
 CTOC/COP/2010/CRP.5 

  
 

  

 
22 September 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
041010    V.10-56586 (A) 

 
 

 *1056586*
 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ١٨فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  على تسليم اجملرمني التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا
   ألغراض املصادرة،ويلواملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الد

      وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها
فهرس أمثلة القضايا املتعلقة بتسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية     

إىل  وأشكال أخرى من التعاون الدويل يف املسائل القانونية، استنادا
      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

    مقّدمة  -أوال  
نظمة عرب الوطنيـة، يف     طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل           -١

ــّر ــدّ ، ٣/٢ره مق ــه أن تع ــاًإىل أمانت ــسليم اجملــرمني واملــساعدة       فهرس ــة حلــاالت ت ــضّمن أمثل  يت
 إىل اتفاقيـة   تناديف املسائل القانونيـة باالسـ     القانونية املتبادلة، وأشكال أخرى من التعاون الدويل        

 )٢(. بغية تشجيع الدول األطراف علـى حتـسني تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا              )١(اجلرمية املنظمة 
 األطراف على تزويد األمانـة بالبيانـات اخلاصـة باسـتنادها إىل أحكـام                الدولَ ع املؤمترُ كما شجّ 

───────────────── 
    *  CTOC/COP/2010/1.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللدات  )2(  
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نيــة املتبادلــة وغــري ذلــك مــن االتفاقيــة وبرتوكوالهتــا يف إنفــاذ تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانو 
  .أشكال التعاون القانوين الدويل

ر ذاته، شّجع املؤمتر الدول األطراف علـى اسـتعمال االتفاقيـة اسـتعماال أكـرب       ويف املقرّ   -٢
كأساس قانوين للتعاون القـانوين الـدويل، مـسلّما بالنطـاق الواسـع مـن التعـاون املتـاح مبقتـضى                     

 أسس تعاون أخـرى، مثـل االتفاقـات الثنائيـة       قية عندما ال تنصّ   االتفاقية؛ وعلى استعمال االتفا   
الة لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلـة والتعـاون الـدويل           والقانون احمللي، على تدابري فعّ    

عني واملـدّ ألغراض املصادرة؛ وعلى التوعية باالتفاقيـة يف أوسـاط الـسلطات املركزيـة والقـضاة                 
 املعنيني بإنفاذ القانون وموظفي املكاتـب املركزيـة الوطنيـة التابعـة لإلنتربـول                واملوظفني العامني

  .العاملني يف جمال التعاون القانوين الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
، جبمــع أمثلــة حلــاالت تــسليم اجملــرمني واملــساعدة      ٤/٢ املــؤمتر، يف مقــرره  ورحَّــب  -٣

شــكال األخــرى مــن التعــاون الــدويل يف املــسائل القانونيــة باالســتناد إىل   القانونيــة املتبادلــة واأل
االتفاقية؛ وحثّ الدول األطـراف علـى أن تواصـل تزويـد األمانـة بالبيانـات اخلاصـة باسـتنادها                    
إىل أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا بغية إنفاذ تسليم اجملرمني أو املساعدة القانونيـة              

األشكال األخـرى مـن التعـاون الـدويل يف املـسائل القانونيـة؛ وطلـب إىل األمانـة أن         املتبادلة أو   
  .حتّدث فهرس احلاالت وتوّزعه على الدول األطراف

رة شــفوية إىل مجيــع الــدول األطــراف يف     رســلت مــذكّ  أُ، ٢٠١٠مــايو  / أيــار٤ويف   -٤
 أمثلــة عمليــة تثبــت  ٢٠١٠مــايو / أيــار٣١م إىل األمانــة حبلــول االتفاقيــة تطلــب منــها أن تقــدّ 

ال لالتفاقية يف مسائل التعاون الـدويل، وال سـيما فيمـا يتعلـق باألحكـام التاليـة                  االستخدام الفعّ 
 ٦ و ٤ و ٣؛ والفقـرات    "التعـاون الـدويل ألغـراض املـصادرة       "، املعنونـة    ١٣املـادة   : من االتفاقية 
". ساعدة القانونيــة املتبادلــةاملــ" املعنونــة ١٨؛ واملــادة "تــسليم اجملــرمني" املعنونــة ١٦مــن املــادة 

  دولـةً ٣٠املعلومـات املطلوبـة مـن     تلقَّـت قـد   األمانـة  كانت، ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٩وحىت  
  .وترد فيما يلي تلك املعلومات. طرفاً

    
      أمثلة عن حاالت يف دول أفريقية  -ثانيا  

    بوتسوانا    
نظمة كأساس قـانوين لتـسليم      أبلغت بوتسوانا األمانة بأهنا مل تستخدم اتفاقية اجلرمية امل          -٥

ــيس جمــرمني،  ــديها ومــن مث ل ــسوقه مــن   ل ــا ت ــة   م ــة املتبادل ــة عــن املــساعدة القانوني ــة عملي . أمثل
 مـشاكل عنـدما تعلـق األمـر بـدول ال تربطهـا ببوتـسوانا        أن ذلك قـد سـبَّب  وأشارت أيضاً إىل   



 

V.10-56586 3 
 

CTOC/COP/2010/CRP.5 

ا طلـب تـسليم جمـرمني        بوتـسوان  تلقَّتفعلى سبيل املثال،    . دة األطراف معاهدات ثنائية أو متعدّ   
ومل يكـن مبقـدور بوتـسوانا تنفيـذ عمليـة           . من اجلبل األسود وهو لـيس مـن بلـدان الكومنولـث           

  .تسليم اجملرمني ألهنا ال متلك أساساً قانونياً للقيام بذلك
    

    بوركينا فاسو    
لـديها أمثلـة عمليـة تثبـت اسـتخدامها التفاقيـة            لـيس    هأبلغت بوركينا فاسو األمانة بأنـ       -٦

 أخــرى يف التعــاون  اًهنــا اســتخدمت صــكوك  ألاجلرميــة املنظمــة يف مــسائل التعــاون الــدويل،     
ــة  ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــا     وأكّــدت. وامل ــاملني يف والياهت ــدى الع ــوعي ل ــى نقــص ال ــضاً عل  أي

  .القضائية الوطنية بشأن استخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة
    

    مصر    
 طلبــاً تلقَّــت املختــصة ار تقــول فيهــا إن ســلطاهت   األمانــة معلومــات مــن مــص   تلقَّــت  -٧

للمــساعدة القــضائية مــن قــسم اجلرميــة التــابع ملكتــب الــشؤون الدوليــة يف وزارة العــدل يف          
تحقيقات أجراها مكتب النائـب العـام يف املقاطعـة املركزيـة            ب الطلب   ويتعلق. الواليات املتحدة 

 أعمـال احتيـال وسـرقة هويـة علـى           بارتكـا لكاليفورنيا ومكتـب التحقيقـات االحتـادي بـشأن          
ــصرفية إىل          ــن حــسابات م ــة م ــالغ مالي ــة مب ــة غــري قانوني ــا بطريق ــن خالهل ــت م ــت ُحّول االنترن

  .قاموا بفتحها خصيصاً هلذا الغرضحسابات حمتالني 
وطلبــت الــسلطات املختــصة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن الــسلطات املــصرية      -٨

هـزة رقميـة حبـوزة أشـخاص قيـد التحقيـق وتزويـد الـسلطات              احلصول على أدلـة ماديـة مـن أج        
ــة بــسجالت وبيانــات ذات صــلة مــن مــزوّ      نترنــت يف مــصر، إلدي خدمــة االقــضائية األمريكي

نترنـت اسـتخدمها أشـخاص قيـد التحقيـق كـانوا مقـيمني              اإلربوتوكوالت  لمبا يف ذلك عناوين     
 ٣ويف . كن أخــرىيف مــصر؛ وســجالت مــصرفية ومكاتــب حتويــل أمــوال يف مــصر أو يف أمــا 

ومـن  . ، وافق النائب العام على الرد علـى طلـب اإلنابـة القـضائية             ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
مث أرسلت الوثائق ذات الصلة إىل مكتب النائـب العـام يف حمكمـة االسـتئناف يف املنـصورة، يف              

نـسوبة  وامل يف تلـك الوثـائق   املـذكورة مصر، من أجـل االسـتجابة للطلـب والتحقيـق يف الوقـائع          
  .مصرينيإىل مواطنني 

ى مــن الــسلطات القــضائية يف وكــل بنــود املــساعدة القــضائية الــواردة يف الطلــب املتلقّــ  -٩
ذت وفقــاً التفاقيــة اجلرميــة املنظمــة واملعاهــدة املعنيــة باملــساعدة القانونيــة   فِّــالواليــات املتحــدة ُن

ت التحقيقات اليت قام هبا مكتـب النائـب         وأظهر. املتبادلة يف املسائل اجلنائية املربمة بني البلدين      
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رة لــبعض املــصارف ّو املتــهمني أنــشأوا مواقــع شــبكية مــزنييالعـام يف مــصر أن املــواطنني املــصر 
 منها برسائل إلكترونيـة إىل ضـحايا مـن عمـالء تلـك املـصارف طـالبني منـهم                    وبعثوااألمريكية  

اســتطاع حــىت لتحــديث  الــضحايا لطلبــات ا ومــا أن اســتجاب . حتــديث بيانــاهتم الشخــصية  
ــون املــصريون   ــاملاملواطن احلــصول علــى البيانــات اخلاصــة حبــسابات الــضحايا املــصرفية    همون ت

وأرقام حـساباهتم الـسرية، ممـا أتـاح هلـم الـدخول إىل تلـك احلـسابات املـصرفية وحتويـل مبـالغ                        
ذا وهبـ . منـها إىل حـسابات مـصرفية أخـرى كـان املواطنـون األمريكيـون املتـهمون قـد فتحوهـا          

لـوا جـزءاً منـها إىل املتـهمني املـصريني       استلم املواطنون األمريكيون املتهمون املبالغ النقدية وحوّ      
وأثبتت التحقيقات اليت قام هبا مكتـب النائـب العـام التـهم             . عن طريق شركات حتويل األموال    

 مـن    دوالر ١ ١١٧ ٠٠٠ مصرياً بارتكاب جرائم غـسل أمـوال بلـغ إمجاليهـا             ٤٣ إىل املوجَّهة
دوالرات الواليات املتحدة حصلوا عليها بارتكاب جرائم منظمة عرب وطنيـة وعمليـات سـلب              

