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  الدورة اخلامسة
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ١٨فيينا، 
  * جدول األعمال املؤقتمن ٦البند 

   اجملرمنيتسليمالتعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على 
  والتعاون الدويل ألغراض املصادرةواملساعدة القانونية املتبادلة 

        وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها
لترويج تنفيذ تحدة املعين باملخدرات واجلرمية أنشطة مكتب األمم امل    

األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
      اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

      تقرير األمانة     
    مقدمة  -أوالً  

ــدول        -١ ــى ال ــّين عل ــة املنظمــة، يتع ــة للجماعــات اإلجرامي ــة عــرب الوطني ــد الطبيع مــع تزاي
ويف حـني أن    .  اجلرميـة اخلطـرية ومكافحتـها      ملنعم كيف تتعاون على حنو فّعال       ضاء أن تتعلّ  األع

 من خالل الترتيبات الثنائية واإلقليمية، فهناك خطـر حقيقـي           التعاون الدويل كان جيري تقليدياً    
 اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب ر وتــوفّ. نــاجم عــن عوملــة اجلرميــة املنظمــة

 واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون       اجملـرمني تـسليم   للدول األعضاء فرصـة طلـب        )١(الوطنية

───────────────── 
  *  CTOC/COP/2010/1.  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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 من عدد كبري من الشركاء ضمن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة الـيت                الدويل ألغراض املصادرة  
  )٢(.يبلغ عددها مائة وست ومخسني دولة

ر قــّرلــدويل يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، بــالنظر إىل أمهيــة األحكــام املتعلقــة بالتعــاون او  -٢
يف ، يف دورتـه الثانيـة، أن ينـشئ           عرب الوطنيـة    اجلرمية املنظمة   مكافحة مؤمتر األطراف يف اتفاقية   

 مناقــشات موضــوعية حــول املــسائل ُيجــري مفتــوح العــضوية لكــي عــامالً فريقــاًدورتــه الثالثــة 
نيـــة املتبادلـــة والتعـــاون الـــدويل ألغـــراض  واملـــساعدة القانواجملـــرمنيالعمليـــة اخلاصـــة بتـــسليم 

على أن تشمل وفودها إىل الدورة الثالثـة ملـؤمتر           أيضاً الدول األطراف     املؤمتر وشّجع. املصادرة
األطراف ممثّلني لسلطاهتا املركزيـة وخـرباء حكـوميني آخـرين لكـي حيـضروا مناقـشات الفريـق                   

  ).٢/٢مقرر املؤمتر  (العامل املفتوح العضوية

ــ  -٣ ــوح العــضوية  دوعق ــق العامــل املفت ــاً  الفري ــرّ  اجتماع ــة، وق ــؤمتر الثالث ر  خــالل دورة امل
ؤمتر، فريـق عامـل مفتـوح    املأن يكون هناك، كعنصر ثابت من عناصر ، ٣/٢املؤمتر، يف مقرره  

  .العضوية معين بالتعاون الدويل

 عقـود ، خـالل اجتماعـه امل  استعرض الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية بـصورة مفـّصلة          و  -٤
أثناء دورة املؤمتر الرابعة، تنفيذ املواد املتعلقة بالتعاون الدويل يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة           
  .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مما أّدى إىل تبادل مثمر لآلراء والتجارب بشأن تنفيذ تلك املواد

    
    سائل اجلنائيةاألدوات املستحدثة لتيسري التعاون الدويل بشأن امل  -ثانياً  

ــاً  -٥ ــؤمتر  وفق ــة    ٤/٢ ملقــرر امل ، واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي
حتــسني وتوســيع عــدد مــن األدوات الــيت اســتحدثها لتيــسري التعــاون الــدويل بــشأن    ) املكتــب(

  .املسائل اجلنائية

دورة املـؤمتر   وأنتجت األمانة نشرات إعالميـة، للتوزيـع يف حلقـات العمـل اإلقليميـة و                -٦
اخلامسة، من أجل شرح كيفية الوصول إىل جمموعة األدوات املتنوعة املتاحـة للـدول األعـضاء                

لــسلطات الوطنيــة املختــصة احلاســويب وأداة كتابــة طلبــات       ادليــل واســتخدامها، وال ســيما  
  . واملكتبة القانونيةاملساعدة القانونية املتبادلة

    

───────────────── 
يف جمال العملية لتعزيز التعاون الدويل النُّهج ملزيد من املعلومات، انظر ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة عن   )2(  

  ).A/CONF.213/10 (مكافحة املشاكل املتصلة باجلرمية
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    صة احلاسويبلسلطات الوطنية املخت ادليل  - ألف  
لـسلطات الوطنيـة املختـصة احلاسـويب         ا دليـل ، وسـّعت األمانـة نطـاق        ٤/٢ باملقرر   عمالً  -٧

بروتوكـول   مـن    ١٣حبيث أصبح يشمل الـسلطات الـيت تعّينـها كـل دولـة طـرف مبوجـب املـادة                    
بـصورة غـري مـشروعة،     مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبـا 

لكي تعمـل كحلقـة وصـل        )٣(،الوطنية كمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب       امل
  . وبني سائر الدول األطراف بشأن املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكول تلك الدولةبني

، يتـضمن  ٤/٢ و٣/٢ بكافـة الواليـات ذات الـصلة املتـضمَّنة يف قـراري املـؤمتر        عمالًو  -٨
ات االتصال مبائة وست وسبعني سلطة وطنيـة خمتـصة عّينتـها تـسع ومثـانون دولـة         الدليل معلوم 

عضوا لكي تتلقى الطلبات املتعلقة بتسليم اجملرمني ونقل األشخاص احملكـوم علـيهم واملـساعدة         
القانونية املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة وهتريـب املخـدرات عـن طريـق البحـر وهتريـب املهـاجرين             

  )٤(.واالجتار باألسلحة النارية، والرّد على هذه الطلبات ومعاجلتهاعن طريق البحر 

ــاء علــى اإلشــعارات الــيت ترســلها الــدول       -٩  أي بــشأنوجيــري حتــديث الــدليل بانتظــام بن
 أن ُتــنقح للــسلطات املركزيــة  وُيمكــن. يف تعــيني الــسلطات ويف تفاصــيل االتــصال هبــا اتتغــيري

ويقـوم املكتـب    . لتنقـيح واملوافقـة عليـه مـن قبـل األمانـة           سجالهتا بنفسها، رهنا باستعراض هـذا ا      
بعثـات الـدول األعـضاء الدائمـة لـدى          مرتني سنويا وتوزيعه على السلطات املعيّنـة و       نشر الدليل   ب

  .األمم املتحدة

ويتضّمن الدليل تفاصيل كاملة عن سبل االتصال بالـسلطات املعّينـة وسـاعات عملـها                -١٠
 واملعلومــات أو الوثــائق الالزمــة لتنفيــذ الــيت تــستخدمها واللغــات والتوقيــت احمللــي يف منطقتــها

 املقبولة وما إذا كان جيوز تقدمي الطلبات عن طريق املنظمـة             االتصال الطلبات والصيغ وقنوات  
 حقـالً واإلجراءات احملددة للحاالت امللّحـة، كمـا يتـضمن          ) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية    

لتعليقـات للـدول بتقـدمي معلومـات إضـافية، كـأن تقـّدم ملخـصات                ويسمح حقل ا  . للتعليقات
 أو طلبـات    اجملـرمني للشروط القانونية واإلجرائية الواجب استيفاؤها لالستجابة لطلبات تسليم         

املساعدة القانونية املتبادلة، ووصالت بالقوانني الوطنيـة واملواقـع الـشبكية ذات الـصلة، وقائمـة          
 واإلقليميـة الـيت أبرمتـها تلـك الـدول أو أي ترتيـب بـديل متـاح فيمـا               مبعاهدات التعاون الثنائية  

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )3(  
 لعام ية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليةاتفاقة مبوجب السلطات املعّين  )4(  

 )٨ املادة(وبروتوكول هتريب املهاجرين ) ١٨ إىل ١٦املواد (؛ واتفاقية اجلرمية املنظمة )١٧ و٧ و٦املواد  (١٩٨٨
  ).١٣املادة (وبروتوكول األسلحة النارية 
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 إذا  عّمـا  معلومـات    أيـضاً ّين الـسجل    ويبـ .  أو املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       اجملـرمني يتعلق بتسليم   
 مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة،     ١٦ مـن املـادة      ٥ بـالفقرة    عمالًكانت الدولة الطرف قد أعلنت،      

