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  مقدمة -أوال  
  الوالية املسندة ملؤمتر األطراف -ألف 

قـرر مؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف         -١
ــبغي، دعمــا الستعراضــه الــدوري لتنفــيذ     ٢/١مقــرره  ــه ين ــية، أن ــه الثان  الــذي اعــتمده يف دورت

 :ع معلومات عن مواضيع منها ما يلياالتفاقية، مج

 ؛) من االتفاقية٧املادة (تدابري مكافحة غسل األموال  )أ( 

 ؛)٢٦ و٢٠ و١٩املواد (التحقيق يف قضايا اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )ب( 

 ؛)٢٥ و٢٤املادتان (محاية الشهود والضحايا  )ج( 

 ؛)٢٧املادة (التعاون الدويل على إنفاذ القانون  )د( 

 ).٣١املادة (تدابري املنع  )ه( 

ويف املقـرر نفسـه، طلـب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تتوىل، يف سياق برنامج العمل                  -٢
ــيها،        ــة عل ــدول املوقّع ــية وال ــدول األطــراف يف االتفاق املذكــور أعــاله، مجــع املعلومــات مــن ال

ها املؤمتر يف دورته الثانية؛    مسـتخدمةً لذلـك الغـرض اسـتبيانا أُعـد وفقـا للتوجيهات اليت أصدر              
وحـثّ املؤمتـر الـدول األطراف يف االتفاقية أن ترد بسرعة على االستبيان الذي عممته األمانة؛       
ودعــا الــدول املوقّعــة أن توفّــر املعلومــات الالزمــة؛ وطلــب إىل األمانــة أن تقــدم إلــيه يف دورتــه  

 . االستبيانالثالثة تقريرا حتليليا يستند إىل الردود الواردة على
  

  عملية اإلبالغ -باء 
اسـترعي انتباه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية إىل مشروع استبيان عن تنفيذ االتفاقية               -٣
)CTOC/COP/2005/L.4( مـــم الـــنص الـــنهائي . ، لكـــي يستعرضـــه ويـــبدي تعلـــيقاته علـــيهوع

تفاقية والدول املوقّعة عليها،    لالسـتبيان، بصـيغته الـيت أقرها املؤمتر، على الدول األطراف يف اال            
 .٢/١بغية احلصول على املعلومات املطلوبة مبقتضى املقرر 

 الدول األطراف يف    ، ذكَّـرت األمانـة    ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٤ مـؤرخ    ويف تعمـيم إعالمـي     -٤
االتفاقـية بواجـبها يف تقـدمي املعلومـات، ودعـت الـدول املوقّعـة إىل فعـل الشـيء ذاتـه يف أقرب                        

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٠لى أال يتجاوز وقت ممكن، ع
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منها  )1( دولـة،  ٤٤، كانـت األمانـة قـد تلقّـت ردودا مـن             ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٢٤ويف   -٥
ويف ذلـك الـتاريخ نفسـه، بلـغ عدد التصديقات           .  دول موقّعـة   ٥ دولـة طـرفا يف االتفاقـية و        ٣٩

 األطراف قد رد  يف املائة فقط من الدول  ٣٢ومن مث، يكون ما نسبته      .  تصـديقا  ١٢٢الـواردة   
عــلى االســتبيان، مثــلما يتبــين مــن الشــكل الــوارد أدنــاه، وأرفــق الكــثري مــنها بــرده نســخا مــن   

 .تشريعاته ذات الصلة
 

 الدول األطراف : اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 اليت ردت على االستبيان يف دورة اإلبالغ الثانية

 

 
 توزيـع تفصيلي، حسب اموعات اإلقليمية،    CTOC/COP/2006/13 الوثـيقة    ويـرد يف   -٦

للـدول األعضـاء اليت ردت على االستبيان املتعلق بتنفيذ االتفاقية وكذلك للدول األعضاء اليت               
 .مل تقدم ردودا عليه

  
  نطاق التقرير وهيكله -جيم 

للـردود على االستبيان ذي الصلة      يتضـمن هـذا الـتقرير التحليـلي ملخصـا وحتلـيال أولـيا                -٧
ــواردة يف          ــاء باملقتضــيات ال ــرز يف الوف ــتقدم احمل ــلى ال ــة، ويســلّط الضــوء ع ــته األمان ــذي عمم ال

 .االتفاقية، كما يسلّط الضوء، أحيانا، على ما تواجهه الدول من صعوبات يف تنفيذ أحكامها

ومن مث، يتضمن   . طراف الصـادر عن مؤمتر األ     ٢/١ويسـتند هـيكل الـتقرير إىل املقـرر           -٨
الـتقرير معلومـات عـن الـتدابري التشـريعية أو اإلداريـة أو غريها من التدابري العملية اليت اتخذت               
عـلى املسـتوى الوطـين ملكافحـة غسل األموال؛ وعن التدابري املتعلّقة بالتحقيق يف قضايا اجلرمية                 

 ال
٦٨% 

نعم
 ضمن املوعد األقصى(

 )لدورة اإلبالغ
٣٢% 
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ســائل املتصــلة حبمايــة الشــهود ويتضــمن الــتقرير أيضــا معلومــات عــن امل. املــنظمة عــرب الوطنــية
 .والضحايا؛ واملسائل املتعلقة بالتعاون الدويل على إنفاذ القانون؛ واملسائل املتعلقة بتدابري املنع

ــدول األطــراف يف       -٩ ــة القائمــة يف مــا يقــارب ثلــث ال ــد احلال ــتقرير جيس ومبــا أن هــذا ال
 .االتفاقية فهو ال يزعم الشمول أو االكتمال

  
ة عامة عن اإلجراءات الوطنية املبلّغ عن اختاذها لتنفيذ أحكام حمل -ثانيا 

  االتفاقية موضع البحث
  تدابري مكافحة غسل األموال -ألف 

  )٣ إىل ١األسئلة (التدابري الداخلية  -١ 
  جترمي غسل عائدات اجلرمية )أ( 

اقية، يف دورة  من االتف٦جـرى تـناول مسـألة جترمي غسل عائدات اجلرمية، عمال باملادة             -١٠
 )CTOC/COP/2005/2/Rev.1.()2 من الوثيقة ٢٩ إىل ٢٢انظر الفقرات (اإلبالغ األوىل 

 
  إنشاء نظام داخلي للرقابة واإلشراف )ب( 

 الدول  تنشىء، بأن   )تدابري مكافحة غسل األموال    (٧من املادة   ) أ (١ تقضـي الفقـرة      -١١
. ردع وكشف مجيع أشكال غسل األموال      داخلـيا مـن أجـل         رقابـيا وإشـرافيا     نظامـا  األطـراف 

 على   وكذلك ، غري املصرفية   املالية واملؤسسـات وينـبغي أن يسـري هـذا الـنظام عـلى املصـارف              
وجتدر اإلشارة  . حيثما يقتضي األمراهليـئات األخـرى املعرضـة بشـكل خـاص لغسـل األموال،        
ــية      ــائق الرمس ــلحقة بالوث ــلحوظات التفســريية امل ــال ال(إىل أن امل للمفاوضــات ) تحضــرييةاألعم

 تفـيد بـأن اهليـئات األخـرى ميكـن أن تفهـم       )3(اخلاصـة باالتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة ـا      
الذين ميكن أن يشملوا يف بعض النظم القانونية شركات السمسرة          عـلى أهنـا تشـمل الوسطاء،        

ــب صــر        ــية ومكات ــاألوراق املال ــتاجر ب ــيت ت ــات ال ــائر اجله ــية وس ف العمــالت يف األوراق املال
 .ومساسرة العملة

وأفـادت الغالبية العظمى من الدول بوجود نظام من هذا القبيل، وقدمت تفاصيل عن               -١٢
 وذكرت معظم الدول )4(.وبولندا) حيـث مل يشرع بعد   (حمـتواه، باسـتثناء أذربـيجان واملغـرب         

ونيا وأملانـــيا إســـبانيا وإســـت(أن نظمهـــا الداخلـــية تنطـــبق عـــلى املصـــارف واملؤسســـات املالـــية  
والـربتغال وتركـيا وتونـس وزمـبابوي وسـلوفينيا والسـويد وصـربيا واجلـبل األسود وغواتيماال                  

 ).وكرواتيا واملكسيك وميامنار والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة
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  املقتضيات اخلاصة يف النظام الرقايب )ج( 
كون النظام الرقايب شامال، وبأن      مـن االتفاقية بأن ي     ٧مـن املـادة     ) أ (١تقضـي الفقـرة      -١٣

ووفقا . حتديـد هويـة الـزبون وحفـظ السـجالت واإلبـالغ عن املعامالت املشبوهة           يشـدد عـلى     
مع للمـلحوظات التفسـريية، قـد تشمل املعامالت املشبوهة املعامالت غري العادية اليت ال تتسق                

 هلــا أســاس قــانوين لــيسأو  الســوق املقــبولة عــادة معــايريالنشــاط الــتجاري للــزبون أو تــتجاوز 
 . بأنشطة غري مشروعةةرتبطم أنشطة غري مشروعة أو تكونواضح، وميكن أن 

 
  حتديد هوية الزبون     

ذكـرت مجـيع الـدول الـيت أجابت عن السؤال واليت لديها تشريعات قائمة ذا الشأن                  -١٤
ــزبون، وفقــا ألحكــام االت    ــة ال ــالفعل حتديــد هوي بــيد أن . فاقــيةأن التشــريع الداخــلي يقتضــي ب

فأغلب الدول تشترط   . املقتضـيات املـتعلقة بـتحديد اهلويـة تتـنوع مـن حيـث طبيعـتها ونطاقهـا                 
وأفادت . حتديـد هويـة األشـخاص الطبيعيني واهليئات االعتبارية بالوثائق ذات الصلة وبالتحقق            

 أو عن   إكـوادور، بـأن حتديـد اهلويـة الزم يف مجـيع املعـامالت بغـض الـنظر عـن طبـيعة املعاملـة                       
وذكرت إندونيسيا واملكسيك أن هناك إلزاما عاما للمصارف بأن تتعرف على          . الـزبون املعـين   

، مثلما فعلته كندا مبقتضى املبادئ التوجيهية اليت وضعتها         "اعرف زبونك "زبائـنها عمـال مبـبدأ       
لشأن، ويف الـدول اليت قدمت معلومات تفصيلية ذا ا . وحـدة االسـتخبارات املالـية الـتابعة هلـا         