وأحيــل مجيــع املتــهمني إىل احملكمــة اجلنائيــة املختــصة حملاكمتــهم وإصــدار أحكــام يف   . وتزويــر
  .وال تزال القضية قيد نظر احملكمة. حقهم مبوجب الئحة االهتام

 األمانة أمثلـة عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا يف مكافحـة       وعالوة على ذلك، قدمت مصر إىل   -١٠
وأوردت أيـضاً ثـالث قـضايا       . اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على الصعيدين التـشريعي والتنفيـذي         
  . بشأن جرائم منظمة ال عالقة مباشرة هلا باتفاقية اجلرمية املنظمة

    
    موريشيوس    

 طلبات مساعدة قانونية متبادلـة بـشأن        تتلقَّبلغت األمانة بأن موريشيوس كانت قد       أُ  -١١
  . من هذا النوع من مدغشقراً واحداًثالث قضايا من فرنسا وطلب

ــرة بــ   -١٢ ــات مــساعدة   ٢٠١٠ و٢٠٠٧ني وخــالل الفت ــة طلب ــشيوس ثالث ، أرســلت موري
م اســتناداً إىل اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة وأُرســل واحــد مــن هــذه الطلبــات، مقــدّ . قانونيــة متبادلــة

يرلنـدا الـشمالية بـشأن قـضية تتعلـق      إخرى، إىل اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         وصكوك أ 
 وأرسل طلب آخـر إىل      ).وحصل الطلب على املوافقة   . (مشروع على حنو غري     عقاقريباسترياد  

وتعلــق الطلــب بقــضية مرتبطــة . إندونيــسيا باســتخدام اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة كأســاس قــانوين 
طلبــت إندونيــسيا احلــصول علــى معلومــات   . (ة مــصرفية وغــسل أمــوال بعمليــة تزويــر وجرميــ 

 وأخـرياً، أرسـل طلـب بـشأن قـضية اجتـار باملخـدرات        ).إضافية؛ وال يزال الطلب قيد الدراسـة      
طلبـت رومانيـا   . (إىل رومانيا باستخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة وصكوك أخرى كأساس قـانوين        

  ). الطلب قيد الدراسةاحلصول على معلومات إضافية؛ وال يزال
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      أمثلة عن حاالت يف دول آسيوية  -ثالثا  
    أرمينيا    

بلغت األمانة بأن مكتب النائب العـام يف مجهوريـة أرمينيـا اسـتخدم مـرتني أحكامـاً ذات                   أُ  -١٣
ــا       ــة يف إرســال طلــب إىل أجهــزة إنفــاذ القــانون يف كــل مــن التفي ــة املتبادل صــلة باملــساعدة القانوني

 طلبــا املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف إطــار قــضية وقُــدِّم. ٢٠١٠فربايــر /ســي يف شــباطد الروواالحتـا 
ذات الــصلة وجتــدر اإلشــارة إىل أن أحكــام اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة  . جنائيــة مرتبطــة بغــسل أمــوال 
 )٣(االتفاقيــة األوروبيــة بــشأن املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة      واألحكــام ذات الــصلة مــن   

بلغت أرمينيا عرب رسالة تلقتـها مـن مكتـب النائـب العـام يف االحتـاد                 أُو. ستخدمت يف ذلك الطلب   ا
  . أجهزة إنفاذ القانون يف التفيا منرداًوتنتظر حكومة أرمينيا . الروسي بأن طلبها قيد التنفيذ

    
    الفلبني    

ميـة املنظمـة، إضـافة     من اتفاقيـة اجلر ١٨بلغت األمانة بأن الفلبني قد استخدمت املادة    أُ  -١٤
 تقــدمي املــساعدة القانونيــة بــشأنإىل صــكوك ثنائيــة وإقليميــة أخــرى، كأســاس قــانوين للتعــاون 

سـتراليا وإسـرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة وإيرلنـدا وإيطاليـا              وأاملتبادلة مع كـل مـن األردن        
ململكــة املتحــدة وبــروين دار الــسالم ومجهوريــة كوريــا والــسويد والــصني وكنــدا وكولومبيــا وا

  .ج ونيوزيلندا والواليات املتحدةوالنروي
 مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة،         ١٦وأبلغت األمانـة أيـضاً بـأن الفلـبني اسـتخدمت املـادة                -١٥

وقامـت  . إضافة إىل صـكوك ثنائيـة وإقليميـة أخـرى، كأسـاس قـانوين لعمليـات تـسليم جمـرمني                 
إندونيــسيا والــسويد وسويــسرا واململكــة العربيــة  الفلــبني بتــسليم جمــرمني إىل كــل مــن أملانيــا و 

) الــصيين-إقلــيم(وعــالوة علــى ذلــك، قــام كــل مــن البحــرين وتــايون        . الــسعودية واليابــان 
  .يزيا بتسليم جمرمني إىل الفلبنيوسنغافورة ومال

    
      أمثلة عن حاالت يف دول أوروبا الشرقية  -رابعا  

    بيالروس    
دة قانونية إىل الـسلطات القـضائية املختـصة يف أملانيـا      طلب مساعقُدِّم، ٢٠٠٩يف عام    -١٦

  .ُينفَّذولكن الطلب مل . استناداً إىل اتفاقية اجلرمية املنظمة
───────────────── 

 .٦٨٤١، الرقم ٤٧٢املرجع نفسه، اجمللد  )3(  
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 مكتـب النائـب العـام يف بـيالروس، اسـتناداً إىل اتفاقيـة اجلرميـة        تلقّى، ٢٠١٠ويف عام     -١٧
جنائيـة واحـدة إلحالتـها      املنظمة، مخسة طلبات مساعدة قانونية متعلقة بتحقيقات بشأن قضية          

. إىل السلطات القضائية املختصة يف كل من األردن وباكستان وسـري النكـا والعـراق ومـصر                
  .ومل يرد بعد أي رد رمسي بشأن تلك الطلبات

ومل تتلق وزارة الداخلية يف بيالروس أي طلب بشأن املساعدة القانونية مبوجـب اتفاقيـة               -١٨
  .٢٠٠٩ تتلق أي طلبات من هذا النوع خالل عام كما مل ،٢٠١٠اجلرمية املنظمة خالل عام 

    
    البوسنة واهلرسك    

 األمانــة معلومــات مــن البوســنة واهلرســك بــشأن األحكــام املدرجــة يف قانوهنــا    تلقَّــت  -١٩
بلغت األمانة بأن عدداً من مواد اتفاقية اجلرمية املنظمـة قـد            أُو. ئي وقانون إجراءاهتا اجلنائية   اجلنا

  .شريعات الوطنية للبوسنة واهلرسكأدرج يف الت
    

    إستونيا    
 ثالثـة   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩يف عـامي    من الواليات املتحدة     تلقَّتبلغت األمانة بأن إستونيا     أُ  -٢٠

طلبات تسليم لثالثة جمرمني متهمني باالنتماء ملنظمات إجرامية كانوا قد ارتكبوا جـرائم احتيـال               
 مـن اتفاقيـة اجلرميـة      ١٦مي تلك الطلبـات املـادة       تقد واستخدمت يف . مصريف باستخدام احلاسوب  

 املربمــة بــني حكومــة إســتونيا  ٢٠٠٦املنظمــة كأســاس قــانوين، ومعاهــدة تــسليم اجملــرمني لعــام    
 وسـلمت   )٤(.وحكومة الواليات املتحدة، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم الفـضاء احلاسـويب           

  .وال تزال قضاياهم قيد النظر. دةإستونيا اجملرمني الثالثة إىل الواليات املتح
    

    التفيا    
 ومل تتلق أي طلب بشأن التعـاون الـدويل باسـتخدام            تقدِّمأبلغت التفيا األمانة بأهنا مل        -٢١

وكانت التفيا قد أبلغت األمانة بأهنا أدرجت عدداً مـن          . اتفاقية اجلرمية املنظمة كأساس قانوين    
  .عاهتا الوطنيةة املنظمة يف تشريأحكام اتفاقية اجلرمي

    

───────────────── 
 .١٨٥، الرقم )جمموعة املعاهدات األوروبية (European Treaty Seriesجملس أوروبا،  )4(  
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    ليتوانيا    
 طلبــاً إىل الكويــت لتــسليم مــواطن    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦قــدمت ليتوانيــا خــالل عــامي      -٢٢

ــل           ــل يف عم ــراك طف ــام وإش ــام الع ــهاك النظ ــة وانت ــة إجرامي ــشاركة يف مجاع ــهم بامل ــواين مت ليت
ــي ــانوين       . إجرام ــة كأســاس ق ــة املنظم ــة اجلرمي ــى اتفاقي ــب حــصرياً عل ــدمي الطل . واســُتند يف تق

ورفضت الكويت الطلب حبجة أهنا، خبالف ليتوانيـا، مل تقبـل االتفاقيـة بوصـفها اتفاقـاً قانونيـاً                   
  .م عمليات تسليم اجملرمنيينظّ
بلغت ليتوانيا األمانة بعدم وجود قضايا تسليم جمرمني استخدم فيهـا مكتـب النائـب               أو  -٢٣

 أن مكتـب النائـب العـام كـان قـد            إالّ. العام يف ليتوانيا اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة كأسـاس قـانوين            
 يف تقـدمي  وحيـد  اتفاقية اجلرميـة املنظمـة وبرتوكوالهتـا كأسـاس قـانوين       ٢٠٠٩استخدم يف عام    

ومل تتلـق   . طلب إىل املؤسسات القضائية املختصة يف نيجرييـا للحـصول علـى مـساعدة قانونيـة               
سفينة واحتجاز رهائن من نيجرييا بشأن تلك القضية املتعلقة باختطاف اليتوانيا رد.  