  .اجملرمنياقية كأساس قانوين لتسليم أهنا ستستخدم االتف

 كمـا كـان احلـال       )٥(، علـى الـسلطات املعينَّـة      حالياًويقتصر الوصول إىل الدليل املوّسع        -١١
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري            بالنسبة لدليل السلطات الوطنية املختـصة يف إطـار          

وكان االعتباران الرئيـسيان يف تقييـد        )٦(.١٩٨٨ لعام   املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية    
الوصول إىل الـدليل مهـا خـشية النيـل مـن خـصوصيات وسـالمة مـوظفي الـسلطات املركزيـة،                      

 والغـرض مـن     ؛شخصياًفون يف بعض احلاالت باإلسم مع إيراد تفاصيل االتصال هبم           الذين يعرَّ 
مـات حمدَّثـة لـسبل االتـصال     الدليل، وهو تزويد السلطات املعّينة بوسيلة وصول سهلة إىل معلو      

  . يف البلدان األخرىبنظرائها

ــاملقرر عمــالًوإضــافة إىل هــذا،    -١٢ ــضمن    ٣/٢ ب ــدليل حبيــث يت ــة يف توســيع ال ، تنظــر األمان
ومـن  . السلطات املعيَّنة لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف إطار اتفاقية مكافحة الفـساد            

سلطات املعّينة مبوجب األحكام املتعلقة بتسليم اجملرمني واملـساعدة         تضمني دليل واحد كل ال    شأن  
 يف تـشجيع اتبـاع   أن يفيـد القانونية املتبادلة من اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة باملخدرات واجلرميـة   

  )٧(. تفادي تعيني سلطات خمتلفة لفئات اجلرائم املختلفةوهي :جدواها  أثبتتممارسة
    

  )٨( طلبات املساعدة القانونية املتبادلةأداة كتابة  -باء  
 مــن أجــل مــساعدة أداة كتابــة طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــةاســتحدث املكتــب   -١٣

وتـساعد  . الدول على إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلة لتيسري التعـاون الـدويل وتعزيـزه             
ة غـري املـستوفاة وتقلـل بالتـايل قـدر اإلمكـان             األداة على تاليف طلبات املساعدة القانونية املتبادل      

───────────────── 
  .ة مرور يوفرها املكتب بناء على الطلبيتطلب الوصول إىل الدليل كلم  )5(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )6(  
 يف أنشطة املساعدة القانونية املتبادلة االنتباه، املمارسات فريق اخلرباء العامل غري الرمسي بشأن أفضل استرعى  )7(  

 إذا ُعيِّنت النهوج اتساق وعدم اجلهود تشتتىل احتمال ، إ٢٠٠١ يف فيينا يف عام اجتماعه املعقود خالل
 فمن شأن تعيني السلطة نفسها لتلقي الطلبات اخلاصة جبميع أنواع .سلطات خمتلفة لفئات اجلرائم املختلفة

ة املساعدة القانونية املتبادلة يف إطار خمتلف املعاهدات أن ييّسر مزيداً من االتساق يف ممارسة املساعدة القانوني
  .ويصّح هذا بنفس القدر فيما يتعلق بتسليم اجملرمني. املتبادلة بشأن خمتلف أنواع اجلرائم

تتيح أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أيضاً إمكانية الوصول إىل املعاهدات واالتفاقات الثنائية واملتعددة   )8(  
  لتعقّب إدارة احلاالت املتعلقة بطلبات املساعدةوتشمل نظاماً،  ذات الصلةاألطراف واإلقليمية والقوانني الوطنية
  .القانونية املتبادلة الواردة والصادرة
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وُترشــد األداة املمــارس املعــين باحلالــة خــالل عمليــة إعــداد  . مــن احتمــال تأخريهــا أو رفــضها 
. الطلــب خطــوة خبطــوة حــسب نــوع املــساعدة املتبادلــة، وُتنّبهــه إذا أغفــل معلومــات أساســية 

 توطئـة إلدخـال أي       وفّعـاالً   وكـامالً   صـحيحاً  طلبـاً وُتجمِّع األداة مجيع البيانات املُدَخلة وتولِّد       
  .ت حتريرية هنائية عليه وتوقيعهتعديال

 بــأداة كتابــة طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة  ،٤/٢ املــؤمتر، يف قــراره رّحــبوقــد   -١٤
 املـؤمتر   وطلـب .  على االستفادة من األداة، حسب االقتـضاء        الوطنية وشجع السلطات املركزية  

  .املمارسنيو أن تستخدم األداة يف التدريب املقّدم إىل السلطات املركزية مانةإىل األ أيضاً

ولزيادة تيسري استخدام األداة، ميكن ترتيـل نـسخ منـها بالعربيـة والبوسـنية والكرواتيـة                   -١٥
واإلنكليزية والفرنسية والربتغالية والروسية والصربية واإلسبانية وبلغة اجلبل األسود مـن املوقـع             

  )٩(. على ترمجة األداة إىل األلبانية واملقدونيةحالياًوجيري العمل .  للمكتبالشبكي

 قُـدمت عـروض     أداة كتابة طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة        وبغية تشجيع استخدام      -١٦
لألداة إىل السلطات املركزيـة وممثلـي احلكومـات يف الـدورات التدريبيـة واملـؤمترات واحللقـات                  

وحيثمــا أمكــن، أعقــب التعريــف بــاألداة . ما تلــك املتعلقــة بالتعــاون الــدويلالدراســية، وال ســي
  .متارين عملية استخدم فيها املشاركون األداة إلعداد طلب للمساعدة القانونية املتبادلة

وتعمـل األداة علـى      )١٠(. مـن األداة   نـسخاً  وتلقـوا    مـستخدماً  ٣٨٠وحىت اآلن، طلب      -١٧
 احلاسـويب واملكتبـة القانونيـة، وميكـن حتميـل           طنيـة املختـصة   لـسلطات الو  حنو متكامل مع دليل ا    

  .مات من هذين املصدرين يف األداةمعلو

 املـساعدة   أداة كتابـة طلبـات   ُعرضـت فيهـا   وقد أشاد املشاركون يف االجتماعات اليت         -١٨
يـة   بفائدة هـذه األداة، سـواء كـأداة ُمعينـة علـى صـياغة طلبـات املـساعدة التقن                  القانونية املتبادلة 

ولكـي حتـصل األمانـة      . املتبادلة أو كوسيلة لتدريب املوظفني على مواصـفات الطلبـات الفّعالـة           
من الـسلطات علـى املزيـد مـن املالحظـات بـشأن اسـتخدامها الفعلـي هلـذه األداة، طلبـت مـن                        

ومشلـت الـردود الـيت تلقتـها األمانـة          .  اإلجابة عن جمموعة موجزة من األسئلة      مستخدمي األداة 

───────────────── 
 إما من خالل أموال داة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلةأُمكن توفري مجيع النسخ املتاحة بلغات خمتلفة أل  )9(  

 وللشروع يف مثل هذه الترمجات أو للحصول. مجة األداة إىل لغاهتامن خارج امليزانية وإما جبهود بذلتها الدول لتر
  .legal@unodc.orgعلى املزيد من املعلومات ُيرجى االتصال باألمانة على العنوان 

لطلب حساب مستخدم وللمزيد من املعلومات يرجي زيارة املوقع الشبكي للمكتب   )10( 
)http://www.unodc.org/compauth.(  
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ــها مالحظــات ــة ولكن ــايل  ومل تتطــرق إىل مجيــع جوانــب هــذا االســتخدام،   إجيابي مل متكّــن بالت
  .األمانة من تكوين صورة كاملة عن استخدام األداة

    
    املكتبة القانونية  - جيم  

 إىل التــشريعات الــيت نافعــاً وصــوالًتــوفر املكتبــة القانونيــة احلاســوبية التابعــة للمكتــب    -١٩
 علـى الـصعيد العـاملي لتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة ملكافحـة املخـدرات                 اعتمدهتا الدول واألقـاليم   

وهـي مـورد معلومـات فريـد للمـشّرعني          . واتفاقية اجلرمية املنظمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا         
 باإلنكليزيـة والفرنـسية واإلسـبانية       ١٩٤٨حيث تتضمن قوانني ولوائح يرجع تارخيها إىل عـام          

  )١١(. دولة١٥٠ألكثر من 

وقــد جــرى االرتقــاء باملكتبــة القانونيــة وتوســيعها لتــشمل التــشريعات ذات الــصلة          -٢٠
 )١٢(،ربوتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال        ب
بروتوكــول و )١٣(بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،        و

