    مـن تلــك املـادة، ال  
  . ماليةمسائلنطوي أيضا على ت

والتعــاون بــني الــدول األطــراف يف تبــادل املعلومــات املاليــة الــيت حتــتفظ هبــا املــصارف    -١٢
ني املـاليني   وقـدرة احملققـ   . رمية املنظَّمة اجل أساسي يف مكافحة     ركنوغريها من املؤسسات املالية     

ــها عــرب احلــسابات         ــة وتعقّب ــة ألعــضاء اجلماعــات اإلجرامي ــى األصــول املالي ــى التعــرف عل عل
ئتمانيـة خطـوات مهمـة صـوب مالحقـة          الاألشـكال األخـرى مـن احليـازات ا        خـالل   املصرفية و 

  .مرتكيب اجلرائم املالية ومصادرة العائدات املتأتية من جرائمهم
    

    حّري اخلاصةأساليب الت -  ٢٠املادة   - جيم  
ــادة    -١٣ ــدول األطــراف، إذا كانــت   ٢٠تــنص امل ــة علــى أن تتخــذ ال ــادئ  مــن االتفاقي  املب

األساســية لنظمهــا القانونيــة الداخليــة تــسمح بــذلك، مــا يلــزم مــن تــدابري إلتاحــة االســتخدام     
املناسب ألسلوب التسليم املراقَب، وكذلك ما تراه مناسـبا مـن اسـتخدام أسـاليب حتـرٍّ خاصـة             

انـب  أخرى، مثل املراقبة اإللكترونية أو غريها من أشكال املراقبة، والعمليـات املـستترة، مـن ج         
كمـا تـشجع   .  مكافحـة فعالـة  رميـة املنظَّمـة  اجلسلطاهتا املختصة داخل إقليمهـا لغـرض مكافحـة         

 الــدول األطــراف علــى أن تــربم اتفاقــات أو ترتيبــات الســتخدام أســاليب التحــري     ٢٠املــادة 
ر، وميكـن للـدول األطـراف أيـضا أن تقـرّ         . اخلاصة هذه يف سياق التعاون علـى الـصعيد الـدويل          

وجود اتفاق أو ترتيب دائم، استخدام أساليب التحّري اخلاصة على أسـاس كـل           يف حال عدم    
 والتسليم املراقَـب أسـلوبان مـن جمموعـة أسـاليب التحـّري              والتحريات السرية . حالة على حدة  

اخلاصة اليت تلجأ إليها أجهزة إنفـاذ القـانون بانتظـام للتحـّري عـن األنـشطة اإلجراميـة املنظمـة                     
  .يم دولة أو أكثر يف إقلُتمارساليت 
 الـسّرية والتـسليم املراقَـب،       التحريـات واللجوء إىل أساليب التحّري اخلاصة، من قبيـل           -١٤

ــسّب ــيم الـــدول اخـــتالفب يف مـــشاكل بـــسبب ميكـــن أن يتـ ــتخدام تلـــك يف طرائـــق تنظـ  اسـ
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ــشمل    . األســاليب ــب، ت ــسليم املراقَ ــساؤالتفمــن حيــث الت ــة الت ــشائعة القانوني ــيت جــرى  ال  ال
 مـن   مدى جـواز اإلعفـاء    ) ب(قضائي؛ و مدى ضرورة احلصول على إذن      ) أ: (يلي ما   رصدها

 مــدى جــواز) ج(؛ واملــشاركني يف العمليــةإنفــاذ القــانون بالنــسبة ملــوظفي املــسؤولية اجلنائيــة 
ويف .  إلزاميـا  بعـض املـواد   ويف بعض الـدول، يكـون اسـتبدال         . استبدال الشحنة، كليا أو جزئيا    

 علــى تــوافر األدلــة املاديــةاســُتبدلت نظــرا لعــدم بالــشحنة إذا مــا  عتــدُّال ُيبعــض بلــدان العبــور، 
  .مشروعةوجود مادة غري 

 هــذا األســلوب قــد يــؤذَن بــه يف قــوانني نَّ التــسليم املراقَــب، أكر أيــضاً بــشأنُيــذوممــا   -١٥
 مثـل أجهـزة احلـدود أو اجلمـارك أو         ( أجهزة خمتلفة إلنفاذ القانون      لدىخمتلفة تنظِّم استخدامه    

األطـراف قـد   / أدوار ومسؤوليات خمتلف األجهـزة ومن مثّ، فإنَّ  ). مكافحة املخّدرات أو غريها   
وهــذا الوضــع . ال تكــون واضــحة ســواء علــى الــصعيد الــوطين أو بالنــسبة إىل الــدول األخــرى 

ميكن أن يؤدي إىل تأخري يف الرد على الطلبـات الـواردة مـن الـدول بـشأن العمليـات وكـذلك                      
 املتطلبـات الزمنيـة     وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ       . مات غري متسقة إىل الدول الطالبة     إىل تقدمي معلو  

