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  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ١٨فيينا، 
   من جدول األعمال٦البند 

  على تسليم اجملرمني التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا
 ضواملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغرا

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

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

  تصويب
    

    القسم ثالثاً  - ١  
  :ما يليك نصُّهماالعنوان التايل وفقرتان  ١٣يضاف بعد الفقرة 

    
  الصني

  
 أجرت سلطات إنفاذ القانون يف اململكة ،٢٠٠٨يناير / يف كانون الثاين - مكرراً ١٣

املتحدة حتقيقاً يف قضية احتيال بشأن ضريبة القيمة املضافة وغسل أموال انطوت على مبالغ 
ملا كانت شركة صينية، تقع يف مقاطعة غوانغدونغ الصينية، على صلة بالقضية و. مالية كبرية
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قدمت سلطات اململكة املتحدة طلبا تلتمس فيه مساعدة قانونية متبادلة يف الشؤون اجلنائية 
من وزارة العدل الصينية استناداً إىل اتفاقية اجلرمية املنظمة؛ وذلك على أمل أن يتسىن هلا أن 

وأحالت وزارة العدل الصينية الطلب إىل . ني مسؤولني يتولون مجع األدلةتوفد إىل الص
اإلدارة العامة للجمارك يف الصني بعدما استعرضته الوزارة وأكدت أنه يتماشى مع العناصر 

وأجرت سلطات البلدين عدة . الرئيسية للشكل املنصوص عليه يف اتفاقية اجلرمية املنظمة
قيت مجع األدلة ووسائل مجعها، وبشأن السبل اليت تكفل جوالت من املشاورات بشأن تو

. للشهود اإلدالء بشهاداهتم وما يرتبط بذلك من تكاليف، وبشأن منهجية التحقيق ونطاقه
 مت، حتت إشراف السلطات املركزية الصينية، تزويد سلطات ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ويف 

وقد بذلت السلطات . دلة وثائقيةاململكة املتحدة بشهادات الشهود وما يتعلق هبا من أ
الصينية املعنية جهداً ضخماً على امتداد مراحل هذه العملية حىت تكفل جلمع أدلة القضية أن 

  .يتكلل بالنجاح

ويف التحقيق الذي أجرته سلطات العدل الصينية يف قضية هتريب البضائع   -  ثانياًمكرراً ١٣
مت وزارة العدل الصينية طلباً التمست فيه العامة، اليت تورط فيها السيد ون يومان، قد

يف اململكة املتحدة استناداً إىل الداخلية مساعدة قانونية متبادلة يف الشؤون اجلنائية من وزارة 
ويف . اتفاقية اجلرمية املنظمة؛ راجيةً من سلطات اململكة املتحدة تزويدها باألدلة ذات الصلة

دة حتقيقاهتا وسلمت األدلة املتعلقة بالقضية  استكملت سلطات اململكة املتح٢٠٠٩عام 
وتعزيزاً للتعاون الدويل وافقت السلطات الصينية . وطالبت حبضورها أثناء النظر يف الدعوى
  .على الطلب؛ مما أفضى إىل نتائج إجيابية

    
    القسم رابعاً  - ٢  

  :ما يليك انصُّه فقرات جديدة ٩٤تضاف بعد الفقرة 
  

يا اتفاقية إسبانيف ) نتربولاإل(كتب املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية استخدم مو  - مكرراً ٩٤
يا إسبان واتفاقية اجلرمية املنظمة بديالً ملعاهدات تسليم املطلوبني مع بلدان ال تربطها ب١٩٨٨

ويف هذه احلاالت كان القبض على . عقود أو معاهدات أو اتفاقات تتعلق بتسليم املطلوبني
 أو يف ١٩٨٨ تسليمه يتم إذا كان البلد الطالب طرفاً يف اتفاقية الشخص املطلوب بغرض

 كانت ُتستخدم يف تلك احلاالت قناةً لتقدمي أمر نتربولمث إن اإل. اتفاقية اجلرمية املنظمة
  .التوقيف الدويل
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 إسبانوقد اسُتخدم هذا اإلجراء يف قضية أدين فيها مثانية مواطنني   -  ثانياًمكرراً ٩٤
 طناً من املخدرات اكُتشف وجودها على منت سفينة يف ساحل ٧٥بتهريب وأوكرانيني 
ووافقت سلطات الرأس األخضر على تسليم املطلوبني فُسلِّم احملتجزون . ياإسبانغاليسيا ب