وبغيـة  . الوطنيـة  ملتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب     األسلحة النارية، املكمـل التفاقيـة األمـم ا   
 جديـدة مثـل     تعزيز استخدام املكتبـة القانونيـة واملعلومـات املتاحـة فيهـا، أدخلـت األمانـة مساتـاً                 

ــوفِّرة         ــة امل ــشبكية احلكومي ــع ال ــدان وأضــافت وصــالت للمواق ــاطق والبل ــة للمن ــة تفاعلي خريط
لتـشريعات علـى أيـسر حنـو، جـرى تـصنيف            وإضـافة إىل هـذا، مـن أجـل عـرض ا           . للمعلومات

  . لالتفاقيات والربوتوكوالت ذات الصلةتبعاًمجيع التشريعات يف املكتبة 
    

    فهرس أمثلة حلاالت  - دال  
 اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة    يستخدم من الدول  أنّ عددا٤/٢ًأكّد مؤمتر األطراف يف مقرره    -٢١

 واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل           لالستجابة لطلبات تسليم اجملرمني   كأساس  بنجاح  
 ،علـى حنـو متزايـد      اسـتعمال االتفاقيـة       مواصـلة  وشّجع الدول األطـراف علـى     ،  ألغراض املصادرة 

  . من االتفاقية١٨ و١٦ املادتني يف اعتباره نطاق التعاون الواسع املتاح مبقتضى واضعاً

───────────────── 
 إىل املكتبة القانونية وللحصول على املزيد من املعلومات، يرجي زيارة املوقع الشبكي للمكتب للوصول  )11( 

)www.unodc.org/enl.(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )12( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )13( 
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التدريبيــة املنظمــة هبــدف تــشجيع     يف حلقــات العمــل واألنــشطة   ،وواظبــت األمانــة   -٢٢
على تـدعيم الرسـالة الـيت وجههـا مـؤمتر األطـراف       ه، التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية وتسهيل     

أمهية وفائدة أحكام اتفاقية اجلرميـة املنظمـة املتعلقـة          ، واليت تؤكد بشكل خاص      ٤/٢عرب املقرر   
 وُيمكـن التفاقيـة   .ثنائيـة أو إقليميـة   بالتعاون الدويل يف سياق أقـاليمي ال توجـد فيـه معاهـدات              

 يف حــاالت تــسليم اجملــرمني الــيت ال تتــضمن املعاهــدات أيــضاًاجلرميــة املنظمــة أن تكــون مفيــدة 
 مـن  ١٦الثنائية القائمة فيها قائمة كاملة باجلرائم، حيث ُتعترب هذه املعاهـدات، مبوجـب املـادة                

 مـن   ١٦ مـن املـادة      ٤الفقرة   بـ  عمـالً و. تفاقيةاتفاقية اجلرمية املنظمة، شاملة للجرائم مبوجب اال      
 بوجــود لــدول األطــراف الــيت جتعــل تــسليم اجملــرمني مــشروطاً  ل جيــوز ،اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة

أن تعتــرب هــذه )  علــى العمــل بالقــانون العــاموهــي عــادة الــدول الــيت درجــت تقليــدياً(معاهــدة 
  . األطراف األخرىدول الاالتفاقية األساس القانوين للتسليم يف عالقاهتا مع

 أمثلــة حــاالت تــسليم اجملــرمني واملــساعدة     بفهــرس ٤/٢ املــؤمتر يف مقــرره  رّحــبو  -٢٣
القانونيــة املتبادلــة واألشــكال األخــرى مــن التعــاون الــدويل يف املــسائل القانونيــة باالســتناد إىل   

 علــى أن يــضاًأ الــدول األطــرافاملــؤمتر حــثّ و.  الــذي أعدتــه األمانــة للــدورة الرابعــةاالتفاقيــة
البيانات وطلب إىل األمانة أن حتـّدث فهـرس احلـاالت وتوّزعـه             مبثل هذه   تواصل تزويد األمانة    
  .على الدول األطراف

، أثنــاء حلقــات العمــل وغريهــا مــن األنــشطة التدريبيــة الــيت    ســعيها األمانــةوواصــلت  -٢٤
 احلــاالت الــيت املمارســني عــنواملختــصة و  املركزيــة معلومــات مــن الــسلطات جلمــعنظمتــها، 

أنّ هـذه املعلومـات     بـ   وقـد أُعلمـت األمانـة      . للتعـاون  اُتخذت فيها اتفاقية اجلرمية املنظمة أساساً     
 يف جمــال التعــاون الــدويل وأن   الكــثريين العــاملني بــني املمارســنيمــشتتةعــن احلــاالت كانــت  
  .بيانات مركزية يف هذا الشأنب حتتفظ ما السلطات املركزية نادراً

برســائل إىل مجيــع الــسلطات املركزيــة واملختــصة ومجيــع  ة هلــذا، بعثــت األمانــة ونتيجــ  -٢٥
البعثــات الدائمــة للــدول األطــراف لطلــب معلومــات عــن اســتخدام اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة يف  

زالـت   ومـا . حاالت تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة وسائر أشكال التعـاون الـدويل           
ــرد تباعــاً  ــردود ت ــة      ،ال ــة غرف ــل هــذه احلــاالت للمــؤمتر يف ورق ــة ملث ــاح فهــرس أمثل  وســوف ُيت

  ).CTOC/COP/2010/CRP.5(اجتماعات 

ؤمتر يــود أن يكــرر تــشجيعه للــدول األطــراف علــى تزويــد األمانــة بالبيانــات  املــولعــلّ   -٢٦
ولعلـه  . املتعلقة باسـتنادها إىل أحكـام اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة يف إنفـاذ التعـاون القـانوين الـدويل            

 مبـا   -ُيشّجع الدول األطراف على مجع البيانات املتعلقة بطلبـات التعـاون الـدويل               أن   أيضاًيود  



 

8 V.10-55526 

 

CTOC/COP/2010/2 

يف ذلك حجم الطلبات الواردة والصادرة والبلدان اليت تـرد منـها الطلبـات أو الـيت ُتقـدم إليهـا                     
باب الـرفض   الطلبات ونتيجة الطلبات وأنواع اجلرائم والوقت الالزم للـرد علـى الطلبـات وأسـ              

 وعلــى إنــشاء -  مبــا يف ذلــك اتفاقيــه اجلرميــة املنظمــة،واألســاس القــانوين املــستخدم يف الطلــب
قواعد بيانات للحفاظ على هذه املعلومات، حبيـث تـتمكن الـدول األطـراف مـن رصـد مـدى                    

د  ومـن املـأمول أن يـساع       .كفاءة آلياهتا املعنية بالتعاون الدويل وحتديد أوجه القصور ومعاجلتها        
األمانــة ) الدراســة االستقــصائية اجلامعــة(اســتحداث الرباجميــة احلاســوبية للتقيــيم الــذايت الــشامل 

  )١٤(.على مجع مثل هذه املعلومات يف املستقبل
    

    أدوات أخرى  - هاء  
 وأتــاح للــدول األعــضاء مــوارد وأدوات أخــرى لتــسهيل التعــاون   أيــضاًأعــد املكتــب   -٢٧

وجيــه يف جمــال معــّين مــن التعــاون الــدويل، يف حــني تلــيب مــواد  وتــوفِّر بعــض املــواد الت. الــدويل
  .أخرى احتياجات منطقة معينة أو جمموعة أخرى

 من األدلة والكتيبات اخلاصة بآليات التعاون الدويل واملـستندة إىل           ونشر املكتب عدداً    -٢٨
 أمـم   رابطـة فقـد سـاعد املكتـب يف إنتـاج منـشور            . طائفة واسعة مـن اخلـربات، أو أسـهم فيهـا          

، مـن املقـرر نـشره يف عـام          كتيب عـن التعـاون الـدويل      : االجتار باألشخاص  جنوب شرق آسيا  
 تركــز علــى ٢٠١١ويعتــزم املكتــب إعــداد نــسخة عامليــة مــن هــذا الكتيــب يف عــام   . ٢٠١٠

ونشر مكتب الربنامج اإلقليمي جلنـوب شـرق        . حاالت االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين    
ــب    ــابع للمكت ــا الت ــق حبــاالت االجتــار       أوروب ــا يتعل ــدويل فيم ــاون ال ــن التع ــة ع ــادئ توجيهي مب

 عــن نقـــل  ٢٠١٠وســوف ينــشر املكتــب كتيبــا يف عــام      . باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين   
األشخاص احملكوم عليهم كما يعتزم إنتاج كتيبات مماثلة عـن مواضـيع حمـددة أخـرى يف جمـال                  