  . أيام١٠ ساعة و٢٤للحصول على مجيع األذون من أجل التسليم املراقَب قد تتراوح ما بني 
 عمليات التـسليم املراقَـب والعمليـات الـسّرية كـثريا مـا تتطلـب تعاونـا وتـآزرا                    نَّومبا أ   -١٦

 التعـاون الـدويل أساسـي لتيـسري اإلدارة     نَّنفـاذ القـانون يف بلـدان خمتلفـة، فـإ         بني عدة أجهـزة إل    
قـد   قانونيـة  الـسّرية    التحريـات  بعـض أشـكال      أنَّومن املهـم مالحظـة      . السلسة لتلك العمليات  

.  قـد ال تكـون مقبولـة يف واليـات قـضائية أخـرى              ولكنـها يف بعض الواليات القـضائية،      تكون  
 الـيت   للتحـسب للمـشاكل   ث كوهنا تقدِّم الفرصة للـدول األطـراف          مغزاها من حي   ٢٠وللمادة  

قــد تنــشأ عــن الفــروق يف القــوانني الداخليــة فيمــا يتعلــق باســتخدام أســاليب التحــّري اخلاصــة    
  .قبل الضلوع يف حتقيق خاص عرب وطينوتسويتها 

    
     نقل اإلجراءات اجلنائية-  ٢١املادة   - دال  

تواصـله وتالحـق مـرتكيب       و واحدة التحقيق يف جرمية     قد حيدث أن تبدأ أكثر من دولة        -١٧
أن تنظر الدول يف إمكانية نقل اإلجراءات فيما بينـها، يف احلـاالت         ب ٢١املادة  وتقضي  . اجلرمية

اليت ُيعترب فيها ذلك النقل يف صـاحل سـالمة إقامـة العـدل، وخـصوصا عنـدما يتعلـق األمـر بعـّدة              
  . القضائيةقةواليات قضائية، وذلك هبدف تركيز املالح

 عــرب الوطنيــة تنطــوي بطبيعتــها علــى أنــشطة تــشمل الواليــة القــضائية رميــة املنظَّمــةاجلو  -١٨
فليس من غري املألوف أن ترتكب جرائم ضـد أشـخاص يعيـشون يف              ولذلك،  . ألكثر من دولة  

أخـرى  يتم غسل عائدات األفعال اإلجرامية من خالل النظم املاليـة لعـّدة دول              أكثر من دولة و   
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ولـذلك،  .  غريهـا أو يقيمـون يف دول أخـرى  املسؤولة يعملـون   أعضاء املنظمة اإلجرامية  بينماو
 أنـشطة املنظمـة اإلجراميـة       تندرجال والعملي بني الدول املختلفة اليت       هناك حاجة للتنسيق الفعّ   

  .ضمن والياهتا القضائيةاملرتكبة 
ذلك التعاون سوف يسمح بتركيز     أنَّ   مةرمية املنظَّ اجل من اتفاقية    ٢١ومن مزايا تطبيق املادة       -١٩

  .مجيع األدلة املتاحة أو معظمها ضمن ملف قضية واحدة مما سيزيد من فرص احملاكمة الناجحة
اال، قـد   ومن وجهة نظر عملية، وحـىت يتـسىن نقـل احملاكمـة إىل دولـة أخـرى نقـال فعّـ                      -٢٠

 ٥فـالفقرة  .  املعلومـات واألدلـة  ، جيـب علـى الـدولتني أن يتبـادال    أوالً. يلزم اختاذ عدة خطوات  
 مـن االتفاقيــة تـنص علـى أنــه حيثمـا تكـون دولتــان جتريـان التحقيـق أو تقومــان        ١٥مـن املـادة   

 عليهمـا أن تتـشاورا      نَّ، فـإ  جرميـة واحـدة   مبالحقة قـضائية أو تتخـذان إجـراءات قـضائية بـشأن             
، إذا كانـت املـسألة قـد    اًوثانيـ . فيما بينـهما، حـسب االقتـضاء، هبـدف تنـسيق التـدابري املتَّخـذة        

الدولـة الثانيـة   " توقـف "أو مـن الـضروري أن تعلِّـق      فاحملاكم يف إحدى الـدولتني،      بالفعل  بلغت  
  . إىل حني صدور القرار بشأهنا يف الدولة األخرىسري الدعوى

 الــيت قــد يلــزم فيهــا نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة إىل واليــة قــضائية أخــرى  احلــاالتومــن   -٢١
ل يف سـري    املنظمات اإلجرامية الذين قد ميلكـون مـن القـوة مـا ميكِّنـهم مـن التـدخّ                  قادة   حماكمة

ويف تلك احلـاالت، جيـوز إلحـدى الـدول أن تـربم             . العدالة أو أمن إحدى الدول أو استقرارها      
  . مع دولة أخرى يؤهلها مركزها لتولّي احملاكمةاتفاقاً