    
    بولندا    

، اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة مـرة         ٢٠٠٨، منـذ عـام      اسـتخدمت  بلغت األمانة بأن بولنـدا    أُ  -٢٤
 من االتفاقية، نقل مكتـب النائـب العـام          ٢١فاستناداً إىل املادة    . واحدة يف جمال التعاون الدويل    

ببولنـدا  عـام اإلقليمـي يف برتسميـسل        الوطين يف بولندا إجراءات قضائية خاصة مبكتب النائب ال        
هلــا كانــت وأشــري إىل أن اإلجــراءات املنقولــة . إىل ســلطات إنفــاذ القــانون املختــصة يف هولنــدا

  .عالقة بقضية هتريب خمدرات تورط فيها مواطنان هولنديان
    

    رومانيا    
فاقيـة اجلرميـة   تبلغت األمانة بـأن معظـم الطلبـات الـيت تقـدمت هبـا رومانيـا اسـتناداً إىل ا                 أُ  -٢٥

وتضمنت قائمة البلدان األخرى اليت أرسلت إليها طلبات مـن هـذا   . سترالياأاملنظمة وجهت إىل    
األردن وإكوادور واإلمارات العربية املتحدة الربازيل وبريو وتايلند وتـونس          : النوع البلدان التالية  

وكنـدا وماليزيـا    ) لبوليفاريـة ا-مجهوريـة  (وفنــزويال واجلمهورية الدومينيكية وسـنغافورة والفلـبني       
  .س ونيوزيلندا والواليات املتحدةومصر واملغرب واململكة العربية السعودية وموريشيو

، أرسلت رومانيا طلب تـسليم جمـرمني إىل اإلمـارات العربيـة املتحـدة               ٢٠٠٩ويف عام     -٢٦
جتـار باألشـخاص،    باستخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوهلا اخلاص مبنع وقمـع ومعاقبـة اال           

  .وال يزال الطلب قيد النظر. نوينوخباصة النساء واألطفال، كأساس قا
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 طلباً من الطلبات اليت قدمتها رومانيـا خـالل املرحلـة التمهيديـة الـسابقة                ٢٤وال يزال     -٢٧
.  طلبـاً منـها جبـرائم حاسـوبية        ١٧ويتعلق  .  بانتظار الرد  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩للمحاكمة بني عامي    

سـتراليا واإلمـارات العربيـة      أ الطلبات إىل العديـد مـن البلـدان، منـها األردن و            وقد أرسلت تلك  
املتحدة والربازيل وتونس وماليزيا واملكسيك واململكة العربية السعودية ونيوزيلنـدا؛ وأرسـلت            

أمريكا اجلنوبية؛ وأرسل طلـب واحـد يتعلـق بقـضية اجتـار باألشـخاص               يف   طلبات إىل بلدان     ٦
  .إىل املغرب

 للحصول على مساعدة قانونيـة متبادلـة إىل األرجنـتني           اتتقدمت رومانيا أيضاً بطلب   و  -٢٨
 أثنــاء اتة والفلــبني وكنــدا، وجــرى تقــدمي الطلبــ يــســتراليا والربازيــل واجلمهوريــة الدومينيكأو

  .ويتعلق معظم هذه القضايا جبرائم حاسوبية. مرحلة احملاكمة
، لالشـــتباه  منظمـــة إجراميـــةعـــة رومانيـــةمجابلغـــت األمانـــة بـــإجراء حتقيقـــات مـــع أُو  -٢٩

 واعتــراض بيانـات بــشكل غــري  ائتمانيــة جــرائم سـرقة معلومــات واستنــساخ بطاقـات   ابارتكاهبـ 
ق طلــب الــسلطات الرومانيــة وتعلّــ. ســترالينيألوكــان بعــض الــضحايا مــن املــواطنني ا . قــانوين
مـا إذا كـانوا      معرفـة غيـة    املستنسخة وأخذ إفاداهتم ب    االئتمانية هوية أصحاب البطاقات     بتحديد
  .دةدوا خسائر ومقدار اخلسائر املتكّبقد تكّب
ويف . ٢٠٠٩نـوفمرب   /حيل الطلب مباشرة إىل الدولة املتلقية للطلب يف تشرين الثاين         أُو  -٣٠

ــسمرب /كــانون األول ــة عــرب     ٢٠٠٩دي ــوزارة العــدل الروماني ــسلطات األســترالية ب ــصلت ال ، ات
صول علـى نـسخ إلكترونيـة مـن الوثـائق وطلبـت معلومـات          رسالة إلكترونية وطلبـت منـها احلـ       

وبعد إجراء مـشاورات مـع مكتـب النائـب العـام امللحـق مبحكمـة                . بشأن املهلة احملددة للطلب   
إيـضاحات   عـدة    كمـا قُـدِّمت   . النقض العليا، أرسـلت وزارة العـدل الرومانيـة تلـك املعلومـات            

سـترالية تقيـيم   حقيق، مما أتاح للسلطات األإضافية عرب الربيد اإللكتروين بشأن بعض عناصر الت       
  .الطلب بشكل أفضل

بلغت األمانة أيضاً بأن السلطات الربازيلية أرسلت إىل وزارة العدل الرومانيـة رسـائل              أُو  -٣١
ومن مث أرسلت الـسلطات الربازيليـة       . إلكترونية تستفسر فيها بصورة أولية عن بعض التشريعات       

ونـصَّ   باملخـدرات وغـسل أمـوال،        اجتـار نيـة متبادلـة يف قـضية        طلباً للحصول علـى مـساعدة قانو      
 تواريخ معينة ألصحاب حسابات مصرفية يشتبه بارتكـاهبم اجلـرائم املـذكورة    الطلب على حتديد  

فأرسلت وزارة العدل الرومانية الطلب إىل مكتـب النائـب         .  معلومات أخرى  وعلى توفري أعاله،  
، وأرسـل رد رومانيـا بـشأن تنفيـذ       ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول العام امللحق مبحكمـة الـنقض العليـا يف          

  .٢٠٠٩يناير / يف كانون األوليةالطلب إىل وزارة العدل الربازيل
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 جـرائم  بأن مجاعة رومانية إجرامية منظمـة ارتكبـت   بلغت األمانة   أُوعالوة على ذلك،      -٣٢
مباشـرة  فأرسـل طلـب     . احتيال وتزوير وسلب حاسوبية يف حق عدد من مواطين بلدان أخرى          

وأرســلت بعــدها رســائل تذكرييــة عــن طريــق   .  الــضحاياإحــدىإىل الدولــة الــيت تنتمــي إليهــا  
إرسـال الوثـائق عـرب    إعـادة  ومل تـصل ردود علـى تلـك الطلبـات إال بعـد      . القنوات الدبلوماسية 
وذكـرت الدولـة املتلقيـة للطلـب بأنـه نظـراً لعـدم وجـود معاهـدة ثنائيـة                    . القنوات الدبلوماسـية  

فــإن مــن الــضروري أن تــصدر وزارة العــدل أمــراً داخليــاً يقــضي بتنفيــذ الطلــب واختــاذ مطبقــة 
 عــدم اكتمــالمث وصــل رد جزئــي يفيــد بعــدم إمكانيــة تنفيــذ الطلــب بــسبب  . التــدابري الالزمــة

  . عامني وما زالت معلقةحوايلوقد استغرقت القضية . عناوين الضحاياتفاصيل 
    

    صربيا    
ومـات تفيـد بـأن اإلدارة اخلاصـة للمحكمـة العليـا يف بلغـراد طبقـت                   األمانـة معل   تلقَّت  -٣٣

 مـن اتفاقيـة    ٢مـن املـادة     ) و(، ذات الـصلة بـالفقرة       ١٨من املـادة    ) ج (٣ و ١مباشرة الفقرتني   
اجلرمية املنظمـة، كمـا قـدمت طلبـاً للحـصول علـى مـساعدة قانونيـة دوليـة يف املـسائل اجلنائيـة                        

ويف القــضية ذاهتــا، طبقــت االتفاقيــة أيــضاً  . ســبانياإ هبــدف جتميــد ممتلكــات شــخص متــهم يف 
نـة يف  عـة جتـرمي أفعـال معيّ     على الدولـة املوقّ    َوَجَب،  ٨ و ٥فبموجب املادتني   . بشكل غري مباشر  

إجراءات جنائية بشأن تلـك األفعـال الـيت جرمـت يف القـانون               استهلتتشريعاهتا اجلنائية، وقد    
املـادتني   مـن  ٦ و٤ و٣الفقـرات  ا األمانة بأهنا مل تطبق  وأبلغت صربي . اجلنائي جلمهورية صربيا  

 بــشأهنا مــساعدة قانونيــة طُلبــتوأشــارت أيــضاً إىل أن اجلــرائم الــيت  .  مــن االتفاقيــة١٦ و١٣
إنتـاج خمـدرات بـصورة غـري مـشروعة وحيازهتـا       : دولية مبوجب االتفاقية هي على النحو التـايل    
  .نونية واالجتار بالبشر؛ والتهريبوتوزيعها؛ وعبور حدود الدولة بصورة غري قا

 خمـدر  عكفـت علـى جلـب   بلغت األمانة أيضاً بقضية متعلقة جبماعة إجرامية منظمـة    أُو  -٣٤
وبفـــضل تفعيـــل املـــساعدة القانونيـــة الدوليـــة مـــع .  اجلنوبيـــة أمريكـــايفالكوكـــايني مـــن دول 

ة األمـم املتحـدة ملكافحــة    مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـ     ١٨أوروغـواي اسـتناداً إىل املـادة    
 مت احلـصول علـى بعـض        )٥(،١٩٨٨االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لـسنة          

على حنـو أتـاح اسـتهالل      وقد استخدمت األدلة يف تلك القضية       . األدلة املتعلقة بضبط خمدرات   
  .ماعة اإلجرامية املذكورة أعاله إجراءات جنائية يف حق اجلاختاذ

    

───────────────── 
  .٢٧٦٢٧ الرقم، ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )5(  
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    وفينياسل    
فقــد أرســلت أوروغــواي  . بلغــت األمانــة بعــدة حــاالت تــسليم جمــرمني يف ســلوفينيا  أُ  -٣٥

ــة      ــة ارتكــاب جرمي ــسليم جمــرمني بتهم ــب ت ــشروع باملخــدرات  "طل ــتناد، " اجتــار غــري م باالس
 اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املـشروع            ىلإكأساس قانوين،   

  .١٩٨٨خدرات واملؤثرات العقلية لسنة يف امل
وقدمت سلوفينيا أيضاً إىل كندا طلب تسليم جمرمني باستخدام اتفاقية اجلرميـة املنظمـة                -٣٦

 مهـام مبـا فيهـا جرميـة اسـتغالل منـصب رمسـي أو              ( جرميـة    ٢٠ومشلت القضية   . كأساس قانوين 
 وجرميــة ،ط جتــاريجرميــة اســتغالل حقــوق يف نــشاارتكــاب التحــريض علــى جرميــة رمسيــة، و

  ).تزوير أو إتالف وثائق جتارية
 ســلوفينيا مــن الواليــات املتحــدة طلــب تــسليم جمــرمني بــشأن قــضية تــآمر          وتلقَّــت  -٣٧