يشـترط حتديـد هوية الزبائن، على الدوام تقريبا، عند بدء العالقة التجارية، اليت تتمثل عادة يف                 
ــتادين أو    . فـــتح حســـاب مصـــريف  ــزبائن املعـ ــة الـ ــا حتديـــد هويـ ــترط أيضـ ــدة تشـ ــة دول عـ ومثـ

ت  وذكـرت أملانـيا والتفيا أن حتديد هوية الزبائن الزم أيضا عندما تقبل املؤسسا               )5(.املنـتظمني 
كما أفادت عدة   . املـبلِّغة مـن هـؤالء مـوارد مالـية أو أشـياء نفيسـة لتحـتفظ هلـم ـا يف خـزائن                       

 دول بـأن حتديـد اهلويـة الزم عـندما تـتجاوز قـيمة املعاملـة املعنـية مبلغا حدياً معيناً يعادل عادة                        
عض  وختضـع املعـامالت بالـنقد األجـنيب لتحديد اهلوية يف ب            )6(. يـورو  ١٥ ٠٠٠ إىل   ١٠ ٠٠٠

أو متويل /، وكذلـك املعـامالت املـثرية لالشـتباه بوجـود غسـل لألموال و          )مـثل بلغاريـا   (الـدول   
ــاب  ــيا       (لإلرهـ ــندا والتفـ ــلوفينيا وفنلـ ــيكية وسـ ــة التشـ ــريو واجلمهوريـ ــيكا وبـ ــربتغال وبلجـ الـ
 ).والنرويج

 
  حفظ السجالت     

ــدول الــيت أجابــت عــن الســؤال أن التشــريع الداخــلي يشــترط      -١٥  حفــظ ذكــرت مجــيع ال
ــتجارية واحملاســبية عمومــا      . الســجالت ــتعني حفــظ الســجالت ال ــه ي ــدول أن وذكــر عــدد مــن ال

ــيا     ( ــنوب أفريقـ ــيكية وجـ ــة التشـ ــيا وتونـــس واجلمهوريـ ــيا وإيطالـ ــوادور وإندونيسـ ــبانيا وإكـ إسـ
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بأن تلك السجالت تودع يف قاعدة بيانات       ) إيطاليا والتفيا (وأفـادت قلة من الدول      ). والسـويد 
أنه ) إندونيسيا( ا وحدة االستخبارات املالية الوطنية، فيما ذكرت دولة أخرى           مركـزية حتـتفظ   

وفيما يتعلق بالسجالت نفسها، تشترط . ال توجـد لديهـا قـاعدة بـيانات مركـزية من هذا القبيل        
 )7(.عدة دول على وجه التحديد أن تتوىل املؤسسات املعنية حفظ البيانات املتعلّقة بالزبائن

. البـية الـدول فترة زمنية حمددة حلفظ تلك السجالت قبل أن ميكن إتالفها             وذكـرت غ   -١٦
ــدة        ــأن الســجالت تحفــظ مل ــا ب ــاد معظمه ــدول، أف ــتهاء  ٥ومــن بــني تلــك ال  ســنوات بعــد ان

 بــيد أن كرواتــيا أفــادت بأنــه )8(.العالقــات أو املعــامالت الــتجارية أو بعــد تــاريخ آخــر معاملــة
 سنوات، أما وحدة االستخبارات    ٥ن حتـتفظ بالسجالت ملدة      يـتعني عـلى املؤسسـات املـبلِّغة أ        

وباملثل، ذكرت إسبانيا أن مجيع الوثائق ذات      .  سـنوات  ١٠املالـية الكرواتـية فتحـتفظ ـا ملـدة           
 ســنوات، مــع إمكــان حفظهــا ملــدة  ٥الصــلة باملعــامالت وبــتحديد هويــة الــزبائن تحفــظ ملــدة  

وذكــرت الســويد أن الوثــائق اخلاصــة بــتحديد . أطــول يف حــاالت معيــنة يــنص علــيها القــانون 
 سـنوات بعـد انـتهاء العالقة، لكن تشريعاا احملاسبية تقضي، بأن             ٥هويـة الـزبائن تحفـظ ملـدة         

وأفـادت إيطالـيا بـأن مجيع    .  سـنوات ١٠حتـتفظ اهليـئات االعتـبارية بسـجالت املعـامالت ملـدة           
 يومــا وأن يحــتفظ ــا ٣٠ يف غضـون  املعلومـات يــتعني أن تــدرج يف قـاعدة البــيانات املركــزية  

من تاريخ إغالق   ( سنوات   ١٠ سـنوات؛ كمـا ذكـرت تونس واملكسيك مدة قدرها            ١٠ملـدة   
 سنوات من ١٠ أن املـدة هـي        الصـينية اإلداريـة اخلاصـة،      ؛ وذكـرت مـنطقة ماكـاو      )احلسـابات 

 .لسجالت سنة من تاريخ احلصول على ا١٢تاريخ املعاملة؛ وذكرت سلوفينيا أن املدة هي 
  

  اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة       
أن نظمهــا الرقابــية واإلشــرافية )  دولــة٣٩(ذكــرت الغالبــية العظمــى مــن الــدول ايــبة  -١٧

. تلـزم اهليـئات املعرضـة لغسـل األموال باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة، وفقا ألحكام االتفاقية              
 عدم وجود إلزام من هذا القبيل، دون أن تقدم          وكانـت أفغانستان هي الوحيدة اليت أبلغت عن       

وذكـرت قلـة مـن الدول أنه يتعني اإلبالغ عن مجيع املعامالت املشبوهة،     . مـزيداً مـن التفاصـيل     
إكـــوادور وبلجـــيكا وتونـــس واجلمهوريـــة التشـــيكية  (دون حتديـــد معـــايري ألســـباب االشـــتباه  

ة عـن طبـيعة تلـك املعامالت املشبوهة    وقدمـت غالبـية الـدول ايـبة معلومـات مفصـل        ). وفنلـندا 
 .ومعايري اإللزام بإبالغ وحدة االستخبارات املالية الوطنية أو غريها من السلطات املعنية

ومـن مجلـة املعـايري املسـتخدمة لـتقرير الطبـيعة املشبوهة للمعاملة، أشارت عدة دول إىل                   -١٨
 منطقة ماكاو ا وغواتيماال والتفيا و   إندونيسي(إجـراء معاملـة مـع زبون غري عادي أو غري مألوف             

كمــا ذكــرت إندونيســيا أن معــايري االشــتباه ).  واملكســيك وهــندوراسالصــينية اإلداريــة اخلاصــة
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تشمل أيضا، فيما خيص املعامالت مع الزبائن العاديني، إجراء معاملة مالية ال تتسق مع السمات           
ملة جيريها الزبون مع وجود شبهة معقولة       أو اخلصـائص أو األمنـاط املعـتادة للزبون املعين، أو معا           

وذكـرت إسـبانيا وبـريو والسـويد والواليات املتحدة أيضا أن            . يف أنـه أجـراها لتحاشـي اإلبـالغ        
 .قيام الزبون املعتاد بنشاط غري عادي أو إجراءه معاملة شاذة احلجم ميثل عامال مثريا للشبهة

. أن هناك مقدارا حديا لوجوب اإلبالغ     وفـيما خيـص املعاملـة ذاـا، أفـادت عدة دول ب             -١٩
 يورو وعن   ٣٠ ٠٠٠فذكـرت بلغاريـا أنـه يـتعني اإلبـالغ عـن املعـامالت الـيت تزيد قيمتها على                    

 يـورو؛ وذكـرت كرواتيا أن املعامالت املتعلقة مببالغ   ١٠ ٠٠٠املدفوعـات الـنقدية الـيت تـتجاوز         
ني إبالغ وحدة االستخبارات     يـورو ختضـع لـتحديد هوية الزبون، وأن يتع          ١٤ ٠٠٠تـزيد عـلى     

وذكرت .  يورو ٢٧ ٠٠٠ أيـام باملعـامالت الـيت تـزيد قيمـتها عـلى              ٣املالـية الوطنـية يف غضـون        
إسـبانيا أن املرسـوم التنفـيذي لتشـريعها اخلاص مبكافحة غسل األموال ينص على اإلبالغ شهريا       

 واملعــامالت ذات  يــورو٣٠ ٠٠٠عــن معــامالت معيــنة، مــنها املعــامالت الــيت تــتجاوز قيمــتها   
وذكرت دول أخرى أنه يتعني اإلبالغ عموما عن املعامالت املثرية          . الصـلة بـبعض الـدول املعينة      

فقـد ذكـرت غواتـيماال مـثال أنـه يتعـين اإلبـالغ عـن املعـامالت الـيت ليسـت ذات شأن               . للشـبهة 
ىل املعامالت  لكـنها منـتظمة من دون أساس اقتصادي أو قانوين واضح؛ وباملثل أشارت إسبانيا إ              

ــا مســوغ اقتصــادي أو مهــين أو جتــاري     ــيس هل ــيت ل ــتعلقة   . ال ــامالت امل وذكــرت إندونيســيا املع
وأفــادت إيطالــيا بــأن  . مبوجــودات مثــة أســباب معقولــة لالشــتباه يف أهنــا متــثل عــائدات إجرامــية   

تشـريعها اخلـاص مبكافحـة غسـل األمـوال يـنص عـلى وجـوب اإلبالغ عن أي معاملة تثري الظن                      
 أن األمـوال أو املوجودات أو املنافع املتعلقة ا قد تكون متأتية من جرمية متعمدة، إىل رئيس                   يف

املنشـأة الـتجارية، الذي جيب عليه عندئذ أن حييل ذلك البالغ، دون إبطاء وقبل إمتام املعاملة إن              
عاملة غري العادية   وأوردت التفيا قائمة بعناصر امل    . أمكـن، إىل وحدة االستخبارات املالية الوطنية      

الـيت ميكـن أن تسـتخدم كدلـيل على وجود غسل لألموال أو شروع فيه، تضمنت معايري إبالغ                   
ــية  ــزبائن      . الســلطات املعن ــنحو، أبلغــت ســلوفاكيا عــن قائمــة معــايري الســتبانة ال وعــلى نفــس ال

 . األموالاملشبوهني واملعامالت املشبوهة ميكن تعديلها حبيث جتسد التغريات يف أساليب غسل

ويف حـني أن معظـم الـدول ذكـرت أنـه يـتعني اإلبـالغ عـن تلك املعامالت إىل وحدة                  -٢٠
االسـتخبارات املالـية ذات الصـلة، أفـادت اجلزائـر بـأن املعـامالت املشبوهة يتعني اإلبالغ عنها                   