 يف عـدد كـبري مـن منـشورات املكتـب          أيـضاً وترد فصول عـن التعـاون الـدويل         . التعاون الدويل 
جمموعـة  ، و إطار العمل الـدويل مـن أجـل تنفيـذ بروتوكـول االجتـار باألشـخاص               األخرى، مثل   

دليــل التــدريب األساســي يف هتريــب املهــاجرين     و )١٥(،أدوات ملكافحــة االجتــار باألشــخاص  
  .واملالحقة القضائية ملرتكبيه

───────────────── 
استحداث أدوات جلمع املعلومات من الدول عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة مانة عن انظر تقرير األ  )14( 

  .(CTOC/COP/2010/10)اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 
  .A.06.V.11، رقم املبيع األمم املتحدةمنشورات   )15( 
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مارسـني لتـسهيل التعـاون الـدويل يف بلـدان            منـشورات قانونيـة للم     أيـضاً وأعد املكتب     -٢٩
فعلى سبيل املثال، بغية دعم إنشاء منصة العدالة للجنـة احملـيط            .  على الطلب  ومناطق معّينة بناءً  

جمموعــة اهلنــدي، وهــي شــبكة مــن الــسلطات املركزيــة املعنيــة بالتعــاون الــدويل، أعــد املكتــب  
 لفائـدة  اعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم اجملـرمني    االتفاقات الثنائية واإلقليمية والدولية بشأن املس 

ــدول األعــضاء يف جلنــة احملــيط اهلنــدي      ) ريونيــون(وهــي جــزر القمــر وسيــشيل وفرنــسا     (ال
 وأعد املكتب ونشر، بالتعاون الوثيق مع الـسلطات املركزيـة، دلـيالً           ). ومدغشقر وموريشيوس 

ة القانونية املتبادلة لفائـدة الـدول األعـضاء          إلعداد طلبات فّعالة لتسليم اجملرمني واملساعد      عملياً
ويتضمن الدليل معلومات مفّصلة وعمليـة عـن املتطلبـات اخلاصـة لكـل              . يف جلنة احمليط اهلندي   

دولة، وسوف ُيستخدم كمورد قّيم للدول األعـضاء يف جلنـة احملـيط اهلنـدي وللـدول األخـرى                   
  .كذلك اليت تلتمس التعاون الدويل من هذه الدول

    
    تعزيز التشبيك األقاليمي  -لثاًثا  

 فيمـا بـني     التـشبيك تعزيـز   ، أن تـوفر دعمهـا ل      ٤/٢طلب املؤمتر إىل األمانـة، يف مقـرره           -٣٠
  فيمـا بـني    ملـشاكل ا وحلّتواصل  ال تسهيلسبل  وأن تستطلع   السلطات على املستوى األقاليمي     

وقـد بـدأت    . أمونـة  إطـار شـبكة م     يف السلطات، وذلك بالنظر يف إقامـة منتـدى للمناقـشة            هذه
  .٣/٢ مبقرر املؤمتر عمالًاألعمال التمهيدية يف هذا الصدد بالفعل 

وبغية حتديد كيفية تعزيز املكتب للتشبيك األقاليمي على أفـضل حنـو، عقـدت األمانـة                  -٣١
 ضــّم ممــثلني لــشبكات بــشأن إنــشاء شــبكة للتعــاون الــدويل  لفريــق خــرباء غــري رمســياجتماعــاً

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠ و٩دول األطــراف علــى حــد ســواء يف فيينــا يف التعــاون الــدويل والــ
ــاليمي      . ٢٠٠٩ ــستفادة مــن شــبكات التعــاون اإلقليمــي واألق ــدروس امل ــاقش اخلــرباء ال ــد ن وق

القائمة والشبكات املواضيعية، والعناصـر التقنيـة للـشبكات القائمـة، واسـتبانة العناصـر احلامسـة              
والت توسيع التغطية العامليـة للـشبكات، والـدور الـذي ميكـن          يف شبكات التعاون الدويل، وحما    

  .ع به لتعزيز التعاون األقاليميللمكتب وشبكات التعاون اإلقليمية االضطال

وقد أُنشئت على املستوى اإلقليمي شبكات عديدة للتعاون القانوين الدويل، مبـا يف ذلـك                -٣٢
 والـشبكة   ائي التابعـة لالحتـاد األورويب     وحـدة التعـاون القـض      و شبكة الكومنولث ملـوظفي االتـصال     

 ة لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةيالشبكة القارالقضائية األوروبية و

للتعــاون القــانوين األمريكيــة -الــشبكة اإليبرييــة ونظمــة الــدول األمريكيــةاجملــرمني التابعــة ملوتــسليم 
ة شبكات أخرى من هذا القبيل داخل منظمـات مثـل جلنـة احملـيط                إنشاء عدّ  حالياًوجيري  . الدويل

  .اهلندي وجامعة الدول العربية، وهناك شبكات أخرى يف طور االستحداث
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، تــسعى شــبكات التعــاون إىل حتــسني التعــاون الــدويل مــن خــالل إتاحــة         وعمومــاً  -٣٣
يل حــل املــسائل ســني وتــسهراالتــصاالت الشخــصية املباشــرة وتبــادل املعلومــات املهمــة للمما 

ــة  ــة ومنــاذج أو إرشــادات   . بطريقــة ســريعة وغــري رمسي ــدة مــوارد قانوني وتــشمل شــبكات عدي
  .أيضاًمنوذجية، يف حني توفر شبكات أخرى االتصال احلاسويب املباشر 

ورغــم االهتمــام الــذي انــصب مــؤخراً علــى إقامــة الــشبكات التعاونيــة اإلقليميــة، فمــا   -٣٤
ومـع تزايـد   . قر إىل مثل هذه الشبكات، ال سيما يف أفريقيا وآسيا    زالت هناك مناطق كبرية تفت    

  . أمهية التعاون األقاليميأيضاًعوملة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تتزايد 

وحيــتفظ املكتــب بقائمــة مــن جهــات االتــصال املعنيــة مــن خــالل دليلــه احلاســويب            -٣٥
 بـشكل مباشـر   بـبعض تصال بعضها   متكني السلطات من اال    وُيمثل. للسلطات الوطنية املختصة  

اإلفصاح املتبـادل عـن تفاصـيل االتـصال هبـا، مبـا يف ذلـك عناوينـها الربيديـة                من خالل   وسريع  
 وكمـا  . االتصال وحلّ املشاكل بـني هـذه الـسلطات        تسهيل خطوة أوىل يف سبيل      ،اإللكترونية
 املــساعدة القانونيــة  أداة كتابــة طلبــات، تتــيح األمانــة أدوات لتــسهيل التعــاون مثــلجــاء أعــاله

فلـم  :  منتدى للمناقشة يف إطار شبكة مأمونـة   حالياًوال يوفّر املكتب    .  واملكتبة القانونية  املتبادلة
يعرب فريق اخلرباء إالّ عن قليل من التأييد إلنـشاء منتـدى للمناقـشة تـابع للمكتـب مـشرياً إىل                     

  .ملستوى اإلقليميإىل أن مثل هذه املنتديات احلاسوبية كثرياً ما توجد على ا

وبغية تعزيز التشبيك فيما بني السلطات على املـستوى األقـاليمي وتـشجيع الـسلطات                 -٣٦
املركزية على استخدام الشبكات اإلقليميـة القائمـة اسـتخداماً كـامالً، أنـشأت األمانـة صـفحة                  
ويــب خاصــة بــشبكة التعــاون الــدويل يف املوقــع العمــومي للمكتــب، وهــي تتــضمن وصــالت    

وسوف يساعد ذلك علـى تعزيـز الـوعي بوجـود خمتلـف شـبكات           . ات اإلقليمية القائمة  للشبك
وبغيـة تـشجيع االسـتخدام    . التعاون اإلقليمي ويوفّر مكاناً مركزياً لزيادة إمكانية الوصول إليها   

الكامــل للــشبكات اإلقليميــة القائمــة، ُيــدرِج الــدليل احلاســويب شــبكات التعــاون اإلقليمــي         
  . تنتمي هلا كل دولة طرفواألقاليمي اليت

ــز          -٣٧ ــة بتعزي ــشبكات اإلقليمي ــوم ال ــى أن تق ــق اخلــرباء عل ــات فري ــق خــالل اجتماع واُتف
ــدويل واألدوات      ــانوين للتعــاون ال ــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوالهتــا كأســاس ق اســتخدام اتفاقي