مل واألسـاس القـانوين الـذي اسـتخدم يف تقـدمي الطلـب           . الرتكاب عملية احتيال ببطاقة ائتمان    
قيـة جملـس أوروبـا املتعلقـة جبـرائم الفـضاء       اتفاإمنا مشل أيضاً  اتفاقية اجلرمية املنظمة و  يقتصر على 

 تـشرين   ٢١بني الواليـات املتحـدة ومملكـة صـربيا يف           أُبرمت  احلاسويب ومعاهدة تسليم جمرمني     
  .١٩٠١أكتوبر /األول
فقـد  .  عـدة طلبـات مـساعدة قانونيـة متبادلـة      وتلقيهـا بلغت األمانة أيضاً بتقدمي سـلوفينيا       أُو  -٣٨

نونية املتبادلة من كندا يف قضية جرمية غسل أمـوال، وذلـك باسـتخدام    طلبت سلوفينيا املساعدة القا  
  .مريكيةوأرسل طلب مشابه إىل الواليات املتحدة األ. اتفاقية اجلرمية املنظمة كأساس قانوين

ولدى سلوفينيا طلبات مساعدة قانونية متبادلة أخرى معلقة تـستند إىل اتفاقيـة اجلرميـة          -٣٩
  .ع اإلدالء مبعلومات عنها ألن التحقيقات بشأهنا ما زالت مستمرةاملنظمة ولكنها ال تستطي

    
    أوكرانيا    

) ب( ٣ و١، اسـتناداً إىل الفقـرتني   ٢٠٠٦ يف عـام  تلقَّـت بلغت األمانة بـأن أوكرانيـا    أُ  -٤٠
 من اتفاقية اجلرمية املنظمة، أمـراً مـن حمكمـة يف لبنـان الستـصدار أوامـر اسـتدعاء                 ١٨من املادة   

أمـا أوامـر االسـتدعاء األخـرى فلـم          . وصدر أمر استدعاء يف حق أحـد الـشهود        . دألربعة شهو 
  .موجودين على األراضي األوكرانية مل يكونواتصدر ألن الشهود 

 شـخص   اسـتجواب ، أرسل أمـر مـن بـريو إىل أوكرانيـا مرفـق بطلـب                ٢٠٠٩ويف عام     -٤١
  . على األراضي األوكرانيةموجوداً ألن الشخص مل يكن أن ُينفَّذولكن األمر أعيد دون . ما
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 مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، أرسـلت وزارة العـدل األوكرانيـة                ١٦واستناداً إىل املـادة       -٤٢
  . طلبــاً مــن حمكمــة أوكرانيــة إىل الــسلطات املختــصة يف لبنــان بــشأن تــسليم جمــرم إىل أوكرانيــا 

  .وال يزال الطلب بانتظار التنفيذ
 طلبـاً رمسيـاً     ٢٠٠٨لنائب العام يف أوكرانيا أرسل يف عام        أن مكتب ا  ببلغت األمانة   أُو  -٤٣

إىل وزارة العدل التركية للحصول على املساعدة القانونية يف قضية جنائية ختص مواطنـاً تركيـاً                
وحـسبما ثبـت    . ثبتت عليه هتمة االجتار بالبشر والبغاء القسري وحماولـة اإلكـراه علـى ممارسـته              

م وقـاد مجاعـة إجراميـة دوليـة مؤلفـة مـن             الشخص كان قد نظّـ    أثناء عملية التحقيق، فإن ذلك      
مــواطنني أتــراك وأوكــرانيني تنــشط يف جمــال االســتغالل اجلنــسي ألوكرانيــات مقيمــات علــى     
األراضي التركية من خالل بـيعهن يف سـوق االسـتعباد اجلنـسي وجـين أربـاح غـري قانونيـة مـن                     

ى إىل مقاضـاة اجلنـاة وإعـادة احلقـوق      أّدوقـد نفـذ الطلـب املرسـل إىل تركيـا ممـا          . تلك اجلرائم 
ويف هــذه القــضية حتديــداً، اســتند إىل اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة وأحكــام  . لــضحايا تلــك اجلــرائم

  .االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية
 جمـرمني  م مكتـب النائـب العـام يف أوكرانيـا طلـب تـسليم             ، قدّ ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٤٤
وتعلق الطلب، الـذي اسـتخدمت فيـه    .  إىل األجهزة املختصة يف اإلمارات العربية املتحدة       اًرمسي

 صـاً  أشخاها هتريبـ لالشـتباه يف اتفاقية اجلرمية املنظمة كأساس قانوين، مبواطنـة أوكرانيـة مطلوبـة           
ــا   ى مثــل  باألشــخاص أو املــشاركة يف أنــشطة غــري قانونيــة أخــر  واالجتــارعــرب حــدود أوكراني

ومل يتلـق مكتـب    .  وبيِّنـة  رة عـن علـم    ّوهتريب مهاجرين واستغالل الوظيفة واستخدام وثائق مز      
  .بعد رداً على ذلك الطلبيف أوكرانيا النائب العام 

    
       دول أمريكا الالتينية والكاريبـييفأمثلة عن حاالت   -خامسا  

    األرجنتني    
ت الـسلبية واإلجيابيـة للمـساعدة القانونيـة         أبلغت األرجنـتني األمانـة بـأن معظـم الطلبـا            -٤٥

املتبادلة وتسليم اجملرمني استندت إىل صكوك قانونية ثنائية أو إقليمية معنية باملـساعدة القانونيـة          
اسـتخدام  يف  أيـضاً علـى أن الـسنتني األخريتـني شـهدتا تزايـداً           أكّدتولكنها  . وتسليم اجملرمني 

طلبــات التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة إمــا بوصــفها   اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة فيمــا يتعلــق ب 
وأبـرزت  . صكوك أخـرى مـن النـوع املـذكور أعـاله     ب قتراناااألساس الوحيد لتلك الطلبات أو     

ــة اجلرميــة املنظمــة وبرتوكوالهتــا يف معظــم القــضايا فيمــا يتعلــق      ــق اتفاقي ــضاً تطبي  باملــساعدة أي
  .القانونية املتبادلة
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ألرجنــتني الــضوء كــذلك علــى أنــشطة وزارة الــشؤون اخلارجيــة والتجــارة   اوســلَّطت  -٤٦
الدولية والشؤون الدينية يف األرجنتني، بوصفها السلطة املركزية املعنية مبجاالت حمددة متـصلة             

 طلب مـساعدة أو تـسليم جمـرمني لـه عالقـة بتحقيـق بـشأن                 ولوحظ هنا أنه إذا ورد    . باالتفاقية
 الطلـب   أُشـري إىل أن   صوص عليهـا يف االتفاقيـة أو يف بروتوكوالهتـا،           أي جرمية مـن اجلـرائم املنـ       

إمــا بوصــفها األســاس القــانوين (يــستند إىل االتفاقيــة بوصــفها األســاس القــانوين لــذلك الطلــب 
عنــد إحالتــه إىل اجلهــات التنفيذيــة    ) صكوك أخــرى، حــسب االقتــضاء  بــ اقترانــاالوحيــد أو 
  .عندما حتيله األرجنتني إىل دولة أخرىأو ) لنيابة العامةاجلهاز القضائي أو ا(األرجنتينية 

 أيــضاً أن مجيــع أنــشطة التــدريب وإذكــاء الــوعي الــيت تنفــذها وزارة الــشؤون ولــوحظ  -٤٧
ــة أو       ــة، ســواء كانــت داخــل مؤســسات أكادميي ــشؤون الديني ــة وال ــة الدولي ــة والتجاري اخلارجي

توكوالهتـــا بوصـــفها أدوات مفيـــدة يف و وبرقـــضائية أو يف النيابـــة العامـــة، تـــشري إىل االتفاقيـــة
  .  فيها نطاق هذه الصكوكوتتضمن شرحاًالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية 

 األرجنـتني   أكّـدت وأخرياً، وفيما يتعلق حتديداً بالقـضايا الـيت طبقـت عليهـا االتفاقيـة،                 -٤٨
  .ار باألشخاصأن تطبيق االتفاقية يف معظم تلك القضايا كان له عالقة جبرمية االجت

    
    الربازيل    

ــة أُ  -٤٩ ــبلغــت األمان ــانوين يف    ب ــة اجلرميــة املنظمــة كأســاس ق أن الربازيــل اســتخدمت اتفاقي
وقـد  . لدى الربازيل معاهدة تسليم جمرمني مـع الدولـة الطـرف املعنيـة            فيها  القضايا اليت مل يكن     

 علـى االتفاقيـة، وذلـك       نفذت موناكو مؤخراً طلب تسليم جمرمني استندت الربازيـل يف تقدميـه           
  . من االتفاقية١٦ من املادة ٤رة وفقاً للفق

    
     االتفاقية بوصفها األساس القانوين الوحيدىلإمت يف قضايا استند فيها الطلبات اليت قّد    

 احلــصول علــى تلــتمس فيــه مــساعدهتا علــى الربازيــل طلبــاً مــن اململكــة املتحــدة تلقَّــت  -٥٠
يف عمليــة تزويــر وثــائق واالســتحواذ جنــائي  إطــار حتقيــق معلومــات ومــصادرة موجــودات، يف

مكتــب املنــسق العــام لعمليــات اســترداد      الطلــب ىوتلقّــ. علــى عائــدات مــن تلــك اجلرميــة    
إىل ؛ مث أُحيـل الطلـب       استرداد املوجودات والتعـاون القـانوين الـدويل       املوجودات، التابع إلدارة    

، فـإن الـسلطات     ٢٠١٠ومبا أن الطلب قد أرسل يف عـام         . التماساً لتنفيذه مكتب النائب العام    
  .الربازيلية مل ترد عليه بعد
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وورد طلب مساعدة من فنلندا لغرض مصادرة موجودات غـري منقولـة يف الربازيـل يف             -٥١
وتلقى الطلب مكتـب املنـسق العـام        .  وغسل أموال  ضريبـيإطار حتقيق جنائي يف جرائم هترب       

؛ مث  استرداد املوجـودات والتعـاون القـانوين الـدويل        ات، التابع إلدارة    لعمليات استرداد املوجود  
ومبــا أن الطلــب قــد أرســل يف عــام   . التماســاً لتنفيــذه إىل مكتــب النائــب العــام  أُحيــل الطلــب

  .، فإن السلطات الربازيلية مل ترد عليه بعد٢٠١٠
ى وثـائق  وورد طلب مساعدة من سويسرا غرضه استجواب مشتبه فـيهم واحلـصول علـ            -٥٢