تلك وذكـرت اجلمهوريـة التشـيكية أن وزارة املالـية هـي الـيت تـبلّغ بـ        . إىل أجهـزة النـيابة العامـة   
وذكـرت إسـتونيا أن الكـتاب العدول ومدققي احلسابات واحملامني مستثنون، أثناء             . املعـامالت 

تقيـيمهم إحـدى القضـايا، مـن واجـب إبـالغ وحـدة االسـتخبارات املالـية الوطنـية عـن وجــود            
وأشارت تونس إىل أن املؤسسات املبلِّغة تتمتع أيضا        . شـبهة غسـل لألموال أو متويل لإلرهاب       
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. ة مـن املالحقـة القضـائية أو املسـؤولية املدنـية إذا مـا أوفـت بالـتزاماا عـن حسـن نية                       باحلصـان 
ومن بني . وقـدم عـدد مـن الـدول معلومـات حمـددة عـن اإلطـار الـزمين ألداء واجـبات اإلبالغ            

هـذه الـدول، أفـادت كرواتـيا بأنـه يتعني إحالة املعلومات ذات الصلة إىل وحدة االستخبارات                  
 أعاله، والتفيا أنه ١٩ أيام؛ وذكرت إيطاليا، مثلما ورد يف الفقرة    ٣ية يف غضون    املالـية الوطنـ   

وذكرت سلوفينيا أنه يتعني إحالة املعلومات      ". دون إبطاء "يـتعني اإلبـالغ عـن تلـك املعامالت          
املــتعلقة بواجــبات اإلبــالغ إىل وحــدة االســتخبارات املالــية الوطنــية دون إبطــاء ويف موعــد ال    

ومــا مــن تلقــي طلــب احلصــول عــلى تلــك املعلومــات، يف حــني ذكــرت بــريو أن  ي١٥يــتجاوز 
وأفـادت فنلـندا كذلـك بأنه يتعني وقف املعامالت عند     .  يومـا  ٣٠اإلطـار الـزمين لإلبـالغ هـو         

 .االشتباه بأمرها وإبالغ مركز تبادل املعلومات املتعلقة بغسل األموال عنها

ومنطقة  جـيكا وبلغاريـا وسلوفاكيا وسلوفينيا     إسـبانيا وأملانـيا وبل    (وذكـرت عـدة دول       -٢١
أن اإلخالل مبقتضيات اإلبالغ خيضع )  واملكسـيك ونيوزيلـندا   اإلداريـة اخلاصـة   ماكـاو الصـينية   
وأفــادت كــندا بأنــه ميكــن لوحــدة االســتخبارات املالــية الــتابعة هلــا أن حتــيل   . لعقوبــات إداريــة

ــثال لواجــبات اإلبــالغ إىل اجلهــاز ا   ملخــتص مــن أجهــزة إنفــاذ القــانون، ممــا   قضــايا عــدم االمت
وذكــرت بــريو وتركــيا ومصــر . يســتوجب غــرامة لعــدم اإلبــالغ عــن معاملــة منصــوص علــيها 

 .أو بغرامة/وميامنار والنرويج أن عدم االمتثال ملقتضيات اإلبالغ يعاقب عليه بالسجن و
 

  وحدات االستخبارات املالية: التعاون على املستوى الوطين )د( 
قــدرة  مــن االتفاقــية بــأن تكفــل الــدول األطــراف ٧مــن املــادة ) ب (١ضــي الفقــرة تق -٢٢

األجهــزة اإلداريــة والرقابــية وأجهــزة إنفــاذ القــانون وســائر األجهــزة املكرســة ملكافحــة غســل   
كما تقضي بأن تنظر األطراف،     .  الصعيد الوطين  األمـوال عـلى التعاون وتبادل املعلومات على       

 إنشــاء وحــدة اســتخبارات مالــية تعمــل كمركــز وطــين جلمــع وحتلــيل  حتقــيقا لــتلك الغايــة، يف
 .املتعلقة بعمليات غسل األموال احملتملةوتعميم املعلومات 

وذكـــرت الغالبـــية العظمـــى مـــن الـــدول أن تشـــريعاا تـــنص عـــلى الـــتعاون وتـــبادل    -٢٣
 وأضافت  بـيد أن أفغانستان أجابت عن هذا السؤال بالنفي،        . املعلومـات عـلى الصـعيد الوطـين       

كمــا . موضــحة أن ذلــك الــتعاون ال يــزال يف مــراحله األوىل وأن القــيام بــه أمــر بــالغ الصــعوبة 
ــية،       ــدول املذكــورة أعــاله، باســتثناء واحــدة، وجــود وحــدة اســتخبارات مال ذكــرت مجــيع ال
بشــكل أو بآخــر، أو وجــود مؤسســة معنــية أخــرى مكلّفــة عــلى الصــعيد الوطــين بتجهــيز           

وذكــرت الصــني وحدهــا أنــه ال توجــد مؤسســة مــن هــذا  . بغســل األمــوالاملعلومــات املــتعلقة 
 . التابعة هلا اإلدارية اخلاصةماكاو القبيل يف منطقة
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ــية مــن دولــة إىل أخــرى    -٢٤ إذ . وختــتلف األســس املؤسســية لوحــدات االســتخبارات املال
وتونس أفغانستان وإيطاليا   (أشـارت عـدة دول إىل وجـود وحدات ملحقة باملصارف املركزية             

؛ أو داخـل أجهـزة النـيابة العامـة أو يف مكتب             )سـلوفينيا (؛ أو داخـل وزارة املالـية        )وغواتـيماال 
وقدمت إكوادور واجلمهورية التشيكية يف     ). إسـتونيا وسـلوفاكيا وفنلـندا والتفـيا       (التحقـيقات   

الية وأفاد معظم الدول بأن وحدات االستخبارات امل . هـذا الصـدد قائمـة بعـدة سلطات خمتصة         
ــا ملقتضــيات اإلبــالغ أو تســعى بنفســها للحصــول       ذات الصــلة جتمــع املعلومــات املقدمــة وفق

إسبانيا وإيطاليا  (علـيها، وهـي تعمـل كحلقـة وصـل بـني خمتلف الوزارات واألجهزة احلكومية                 
كمـا أفاد بعض الدول بأن مجع املعلومات ذات الصلة    ). وبلجـيكا وجـنوب أفريقـيا وسـلوفينيا       

 ). أعاله١٦انظر الفقرة (ت مها من واجبات تلك الوحدات وحفظ السجال
 

  دوداحلركة النقد والصكوك القابلة للتداول عرب حب املتعلقةتدابري التنفيذ  )ه( 
يف تنفيذ تدابري جمدية  مـن االتفاقـية بـأن تـنظر األطراف          ٧ مـن املـادة      ٢تقضـي الفقـرة      -٢٥

ــتداول    ــة لل ــنقد والصــكوك القابل  ذات الصــلة عــرب حدودهــا، رهــنا   لكشــف ورصــد حــركة ال
 .ضمانات تكفل حسن استخدام املعلومات ودون إعاقة حركة رأس املال املشروعب

النقد والصكوك القابلة للتداول    وأفادت غالبية الدول بأهنا نفّذت تدابري بشأن حتركات          -٢٦
ا وبيالروس بولند(ومثـة دول ثـالث   ).  دولـة يف امـوع، مـنها الصـني القاريـة      ٣٥(عـرب احلـدود     

مل تقــدم أي إجابــة، فــيما أجابــت عــدة دول أخــرى بالــنفي دون أن تقــدم مــزيدا مــن ) واملغــرب
 ).وفنلندا)  اإلدارية اخلاصة ماكاومنطقةو(أفغانستان وبلجيكا والسويد والصني (التفاصيل 

ومـن بـني الـدول الـيت أبلغـت عـن تنفـيذ تدابـري من هذا القبيل، أشارت عدة منها إىل                        -٢٧
تشـريعات ولوائـح مجركية حتكم تدفّق النقود والصكوك القابلة للتداول إىل داخل الدولة وإىل               

 )9(.خارجهــا، كمــا أشــارت إىل معــايري وعتــبات حمــددة لــلمعلومات الــيت يــتعني اإلبــالغ عــنها 
وذكـرت كـندا أن الـنقود أو الصـكوك الـنقدية اخلاضـعة للتصـريح عـند استريادها أو تصديرها          

    صـادر يف حـال عـدم اإلبالغ عنها، ولكن ميكن استردادها بعد دفع غرامة، شريطة                مـن الـبلد ت
وذكرت أملانيا أيضا أنه    . عـدم وجـود اشـتباه يف أن هلـا صـلة بغسل األموال أو متويل اإلرهاب                

 يورو، وأنه   ١٥ ٠٠٠ينـبغي التصـريح بالـنقود أو الصكوك القابلة للتداول اليت تتجاوز قيمتها              
مـارك أن حيجـزوا تلـك األمـوال ملـدة تصـل إىل ثالثة أيام عندما تدل الوقائع            ميكـن ملوظفـي اجل    

ــية أصــال مــن أنشــطة إجرامــية    إســتونيا والــربتغال وبــريو  (وأفــادت بضــع دول . عــلى أهنــا متأت
ــيا ــإبالغ وحــدات        ) وكروات ــددة ب ــتزامات حم ــتها ال ــارك أو مراقب ــزة إدارة اجلم ــلى أجه ــأن ع ب

 .االستخبارات املالية الوطنية
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  )٢٤ و٢٣السؤاالن (التعاون الدويل  -٢ 
األجهزة اإلدارية والرقابية   بأن تكون     من االتفاقية  ٧مـن املادة    ) ب (١تقضـي الفقـرة      -٢٨

التعاون قـادرة عـلى     وأجهـزة إنفـاذ القـانون وسـائر األجهـزة املكرسـة ملكافحـة غسـل األمـوال                   
ــبادل املعلومــات )  أعــاله٢٢انظــر الفقــرة (، ويســري هــذا االقتضــاء عــلى الصــعيد الوطــين   وت
 .والصعيد الدويل

ومـع أن مسـألة التنسيق الوطين جرى تناوهلا آنفا، فإن االتفاقية تقضي أيضا بأن تكون          -٢٩
ومل تقـدم مجهورية مقدونيا  . السـلطات ذات الصـلة قـادرة عـلى الـتعاون عـلى املسـتوى الـدويل               

 أجابـت أفغانسـتان بالنفي دون أن   اليوغوسـالفية سـابقا وبولـندا إجابـة عـن هـذا السـؤال، فـيما             
 ايـبة املتبقـية، فقـد ذكـرت أن إطارها العمليايت            ٤٠أمـا الـدول الــ     . تقـدم مـزيدا مـن التفاصـيل       