  .واملوارد اليت استحدثها املكتب لتسهيل التعاون الدويل

ــدور   -٣٨ ــهوض ب ــة الن ــني      وبغي ــة وب ــشبكات اإلقليمي ــني ال ــا ب ــاون فيم ــب يف حتــسني التع  املكت
جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة         الـصادر عـن      ١٩/٧ للقـرار    وفقـاً الشبكات اإلقليمية والدول األطراف،     

  .، دعا املكتب ممثلي شبكات التعاون القانوين الدولية للمشاركة يف الدورة اخلامسة للمؤمتراجلنائية
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 مساعدة بشأن إنـشاء شـبكات تعـاون دويل إقليميـة جديـدة تركّـز            أيضاًووفّر املكتب     -٣٩
ــساد واالجتــار         ــة والف ــة املنظم ــل اجلرمي ــة اخلطــرية، مث ــن اجلرمي ــع ومكافحــة أشــكال م ــى من عل

  .باملخدرات واإلرهاب

وجتمــع منــصة العدالــة، الــيت شــارك يف إنــشائها املكتــب وجلنــة احملــيط اهلنــدي يف عــام     -٤٠
ل املـسؤولة عـن تـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف جـزر                  ، جهات االتصا  ٢٠٠٨

وقد ُعقـد أول اجتمـاعني جلهـات        . ومدغشقر وموريشيوس ) ريونيون(القمر وسيشيل وفرنسا    
، ويف سـان ديـين، ريونيـون،        ٢٠٠٩يونيـه   /االتصال يف كـاتر بـورن، موريـشيوس، يف حزيـران          

قــد أتاحــت منــّصة العدالــة حمفــالً للممارســـني      و. ٢٠٠٩أكتــوبر  /فرنــسا، يف تــشرين األول  
يتعرفون فيه على النظم واملمارسات القانونية للبلـدان األخـرى، وأدت إىل إعـداد دليـل عملـي                  
لصوغ طلبـات تـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة بـشكل فّعـال بـني الـدول اخلمـس                 

 يف تـسوية حـاالت   أيـضاً ة اإلقليمية مفيدة وكانت منّصة العدال . األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي    
  .حمددة لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة

وبناًء على طلب بلدان من منطقة الساحل، اسُتهلت منّصة عدالة ثانية يف باماكو يف   - ٤١
 لتسهيل التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية فيما بني بلدان منطقة ٢٠١٠يونيه /حزيران

  .بوركينا فاسو ومايل وموريتانيا والنيجر: لساحل التاليةا

 إلنــشاء شـبكة السـترداد املوجـودات يف أمريكـا اجلنوبيــة     أيـضاً ويقـدم املكتـب الـدعم      -٤٢
ــة    خاضــعة ل ــة املتعلقــة بغــسل األمــوال يف أمريكــا اجلنوبي ــاالجراءات املالي ــة ب ــة العمــل املعني  فرق

، كمـا يقـدم     ة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات       شبكة كامِدن املشترك  ومستندة إىل منوذج    
  .الدعم إلنشاء شبكة تعاون إقليمي يف آسيا

 فيمـا بـني     التـشبيك تعزيـز   لؤمتر يود توجيه األمانة بشأن العمل اإلضايف الـالزم          املولعلّ    -٤٣
  فيمـا بـني    وحـلّ املـشاكل    تـسهيل االتـصال    سبل   واستطالعالسلطات على املستوى األقاليمي     

 وخاصــة فيمــا ، يف تغطيــة الــشبكات احلاليــة املوجــودة، مــع مراعــاة الفجــواتلطاتهــذه الــس
 أن يطلب إىل األمانة أن تـستطلع إمكانيـة إنـشاء    أيضاً ورمبا يود املؤمتر    .يتعلّق بأقل البلدان منواً   

منّصة شبكات عاملية وحتدد متطلبات مثل هذه املنـصة، كعقـد اجتماعـات منتظمـة للـشبكات                 
فري خـدمات مـن نـوع اخلـدمات الـيت يوفرهـا مكتـب املـساعدة احلاسـوبية إلعانـة           تواإلقليمية و 

 حلـول تكنولوجيـة     ووضـع  الدول علـى حـلّ القـضايا الواقعيـة الـيت يكـون التعـاون فيهـا معوَّقـاً                  
  . مالئمةمعلوماتية
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    تعزيز السلطات املركزية واملختصة يف جمال التعاون الدويل  -رابعاً  
تـوفري التـدريب    ، أن تـدعم، بنـاء علـى الطلـب،           ٤/٢طلب املؤمتر إىل األمانـة، يف قـراره           -٤٤

 للسلطات املركزيـة والقـضاة واملـّدعني        والتوعية بشأن اتفاقية اجلرمية املنظمة على املستوى الوطين       
  . املكاتب املركزية الوطنية اإلنتربول يفالعامني واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون وموظفي

 باسـتنتاجات وتوصــيات سلـسلة حلقـات العمــل     إضــافة إىل هـذا  علمـا  املـؤمتر أحـاط و  -٤٥
ــة    ــها األمان ــيت نظّمت ــة ال ــؤمتر  عمــالًاإلقليمي ــرر امل ــضاة   ٣/٢ مبق ــة وق ــسلطات املركزي ــدة ال  لفائ

املمارســني املكلّفــني مبعاجلــة مــسائل تــسليم  واالتــصال وغريهــم مــن القــضاة واملــّدعني العــامني  
 بعقـد حلقـات العمـل اإلقليميـة تلـك           أيضاً املؤمتر   رّحبو. ملساعدة القانونية املتبادلة  اجملرمني وا 

 اليت أثبتت فائدهتا يف تعزيز عالقات العمـل الوثيقـة بـني             ية التدريب  الدراسية لقاتاحلوغريها من   
طلـب إىل األمانـة أن تواصـل تلـك األنـشطة         ، و السلطات وتيسري تبادل اآلراء فيما بني النظـراء       

 املنـاطق الـيت مل ُتــشمل بعـد يف حلقـات العمــل الـسابقة وأن تقـوم مبتابعتــها علـى الــصعيدين        يف
  .دون اإلقليمي واألقاليمي تلبية الحتياجات التعاون احملّددة اليت جرت استبانتها

    
     كأساس للتعاون الدويل االتفاقيةاستخداماألنشطة الرامية إىل تشجيع   - ألف  

ية إىل التوعية بأحكام اتفاقية اجلرمية املنظمـة وتـشجيع اسـتخدامها            أُدجمت اجلهود الرام    -٤٦
 من احللقات الدراسية وأنشطة التـدريب وغريهـا مـن أنـشطة             الكثرييف جمال التعاون الدويل يف      

  .، واليت يرد فيما يلي وصف للعديد منهااملساعدة التقنية اليت اضطلع هبا املكتب

 للتــدريب والتوعيــة بــشأن أحكــام التعــاون الــدويل   عــّدة دوراتأيــضاًووفّــر املكتــب   -٤٧
املتضمنة يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واملدرجـة يف بـرامج تدريبيـة وحلقـات عمـل أكـرب تنظمهـا                

وتــشمل أمثلــة هلــذه الــدورات تــدريبا بــشأن اتفاقيــة   . احلكومــات الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة 
ء مـن برنـامج اإلنتربـول لتطـوير الـشرطة           اجلرمية املنظمة والتعـاون الـدويل جـرى تنظيمـه كجـز           

زانيــا وجنــوب أفريقيــا  إثيوبيــا وأوغنــدا وبوتــسوانا وتــنالتنفيذيــة لفائــدة كبــار ضــباط الــشرطة مــن 
وزامبيــا وزمبــابوي وســوازيلند وســرياليون وسيــشيل وغانــا والكــامريون وكينيــا وليربيــا وليــسوتو 

 عـن   ، وعرضـاً  ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين ، الذي ُعقد يف ليون، فرنسا، يف        وموريشيوس ونيجرييا 
الصالت القائمة بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب وفائدة اتفاقية اجلرمية املنظمة كـأداة ملكافحـة هـذه        
األنــشطة اإلجراميــة، اضــطُلع بــه خــالل حلقــة عمــل لــدول اخللــيج عــن اإلطــار القــانوين العــاملي   

  .٢٠١٠فرباير / شباط٢١ يف ملكافحة اإلرهاب ومتويل اإلرهاب ُعقدت يف الرياض
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 عن توفريهـا املـساعدة     ، أن ُتقدم تقريراً   ٤/٢، يف مقرره    أيضاًوقد طلب املؤمتر إىل األمانة        -٤٨
ومثـة  . للدول بشأن التغلب على العقبات التقنية والقانونية اليت تعتـرض اسـتخدام االئتمـار بالفيـديو       