موجودة يف الربازيل يف إطار حتقيق جنائي يف جـرائم تزويـر وثـائق واجتـار يف املخـدرات وغـسل                     
مكتـب املنـسق العـام      وكانت نسخة أوىل من الطلب قـد وصـلت إىل           . أموال على مستوى دويل   

  اسـترداد املوجـودات والتعـاون القـانوين الـدويل، يف      التـابع إلدارة  لعمليات اسـترداد املوجـودات،    
مث .  وقامــت الــسلطات الربازيليــة بتنفيــذ الطلــب حــسب األصــول٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول

  . ولكنه مل ينفذ بعد٢٠٠٩مايو / الطلب إىل تلك اإلدارة يف أيارمنوصلت نسخة ثانية 
    

    أو إقليمية/صكوك ثنائية وب قترنةم االتفاقية  فيهامت بشأن قضايا استخدمتطلبات قّد    
 مساعدة من فرنسا لغـرض ختفيـف أحكـام الـسرية املـصرفية واحلـصول علـى                  ورد طلب   -٥٣

إفادة شاهد وإجراء حتقيق والقبض على مشتبه فيهم يف إطار حتقيق جنـائي يف جرميـة اجتـار دويل                   
ــابع إلدارة مكتــب املنــسق العــام لعمليــات اســترداد املوجــودات   وتلقــى الطلــب  . مبخــدرات ، الت

 مث أُحيـل الطلـب إىل     ،  ٢٠٠٩أغـسطس   /يف آب  لقـانوين الـدويل،   استرداد املوجـودات والتعـاون ا     
  .تنفيذه حسب األصولب، وقامت السلطات الربازيلية التماساً لتنفيذهمكتب النائب العام 

 البوليفاريـة لغـرض ختفيـف أحكـام الـسرية          فنــزويال وورد طلب مساعدة من مجهورية        -٥٤
قيـق جنـائي يف جرميـة غـسل أمـوال         املصرفية واحلصول علـى معلومـات عـن شـركة يف إطـار حت             

، التــابع مكتــب املنــسق العــام لعمليــات اســترداد املوجــودات  الطلــب ىوتلقّــ. ضريبـــيوهتــرب 
الطلـب  مث أُحيـل    ،  ٢٠٠٩مارس  /دارة استرداد املوجودات والتعاون القانوين الدويل، يف آذار       إل
ادت الـسلطات الربازيليـة   ، أعـ ٢٠١٠مارس /ويف آذار . التماساً لتنفيذه  مكتب النائب العام     إىل

 أن تقــدم الفنـــزويليةن علــى الــسلطات ، إذ يتعــّيالفنـــزويليةذ جزئيــاً إىل الــسلطات الطلــب املنفّــ
  .تنفيذ الطلب استكمال حىت يتسىنمزيداً من التفاصيل 

التـابع  مكتب املنسق العـام لعمليـات اسـترداد املوجـودات           أن  ب الربازيل   أفادتوأخريا،    -٥٥
 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ خــالل عــامي تنــاول د املوجــودات والتعــاون القــانوين الــدويل،اســترداإلدارة 



 

14 V.10-56586 
 

CTOC/COP/2010/CRP.5

 قضية اسـتخدمت فيهـا اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة كأسـاس              ٦٢) ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦حىت  (
  .صكوك ثنائية أو إقليميةب استخدمت مقترنةقانوين وحيد أو 

    
    كولومبيا    

جــز اســتخدمت فيهــا اتفاقيــة  احلرة وصاداملــبلغــت األمانــة حبالــة تعــاون دويل لغــرض  أُ  -٥٦
ويف كولومبيا، أرسل نائب فيالفيسينتشو العـام طلبـاً إىل          . اجلرمية املنظمة كأساس قانوين وحيد    

قـة بـشهادة    السلطات البوليفية بشأن مساعدة قانونية هتـدف إىل احلـصول علـى معلومـات متعل              
  .تسجيل طائرة وملكيتها

 طلبـات مـساعدة قانونيـة متبادلـة مـن         سـبعة  تلقَّـت بيـا   بلغت األمانة أيضاً بأن كولوم    أُو  -٥٧
  .شيلي وكوستاريكاوإكوادور وأوروغواي وإيطاليا وبريو 

    
      كوستاريكا    
    املصادرة    

ــت  -٥٨ ــم     تلقَّ ــضية رق ــشأن الق ــات ب ــة معلوم ــرائم   PE-1035-000064-08 األمان ــة جب املتعلق
 مـساعدة قـضائية تقـدمت بـه         متـصلة بطلـب    منها عمليات احتيال وغسل أموال، وهي     متعددة  

 من الـسلطات الكوسـتاريكية مدامهـة أمـاكن حمـددة هبـدف مـصادرة           ملتمسةًالواليات املتحدة   
 مــن اتفاقيــة اجلرميــة ١٨وقــد اســتند يف هــذه القــضية إىل املــادة  . أي أدلــة هلــا عالقــة بــالتحقيق 

 وصـودرت كميـات     ذت التـدابري املطلوبـة بفعاليـة      وقد نفّ . املنظمة كأساس لتعاون كوستاريكا   
مت كــبرية مــن الوثــائق والبيانــات اإللكترونيــة والبيانــات املخزنــة إضــافة إىل أدلــة أخــرى وســلّ 

  .عها إىل حكومة الواليات املتحدةمجي
مت متعلقة جبرائم احتيال وغـسل أمـوال، وقـد تقـدّ     PE-1035-000011-08القضية رقم     -٥٩

عــدة  مــساعدة قــضائية تتــضمن اختــاذ الــسلطات اإلســبانية يف إطــار هــذه القــضية بطلــب تقــدمي
ــة وغــري املوجــودات كــل املتــدابري منــها ضــبط ومــصادرة   ــة واملنقول وجــودة يف املمــوال األنقول

ومـن بـني األحكـام      . صلة جبرائم جتري السلطات اإلسبانية حتقيقات بـشأهنا       الكوستاريكا ذات   
وحـىت اليـوم،    . ن االتفاقية  م ١٨ و ١٣ و ١٢ و ٦التشريعية اليت احتج هبا يف تقدمي الطلب املواد         

  .نفذت كوستاريكا تلك الطلبات بفعالية
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    املساعدة القانونية املتبادلة    
ــم    -٦٠ ــضية رق ــام       PE-1035-000081-09الق ــوال تلحــق أضــراراً بالنظ ــسل أم ــة غ ــة جبرمي متعلق

وتتــضمن هـذه القــضية طلــب مــساعدة يف جمـال القــانون اجلنــائي الــدويل   . االقتــصادي-االجتمـاعي 
ى تقدميه إىل بنما هبدف احلصول على أدلة يف التحقيق بشأن صفقات مشبوهة وعمليـات نقـل                 جر

اتفاقيـة  مـن    ١٨ مـن املـادة      ٤ت كوستاريكا بـالفقرة     ويف هذه القضية، احتجّ   . أموال مصدرها بنما  
قة مـن عـدة وثـائق إلدراجهـا يف           من السلطات البنمية تقدمي نسخ مـصدّ       لكي تطلب اجلرمية املنظمة   

  .ذت هذه الطلبات تنفيذاً تاماًوقد نفّ. قيق الذي جتريه السلطات الكوستاريكيةالتح
متعلقة جبرائم اجتار بقصر وجرائم منظمة، وتضمنت        PE-1035-000159-09القضية رقم     -٦١

فقـد  . طلباً تقدمت به املكسيك إىل كوستاريكا بشأن مساعدة يف جمـال القـانون اجلنـائي الـدويل                
كوسـتاريكية تقـدمي معلومـات متنوعـة عـن أشـخاص قيـد التحقيـق، مبـا يف           طُلب من السلطات ال   

ذلك معلومات من سجل املوجودات املنقولة، وحركة وإجـراءات اهلجـرة، وأدلـة علـى االنتمـاء                 
 مــن االتفاقيــة ١٨ و٣ و١واســتند يف هــذا الطلــب إىل املــواد . قيــادة لرابطــات، وطلبــات رخــص

  .الطلب بتقدميها للمعلومات املطلوبةذت كوستاريكا وقد نفّ. كأساس قانوين
ــدامنرك للمــساعدة يف جمــال    PE-1035-000084-08القــضية رقــم   -٦٢ متعلقــة بطلــب مــن ال

ن الطلـب مراقبـة أشـخاص       وتـضمّ . القانون اجلنائي الدويل بـشأن جرميـة اجتـار دويل مبخـدرات           
ــهم يف كوســتاريكا واحلــصول علــى معلومــ     ــدامنرك خــالل إقامت ــق يف ال ــد التحقي ــة قي ات هاتفي
واســتندت . وغريهــا مــن املعلومــات بــشأن موجــوداهتم ووضــعهم االجتمــاعي واالقتــصادي       

 ،صــول مــن االتفاقيــة، ونفــذ الطلــب حــسب األ ١٨الــسلطات الدامنركيــة يف طلبــها إىل املــادة  
  .املعلومات املطلوبةعلى  السلطات الدامنركية حيث حصلت

ب تقدمت به نيكاراغوا للحصول علـى       متعلقة بطل  PE-1035-000039-08القضية رقم     -٦٣
وتــضمن .  بأشــخاصاجتــارجرميــة خيــص مــساعدة قــضائية بــشأن حتقيــق جــار يف كوســتاريكا  

طين بلـد ثالـث كـانوا ضـحايا اجتـار           االطلب التأكد من حتركات مرتبطة هبجرة جمموعة من مـو         
ه القــضية يف مت نيكــاراغوا املعلومــات الالزمــة ممــا أتــاح التعامــل مــع هــذوقــّد. عــرب نيكــاراغوا
  .  من االتفاقية١٨ من املادة ٤واستند يف هذا الطلب إىل الفقرة . كوستاريكا

متعلقة بطلب أرسـل إىل املكـسيك للحـصول علـى            PE-1035-000140-09  رقم القضية  -٦٤
 معلومـات هامـة بـشأن قـضية جنائيـة           التماسمساعدة يف جمال القانون اجلنائي الدويل من أجل         

 هـذه القـضية التـصديق علـى         واقتـضت . ت جرميـة اجتـار دويل مبخـدرات       يف كوستاريكا تـضمن   
وثائق متصلة بتقارير شرطة وتقـارير حتليـل جنـائي أو حتليـل خـرباء وصـور وتـسجيالت فيـديو           
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نسخ مصدقة إلفـادات شـهود، ومعلومـات عـن أشـخاص طبيعـيني              احلصول على   ملصادرات، و 
 مـن   ١٨ مـن املـادة      ٤ ا الطلـب إىل الفقـرة     واسـتند يف هـذ    . أو اعتباريني وغريها مـن املعلومـات      