وأشـارت أغلب الدول إىل أحكام      . القـانوين يتـيح ذلـك الـتعاون؛ وقـدم معظمهـا تفاصـيل عـنه               
الستخبارات املالية الوطنية تشـريعية عامـة وخاصـة حتكـم ذلـك التعاون، وأفادت بأن وحدات ا         

وعـلى سـبيل املـثال، ذكـرت تونـس أيضا أن وحدة             . املختصـة الـتابعة هلـا خمولـة يف هـذا الشـأن            
االسـتخبارات املالـية الوطنـية الـتابعة هلا تستطيع أن تربم مذكرات تفاهم مع نظرائها األجانب،                 

 .ذات الصلة وقمعهابشرط التقيد بالسرية املهنية وأن يقتصر ذلك على منع اجلرائم 

إىل تطوير   مـن االتفاقـية بـأن تسـعى الـدول األطـراف              ٧ مـن املـادة      ٤وتقضـي الفقـرة      -٣٠
وتعزيـز الـتعاون العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي بني األجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ              

 .القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال

ل كـثرية عـن وجـود تعـاون عـلى خمـتلف املستويات وبني خمتلف األجهزة                وأبلغـت دو   -٣١
أذربيجان وبولندا ومجهورية مقدونيا (مـن أجـل مكافحـة غسـل األمـوال؛ لكـن مثـة دول عـدة                 

أفغانســتان (، مل تقــدم أي إجابــة، وأجابــت دولــتان  )اليوغوســالفية ســابقا والكويــت واملغــرب 
ومل تذكر صربيا  . ن، دون أن تقدما مزيدا من التفاصيل      بأنـه ال وجود لذلك التعاو     ) وسـلوفينيا 

 أمــا بــاقي الــدول ايــبة . واجلــبل األســود ســوى أن وزارة العــدل هــي املختصــة بذلــك الــتعاون
 .فردت باإلجياب، وقدم معظمها تفاصيل عن آليات التعاون القائمة)  دولة٣٥(

نية باإلجراءات املالية املتعلّقة بغسل وذكـرت معظم الدول أهنا أعضاء يف فرقة العمل املع         -٣٢
جلنة اخلرباء املختارة  أو يف   )11( أو يف جمموعـة إيغمونـت لوحدات املخابرات املالية؛         )10(األمـوال؛ 

ــوال    ــري مكافحــة غســل األم ــيم تداب ــا  لتقي ــتابعة لــس أوروب ــة  (، ال ــا واجلمهوري إســتونيا وبلغاري
وأبلغت عدة دول عن مشاركتها     ).  وكرواتيا التشـيكية ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية سابقا        

يف آلــيات إقليمــية أو دون إقليمــية تراوحــت بــني الــتعاون يف إطــار االحتــاد األورويب، مــن خــالل 
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فريق آسيا  ومؤسسـة يوروجسـت، والتعاون ضمن إطار        ) الـيوروبول (مكتـب الشـرطة األورويب      
اآللــيات اإلقليمــية يف أمــريكا   ، والــتعاون ضــمن إطــار   واحملــيط اهلــادئ املعــين بغســل األمــوال    

 وذكـر معظـم الـدول أيضـا وجـود تعـاون عـلى املسـتوى الثـنائي حتكمـه مذكرات                      )12(.الالتينـية 
 .تفاهم خاصة

  
  التدابري املتعلقة بالتحقيق يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -باء 

  التدابري الداخلية -١ 
  أساليب التحري اخلاصة )أ( 

مـن االتفاقـية بـأن تسمح       ) أسـاليب الـتحري اخلاصـة      (٢٠ن املـادة     مـ  ١تقضـي الفقـرة      -٣٣
ــدول األطــراف لســلطاا املختصــة با   ســلوب التســليم املراقــب، وكذلــك أســاليب   أســتخدام ال

 داخل استخداما مناسباخـرى، مثل املراقبة اإللكترونية والعمليات املستترة،  األاصـة  الـتحري اخل  
 وهــذا االقتضــاء مــرهون باملــبادئ .نظمة مكافحــة فعالــة مكافحــة اجلــرمية املــ، مــن أجــلإقلــيمها

األساسـية للنظام القانوين الداخلي لكل طرف، وكذلك بقدرات كل طرف ومبا يفرضه قانونه              
 .الداخلي من شروط

 بأن تشريعاا تسمح للسلطات املختصة بأن تستخدم     )13(وأفـادت معظـم الـدول ايـبة        -٣٤
رونـية وغريهـا مـن أشـكال املراقـبة، وكذلك العمليات املستترة،             التسـليم املراقـب واملراقـبة اإللكت      

وأفـادت إندونيسيا وتونس وغواتيماال ومصر بأن تشريعاا        . مـن أجـل مكافحـة اجلـرمية املـنظمة         
وذكـرت غواتـيماال أن هـناك قانونا بشأن    . ال تسـمح باسـتخدام أي مـن أسـاليب الـتحري هـذه        

وأفادت . ا حيز النفاذ يتيح االمتثال ألحكام االتفاقية      مكافحـة اجلـرمية املـنظمة سوف يدخل قريب        
إكـوادور بـأن التسليم املراقب هو األسلوب الوحيد املأذون به من مجلة أساليب التحري اخلاصة      

وال يؤذَن يف املكسيك إال باملراقبة اإللكترونية وغريها        . ٢٠ مـن املـادة      ١املشـار إلـيها يف الفقـرة        
يف بريو فيؤذَن بالتسليم املراقب والعمليات املستترة، مع استبعاد املراقبة          مـن أشـكال املراقـبة؛ أما        

وإضافة إىل ذلك، ذكرت بريو أن أساليب التحري هذه   . اإللكترونـية وأشـكال املراقـبة األخـرى       
 .متاحة فقط يف مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات

 أســاليب الــتحري اخلاصــة،   ولــدى اإلبــالغ عــن مصــادر اإلذن التشــريعي باســتخدام      -٣٥
، والقوانني )إستونيا وبلغاريا وزمبابوي والتفيا(أشـارت الـدول إىل القوانـني املـتعلقة بالـتحريات       

، )واملكسيك)  اخلاصة مـنطقة ماكـاو اإلدارية    (تركـيا والصـني     (املـتعلقة مبكافحـة اجلـرمية املـنظمة         
إستونيا وأملانيا وبلجيكا   (اءات اجلنائية   والقوانـني أو املدونـات اجلنائية وقوانني أو مدونات اإلجر         
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ــندا   ــا وتركــيا وســلوفينيا وكــندا وهول ــتعلق باســتخدام التســليم    )وبلغاري ــيما ي ، كمــا أشــارت، ف
وفيما ). بريو وتركيا وكندا(املراقـب، إىل تشـريعاا اخلاصـة مبكافحة املخدرات وغسل األموال       

مــتع باحلصــانة مــن املســؤولية عــن  شــددت بعــض الــدول عــلى أن ســلطات إنفــاذ القــانون ال تت  
األفعـال غـري املشـروعة املرتكـبة حبسـن نـية يف سـياق التحريات، وحتتاج بالتايل إىل إذن تشريعي                     

أن استخدام أساليب   ) الـنرويج ونيوزيلـندا والواليـات املـتحدة       (للقـيام ـا، ذكـرت دول أخـرى          
 حيضره القانون وإن كان ال يرتكز       ال) أو العمليات املستترة  /التسليم املراقَب و  (الـتحري اخلاصة    

 .على إذن تشريعي صريح، وقد أقره الفقه القانوين الذي تأخذ به احملاكم الوطنية

ــندا أن اســتخدام        -٣٦ ــلوفاكيا وك ــة التشــيكية وس ــتونيا وبلجــيكا واجلمهوري ــدت إس وأكّ
إذ ال  : اسبأسـاليب الـتحري اخلاصـة يلزم أن يكون حمكوما مببدأي الضرورة االستتباعية والتن             

ينــبغي الــلجوء إىل هــذه األســاليب إالّ للــتحري عــن اجلــرائم اخلطــرة وعــندما يــتعذّر اســتخدام   
وشـددت كــندا عـلى أن أنشـطة إنفــاذ القـانون، مبـا فــيها      . أسـاليب أخـرى حتقّـق نفــس النـتائج    

اسـتخدام أسـاليب الـتحري اخلاصـة، حمكومـة بالسياسـات ومدونـات قواعـد السـلوك الداخلية           
 بالشـرطة وهـي ختضـع ملراجعة قضائية، وأن إساءة استخدام تلك العمليات وغري ذلك             اخلاصـة 

. مـن انـتهاكات حقـوق الفرد قد تفضي إىل أمر قضائي بإيقاف اإلجراءات املتخذة ضد املتهم                
وفــيما يــتعلق بالعملــيات املســتترة، أكّــد عــدد مــن الــدول أن الــتحريض عــلى ارتكــاب اجلــرم    

 .به وقد يفضي إىل حتميل موظفي إنفاذ القانون مسؤولية جنائيةموضع التحقيق غري مسموح 

ــبعض       -٣٧ ــتحري اخلاصــة، أو اســتخدام ال ــأن اســتخدام أســاليب ال ــدول ب ــاد معظــم ال وأف
وحتصل .  يتطلّب إذنا مسبقا من عضو النيابة العامة املكلّف بالتحقيق أو من القاضي            )14(مـنها، 

عـلى هـذا اإلذن، الـذي يكون يف بعض احلاالت           الشـرطة أو غريهـا مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون              
ــدة   ــية يف ســلوفاكيا   ٦(حمــدود امل ــبة اإللكترون ــيات املراق ــثال لعمل ــناء عــلى طلــب  ) أشــهر م ، ب

وقدمـت عـدة دول معلومـات عـن إجراءات خاصة بالطوارئ ، حيث ميكن إصدار                . مكـتوب 
 .اإلذن الحقا بشروط معينة

 
   إنفاذ القانونتدابري تشجيع التعاون مع أجهزة )ب( 

تدابـري تعزيـز الـتعاون مع أجهزة        املعـنونة   ( مـن االتفاقـية      ٢٦ مـن املـادة      ١تلـزم الفقـرة      -٣٨
ــانون  ــاذ الق ــن يشــاركون أو     األطــراف باختــاذ  ) إنف ــة لتشــجيع األشــخاص الذي ــتدابري املالئم ال

اض  األجهزة املختصة مبعلومات مفيدة ألغر     تزويد يف مجاعـات إجرامـية مـنظمة عـلى           اشـاركو 
 مــن أجــل حــرمان   مســاعدة ملموســة لألجهــزة املختصــة    ، وعــلى تقــدمي الــتحري واإلثــبات 