    
  واملبادرات اإلقليميةور الشبكات د: حماربة الشبكات بالشبكات  -رابعاً  

     عرب الوطنيةجرمية املنظَّمةي للدِّيف التص
آليـات وشـبكات التنـسيق      ب االسـتعانة  الوسائل األكثر فعاليـة لتيـسري التعـاون الـدويل            من  -٢٢

، أن تواصــل تــشجيع التعــاون ٥/٨وقــد طلــب املــؤمتر إىل األمانــة، يف قــراره . اإلقليميــة والدوليــة
بطرائق منها تيـسري إنـشاء شـبكات إقليميـة ُتعـىن بالتعـاون يف مكافحـة              الدويل واإلقليمي، وذلك    

 عرب الوطنية، عند االقتضاء، وتيسري التعـاون فيمـا بـني مجيـع هـذه الـشبكات بغيـة                    رمية املنظَّمة اجل
  . إنشاء شبكة عامليةيف الدول األعضاء أن تفكراملضي قُدماً يف استكشاف إمكانية 

 هــذا الفريــق العامــل، يف اجتماعــه الــذي ُعقــد يف تــشرين  علــى ذلــك، اعتمــدةًوعــالو  -٢٣
تـضمَّنها تقريـر    قـد    و ، شبكات التعاون اإلقليمية   بشأن، التوصيات التالية    ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  )٢(:ذلك االجتماع
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ينبغي للدول ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة تعزيـز وتيـسري               )أ(  
ــشاء شــبكات تعــاون    ــسلطات    العمــل علــى إن ــة وغريهــا مــن ال ــسلطات املركزي ــة بــني ال إقليمي

  جد فيها مثل تلك الشبكات؛واملختصة يف املناطق اليت ال ت
  ينبغي للدول واملكتب التشجيع على توطيد السلطات املركزية؛  )ب(  
ينبغــي للمكتــب مواصــلة العمــل مــع الــشبكات والــربامج اإلقليميــة مــن أجــل     )ج(  

  .عاون الدويلوضع أدوات عملية لتيسري الت
كما أثريت مسألة شـبكات التعـاون اإلقليميـة أثنـاء مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة                    -٢٤

 اسـترداد املوجـودات وتبـادل       علـى األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وخصوصا يف سياق التعاون         
  )٣(.املساعدة القانونية

الشخصية الـيت تـبين الثقـة بـني          الشبكات اإلقليمية تعزِّز االتصاالت      نَّوجدير بالذكر أ    -٢٥
وتلـك  . العملياتيـة /املسؤولني وتفضي إىل فهم أفضل ملتطلبـات كـل منـهم القانونيـة واإلجرائيـة              

أمــور حامســة األمهيــة بالنــسبة إىل أجهــزة إنفــاذ القــانون يف ســياق تبــادل االســتخبارات اجلنائيــة 
إقامتــهم الــدعاوى أو تقــدُّمهم وكــذلك بالنــسبة إىل احملققــني واملــّدعني العــاّمني والقــضاة لــدى  

نَّ واســتجابتهم لتلــك الطلبــات نظــرا أل اجملــرمني بطلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وتــسليم  
فعلـى سـبيل املثـال، قـد تـستغرق          . عاملي التوقيـت الـدقيق والـسّرية يـشكالن هاجـسا مـستمرا            

الـشبكات  / تلـك الـربامج  كـن ولوقتـا طـويال،   اجملـرمني  عمليتا تبادل املساعدة القانونيـة وتـسليم       
 ميكـن يف بعـض األحيـان أن         املـرء بـنظريه   معرفـة   أنَّ   هبمـا علـى اعتبـار        لميكن أن تعجّـ   القضائية  

  . بني النجاح والفشلتكون خطوة فارقة
 البلــدان األكثــر منــوا ضــمن الــشبكة نَّتبــادل اخلــربات وبنــاء القــدرات، فــإوعلــى صــعيد   -٢٦

 الـشبكات   نَّ، فـإ  وعـالوة علـى ذلـك     .  األقل منوا ضمن منطقتها    اإلقليمية ميكنها أن تدعم البلدان    
ــع       ذات ــك اخلــربات م ــادل تل ــها أن تتب ــاالت، ميكن ــ اخلــربة يف بعــض اجمل   ألخــرى يف اشبكات ال

  .منطقتهانفس 
ويف الوقت احلاضر، توجد طائفة واسعة من الشبكات والربامج اإلقليميـة ذات الـصلة                -٢٧

املـّدعني العـاّمني العـاملني يف جمـال       وب ،لدويل يف املسائل اجلنائيـة    باسترداد املوجودات والتعاون ا   
 .التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وتبادل املعلومات فيما بينهاب ورمية املنظَّمةاجل
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