  .رسلت إىل كوستاريكاأُعت األدلة ومُجو. االتفاقية
ــمالقــضية  -٦٥ ــه غواتيمــاال للحــصول علــى   متعلقــة بطلــب قدّ  PE-1035-000006-09  رق مت

ويتعلـق الطلـب بتقـدمي املـساعدة يف حتقيـق يف جرميـة              . مساعدة يف جمال القانون اجلنائي الدويل     
ــوال  ــة شخــصية وصــور        ف. غــسل أم ــائق هوي ــسخ عــن وث ــدمي ن ــب إىل كوســتاريكا تق ــد طل ق

ومعلومــات عــن أنــشطة جتاريــة وســجل موجــودات منقولــة وغــري منقولــة، وبيانــات مــصرفية،   
واسـتثمارات يف األسـهم، وحتركـات هجـرة وسـجالت جنائيـة ملـواطنني مـن كوسـتاريكا قيــد          

 مــن االتفاقيــة كجــزء مــن األســاس  ١٨واســتندت الــسلطات الغواتيماليــة إىل املــادة  . التحقيــق
  .ملساعدة املطلوبة إىل غواتيماالمت اوقّد. القانوين لطلبها

مت بـه إكـوادور للحـصول علـى         متعلقـة بطلـب تقـدّ      PE-1035-000027-09رقم  القضية    -٦٦
فطلبت معلومات عن حتركات هجرة، وبيانـات بـشأن         . مساعدة يف جمال القانون اجلنائي الدويل     

ات، وبيانــات عــن حــسابات مــصرفية، وســجالت جنائيــة وقيــود تــسجيل    تعــامالت مــع شــرك 
موجودات منقولة وغـري منقولـة مملوكـة ألشـخاص قيـد التحقيـق يف إكـوادور وسـجالت أمـوال                     

واستند يف تقدمي الطلب إىل املادة      . خارجة ميلكها أولئك األشخاص وغريها من املعلومات عنهم       
اق تعزيـز التعـاون واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا بـني                من االتفاقية واملـادة األوىل مـن اتفـ         ١٨

 / كــانون األول٤ يف يتــوكاألمريكيــة الــذي أبــرم يف  -أعــضاء النيابــات العامــة للرابطــة اإليبرييــة  
  .ت كوستاريكا طلب السلطات اإلكوادورية حسب األصولوقد لّب. ٢٠٠٣ديسمرب 

م إىل اململكـة املتحـدة للحـصول        قـدّ متعلقـة بطلـب      PE-1035-000049-09القضية رقم     -٦٧
احلـصول علـى أدلـة      هـو   واهلـدف مـن الطلـب       . على مساعدة يف جمـال القـانون اجلنـائي الـدويل          

معلومـات  أي فقـد طلبـت كوسـتاريكا       . دة وجـرائم أخـرى    بشأن حتقيق يف جرميـة فـساد مـشدّ        
قدمي الطلـب إىل    واستند يف ت  . رائم قيد التحقيق  اجلميكن للمملكة املتحدة احلصول عليها بشأن       

  .ذ الطلب حسب األصولونفّ.  من االتفاقية١٨ من املادة ٤الفقرة 
ــم    -٦٨ ــضية رق ــدّ   PE-1035-000088-09الق ــب ق ــة بطل ــى   متعلق ــبانيا للحــصول عل م إىل إس

قة مــن طلــب ن الطلــب تقــدمي نــسخة مــصّدوتــضّم. مــساعدة يف جمــال القــانون اجلنــائي الــدويل
انيا إلدراجها يف ملفـات حتقيـق جيـري يف كوسـتاريكا بـشأن              سبإ سبق أن تناولته  تسليم جمرمني   

 مـن   ١٨ مـن املـادة      ٤وقـد اسـتندت كوسـتاريكا فيـه إىل الفقـرة            . جرمية اجتار دويل مبخـدرات    
  .ذ الطلب حسب األصولونفّ. االتفاقية
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فيمـا يتعلـق بإحـدى جـرائم        طلـب   تقـدمي   على   PE-1035-000029-09لقضية  وانطوت ا   -٦٩
 جمــال دوليــة يفمــساعدة أن تقــّدم إليهــا كوســتاريكا مــن بــت غواتيمــاال طلو. غــسل األمــوال

حتركاتــه وللــشخص قيــد التحقيــق  نائيــة  اجلجالتلتــصديق علــى الــس بــشأن االقــانون اجلنــائي 
 يف اجلمعيـات أو الـشركات       ته ومـشارك   الـواردة والـصادرة    هأموالـ  اهلجرة وسـجالت  املرتبطة بـ  
 ١٨ املـادة    اسـتناداً إىل  ركزيـة يف غواتيمـاال املعلومـات        طلبـت الـسلطة امل    قد  و. صرفيةامل وبياناته

  .اجبعلى النحو الو، وُنفِّذ الطلب من االتفاقية
فقـد انطـوت علـى طلـب نيكـاراغوا احلـصول علـى               PE-1035-000190-09أما القـضية      -٧٠

أو صـناعة مـواد إباحيـة       القـانون اجلنـائي مـن أجـل التحقيـق يف جـرائم              مساعدة دولية يف جمـال      
ــا إنت ــساخاجه ــادة إىل نيكــاراغوا واحتكمــت ســلطات  . هاأو استن ــة اال مــن ١٨امل ــد تفاقي لتأيي

ــةالــسجالت حلــصول علــى طلبــها ا  لألشــخاص قيــد التحقيــق املتــهمني بارتكــاب تلــك   اجلنائي
وغريهـا مـن املعلومـات    اخلاصة هبم   رخص القيادة   سجالت  و لهجرةاجلرائم ووضعهم بالنسبة ل   

  . على النحو الواجبذه الطلباتلطات الكوستاريكية ه ونفّذت الس.ماملتعلقة هب
احلـــصول علـــى املتعلقـــة بطلــب غواتيمـــاال   PE-1035-000167-09لقـــضية اشــتملت ا و  -٧١

علومـات  زويـدها مب  إىل كوسـتاريكا لت   قـّدم   طلـب   علـى   القانون اجلنائي،   مساعدة دولية يف جمال     
مـصرفية  تفاصـيل   لك  وكـذ ة أشـخاص،    عن شركات عامـة حمـدودة، وإفـادات شـهود عـن عـدّ             

غـسل األمـوال وغريهـا مـن     جـرائم ل مـن أجـل التحقيـق يف       اعُتبِرت ضـرورية     معلومات أخرى و
تفاقيــة كأســاس قــانوين اال مــن ١٨املــادة  مــن ٢ و١بــالفقرتني غواتيمــاال واســتعانت . اجلــرائم

  .نفّذته كوستاريكا على النحو الواجبهذا الطلب، الذي تقدمي ل
ول صقّدمته إكوادور بشأن احل طلب على تناول PE-1035-000176-09لقضية وانطوت ا  -٧٢

وطُِلـب  . اصـرين قبلتحقيق يف جرمية اجتـار   الأجالقانون اجلنائي من جمال مساعدة دولية يف  على  
مـن األشـخاص    حتركـات هجـرة مجاعـة       معلومـات عـن     أن حتـصل علـى      كوستاريكا  من حكومة   

ــه يف تقــدمي طلــب   وكــان األســاس . علــى أراضــيها وعــن أمــاكن تواجــدهم   القــانوين املــستند إلي
ــة ١٨ملــادة احلــصول علــى املــساعدة هــو ا  ــز التعــاون  واملــادة األوىل مــن االتفاقي  مــن اتفــاق تعزي

املوقّـع يف   ،  يبريية األمريكيـة  رابطة اإل لل نيابات العامة فيما بني أعضاء ال   واملساعدة القانونية املتبادلة    
  .الطلباتهذه  كوستاريكانفّذت و. ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٤ يوم كيتو
ــا ال  -٧٣ ــضية أم ــق  PE-1035-000063-08ق ــبفتتعل ــى    طل ــات املتحــدة احلــصول عل ب الوالي

ــة يف جمــال  مــساعدة  ــائي دولي ــانون اجلن ــشأن االق ــة   ب ــق يف جرمي ــد . االدعــاء الكــاذب لتحقي وق
ا إىل يف طلبـــهمـــن االتفاقيـــة  ١٨مـــن املـــادة ) و (٣احتكمـــت الواليـــات املتحـــدة إىل الفقـــرة 



 

18 V.10-56586 
 

CTOC/COP/2010/CRP.5

مي مقــّدصارف ومــن  مــن املــ مــستقاةعلومــاتأن تزودهــا مبكوســتاريكا وغريهــا مــن البلــدان  
أحالتـها إىل   واملطلوبـة   البيانـات   ت كوسـتاريكا مجـع      وتولّـ . خدمة اإلنترنت وشـركات اهلـاتف     

  .واليات املتحدةال
قـانون  المبساعدة دولية طلبتها هولنـدا يف جمـال    PE-1035-000045-09لقضية قت ا وتعلّ  -٧٤

االتفاقيـة،   اسـتناداً إىل الطلـب  وأُرِسـل  . املخـّدرات باجتـار  لتحقيـق يف جرميـة      خبـصوص ا  اجلنائي  
ومعلومــات عــن  العمالــةعــن مراقبــة واحلــصول علــى تفاصــيل عمليــات إجــراء ُدِعــي فيــه إىل و

وقــد نفّــذت .  مــصرفية، مــن بــني أمــور أخــرىوتــسجيل أصــول ثابتــة وتفاصــيلمعّينــة عنــاوين 
  .على النحو الواجبالطلب كوستاريكا 

ــا   - ٧٥ ــضية أم ــاال يف جمــال      PE-1035-000155-09الق ــها غواتيم ــة طلبت ــساعدة دولي ــق مب فتتعل
مجيـع املعلومـات   ي يف الطلب إىل تقدمي ِعوُد. أموالالتحقيق يف جرمية غسل    بغية  القانون اجلنائي   

الفقـرتني   اسـتناداً إىل   لبلطقد قُدِّم ا  و.  للشخص قيد التحقيق   ةاجلنائي السجالتعن  ذات الصلة   
  .هلذا الطلب على النحو الواجبكوستاريكا واستجابة . االتفاقية من ١٨املادة  من ٢ و١
    