واألطراف ملزمة على وجه اخلصوص،     . اإلجراميةعائدات  ال من   اجلماعـات اإلجرامـية املـنظّمة     
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منح العقوبة أو  إمكـان ختفيف  ، بالـنظر يف الـنص عـلى   ٢٦ مـن املـادة   ٣ و ٢مبقتضـى الفقـرتني     
هذه التحري عن فعل جمرم مبقتضى م عونا كبريا يف    الذي يقد  للشـخص  احلصـانة مـن املالحقـة     

 . أو يف مالحقة مرتكبهاالتفاقية

وأفــادت أفغانســتان وإندونيســيا وبلجــيكا والســويد وغواتــيماال وفنلــندا بأنــه ال توجــد     -٣٩
ة لديهـا تدابـري لتشـجيع األشخاص املنخرطني يف مجاعات إجرامية منظمة على التعاون مع أجهز               

وأكّـدت السـويد وفنلـندا عـلى أنـه ال ميكـن الـنظر يف ظـروف خمفِّفـة للعقوبة إالّ                      . إنفـاذ القـانون   
 .عندما يكون اجلاين قد حاول منع اآلثار الضارة جلرميته أو تدارك تلك اآلثار أو احلد منها

خص أمـا سـائر الدول ايبة فأكّدت أن تشريعاا تنص على إمكانية ختفيف عقوبة الش               -٤٠
وتــنص عــلى ذلــك األحكــام العامــة يف القــانون  . الــذي قــدم عونــا كــبريا ألجهــزة إنفــاذ القــانون 

كمــا يف الــربتغال (اجلــنائي أو قــانون اإلجــراءات اجلنائــية الــيت تتــناول الظــروف املخفّفــة للعقوبــة 
كما يف (أو يف أحكـام قوانـني خاصـة تتناول اجلرمية املنظمة            ) وتركـيا والتفـيا ومـيامنار والـنرويج       

 ).تونس واملكسيك، اللتني أشارتا إىل قوانينهما املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وغسل األموال

إذ ينبغي أن يكون هذا العون      ": كبريا"وتضـمن عـدد من الردود تفاصيل ملا يعد عونا            -٤١
مـن الـنوع الـذي حيـول دون ارتكـاب مزيد من اجلرائم أو يتيح كشف اجلرائم وتوقيف اجلناة                    

ــبات ومجــ ــة اإلث ــلي،     . ع أدل ــندم الفع ــوارد يف قانوهنــا اجلــنائي بال وأشــارت تركــيا إىل احلكــم ال
فذكـرت أنـه يشمل العون املقدم قبل بدء التحريات أو قبل ارتكاب اجلرمية، وأن اجلاين خيضع         

وذكـرت عـدة دول أنـه من شأن القاضي أن يأخذ التعاون بعني              . بعـد ذلـك لسـنة مـن املراقـبة         
ندما يقـرر العقوبـة، وأن تقيـيم أمهـية املعلومـات املقدمـة ومدى إسهامها يف كشف                  االعتـبار عـ   

 .اجلرم جيري تبعا للحالة

وذكرت . وأُبلـغ بدرجـة أقـل عـن إمكانـية مـنح احلصانة من املالحقة للجناة املتعاونني          -٤٢
لتشـــيكية أذربـــيجان وإســـبانيا وإكـــوادور وأملانـــيا وإيطالـــيا والـــربتغال وبلغاريـــا واجلمهوريـــة ا

فضــال عــن الــدول الــيت ليســت لديهــا تدابــري لتشــجيع تعــاون  (وجورجــيا وســلوفينيا والــنرويج 
وأفــادت إســتونيا وســلوفاكيا بــأن قــرار مــنح احلصــانة مــن . أهنــا تســتبعد مــنح احلصــانة) اجلــناة

 املالحقـة يـتأتى مـن املوازنة بني املصلحة املتمثّلة يف كشف ومقاضاة اجلرائم اخلطرية واملصلحة               
أن احلصــانة ال ) إســتونيا وأملانــيا(وذكــرت بعــض الــدول . املتمــثلة يف مالحقــة اجلــاين املــتعاون

أو اجلرائم اليت   ) أي ال يف اجلـرائم املشـمولة باالتفاقـية        (تمـنح إال فـيما يـتعلّق باجلـرائم الطفـيفة            
بة وأفـادت كـندا بـأن مـنح احلصـانة هـو من صالحيات النيا              . تكـون عقوبـتها دون عتـبة معيـنة        

 .العامة وخيضع لقيود أو شروط حتددها النيابة العامة حسبما تراه مناسبا يف كل حالة
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  التعاون الدويل -٢ 
  التحقيقات املشتركة )أ( 

إبرام اتفاقات أو من األطراف يف     بـأن تنظر  ) التحقـيقات املشـتركة    (١٩تقضـي املـادة      -٤٣
قـيق مشـتركة، فـيما يتعلق باملسائل اليت     هيـئات حت  إلنشـاء ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة األطـراف          

حال ويف .  أو أكـثر  واحـدة  هـي موضـع حتقـيقات أو مالحقـات أو إجـراءات قضـائية يف دولـة                
القـيام بتحقيقات    األطـراف عـلى      ١٩، تشـجع املـادة      عـدم وجـود اتفاقـات أو ترتيـبات كهـذه          

 .حالةلل تبعامشتركة 

حتقــيقات مشــتركة يف قضــايا خطــرية   بأهنــا أجــرت )15(وأفــادت معظــم الــدول ايــبة  -٤٤
 أو تبعا   ثنائية أو متعددة األطراف   تـتعلق جبـرائم مـنظمة عـرب وطنـية، سواء على أساس اتفاقات               

وأفادت أفغانستان وبريو وغواتيماال ومنطقة . لـلحالة عـند عـدم وجود اتفاقات من هذا القبيل     
ة عملية يف إنشاء هيئات حتقيق       واملكسـيك بأهنـا ال متتلك خرب        الصـينية اإلداريـة اخلاصـة      ماكـاو 

بــيد أن املكســيك ذكــرت أن إطارهــا . مشــتركة وال يف إجــراء حتقــيقات مشــتركة تــبعا لــلحالة
وأفـادت بـريو بأنـه ميكــن    . القـانوين الداخـلي يسـمح بتنســيق التحقـيقات عـلى الصـعيد الــدويل      

ويف تبادل املعلومات   لوحـدة االسـتخبارات املالـية الـتابعة هلـا أن تـتعاون يف التحقيقات الدولية                 
 .ذات الصلة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب

 بأن التحقيقات املشتركة ال ميكن إجراؤها إال استنادا         )16(وأفـاد عدد من الدول ايبة      -٤٥
إىل اتفاقـات وترتيـبات سـبق أن أبرمـتها ـذا الشأن، وليس على أساس ظريف عند عدم وجود                    

 أن إطارهــا القـانوين الداخــلي ميكّـنها مــن   )17( أخـرى وذكــرت دول. اتفاقـات مـن هــذا القبـيل   
 .إجراء حتقيقات تبعا للحالة حىت وإن مل تكن قد أبرمت اتفاقا لذلك الغرض

ــات       -٤٦ ــلحالة، عــندما ال توجــد اتفاق ــبعا ل ــيقات مشــتركة ت ــأن إجــراء حتق ــادت دول ب وأف
، أو  )الربتغال والسويد (ئية  رمسـية، هـو أمـر تسـمح بـه قوانينها الداخلية املتعلقة بالتحقيقات اجلنا              

أو املتعلقة باإلجراءات   ) إندونيسيا وجنوب أفريقيا وميامنار   (املـتعلقة باملسـاعدة القانونـية املتـبادلة         
وذكـرت دول عديـدة أهنـا تعترب ما تقدمه البلدان األخرى من طلبات إلجراء               ). تونـس (اجلنائـية   

 )18(.دلة وتعاجلها على هذا النحوحتقيقات مشتركة مبثابة طلبات مساعدة قانونية متبا

وأفـادت دول عديـدة بأن االتفاقات والترتيبات الثنائية اليت أبرمتها مع البلدان ااورة               -٤٧
بشـأن تعـاون أجهـزة الشـرطة وتـبادل املسـاعدة القانونـية تـنص عـلى إجـراء حتقيقات مشتركة                

على سبيل املثال، معلومات    وقدمت كندا والواليات املتحدة،     . وإنشـاء أفـرقة حتقـيق مشـتركة       
ــة النشــاط         ــيت أُنشــئت ملواجه ــة، ال ــناطق احلدودي ــني يف امل ــاذ القوان ــتكاملة إلنف ــتها امل عــن أفرق
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اإلجـرامي العابـر لـلحدود باتـباع هنـج متناسق ينطوي على شراكة مع احلكومة احمللية وأجهزة                  
 .إنفاذ القانون احمللية

ليمـية تتـيح أو تـنص عـلى إجراء حتقيقات         وأشـارت دول عديـدة أيضـا إىل معـاهدات إق           -٤٨
مشـتركة، مـنها القـانون الصـادر عن جملس االحتاد األورويب بشأن إقرار اتفاقية املساعدة املتبادلة                 

 واالتفاقـية اليت صيغت استنادا  )19(يف املسـائل اجلنائـية بـني الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب،        
 والقــرار )20(ورويب والــتعاون بــني إدارات اجلمــارك، مــن معــاهدة االحتــاد األ٣-إىل املــادة كــاف

ــاري  ــتحري      JHA/2002/465اإلطــ ــرقة الــ ــأن أفــ ــاد األورويب بشــ ــس االحتــ ــن جملــ ــادر عــ  الصــ
اتفاقية ، وأجهـزة الشرطة يف بلدان الشمال األورويب      رؤسـاء   اتفـاق الـتعاون بـني       و )21(املشـتركة، 

  القانونيةاملساعدة، ومعاهدة تبادل اجلنائيةاملسـاعدة املتبادلة يف املسائل  بشـأن  الـبلدان األمريكـية    
 .املتفقة يف الرأي) آسيان( بني أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا  املسائل اجلنائيةيف

وأُشـري كذلـك إىل واليـة ودور شـبكات ومنظمات إقليمية، مثل اليوروبول ومؤسسة                -٤٩
، "آسيان"ورويب ورابطة   يوروجسـت وشـبكة الـتعاون بني أجهزة الشرطة يف بلدان الشمال األ            

وعــلى الصــعيد . يف تيســري تنســيق إجــراء التحقــيقات عــرب احلــدود فــيما بــني الــدول األعضــاء   
 .الدويل، شدد معظم الدول ايبة على دور اإلنتربول