  .(CTOC/COP/2010/CRP.2) مترورقة غرفة اجتماعات عن هذا املوضوع معروضة على املؤ
    

    حلقات العمل اإلقليمية لفائدة السلطات املركزية  - باء  
    إعداد حلقات العمل اإلقليمية وأهدافها وحمتواها   - ١  

 ٨ و٧عقــد فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين بالتعــاون الــدويل اجتماعــات يف فيينــا يف   -٤٩
 ٢٠ و١٩فربايـــر و/ شـــباط١٥ و١٤؛ و٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول٢يونيـــه و/حزيـــران

ولعـلّ املـؤمتر يـود     )١٦(.٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١؛ و٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٧مايو و /أيار
النظر يف كيفية ضمان استمرار وظيفيت إسداء املشورة وتقدمي الـدعم املفيـدتني اللـتني يؤديهمـا                 

ء واملمارسني مـن البلـدان       من اخلربا  ، مع ضمان توسيع الفريق ليشمل مزيداً       االستشاري الفريق
  .املستفيدة من املساعدة التقنية يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

 تعزيـز التعـاون القـانوين الـدويل علـى           عـن  ة املكتب مخـس حلقـات عمـل إقليميـ         ونظّم  -٥٠
ــة،     ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــدعممكافحــة اجلرمي ــايل ب ــن م ــات املتحــدة  م ــدا والوالي ــسا وكن   فرن

وقـــد . ومـــشاركة منظمـــات معنيـــة أخـــرى ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا مريكيـــةاأل
 مـن املكتـب بـشأن       استهدفت حلقات العمل هذه املنـاطق الـيت مل تكـن قـد تلقـت بعـد تـدريباً                  

  .اتفاقية اجلرمية املنظمة

ــدويل       ومتثّ  -٥١ ــاون ال ــات التع ــة بآلي ــوعي واملعرف ــادة ال ــات العمــل يف زي لــت أهــداف حلق
 تبـادل اآلراء وتوثيـق      وتسهيل  وتعزيز قدرة السلطات   ص عليها يف اتفاقية اجلرمية املنظمة     املنصو

ــة    .االتــصاالت فيمــا بــني النظــراء   ــة املركزي ــسلطات الوطني  ومشــل املــشاركون ممارســني مــن ال
مــسؤولني عــن حــاالت تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف إطــار اتفاقيــة اجلرميــة    

ــن معاجلــة         املنظمــة و ــسؤولني ع ــانون م ــابعني لــسلطات إنفــاذ الق ــوظفني ت ــامني وم ــّدعني ع م
  .املالحقات القضائية والتحقيقات املتعلقة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية

───────────────── 
"): اللجنة التوجهية"الذي كان يسمى من قبل (االستشاري شارك خرباء من الدول التالية يف عمل الفريق   )16( 

سبانيا، أستراليا، أملانيا، إيطاليا، الربتغال، الربازيل، بولندا، السويد، سويسرا، إاالحتاد الروسي، األرجنتني، 
ات املتحدة، ، النرويج، النمسا، هولندا، الوالييرلندا الشماليةإ لربيطانيا العظمى وفرنسا، كندا، اململكة املتحدة

  . خبري من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا كذلكحضرو. اليابان
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 من دورات تدريب على صكوك األمـم املتحـدة          توليفةواشتملت حلقات العمل على       -٥٢
جمموعات صـغرية لتـسهيل     يف إطار     جرت  ومتارين مناقشات عملية و اممارساهتأفضل  وأدواهتا و 

ــادل اآلراء  ــشبيكتب ــة  والت ــني املمارســني يف املنطق ــا ب ــسها فيم ــا أمكــن، شــارك يف  . نف  وحيثم
 املـشاركني مـن توسـيع أفـق فهمهـم          التدريب خرباء من داخل املنطقة ومن خارجها، مما مكّـن         

 علـى تـسليم اجملـرمني    و قـلّ أ حلقـات العمـل     ، زاد تركيز  لمنطقةل تبعاًو. لقضايا التعاون الدويل  
  .أو املساعدة القانونية املتبادلة أو التعاون الدويل ألغراض املصادرة

 حلقـة عمـل نظمهـا       ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٣ إىل   ١١وُعقدت يف بلغراد من       -٥٣
ضــبط عائــدات اجلرميــة وأدواهتــا املنقولــة إىل واليــات قــضائية أجنبيــة ومــصادرهتا  املكتــب عــن 

وقد متثل اهلدف الرئيسي للحلقة يف تسهيل التعاون علـى إنفـاذ القـانون              .  أو إرجاعها  وتقامسها
 بـني بلـدان   ضـبط عائـدات اجلرميـة ومـصادرهتا وتقامسهـا أو إرجاعهـا          والتعاون القضائي بـشأن     

منطقة البلقان والبلدان اليت ُتنقل إليها عائدات اجلرمية، وحتـسني معـارف ومهـارات املمارسـني                
عائـدات اجلرميـة   فاذ القانون واملمارسني القضائيني يف منطقـة البلقـان املعنـيني بـضبط        يف جمال إن  
  )١٧(. ومصادرهتا، مبا يف ذلك التحقيقات املتوازية ودور وحدات االستخبارات املاليةوأدواهتا

   إىل ١٦ي يف كرايــست شــرش، بربــادوس، مــن  وُعقــدت حلقــة عمــل ملنطقــة الكــاريب  -٥٤
 وقد ركزت حلقة العمل التدريبية على تعزيز السلطات املركزيـة           )١٨(.٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠

يف جمال التعاون القـضائي الـدويل وعلـى تقيـيم تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة مكافحـة                  
  .الفساد

 حلقــة عمــل نظمهــا املكتــب  ٢٠١٠مــايو / أيــار٢١ إىل ١٨وُعقــدت يف دكــار مــن    -٥٥
وقــد ســعت حلقــة العمــل إىل تعزيــز التعــاون  . نيــة املتبادلــةلغــرب أفريقيــا عــن املــساعدة القانو 

القضائي فيما بني بلدان غرب أفريقيا، ال سيما فيما يتعلـق باالجتـار غـري املـشروع باملخـدرات                   
ــاون      ــشجيع التع ــن خــالل ت ــك م ــاجرين، وذل ــب امله ــة   عمــالًوهتري ــة املعني ــات الدولي  باالتفاقي

ــة املنظ   ــة اجلرمي ــساعدة     مبكافحــة املخــدرات واتفاقي ــشأن امل ــا ب ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق م

───────────────── 
ألبانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ( مشاركاً من سبع دول من منطقة البلقان ٢٥حضرها   )17( 

 وفرنسا  وغرينزي وسويسرا وجزيرة مانإيطالياوخرباء وممارسون من ) ورومانيا وسلوفينيا وصربيا
شبكة كامِدن /واليوروبولجمموعة إيغمونت  وجملس أوروبا ووليختنشتاين واململكة املتحدة والواليات املتحدة

  .منظمة األمن والتعاون يف أوروباواملشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات 
دومينيكا وسانت أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز وجامايكا و( دولة كاريبية ١١ مشاركاً من ٣٢حضرها   )18( 

وخرباء من الربازيل ) فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وغرينادا وغيانا وهاييت
  .واململكة املتحدة والواليات املتحدة
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القانونية وعمليات التسليم املراقب ومـذكرات التوقيـف وتـسليم اجملـرمني واملـصادرة ألغـراض                
  )١٩(.مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات وهتريب املهاجرين

ت يف  واستعرضت حلقة عمل اضطلع هبا املكتب لفائدة جنـوب شـرق أوروبـا وُعقـد                -٥٦
 تنفيــذ النظــام القــانوين الــدويل اخلــاص  ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ إىل ١٦صــوفيا مــن 

بالتعاون الـدويل، مبـا يف ذلـك املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وضـبط عائـدات اجلرميـة ومـصادرهتا                
أداة كتابــة  تعريــف املــشاركني بنــسخ أيــضاًوجــرى . وتبــادل البيانــات مــن الــسجالت اجلنائيــة

  )٢٠(. املُنتجة للجبل األسود وصربيا وكرواتيا املساعدة القانونية املتبادلةطلبات

 يف أمريكا الوسـطى ويف آسـيا الوسـطى مـن أجـل       أيضاًوُنظمت حلقات عمل إقليمية       -٥٧
تعزيز التعاون الدويل الفّعال فيما يتعلق بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة واملـصادرة               