    باراغواي    
ــة بِلأُ  - ٧٦ ــغــت األمان ــاراغواي  ب ــة اســتخدمت أن ب ــة ب مكافحــة اتفاقي ــة املنظّم ها وصــفاجلرمي

  الــضحايا البحــث عـن يهـا  مبــا فاالجتـار باألشـخاص،  املتــصلة بلقـضايا  لاألسـاس القـانوين الوحيــد   
تواظـب  و. لقـضايا املتعلقـة باملخـّدرات     ا و ،فضال عن مجع األدلـة يف اخلـارج       هم إن أمكن،    نقاذإو

حـصرا، وال تـستخدمها     املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       ألغـراض   االتفاقيـة   باراغواي على اسـتخدام     
مت عـشرة طلبـات، إحـداها       قُـدِّ ،  ٢٠٠٨  عـام  يفو. و املـصادرة  أتسليم اجملـرمني    مطلقا ألغراض   

ضمنية واثنـا عـشر     لبات  ، فقد قُدِّمت ستة ط    ٢٠٠٩  عام يفصريح والتسعة األخرى ضمنية، أّما      
  .قُدِّمت ثالثة طلبات ضمنية وأربعة عشر طلبا آخر صرحيا، ٢٠١٠  عاميفو. طلبا آخر صرحيا

    
     أوروبا الغربية ودول أخرىأمثلة عن حاالت يف دول  -سادسا  

    بلجيكا    
 اسـتخدام توّضح  أمثلة عملية   كفيلة بإجياد   وسائل  ا ال متتلك    بأهناألمانة  بلجيكا   أبلغت  -٧٧

  .مسائل التعاون الدويل يف االً استخداما فّعاجلرمية املنظّمةمكافحة اتفاقية 
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    أملانيا    
اقيـة  اتف اسـتخدام توّضـح   أمثلة عمليـة    بأهنا غري قادرة على تقدمي        أملانيا األمانةَ  خطرتأ  -٧٨

بيانــات ألهنــا ال متتلــك ، مــسائل التعــاون الــدويل يف االً اســتخداما فّعــةنظّمــاجلرميــة املمكافحــة 
  . التعاون الدويلنمسجلة مركزيا ع

    
    هولندا    

 تـسليم  ٢٠٠٧يونيـه   /يف حزيـران  مـارات العربيـة املتحـدة طلبـت         اإلألمانة بأن   أُبِلغت ا   -٧٩
 /حزيـران ح علـى متجـر للمجـوهرات يف         طو مـسلّ  طـه يف عمليـة سـ      توّرمواطن صريب ُيـشتبه يف      

 حبجــة أن الطلــبهولنــدا ت رفــض ، ُيــستند إليهــاونظــرا لعــدم وجــود معاهــدة . ٢٠٠٧أبريــل 
مــارات  لــو كانــت اإلر األســاس القــانوين الــالزماجلرميــة املنظّمــة ميكــن أن تــوفّمكافحــة اتفاقيــة 

يف املـذكورة   تفاقيـة   االاملتحدة على   صادقت اإلمارات العربية    و. ا فيها ولة طرف  د العربية املتحدة 
منحـت  و .فيـه الصريب املـشتبه  واطن تسليم امل  طلب وبعدها أعادت تقدمي  ،  ٢٠٠٧مايو  /أيار ٧

كأسـاس قـانوين    تفاقيـة   بعـد أن اسـتخدمت اال     الطلـب،   موافقتـها علـى     احملكمة العليا يف هولندا     
 ٢٠٠٩أغـسطس   /آبيف  احته   سـ  وأُبرِئَـت ،  ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ه يف فيـ املشتبه  وُسلِّم  . لذلك
  .د من اإلمارات العربية املتحدةرِوطُ
رة توقيــف دوليــة عــن طريــق  ، أصــدرت اجلمهوريــة الدومينيكيــة مــذكّ ٢٠١٠يف عــام و  - ٨٠

ارتكبتـها  رمية قتـل    حبق أفراد ُيشتبه يف ضلوعهم يف ج       )نتربولاإل(للشرطة اجلنائية   ة  املنظّمة الدولي 
هم فـي مـن املـشتبه     شخـصني   ، رصـدت هولنـدا      ٢٠١٠بيع عـام    يف ر و. منظّمة إجرامية عرب وطنية   

ــة    ــة الدومينيكي ــاألمرعلــى أراضــيها، وأبلغــت اجلمهوري ا بتــسليمهما مت بعــد ذلــك طلبــ قــّدف، ب
يف يف هولنـدا    املعمول بـه    تسليم اجملرمني    أن قانون    إالّ. اجلرمية املنظّمة مكافحة   اتفاقية   استنادا إىل 

بتـسليم   كـان يـسمح فعـال    إمنـا من مرتكيب جرائم القتل، ومني بتسليم اجملر ذلك الوقت مل يسمح     
 يف و .اجلرميـة املنظّمـة   مكافحـة   صـراحة يف اتفاقيـة      نـصوص عليهـا     اجلـرائم امل  مـن مـرتكيب     اجملرمني  

ت إليـه مـادة     هولنـدا قـانون تـسليم اجملـرمني وأضـاف         استعرضـت   ،  ٢٠١٠أبريـل   /األول من نيسان  
بالـسجن ملـدة    اليت ُيعاقب علـى ارتكاهبـا       عرب الوطنية   نظّمة   مرتكيب مجيع اجلرائم امل    تسليمتسمح ب 

 أُلِقـي القـبض علـى املـشتبه فيهمـا وُسـلِّما             ،٢٠١٠أبريـل   /نيسان ٢٠يف   و .أربع سنوات أو أكثر   
  .ات موجزة حبقهماإجراءقدمي طلب بتطبيق ، بعد ت٢٠١٠مايو أيار  ٩يف 
ا ُيـشتبه يف    ولنـدي مواطنـا ه  سلمها  يـ أن  املغـرب    مـن وعالوة على ذلك، طلبـت هولنـدا          -٨١

ان كـ و. اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة        أو أكثـر مـن اجلـرائم املتـصلة ب           واحـدة  ارتكابه جرمية قتـل   
.  بـني البلـدين  لتـسليم اجملـرمني   معاهـدة يف وقت مل تكن فيه هنـاك        إىل املغرب    فّرقد  ه  فياملشتبه  
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ا بـأن مـن     ، حمتجّـ  طلبقل تنفيذ ال   أن يعر  مدنيةحمكمة   أماموحاول املشتبه فيه يف مرافعة جرت       
اتفاقيـة محايـة حقـوق      هولنـديا مبوجـب      بوصـفه مواطنـا      هل انتهاكا اللتزاماتـ   ميثّشأن تسليمه أن    

 تطبيـق االتفاقيـة غـري ممكـن،         أنقّرر  لقاضي يف هولندا    بيد أن ا   )٦(.اإلنسان واحلريات األساسية  
يف هنايــة و. طوعــا إىل ذلــك البلــد فيــه قــد فــّر  املــشتبه   وأنهــادولــة طرفــا في املغــرب لــيسألن 

  .إىل هولندا حملاكمته فيهاه فياملشتبه املغرب م سلّاملطاف، 
    

    نيوزيلندا    
طلبـا مـن مكتـب       ٢٠٠٩نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    يف    نيوزيلندا تلقّـت   أنبغت األمانة   بِلأُ  -٨٢

حكــام  ألحلــصول علــى مــساعدة متبادلــة وفقــا بــشأن ارومانيــا يف املــساعدة القــضائية الدوليــة  
 مـن طُِلـب   و. احتيـال يف قـضية    التحقيق اجلنائي   بطلب   وتعلّق ال  .اجلرمية املنظّمة مكافحة  اتفاقية  

إجراء مقابالت مع ضـحايا االحتيـال املزعـوم ويف احلـصول علـى              أن متد يد العون يف      نيوزيلندا  
ــ ــصلة ستندات امل ــدا الطلــب و. الداعمــة ذات ال ــات أجــرت التح وقبلــت نيوزيلن ــصلةري  ذات ال

  .٢٠١٠أبريل /نيسانرومانيا يف  ىلإوأرسلت األدلة املطلوبة 
مـن شــرطة اخليالــة امللكيــة الكنديــة  ا  نيوزيلنــدا طلبــت، تلقّــ٢٠٠٦أغـسطس  /آبيف و  -٨٣

 ٣متبادلـة وفقـا للمـادتني       صول علـى مـساعدة      حلـ تلتمس فيـه ا   عن طريق وزارة العدل يف كندا       
التحقيق يف مـزاعم احتيـال      لّق هذا الطلب أيضا بـ     وتع. اجلرمية املنظّمة مكافحة   من اتفاقية    ١٨و

علــى  الكنــديني، وكــذلك رعايــازت علــى عــدد مــن الركّــ، الكنــديمبوجــب القــانون اجلنــائي 
 مــنطُِلـب  و. شركات يف نيوزيلنـدا هــذه الـ  واحـدة مـن   ستتأسّـ وقــد . العديـد مـن الـشركات   

 وأن ُتجـري حتقيقـات   فيهـا لـشركة املـشتبه   ختـص ا على وثـائق   النيوزيلندية أن حتصل     السلطات
  .٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثايناألدلة املطلوبة يف ت موقّدوقد تلقّت نيوزيلندا الطلب . بشأهنا
تبادلـة فيمـا   مساعدة مـ  لتقـدمي  امـن هولنـد    ا نيوزيلندا طلب  ت، تلقّ ٢٠٠٥مايو  /أياريف  و  -٨٤

. يص تـصدير  تـراخ استـصدار مـا يلـزم مـن         ع عـسكرية مـن دون       باالشتباه يف االجتار بـسل    يتعلق  
نيوزيلنـدا   مـن لـذا طُِلـب   . يف نيوزيلنـدا إحـدى الـشركات    إىلقطع غيار عسكرية  يف بيع   اشتبه

وقبلـت  . نيوزيلنـدا إىل البـضائع  النـوع مـن   هـذا  تثبـت تـصدير     عن أدلة مـن شـأهنا أن        أن تفتش   
ــةنيوزيلندالالــسلطات  ــدا  ي ــان طرفــان   الطلــب علــى أســاس أن نيوزيلن ــدا دولت ــة وهولن يف اتفاقي