 
  استخدام أساليب التحري اخلاصة )ب( 

أن تــربم، عـلى  األطــراف ) أســاليب الـتحري اخلاصـة  (، ٢٠ مــن املـادة  ٢تشـجع الفقـرة    -٥٠
ــتحري      ــية أو مــتعددة األطــراف الســتخدام أســاليب ال ــبات ثنائ عــند االقتضــاء، اتفاقــات أو ترتي

 فتشـجع الـدول األطـراف أيضا، يف         ٢٠ مـن املـادة      ٣أمـا الفقـرة     . اخلاصـة عـلى الصـعيد الـدويل       
تلك باستخدام  حـال عـدم وجـود اتفاق الستخدام أساليب التحري اخلاصة، على اختاذ قرارات               

 . الترتيبات املالية والتفامهات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائيةمع مراعاةحالة، ساليب تبعا للاأل

وذكـرت معظـم الـدول اليت أفادت بأن استخدام أساليب التحري اخلاصة مسموح به               -٥١
عـلى الصـعيد الوطـين أن قوانيـنها تسـمح أيضـا باستخدام تلك األساليب على الصعيد الدويل،           

ومل تستبعد استخدام تلك . خـالل اتفاقـات ثنائـية أو مـتعددة األطـراف أو تبعا للحالة          إمـا مـن     
وذكرت أفغانستان أنه على    . األسـاليب عـلى الصـعيد الدويل سوى استونيا وأفغانستان ومصر          

الـرغم مـن أن تشـريعها يسـمح مبـرور عمليات التسليم املراقب عرب إقليمها فإن هذه اإلمكانية                    
 .لواقع لعدم وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ذا الشأنمل تستخدم يف ا
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 ولــدى اإلبــالغ عــن االتفاقــات والترتيــبات املــربمة بشــأن اســتخدام أســاليب الــتحري  -٥٢
اخلاصـة عـلى الصعيد الدويل، أشارت الدول يف األغلب إىل االتفاقات الثنائية واإلقليمية بشأن               

ــبادل املســا   ــية، الــيت ذُكــرت آنفــا يف ســياق التحقــيقات   تعــاون أجهــزة الشــرطة وت عدة القانون
، وذكرت أن تلك االتفاقات توفّر األساس إلجراء   ) أعـاله  ٤٩-٤٣انظـر الفقـرات     (املشـتركة   

وأُشري أيضا إىل مذكرات    . عملـيات التسـليم املراقـب والعملـيات املسـتترة واملراقبة عرب احلدود            
نظمة الــتعاون االقتصــادي ملــنطقة الــبحر األســود  الــتفاهم والــتعاون ذات الصــلة املــربمة بــني مــ  

ــتعاون اإلقلــيمي لرؤســاء الشــرطة يف اجلــنوب األفــريقي  و ــمــنظمة ال ــتابعة ل ــيةلجماعة ، ال  اإلمنائ
وذكـرت عدة دول أيضا اتفاقات تعاون أُبرمت ملكافحة االجتار          ). سـادك  (للجـنوب األفـريقي   

 .بباملخدرات وكذلك ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرها

وذكـرت دول عديـدة أن اسـتخدام أسـاليب الـتحري اخلاصـة بـناًء على طلب من دولة                     -٥٣
ــبادلة    ــية املت ــدول الــيت تســمح تشــريعاا   . أخــرى يشــكّل نوعــا مــن املســاعدة القانون وأفــادت ال

الداخلـية بتـبادل املسـاعدة القانونـية يف غياب معاهدة ذا الشأن بأنه بوسعها استخدام عدد من                  
اليب، مـثل التسـليم املراقـب ومجـع األدلـة مـن خـالل عمليات مستترة ووضع أجهزة                   تلـك األسـ   

 .التعقّب وتسجيل أرقام اهلاتف املتصل ا، باعتبارها أشكاال من املساعدة القانونية املتبادلة
 

  تدابري تشجيع التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون )ج( 
ر إبـرام اتفاقـات تقضي بأن توفّر إحدى    لألطـراف خـيا   ٢٦ مـن املـادة      ٥تتـيح الفقـرة      -٥٤

الـدول األطـراف ملـتهم موجـود يف إقلـيم دولـة طـرف أخـرى تدابري لتشجيعه على التعاون مع                      
 .أجهزة إنفاذ القانون

وذكــرت جــنوب أفريقــيا وســلوفاكيا وكــندا والتفــيا ومصــر ونيوزيلــندا أهنــا أبرمــت     -٥٥
مت اتفاقات من هذا القبيل مع دول أعضاء     وأفـادت سلوفاكيا بأهنا أبر    . اتفاقـات هلـذا الغـرض     

وذكـرت كـندا أنه ميكن للشرطة       . يف االحتـاد األورويب ومـع بلـدان أخـرى يف أوروبـا الشـرقية              
الوطنـية، عـلى مسـتوى إنفـاذ القـانون، أن تـنظر يف إبـرام ترتيـبات من هذا القبيل بالتشاور مع                 

قـات بشـأن نقـل األشـخاص احملكوم         وأفـادت إكـوادور بأهنـا أبرمـت اتفا        . جهـاز النـيابة العامـة     
علـيهم يف اخلـارج بعقوبـة بالسـجن لكـي يـتاح هلؤالء إكمال مدة عقوبتهم يف بلداهنم األصلية                

 ). من االتفاقية١٧عمال باملادة (
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون )د( 
ــ) الــتعاون يف جمــال إنفــاذ القــانون  (٢٧ مــن املــادة ١تقضــي الفقــرة  -٥٦ دول بــأن تعــزز ال

تعزيز قنوات االتصال بني    كما تشري تلك الفقرة إىل      . األطـراف تعاوهنـا يف جمـال إنفـاذ القانون         
 املختصـة مـن أجـل تـبادل املعلومـات بصـورة مأمونـة وسـريعة عـن اجلرائم املشمولة                     السـلطات 

هويــة األشــخاص  بشــأن إجــراء حتــريات، والــتعاون عــلى ))أ(الفقــرة الفرعــية  (ــذه االتفاقــية
املواد ألغراض  و األشياءتوفري  ، و ))ب(الفقرة الفرعية   (وهني وبشـأن العـائدات اإلجرامية       املشـب 

تبادل العاملني   و  املختصة بني السلطات التنسـيق   ، و ))ج(الفقـرة الفرعـية      (التحلـيل أو التحقـيق    
تـبادل املعلومـات عـن الوسائل واألساليب اليت         ، و ))د(الفقـرة الفرعـية      (تعـيني ضـباط اتصـال     و

ــنظمة  تســتخد ــية امل ــات اإلجرام ــية   (مها اجلماع ــرة الفرع ـــ(الفق ــات  و ،))ه ــبادل املعلوم ــيةت  بغ
 )).و(الفقرة الفرعية (الكشف املبكر عن اجلرائم 

 اتفاقات ثنائية  الـدول األطـراف عـلى النظر يف إبرام      ٢٧ مـن املـادة      ٢وتشـجع الفقـرة      -٥٧
وإذا مل تكــن . ملعنــية بإنفــاذ القــانونأو مــتعددة األطــراف بشــأن الــتعاون املباشــر بــني أجهــزا ا

يف لتعاون  ا ل االتفاقية أساس تشجع الدول األطراف على اعتبار      هـناك اتفاقـات مـن هذا القبيل،         
 .إنفاذ القانونجمال 

ــبا   -٥٨ ــبة تقري ــتعاون عــرب   )22(وأكّــدت كــل الــدول اي  أن قــنوات االتصــال والتنســيق وال
وذكرت دول  .  القـانون وتسـتخدم مـن جانـبها روتينـياً          احلـدود مـتاحة ألجهـزا املعنـية بإنفـاذ         

عديـدة أن الـتعاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون يـتخذ طابعـا رمسـيا مـن خـالل اتفاقات ثنائية أو                         
 .إقليمية تنص على تبادل املعلومات عن اجلرائم وارمني والعائدات اإلجرامية

إنفاذ القانون، مثل أجهزة    وذكـر عـدد من الدول أن لدى سلطات معينة من سلطات              -٥٩
وأُشري إىل دور   . اجلمـارك أو وحـدات االسـتخبارات املالـية، قـنواا اخلاصة لالتصال والتعاون             
 .فريق إيغمونت كشبكة تيسر التعاون الدويل بني وحدات االستخبارات املالية

التعاونية مثل اليوروبول أو املبادرة     (وأشـار عدد من الدول إىل شبكات تعاون اقليمية           -٦٠
وإىل نظــم ) جلــنوب شــرق أوروبــا أو شــبكة رؤســاء أجهــزة الشــرطة يف مــنطقة احملــيط اهلــادئ  

 أو نظـــام قواعـــد البـــيانات )23(نظـــام شـــينغني لـــلمعلوماتمـــثل (إقليمـــية لتقاســـم املعلومـــات 
 ").آسيان"اإللكترونية التابع لرابطة 

ومكاتب ) اإلنـتربول (نائـية   وشـددت دول عديـدة عـلى أن املـنظمة الدولـية للشـرطة اجل               -٦١
اإلنـتربول املركـزية الوطنـية هـي القـنوات الرئيسية اليت تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون يف تبادل                  

وأشري على  . املعلومات والتعاون مع السلطات األجنبية خارج نطاق الشبكات الثنائية واإلقليمية         
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الذي يعمل على مدار    ") I-24/7"(وجـه اخلصـوص إىل نظـام االتصاالت العاملي اخلاص بالشرطة            
السـاعة وطـوال أيـام األسبوع والذي جيري من خالله تقاسم املعلومات عن اجلناة واإلجرام عرب            

 .احلدود، وإىل قاعديت بيانات اإلنتربول املتعلقتني بارمني واملمتلكات املسروقة

ة لتنسيق عمليات    باعتباره وسيلة فعال   تصالالضباط ا وأكدت دول عديدة على انتداب       -٦٢
الشــرطة واجلمــارك (وجيــري انــتداب هــؤالء مــن خمــتلف أجهــزة إنفــاذ القــانون    . إنفــاذ القــانون

إىل بلـدان جمـاورة أو إىل بلـدان حتـتاج إىل عون كبري، لكي      ) واالسـتخبارات ومراقـبة املخـدرات     
وأبلغــت الــدول أيضــا عــن . يســهلوا احلفــاظ عــلى قــنوات االتصــال وكذلــك ألغــراض التدريــب

 .استضافة ضباط اتصال أجانب وعن استقبال حمققني من بلدان أخرى يف حاالت خاصة

لتصـدي لــلجرائم  يف االـتعاون   الـدول األطـراف عـلى    ٢٧ مـن املـادة   ٣تشـجع الفقـرة    -٦٣
        يبة     .رتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة   املـنظمة عـرب الوطنـية الـيت توأكّدت معظم الدول ا 