وقـد ُعقـدت حلقـة العمـل اخلاصـة بأمريكـا       . قية اجلرمية املنظمـة كأسـاس قـانوين      باستخدام اتفا 
مت حلقة العمـل    وُنظّ )٢١(.٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨ إىل   ١٦الوسطى يف مدينة غواتيماال من      

 إىل  ٢٠، وُعقـدت مـن       منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا         اخلاصة بآسيا الوسطى بالتعاون مـع     
  )٢٢(.انا يف أست٢٠١٠يوليه / متوز٢٢

 مــن حلقــات العمــل بــشأن التعــاون الــدويل يف  وإضــافة إىل هــذا، عقــد املكتــب عــدداً   -٥٨
  .حاالت االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين

وكجزء من برنامج شامل ملكافحة االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين ممـّول مـن                  -٥٩
لتعـاون القـانوين الـدويل يف       االحتاد األورويب، عقـد املكتـب ثـالث حلقـات عمـل إقليميـة عـن ا                

وسعت حلقات العمل، الـيت ُعقـدت بالتعـاون         . حاالت االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين    
وقــد تناولــت تــسليم اجملــرمني واملــساعدة . مــع منظمــات إقليميــة، إىل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي 

ول االجتــار باألشــخاص القانونيــة املتبادلــة واملــصادرة وأمهيــة اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكــ  
ــدويل      ــاون الــ ــسهيل التعــ ــة إىل تــ ــاجرين وأدوات املكتــــب الراميــ ــول هتريــــب املهــ وبروتوكــ

───────────────── 
بنن وبوركينا فاسو والرأس األخضر وسان تومي :  دولة من غرب أفريقيا١٢ من ممارساًشارك ستة وأربعون   )19( 

  .بيساو ومايل وموريتانيا والنيجر ونيجرييا-اليون وغامبيا وغانا وغينياي وسري وبرينسيب
ألبانيا وبلغاريا والبوسنة واهلرسك : شارك مخسة وعشرون ممارساً من دول وأقاليم جنوب شرق أوروبا التالية  )20( 

  . وكوسوفوواجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا
 بليز وبنما واجلمهورية الدومينيكية :ارك سبعة وثالثون مشاركاً من مثاين دول من أمريكا الوسطىش  )21( 

  .والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس
 أفغانستان وأوزبكستان وإيران: شارك أربعون ممارساً من تسعة بلدان من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا  )22( 

  . وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان ومنغوليا)ميةاإلسال-مجهورية(
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ــة       ــدويل واملالحق ــاون ال ــضمان التع ــالزم توافرهــا يف هــذه احلــاالت ل واالشــتراطات اخلاصــة ال
وقد ُعقدت حلقات العمل يف منـاطق مل تكـن حلقـات عمـل إقليميـة              . القضائية على حنو فّعال   

  .دت فيها من قبلن التعاون الدويل قد ُعقبشأ

ــوب شــرق آســيا  وبالتعــاون مــع    -٦٠ ــشروع اإلقليمــي املعــين باالجتــار    ورابطــة أمــم جن امل
، ُعقدت حلقة العمل اخلاصـة مبنطقـة جنـوب شـرق آسـيا يف بـانكوك مـن            باألشخاص يف آسيا  

 حلقــة العمــل م املمارســون املــشاركون يفوقــّد )٢٣(.٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥ إىل ٢٣
 املقرر نـشره يف عـام       كتيب عن التعاون الدويل   : االجتار باألشخاص تعقيباهتم على منشور الرابطة     

وُعقــدت .  واملكتــباملــشروع اإلقليمــي املعــين باالجتــار باألشــخاص يف آســيا  بــدعم مــن ٢٠١٠
املهـاجرين يف  حلقة العمل الثانية املعنية بالتعاون الـدويل يف حـاالت االجتـار باألشـخاص وهتريـب               

ــد، مــن   ــا، اهلن ــارس / آذار٨ إىل ٦كولكات ــد ضــمّ . ٢٠١٠م ــيت ُعقــدت   وق ــة العمــل، ال ت حلق
، وهـي شـبكة مـن املنظمـات غـري      مبشاركة شبكة مكافحـة االجتـار باألطفـال واسـتغالهلم جنـسياً       

 امتــداد دروب احلكوميــة الــيت تعمــل علــى منــع االجتــار بالبــشر، مــشاركني مــن دول تقــع علــى   
مـــت حلقــة العمـــل الثالثـــة، الـــيت ُعقـــدت يف   وُنظّ)٢٤(.األشـــخاص يف جنـــوب آســـيااالجتــار ب 

ــا، مــن   اجلماعــة ، بالتعــاون مــع ٢٠١٠مــارس / آذار١٩ إىل ١٧جوهانــسربغ، جنــوب أفريقي
  )٢٥(.، اليت يوجد لديها بروتوكوالهتا الذاتية املعنية بالتعاون الدويل للجنوب األفريقياإلمنائية

مـل عـن التعـاون الـدويل مـن أجـل مكافحـة هتريـب املهـاجرين                  ونظّم املكتب حلقـة ع      -٦١
يوليـــه / متـــوز٨ إىل ٦ت ممارســـني مـــن مشـــال أفريقيـــا وأوروبـــا وُعقـــدت يف القـــاهرة مـــن ضـــّم

ــّد )٢٦(.٢٠٠٩ ــول و  وقُ ــشرطة األورويب مت عــروض مــن جانــب اإلنترب ــول (مكتــب ال ) اليوروب
  .نبشأن التعاون على إنفاذ القانون يف حاالت هتريب املهاجري

───────────────── 
 ومجهورية الو إندونيسيا وبروين دار السالم:  دول أعضاء يف الرابطة١٠شارك واحد وثالثون ممارساً من   )23( 

  . وتايلند وسنغافورة والفلبني وفييت نام وكمبوديا وماليزيا وميامنارالدميقراطية الشعبية
بنغالديش وبوتان وسري النكا وملديف ونيبال : شارك واحد وعشرون ممارساً من ست دول يف جنوب آسيا  )24( 

  .وشارك أيضاً ممثلون ملنظمات غري حكومية ووكاالت األمم املتحدة. واهلند
أنغوال  : للجنوب األفريقياإلمنائيةاجلماعة  دولة من ١١شارك يف حلقة العمل واحد وعشرون ممارساً من   )25( 

زانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وسوازيلند وليسوتو ومالوي  وبوتسوانا ومجهورية تن
  .وموريشيوس وناميبيا

إسبانيا وإيطاليا وتركيا وتونس واجلماهريية العربية الليبية وفرنسا :  دول١٠شارك مخسة وعشرون ممارساً من   )26( 
  .وهولنداومصر واملغرب واململكة املتحدة 
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 حلقــة عمــل ملــدة أســبوعني ٢٠٠٩ديــسمرب /ونظّــم املكتــب يف أنقــرة يف كــانون األول  -٦٢
لتدريب املدربني على التعاون الدويل يف حاالت االجتار باألشخاص لفائدة املمارسني يف جنوب             

وأُتيح التدريب العملي للممارسني واملدربني بشأن تطبيق أحكـام التعـاون الـدويل             . شرق أوروبا 
أداة كتابــة طلبــات  اقيــة اجلرميــة املنظمــة واســتخدام أدوات املكتــب القانونيــة، وخاصــة       يف اتف

وكان من نتائج هذا النشاط اعتماد جمموعـة مـن          .  والدليل احلاسويب  املساعدة القانونية املتبادلة  
املبــادئ التوجيهيــة دون اإلقليميــة للتعــاون الــدويل بــشأن االجتــار بالبــشر لفائــدة بلــدان جنــوب 

  )٢٧(.وروبا، وهي مبادئ توجيهية ناقشها املمارسون يف املنطقة الفرعية ووافقوا عليهاشرق أ

ــة اجلرميــة    أيــضاًورّوج املكتــب   -٦٣  الســتخدام األحكــام اخلاصــة بالتعــاون الــدويل يف اتفاقي
ووفّـر املكتـب   . املنظمة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الناشـئة مثـل القرصـنة واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                

 للفريق العامل املعين باملسائل القانونية التابع لفريق االتصال املعين بالقرصـنة جتـاه الـساحل                عرضاً
 أبرز فيـه أن باإلمكـان اسـتخدام اتفاقيـة           ٢٠٠٩نوفمرب  /الصومايل يف كوبنهاغن يف تشرين الثاين     

ــق بامل      ــة فيمــا يتعل ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــات امل ــانوين لطلب الحقــات اجلرميــة املنظمــة كأســاس ق
 اســتخدام االتفاقيــة فيمــا يتعلــق باالجتــار أيــضاًوشــّجع املكتــب . القــضائية للقراصــنة املــشتبه هبــم