بل إن اإلجراء ذاته طُبق عندما ألقي القبض يف غانا على مواطن . ياإسبانالثمانية كلهم إىل 
 سنة بتهمة االجتار باملخدرات؛ وعندما ألقي القبض يف ١١ ُحكم عليه بالسجن ملدة إسباين

 على أحد مواطين اململكة املتحدة بتهمة ارتكاب ٢٠٠٩اإلمارات العربية املتحدة يف عام 
ومن األمثلة األخرى قضية مواطن جورجي ترأس مجاعة إجرامية منظمة معروفة . اجلرمية ذاهتا

شطتها يف بلدان احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية السابق؛ حيث ألقي متاماً متارس أن
  .٢٠٠٦يا يف عام إسبانالقبض على هذا الشخص يف اإلمارات العربية املتحدة مث ُسلم إىل 

 واتفاقية اجلرمية املنظمة ١٩٨٨يا أيضاً إىل استخدام اتفاقية إسبانأشارت و  -  ثالثاًمكرراً ٩٤
يا إسبان، إىل نتربولالتماسات إنابة قضائية، عرب قنوات دبلوماسية أو عرب اإليف حالة توجيه 

من جانب دول مل ُتَربم معها اتفاقاٌت ثنائية أو متعددة األطراف بشأن تقدمي مساعدة قانونية 
ويف القضية املشار إليها آنفاً، اليت تضمنت الرأس األخضر، أرسلت عدة التماسات . متبادلة

  .ية يف مدريدسبان إىل احملكمة الوطنية اإلإنابة قضائية

يا اتفاقية اجلرمية املنظمة أساساً قانونياً استندت إليه إسبانكما استخدمت   -  رابعاًمكرراً ٩٤
وقد . يف إرسال التماسات إنابة قضائية بشأن غسل أموال مستمدة من أنشطة إجرامية منظمة

  .   قنوات دبلوماسية أو عربنتربولأحيلت هذه االلتماسات بواسطة اإل

استناداً إىل ذلك اإلجراء ذاته ألقي القبض يف كوستاريكا يف عام   - خامساًمكرراً  ٩٤
يا مبوجب الطلب الذي قدمته حمكمة أزبيتيا يف إسبان مث ُسلم إىل إسباين على مواطن ٢٠٠٩
 يتعلق باعتراض بضائع ووفقاً التفاقية اجلرمية املنظمة أُرسل وقُبل التماُس إنابة قضائية. ياإسبان

أضف إىل ذلك . أنشطة إجرامية منظمةمت احلصول عليها من خالل غسل أموال مستمدة من 
أن االتفاقية اسُتخدمت باعتبارها صكاً قانونياً من أجل إرسال التماس إنابة قضائية إىل 

ضالعني زويال البوليفارية يطالب باعتراض ممتلكات ختص واحداً من األشخاص الـمجهورية فن
وجار حاليا إرسال التماس إنابة قضائية إىل باكستان بشأن االجتار ". عملية مااليا"يف 

  .باملخدرات

ية املختصة فيما يتعلق سبانيا األمانةَ بأن اجلهة اإلإسبانكما أبلغت   - سادساًمكرراً  ٩٤
ة هي وزارة  من اتفاقية اجلرمية املنظم١٨ و١٦ و١٣باالستخدام والتطبيق الفعالني للمواد 
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ومن مث ال متلك وزارة الداخلية املعلومات الالزمة؛ وال يسعها إذن . اخلارجية أو وزارة العدل
  . من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٣إال أن تقدم أمثلة فقط على قوانني سياساتية تتعلق باملادة 

لبات أحيلت، عرب الوحدة الوطنية ملكتب الشرطة األورويب، طو  - سابعاًمكرراً  ٩٤
حصول على معلومات قدمتها دول أخرى أطراف يف االتفاقية، وعلى رأسها اململكة لل

وقد ُجمعت املعلومات املطلوبة وأُرسلت إىل ). بشأن حتديد مكان موجودات(املتحدة 
يا إسبانومل ترسل . الحقةالدولة الطالبة دون االضطالع بأنشطة عملياتية تتعلق مبصادرات 

  .حصول على معلومات إىل دول أطراف أخرىحىت اآلن أي طلبات 

يا بشأن إسبان حصلت األمانة على معلومات من ،عالوة على ذلك  - ثامناًمكرراً  ٩٤
  .تتعلق مبكافحة اجلرمية املنظمة تشريعية وبرناجمية مبادرات

 