أن سلطاا املختصة شاركت يف     )  وإكـوادور وبريو وموريشيوس وميامنار     باسـتثناء أفغانسـتان   (
رتكب باستخدام  اليت ت الـتعاون الدويل على إنفاذ القانون من أجل مكافحة األنشطة اإلجرامية            

وذكــرت بعــض الــدول أهنــا أنشــأت وحــدات وطنــية ملكافحــة اجلــرائم    . التكنولوجــيا احلديــثة
شـرطة مهـزات وصـل معنـية بطلبات التعاون الدويل الرامية            احلاسـوبية وعينـت داخـل أجهـزة ال        

وأُشــري أيضــا إىل أنشــطة اإلنــتربول يف جمــال مكافحــة اجلــرائم  . إىل مكافحــة اجلــرمية الســيربانية
املـتعلقة بتكنولوجـيا املعلومـات وإىل شبكة جمموعة الثماين لنقاط االتصال الدولية املعنية بإنفاذ               

 .رائم اليت تستخدم األنظمة احلاسوبية املشبكة أو تستهدفهاالقانون، املتاحة للتصدي للج
  

  التدابري املتعلّقة حبماية الشهود والضحايا              -جيم   
ــتدابري املــتعلقة حبمايــة الشــهود والضــحايا    -٦٤ ــتقرير . تــناقش يف هــذا الــباب ال ويتضــمن ال

جتــار باألشــخاص، التحليــلي املقــدم مــن األمانــة عــن تنفــيذ بــروتوكول مــنع وقمــع ومعاقــبة اال  
معلومــات عــن املســائل  ) CTOC/COP/2006/6(وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل لالتفاقــية  

 .املتصلة بتقدمي املساعدة لضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم
 

  التدابري الداخلية -١ 
تســلّم االتفاقــية بأمهــية محايــة الشــهود، كغايــة يف حــد ذاــا وكوســيلة لضــمان رغــبة     -٦٥
. لشـهود يف تقـدمي العـون بـاإلبالغ عـن اجلـرائم وتوفـري األدلـة الالزمة ملالحقة اجلناة وإدانتهم                    ا

القـوة البدنية أو  بـأن جتـرم األطـراف اسـتخدام      ) جتـرمي عـرقلة سـري العدالـة        (٢٣وتقضـي املـادة     
الــتهديد أو الترهيــب للــتحريض عــلى اإلدالء بشــهادة زور أو للــتدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو 
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وهذا التجرمي شرط الزم    . االتفاقيةجـرم مشمول ب   تقـدمي األدلـة يف إجـراءات تـتعلق بارتكـاب            
وقــد أبلغــت األطــراف خــالل فــترة اإلبــالغ األوىل عــن اعــتماد  . حلمايــة الشــهود محايــة فعالــة

ــادة   ــام املـــ ــثال ألحكـــ ــريعات لالمتـــ ــر الفقـــــرات  (٢٣تشـــ ــيقة ٣٩ إىل ٣٥انظـــ  مـــــن الوثـــ
CTOC/COP/2005/2/Rev.1.( 

تدابري بـأن تـتخذ الـدول األطراف        ) محايـة الشـهود    (٢٤ مـن املـادة      ١وتقضـي الفقـرة      -٦٦
الذيــن يدلــون يف اإلجــراءات   للشــهود، مــن أي انــتقام أو ترهيــب حمــتمل ،لــتوفري محايــة فعالــة

بيد أنه ميكن لكل دولة طرف، حسبما تراه        . االتفاقيةب مشمولة   جبـرائم  تـتعلّق اجلنائـية بشـهادة     
تســلِّم بــأن املــوارد  " يف حــدود إمكانــياا"تقــرر الــتدابري املناســبة، كمــا أن عــبارة  مناســبا، أن 

 .والقدرات التقنية املتاحة للدولة قد حتد من نطاق التدابري املتخذة

وفـيما يـتعلّق بالسـؤال عمـا إذا كانـت الـنظم القانونـية الداخلـية توفّـر احلماية للشهود                -٦٧
 ٣٣راءات اجلنائــية مـن أي انـتقام أو ترهيــب حمـتمل، أفــادت    الذيـن يدلـون بشــهادم يف اإلجـ   

 بــأن تشــريعاا تــنص عــلى محايــة الشــهود وأفــادت أفغانســتان وإندونيســيا والســويد   )24(دولــة
واملغـرب ومـيامنار بـأن نظمهـا القانونـية الداخلية ال            ) مـنطقة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة       (والصـني   

منار ذكــرت أن قانوهنــا اخلــاص مبكافحــة االجتــار  بــيد أن مــيا. تــنص عــلى توفــري تلــك احلمايــة 
وذكــرت الســويد أنــه لــيس .  يتضــمن أحكامــا بشــأن محايــة الشــهود٢٠٠٥باألشــخاص لعــام 

هـناك حـىت وقـت اإلبـالغ سـوى مسؤولية عامة للشرطة عن محاية الناس؛ لكن هناك مشروع                   
، من شأنه أن    ، سـوف يدخـل حـيز النفاذ قريبا        "نظامـا وطنـيا لألمـن الشخصـي       "قـانون يرسـي     

يلـــيب االحتـــياجات األمنـــية لألشـــخاص املعرضـــني لـــلخطر، ومـــنهم الشـــهود املشـــاركون يف   
 .التحقيقات األولية أو احملاكمات املتعلّقة باإلجرام املنظّم، وكذلك موظفي الشرطة وخمربيها

وفـيما عـدا بـريو والكويت ومصر، ذكرت مجيع الدول اليت نصت يف نظمها القانونية            -٦٨
 مــن ٢٤ مــن املــادة ١لى تدابــري حلمايــة الشــهود أن تلــك احلمايــة تشــمل، مبقتضــى الفقــرة   عــ

وعرفت معظم الدول املبلّغة    . االتفاقـية، أقـارب الشـهود وسـائر األشـخاص الوثـيقي الصلة م             
هـؤالء بـأهنم أزواج الشـهود أو أبناؤهم أو أشقّاؤهم أو والدوهم أو األشخاص الذي يعيشون                 

ائمــة أو جدودهــم أو أبــناؤهم أو والدوهــم بالتبــني، مــا دامــت حــيام أو        معهــم بصــورة د 
وأفادت بعض الدول بأن . سـالمتهم البدنـية أو العقلـية أو حريتهم أو ممتلكام معرضة للخطر            

وذكرت . احلمايـة ال تشـمل الشـهود وأسـرهم فحسب، بل كذلك املخربين واخلرباء والقضاة              
ة الشـهود يف إطـار مشـروع قـانون سـيدخل حيز النفاذ قريبا               السـويد أنـه جيـري الـنظر يف محايـ          

 ). أعاله٦٧انظر الفقرة (
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 مـن االتفاقـية أمـثلة لـتدابري حمـددة ميكن النظر فيها يف            ٢٤ مـن املـادة      ٢وتقـدم الفقـرة      -٦٩
  كالقيام مثال للشهود، املاديةتوفري احلماية   وضـع إجراءات ل   : إطـار بـرامج محايـة الشـهود، هـي         

تواجدهم إفشـاء املعلومـات املتعلقة ويتهم وأماكن         وفـرض قـيود عـلى        اكن إقامـتهم  بتغـيري أمـ   
 سالمة  مع ضمان  قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة        ووضع ؛))أ (٢الفقـرة الفرعـية     (

 ٢الفقــرة الفرعــية  (الشــاهد، كالســماح مــثال بــاإلدالء بالشــهادة باســتخدام وصــالت الفــيديو 
 لدول اليت أَبلغت عن اختاذ تدابري حلماية الشهود عن وضع إجراءات          وذكـرت معظـم ا    )). ب(

 وكــان عــدم إفشـاء املعلومــات املــتعلّقة ويـة الشــاهد أو مبكــان   )25(.املاديــة هلـم لـتوفري احلمايــة  
ــنها        ــغ ع ــيت أُبل ــراءات ال ــيع اإلج ــو أش ــه ه ــته أو عمل ــيا    (إقام ــندا والتف ــيا وك يف جــنوب أفريق

يف (ومثـة تدابـري أخـرى مشلت تغيري هوية الشاهد           ). يـات املـتحدة   واملكسـيك ونيوزيلـندا والوال    
، وتوفري  )إستونيا(، وتغـيري املظهر بواسطة جراحة جتميلية        )إسـتونيا وسـلوفاكيا وكـندا والتفـيا       

، وتوفــري موظفــني أمنــيني حلمايــة حمــل إقامــة )يف اجلمهوريــة التشــيكية والتفــيا(محايــة شخصــية 
، )إستونيا(، وتوفـري معـدات دفـاع ذايت         ) والكويـت والتفـيا    غواتـيماال (الشـاهد ومكـان عملـه       

ــدة    ــيات اتصــاالتية جدي ــري إحداث ــن    )إســتونيا(وتوف ــة م ــة للمراســالت واحلماي ــري احلماي ، وتوف
، وتغيري مكان اإلقامة وتقدمي املساعدة على االندماج     )التفيا(التنصـت عـلى املكاملـات اهلاتفـية         

، ونقل الشاهد إىل بلد آخر بناء   )وفاكيا والتفيا والنرويج  اجلمهوريـة التشيكية وسل   (يف اـتمع    
 ).سلوفاكيا والتفيا(على اتفاق 

وفـيما عـدا إكوادور والكويت ومصر واملكسيك، أبلغت مجيع الدول اليت ذكرت أن               -٧٠
 ضمانا لسالمة   اصة باألدلة اخلقواعد  تشـريعاا الداخلـية تـنص على محاية الشهود عن تعديل ال           

استونيا ( بواسطة اإلئتمار بالفيديو     باإلدالء بالشهادة دت دول عديدة بأهنا تسمح      وأفـا . هـؤالء 
، أو بواسطة االئتمار    )وإيطالـيا وبلجـيكا وتونـس واجلمهوريـة التشيكية والسويد وموريشيوس          

، أو خارج قاعة احملكمة )بلجـيكا ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية سـابقا والسـويد        (باهلـاتف   
؛ وأفادت دول عديدة بأنه ميكنها )كندا والنرويج ( أو مـن وراء حاجز واق        ،)السـويد وكـندا   (

ــه         ــتعلقة ب ــة الشــاهد أو ســائر املعلومــات الشخصــية امل ــنع اإلفصــاح يف الســجالت عــن هوي م
ــندا( ــويد وكـ ــه  )السـ ــاهد أو مالحمـ ــة الشـ ــاء هويـ ــيكية والواليـــات  (، أو إخفـ ــة التشـ اجلمهوريـ