  . السابقاملساعدة يفأن البلدين قد تبادال و، كافحة اجلرمية املنظّمةم

───────────────── 
  .٢٨٨٩، الرقم ٢١٣املرجع نفسه، اجمللّد  )6(  
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 املختصة يف كنـدا     ات إىل السلط  مت نيوزيلندا طلباً  ، قدّ ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين يف  و  -٨٥
جرميـة تتعلـق   يف نيوزيلنـدا  أُجـري ب تحقيـق جنـائي   تـصل ب متبادلة فيمـا ي  ساعدةلحصول على م  ل

علـى  جزئيـا  نيوزيلنـدا   اعتمـدت  ويف تلـك املناسـبة،   . نون كنـديون  توّرط فيها مواط  باملخّدرات  
ــدا   ــدا ونيوزيلن ــان يف أن كن ــان طرف ــة املنظّمــة  دولت ــة مكافحــة اجلرمي ــسلطات  .  اتفاقي وقبلــت ال

نتـائج  وأُحيلـت   . ذات الصلة مع الشهود احملـتملني يف كنـدا        أجرت التحريات   طلب و الالكندية  
  . على الفور وأغلقت امللفات بعد ذلك٢٠٠٤يل أبر/نيسانىل نيوزيلندا يف التحريات إ

    
    النرويج    

 لتعـاون الـدويل  عـن ا  إعطـاء أمثلـة عمليـة       بأهنـا غـري قـادرة علـى         أبلغت النرويج األمانـة       -٨٦
  .ة كأساس قانويناجلرمية املنظّممكافحة اتفاقية االستناد إىل صادرة بفيما يتصل بامل

لـدان  بوردت مـن    ن طلبـات تـسليم اجملـرمني        لغالبيـة العظمـى مـ     اوالحظت النرويج أن      -٨٧
بـشأن  ىل االتفاقيـة األوروبيـة    إأو قُدَِّمت إىل تلك البلـدان؛ لـذا فقـد اسـتندت          ،  يف أوروبا واقعة  

ــة املنفــذة التفــاق شــينغن املــؤرخ   و )٧(تــسليم اجملــرمني ــران١٤االتفاقي ــه / حزي  بــني ١٩٨٥يوني
انيــا االحتاديــة واجلمهوريــة الفرنــسية حكومــات دول احتــاد بنيلــوكس االقتــصادي ومجهوريــة أمل

 وفيمـا يتعلـق بطلبـات    )٨(. التفتـيش علـى حـدودها املـشتركة        إلجـراءات لغاء التـدرجيي    بشأن اإل 
 تنياملـذكور تني يست أطرافا يف االتفـاقي بلدان لمن بلدان غري أوروبية أو  مة  املقّدتسليم اجملرمني   

مـن دون   ات ثنائيـة، ويف بعـض احلـاالت   اتفاقـ  اسـتناداً إىل  هـذه الطلبـات   فقـد عوجلـت  أعـاله،  
لتــشريعاهتا طبقــا لنــرويج، ألنــه جيــوز لأســاس قــانوين يف أي اتفاقيــة أو اتفــاق، أي  إىل االســتناد

  .معاهدة أو اتفاق مع الدولة الطالبةوجود النظر عن صرف بأن تسلّم اجملرمني الداخلية، 
بــشأن  ١٩٧٤لعــام لــشمال ابلــدان يف اتفــاق دولــة طــرف أيــضا ظ أن النــرويج وِحولُــ  -٨٨

ــذي يــ    ــة، ال ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــات نظّم امل ــى هــذه  طلب ــساعداحلــصول عل ــدان  ة امل بــني بل
  .خارج أوروبابلدان الواقعة لنرويج اتفاقات ثنائية مع بعض الكما أن لدى ا. الشمال

 نـة الـسلطة املركزيـة املعيّ    بوصـفه   الـشرطة   جهـاز   زارة العـدل و    و ويف النرويج اكتـسبت     -٨٩
ــة عني فيهــا باســُت يف قــضايا قــدراً مــن اخلــربة  ســاس بوصــفها األاجلرميــة املنظّمــة مكافحــة اتفاقي

ة طلبـات للحـصول     ووردت مـن الربازيـل عـدّ      . قانونيةمساعدة  احلصول على   قانوين لطلبات   ال

───────────────── 
  .٥١٤٦، الرقم ٣٥٩املرجع نفسه، اجمللّد  )7(  
  .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ الصادر يف ٢٣٩، العدد  الرمسية للجماعات األوروبيةةاجلريد )8(  
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عــدد مــن تــوّرط فيهــا غــسل األمــوال تتعلــق بيف قــضية جنائيــة متبادلــة علــى مــساعدة قانونيــة  
  .السلطات النروجيية املساعدة املطلوبة وقّدمت .قيمني يف النرويجاألشخاص امل

    
    سبانياإ    

اجلرمية املنظّمة يف عـدة حـاالت   مكافحة  اتفاقية  عانت ب سبانيا است إأن   ب األمانةخِطرت  أُ  -٩٠
  .متبادلة للحصول على مساعدة قانونية ة أو ضمنيةطلبات صرحيتتعلق ب
 مـن أخـرى   ثالثـة طلبـات     و،  لمـن الربازيـ    واحـداً  اً طلب سبانياتلقّت إ ،  ٢٠٠٧يف عام   و  -٩١
 يتـصالن   سـبانيا إىل  إطلـبني   بالربازيـل   كمـا بعثـت     . غـسل األمـوال   قضايا تتعلق ب  كوادور بشأن   إ

مـا خيـص إحـدى قـضايا        وعالوة على ذلك، أرسـلت إسـبانيا طلبـا إىل لبنـان في            . بقضايا احتيال 
مـساعدة قانونيـة     إسـبانيا للحـصول علـى        إىل سبعة طلبـات     أرسلت الربازيل وأخريا،  . اإلرهاب
  .إىل إسبانيا طلباً واحداًتشيلي  يف قضايا أخرى، بينما أرسلت كل من إكوادور ومتبادلة
مـساعدة قانونيـة    ا للحـصول علـى      طلبـ إىل إسـبانيا    ، أرسـلت الربازيـل      ٢٠٠٨يف عام   و  -٩٢

الواليـات املتحـدة     مـن ااحـد  والبـ ت إسـبانيا ط كما تلقّـ . رةوثائق مزوّ ب تيف قضية تعلقّ   متبادلة
ن صـربيا  ا مـ  واحـد  اتسعة طلبـات مـن الربازيـل وطلبـ        تلقّت إسبانيا   وأخريا،  . بشأن قضية سرقة  

 ىلإطلـب واحـد   بسـبانيا   كمـا بعثـت إ    .  يف قضايا أخرى   متبادلةللحصول على مساعدة قانونية     
  ).ةالبوليفاري-مجهورية(زويال ـفنإىل اثنني بطلبني كوستاريكا و

يـة  قانونتقـدمي مـساعدة     ا من الربازيل بشأن      واحد اسبانيا طلب تلقّت إ ،  ٢٠٠٩ام  يف ع و  -٩٣
  أخــرىقــضاياويف . اجتــار باملخــّدراتقــضايا مــا يتعلــق بكــوادور في، وطلبــا آخــر مــن إمتبادلــة

ىل قـربص  ، فيما بعثت إسبانيا طلبـا واحـدا إ  خر من باراغواي آطلبا من الربازيل و   إسبانيا  ت  تلقّ
  .إىل السنغالوطلبا ثالثا  كوادورآخر إىل إو

مـساعدة  ا إىل بـاراغواي للحـصول علـى          طلبـ  ٢٠١٠يف عـام    أرسلت إسـبانيا    وأخريا،    -٩٤
  .ت منها طلبني اثننيوتلقّ، متبادلةقانونية 

    
    السويد    

 املــستند إىلقــضايا تتعلــق بالتعــاون الــدويل  بأنــه لــيس لــديها األمانــةَ خطــرت الــسويُدأ  -٩٥
ب  تــشريعات وطنيــة ال تتطلّــت اعتمــداة املنظّمــة كأســاس قــانوين، ألهنــاجلرميــمكافحــة اتفاقيــة 

وعالوة على ذلـك،    . املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني    فيما خيص تقدمي    املعاملة باملثل   
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سـاس  بوصـفها األ  الـصكوك القانونيـة األوروبيـة       عني ب ظ أن الدول األوروبية عـادة مـا تـست         وِحلُ
  .لتعاون الدويلقانوين لطلبات اال
    

    سويسرا    
، وأن   بشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       اًوطني قانوناًت  سّنا  أبلغت سويسرا األمانة بأهن     -٩٦

ع سويـسرا    توقّـ  ملتبادلـة أيـضا إىل دول       ممـنح مـساعدة قانونيـة       هذا القانون يفسح اجملـال أمـام        
اجلرميـة  مكافحـة  ستخدم اتفاقيـة    تُـ ال  وعليـه،   ). أباشـا قـضية   نيجرييـا يف    مثـل    (ا معها دوليا  اتفاق

أن كمـا لُـوِحظ     . متبادلـة  املتحـدة لتقـدمي مـساعدة قانونيـة          املنظّمة وغريها مـن اتفاقيـات األمـم       
ُترسـل  الطلبـات   ألن معظـم    اجلرميـة املنظّمـة     مكافحـة   اتفاقيـة   ني ال يستعينون ب   قضاة السويسري ال

  . املذكورالتعاونبشأن ة العديد من الصكوك اإلقليمي لديها  أوروبيةدانلبإىل 
 بـشأن املـساعدة القانونيـة مـع الربازيـل      ثنائيـة   عت سويسرا اتفاقية    ، وقّ ٢٠٠٩  عام يفو  -٩٧
اجلرميـة املنظّمـة كأسـاس قـانوين لتنفيـذ      مكافحـة   اتفاقيـة    تـستخدم    ت حىت ذلك التاريخ   ظلّاليت  
  .قانونية املتبادلةتسريع اإلجراءات املتعلقة باملساعدة الا وسويسرمة من املقّدطلبات ال
    

     الشماليةيرلنداإواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     
اتفاقيـة   اسـتخدام توّضـح   أمثلـة عمليـة      ليس لديها    أنهباململكة املتحدة األمانة    خطرت  أ  -٩٨

 تــشريعاهتادرج بعــد يف ُتــ مل االتفاقيــة، ألن هــذه االً فّعــ اســتخداماًاجلرميــة املنظّمــة مكافحــة 
ــة أو ظ أن اململكــة وِحوعــالوة علــى ذلــك، لُــ .  اجملــرمني اخلاصــة هبــا تــسليمإجــراءات  الداخلي

  . الداخلية يف هذا الصددتشريعاهتاتعديل على حاليا عاكفة املتحدة 
 