باملمتلكات الثقافية يف سلسلة من األحداث، مبا يف ذلك فريق عامل حكومي دويل معـين حبمايـة    
وعـة الثمانيـة    ؛ واجتمـاع جملم   ٢٠٠٩نـوفمرب   /املمتلكات الثقافيـة، ُعقـد يف فيينـا يف تـشرين الثـاين            

؛ واجتمــاع نظّمــه اإلنتربــول بــشأن االجتــار     ٢٠٠٩ديــسمرب /ُعقــد يف رومــا يف كــانون األول  
؛ وحلقــة دراســية تدريبيــة ٢٠١٠فربايــر /باملمتلكــات الثقافيــة ُعقــد يف ليــون، فرنــسا، يف شــباط 

الالتينيـة،  األمريكـي الالتـيين، لفائـدة بلـدان أمريكـا           -نظّمتها احلكومة اإليطالية واملعهد اإليطـايل     
؛ واجتماع فرعي بشأن املمتلكات الثقافيـة ُعقـد خـالل           ٢٠١٠أبريل  /ُعقدت يف روما يف نيسان    

مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عـشر املعـين مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف سـلفادور، الربازيـل، يف                        
  )٢٨(.٢٠١٠أبريل /نيسان

    
    استنتاجات حلقات العمل وتوصياهتا  - ٢  

ت حلقات العمل اسـتنتاجات وتوصـيات بـشأن العقبـات الـيت تعتـرض التعـاون                 اعتمد  -٦٤
 تـرد يف قـرار      ويعزز العديد من هـذه التوصـيات نقاطـاً        . الدويل واحللول املقترحة للتغلب عليها    

───────────────── 
البوسنة واهلرسك واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ضّم املشاركون ممارسني من   )27( 

  .وصربيا وكرواتيا
 الرامية إىل التصدي ألشكال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةانظر مذكرة األمانة بشأن أنشطة   )28( 

  .(CTOC/COP/2010/3)اجلرمية الناشئة 
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 أيـضاً وهـي ُتجـّسد      )٢٩(. ألفضل املمارسات الـيت اسـتباهنا املكتـب         وُتشكل اعتماداً  ٤/٢املؤمتر  
سني آليـات التعـاون الـدويل وإدراكهـم ألمهيـة التعـاون الـدويل الفّعـال يف                  التزام املشاركني بتح  

  .مكافحة اجلرمية املنظمة

 علــى وجــود حاجــة إىل تبــسيط إجــراءات  وجــرى التأكيــد يف حلقــات العمــل مــراراً   -٦٥
. التسليم وتعجيلها، مبا يف ذلك عن طريق احلّد من املتطلبات اإلثباتية واإلجرائية حيثمـا أمكـن             

ــا ز ــة    وم ــذكرات التوقيــف األوروبي ــت أمثلــة م ــاًتــثري  )٣٠(ال ــاطق أخــرى كــبرياً اهتمام .  يف من
 لـضمان   اسـتخدام البـدائل   و مسألة عدم تـسليم املـواطنني        أيضاًونوقشت يف معظم حلقات العمل      

ــا  "، مبــا يف ذلــك تطبيــق مبــدأ  جنــاح املالحقــات القــضائية  التــسليم  وأ" املقاضــاةإمــاّ التــسليم وإّم
  . القضايا املتصلة حبماية حقوق اإلنسان يف إجراءات تسليم اجملرمنيفة إىلإضااملشروط، 

ويف جمــال املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، نوقــشت اســتراتيجيات تعجيــل التعــاون وإزالــة   -٦٦
واعُتــربت االتــصاالت واملــشاورات املباشــرة . املعوقــات الــيت تعتــرض التنفيــذ الكامــل للطلبــات

وأكــد املــشاركون يف . م واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة علــى الــسواء حامســة يف حــاالت التــسلي
 اجلرميـة وأدواهتـا   علـى أمهيـة تنفيـذ آليـات داخليـة تـسمح بـضبط عائـدات              أيضاًحلقات العمل   
  .التعاون الدويل ألغراض املصادرةومصادرهتا وب

زيـة وغريهـا    وجرى التأكيد بشّدة على احلاجة إىل إنشاء وتعزيز قدرة الـسلطات املرك             -٦٧
وتزويـد الـسلطات مبـا يكفـي مـن املـوظفني ضـروري لـضمان التعـاون             . من السلطات املختصة  

الفّعال، وبالتايل جرى التركيز على أمهية تـدريب املـوظفني واحملافظـة باسـتمرار علـى املـوظفني         
ء  الالزمــة ألدااالت تفتقــر الــسلطات إىل املعــدات املكتبيــة األساســيةاحلــ ففــي بعــض. املــدربني
ا جيعـل   ممـ ، كاهلواتف املـزودة بوصـالت الفـاكس أو احلواسـيب املوصـولة باإلنترنـت،                وظائفها

 تــوفري أو حتــسني مرافــق االتــصاالت وتلبيــة االحتياجــات األساســية مــن أجــلاملــساعدة التقنيــة 
 تـوفري   حيتـاج األمـر إىل    كي تـتمكن الـسلطات مـن العمـل بكفـاءة            ول.  ال غىن عنه   األخرى أمراً 

ملالية الالزمة لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية وخدمات الترمجـة والـدعم األساسـي             املوارد ا 
───────────────── 

انظر تقرير اجتماع فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين باملمارسة الفعالة ألنشطة التسليم، الذي انعقد يف   )29( 
 _www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions  املوقعمنمتاح  (٢٠٠٤يوليه / متوز١٦ إىل ١٢فيينا من 

2004.pdf ( غري الرمسي بشأن أفضل ممارسة يف أنشطة املساعدة القانونية وتقرير اجتماع فريق اخلرباء العامل
 املوقع منمتاح  (٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧ إىل ٣املتبادلة، الذي انعقد يف فيينا من 

www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf.(  
من يف حاالت اجلرائم املدرجة يف قائمة نظام لالعتراف املتبادل بني بلدان االحتاد األورويب مبذكرات التوقيف   )30( 

 قصرية ووفقاً  زمنيةاجلرائم اخلطرية، ويسمح بتسليم األشخاص بني السلطات القضائية األوروبية خالل مهل
  .إلجراء مبسط
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 يف جمـال التعـاون      تـدريب ال  علـى أمهيـة ضـمان      أيـضاً وأكـد املمارسـون     . بتكنولوجيا املعلومات 
 القــضاة ، وهــملطائفــة العريــضة مــن املمارســني العــاملني يف جمــال التعــاون الــدويل       ل الــدويل

وُسـلِّم بأنـه   .  واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو احملاكم واملترمجون       مونواملدعون العا 
يلزم يف بعض احلاالت التـدخل علـى نطـاق أوسـع لـدعم نظـام العدالـة اجلنائيـة يف جمملـه، ألنّ             

  .هدفا غري قابل للتحقيقعدم وجود نظام فاعل للعدالة اجلنائية جيعل التعاون الدويل الفعال 

 التـدريب والفـرص      تـوفري  م املشاركون بفائدة حلقات العمل اإلقليمية مـن حيـث         وسلَّ  -٦٨
ملناقــشة املــشاكل املــشتركة مــع النظــراء وتعزيــز عالقــات العمــل علــى أســاس التفــاهم والثقــة     

ــة، ويف عــدد مــن احلــاالت، إحــراز    وأّدت . تقــدم بــشأن قــضايا حمــددة مل حتــسم بعــد  الاملتبادل
اسـتحداث  ) أ (:تتعلـق مبـا يلـي      أنـشطة متابعـة      بـشأن تقدمي طلبات    إىل    العمل اإلقليمية  حلقات

 حلقـات دراسـية تدريبيـة       تركيز جغرايف خمتلـف، إمـا      )ب(موارد أو توفري مساعدة تشريعية؛ و     
 جتمع بـني دول مثـل دول املنـشأ والعبـور واملقـصد علـى طـول                   أقاليمية وطنية أو حلقات عمل   

 التركيـز علـى    )ج(و ؛ الطلبـات   قـدر كـبري مـن      ينـها تـدفق فيمـا ب    ويدروب االجتار غري املشروع     
  جبرميـة حمـددة أو نـوع حمـدد مـن التعـاون الـدويل                فيما يتعلق  الدويلموضوع حمدد مثل التعاون     

  . وضبطها ومصادرهتاعائدات اجلرمية تعقّب مثل

  