، أو )اجلمهورية التشيكية والسويد والنرويج(اعة احملكمة   ، أو إبعـاد املدعى عليه من ق       )املـتحدة 
، أو القــيام قــبل جلســة )أملانــيا والواليــات املــتحدة(مــنع الــناس مــن حضــور جلســة االســتماع  

أملانـــيا والســـويد  (االســـتماع الرئيســـية بتســـجيل اســـتجواب بالوســـائل الســـمعية البصـــرية       
بشـــهادة مموهـــة الصـــوت  أو) نرويجبلجـــيكا والـــ(بشـــهادة مغفلـــة  ، أو الســـماح)وغواتـــيماال

وأكّــدت عــدة دول عــلى ضــرورة محايــة حــق املدعــى علــيه يف إجــراءات مراعــية   ). ســلوفينيا(
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لألصــول، وأفــادت بأنــه ال ميكــن إدانــة املدعــى علــيه بــناء عــلى شــهادة أدىل ــا خــارج قاعــة    
نه من وذكـرت بعض الدول أن كشف الشاهد عن هويته شرط الزم لتمكي     . احملكمـة فحسـب   
 .اإلدالء بشهادته

تدابري بـأن تـتخذ الـدول األطراف        ) مسـاعدة الضـحايا ومحايـتهم      (٢٥وتقضـي املـادة      -٧١
االتفاقــية، خصوصــا يف حــاالت بمالئمــة لــتوفري املســاعدة واحلمايــة لضــحايا اجلــرائم املشــمولة 

ع الدول  وفـيما عدا فنلندا وموريشيوس، ذكرت مجي      . ضـهم للـتهديد باالنـتقام أو للترهيـب        تعر
وذكرت فنلندا أنه   . ايـبة أن تشـريعاا الداخلـية تنص على مساعدة ضحايا اجلرائم ومحايتهم            

بإمكـان الضـحايا أن يـتلقوا املسـاعدة القانونـية، فـيما ذكـرت موريشـيوس أنـه عـلى الرغم من                  
 .عدم وجود تشريع حمدد بشأن محاية الضحايا فإن هؤالء يتمتعون باحلماية بصفتهم شهودا

وفــيما يــتعلّق بالســؤال عمــا إذا كانــت التشــريعات الداخلــية ترســي إجــراءات مالئمــة  -٧٢
 أن )26( دولـــة٣١توفّـــر للضـــحايا ســـبل احلصـــول عـــلى الـــتعويض وجـــرب األضـــرار، ذكـــرت  

تشــريعاا تــنص عــلى وضــع إجــراءات مــن هــذا القبــيل، فــيما أفــادت أفغانســتان وإندونيســيا     
وأفادت دول .  وغواتيماال بأن تشريعاا ال تنص على ذلكوالـربتغال وصـربيا واجلـبل األسـود       

بـأن الضـحايا يسـتطيعون طلب التعويض بصفتهم أطراف مدنيني يف       ) مـنها غواتـيماال   (عديـدة   
ومـن مث، فـإن جـرب األضـرار املترتـبة عـلى اجلرم والتعويض عنها ميثالن جزء            . إجـراءات جنائـية   

حايا أن يرفعوا، بعد إمتام اإلجراءات اجلنائية،       ويف دول أخـرى، يتعـين عـلى الضـ         . مـن العقوبـة   
كمـا ميكـن رفـع دعـوى مـن هـذا القبيل يف حال عدم       . دعـوى مدنـية للحصـول عـلى تعويـض       

وأفـادت سـلوفاكيا والسـويد وفنلـندا والتفـيا والنرويج بأن            . تبـين هويـة اجلـاين أو تعـذُّر إدانـته          
وذكرت جنوب .  يف بعض احلاالتالـتعويض وجـرب األضرار ميكن احلصول عليهما من الدولة   

وأبلغت . أفريقـيا أن الـتعويض ميكـن احلصـول عليه من العائدات اإلجرامية املصادرة من اجلاين              
وميكــن عــادة . بلجــيكا وجــنوب أفريقــيا عــن إنشــاء صــندوق خــاص لصــاحل ضــحايا اجلــرائم    

ادات احلصـول عـلى تعويـض عـن فقـدان املمـتلكات وعـن الضـرر املعـنوي واملـادي وعـن اإلير                      
ــرعاية النفســية       املفقــودة، وكذلــك لتغطــية تكالــيف تدابــري إعــادة التأهــيل الوظــيفي وتدابــري ال

 .والتدابري العالجية، وصاحل املعالني األحياء يف حال وفاة الضحية

إمكانية عرض   من االتفاقية بأن تتيح الدول األطراف        ٢٥ من املادة    ٣وتقضـي الفقرة     -٧٣
ذهــا بعــني االعتــبار يف املــراحل املناســبة مــن اإلجــراءات اجلنائــية آراء الضــحايا وشــواغلهم وأخ

 وفـيما عدا أفغانستان والربتغال وبريو       .املـتخذة حبـق اجلـناة، عـلى حنـو ال ميـس حبقـوق الدفـاع                
وصـربيا واجلـبل األسـود والكويـت وموريشـيوس، أفـادت معظـم الـدول ايـبة بأهنـا متتثل هلذا                      

بلِّغة على ضرورة ضمان حق املتهم يف حماكمة عادلة، مبا يف           وأكّـدت مجيع الدول امل    . املقتضـى 
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ذلـك حقه يف االطّالع على املعلومات، وحقه يف املشاركة يف اإلجراءات يف أي وقت، وحقه                
يف إبــداء تعلــيقات عــلى شـــهادة الشــاهد أو عــرض األدلـــة واآلراء، وحقــه يف متثــيل قـــانوين        

يف ) أطراف مدنية( يتمتعون بصفة أطراف  وشـدد عـدد مـن الـدول على أن الضحايا          . مناسـب 
ويف الـــربتغال، يســـمح للضـــحايا باملشـــاركة يف . اإلجـــراءات، وهلـــم احلـــق يف عـــرض آرائهـــم

أما . اإلجـراءات بصـفتهم مدعني عامني مساعدين، وهو ما يستتبع عددا من احلقوق اإلجرائية       
يفصح فيه عن األضرار ) victim impact statement(يف كـندا، فمن حق الضحية أن يقدم بيانا  

الـنامجة عـن اجلـرمية ويعـرض فـيها ما لتلك اجلرمية من تأثري مستمر على حياته وما يساوره من                   
 .شواغل بشأن سالمته

 
  التعاون الدويل -٢ 

ــادة  ٣تقضــي الفقــرة   -٧٤ ــدول األطــراف    ٢٤ مــن امل ــنظر ال ــأن ت ــية ب ــرام  مــن االتفاق يف إب
 الشـهود والضـحايا، مبا يكفل   بشـأن تغـيري أمـاكن إقامـة       اتفاقـات أو ترتيـبات مـع دول أخـرى           

 بأهنا أبرمت   )27(وأفادت عشر دول  .  مـن أي انتقام أو ترهيب حمتمل       توفـري احلمايـة املاديـة هلـم       
وأفــادت .  أهنــا مل تفعــل ذلــك)28( دولــة٢١اتفاقــات وترتيــبات مــن هــذا القبــيل، فــيما ذكــرت 
ملتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل دول عديـدة بـأن تلك املسائل تشملها االتفاقات ا    

. وأشـار عـدد مـن الدول األوروبية إىل املعاهدات املربمة ضمن إطار االحتاد األورويب              . اجلنائـية 
أو الضحايا يبت   /وذكـرت الواليـات املـتحدة أن الـتعاون يف جمال تغيري أماكن إقامة الشهود و               

يا بأنـه ميكنها، حىت يف غياب اتفاق رمسي، أن تتعاون          وأفـادت جـنوب أفريقـ     . فـيه تـبعا لـلحالة     
 .مع وحدات محاية الشهود يف البلدان األخرى

 بأهنــا أبرمــت اتفاقــات أو ترتيــبات ثنائــية أو مــتعددة األطــراف  )29( دولــة١٧وأفــادت  -٧٥
 مـن االتفاقـية، الـيت تنص       ١٨ مـن املـادة      ١٨بشـأن تـبادل املسـاعدة القانونـية، وعمـال بالفقـرة             

الفيديو إذا مل يكن ممكنا أو      االئتمار بواسطة   ستماع عن طريق    ال ا جلساتعقـد    إمكانـية    عـلى 
وأشــارت أملانــيا . أمــام الســلطات القضــائية للدولــة األجنبــية شخصــيا الشــاهدمستصــوبا مــثول 

 املتبادلة  املساعدةوبلجـيكا واجلمهوريـة التشـيكية والسـويد وفنلندا إىل تعاون قائم على اتفاقية               
وذكـرت الواليـات املـتحدة أهنا       .  بـني الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب          سـائل اجلنائـية   يف امل 

وأكّدت . تقـدم تلـك املسـاعدة رغم أن حماكمها ال تأخذ بالشهادة املسجلة على شريط فيديو           
 االئتمار بواسطة الفيديو أن ستماع عن طريقال اجلسات عقـد    كـل الـدول الـيت تتـيح إمكانـية         

 .مرافق تقنية لدعم جلسات االستماع عن طريق االئتمار بواسطة الفيديولديها أيضا 
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  منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية              تدابري   -دال  
  التدابري الداخلية -١ 

 مـن االتفاقـية بـأن تسـعى الدول األطراف إىل          ) املـنع  (٣١ مـن املـادة      ١تقضـي الفقـرة      -٧٦
يز أفضل املمارسات والسياسات الرامية إىل منع       تطويـر وتقيـيم مشاريعها الوطنية وإرساء وتعز       

 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وقدمــت معظــم الــدول معلومــات عــن خطــط عمــل واســتراتيجيات ومشــاريع وطنــية   -٧٧
مـتعددة السـنوات تعـىن مبـنع اجلـرمية املـنظمة عمومـا أو أشـكال معيـنة مـن اإلجـرام، وال سيما                         

 )32( واالجتار باملخدرات،  )31( والفساد، )30(ن غـري الشـرعيني،    االجتـار بالبشـر وريـب املهاجـري       
 إىل اتفاقـات ثنائـية بشـأن منع اجلرمية املنظمة، وكذلك    )34( وأشـري أيضـا      )33(.وغسـل األمـوال   

 . إىل شبكات إقليمية مثل الشبكة األوروبية ملنع اجلرمية

تقلــيل اف إىل  مــن االتفاقــية بــأن تســعى الــدول األطــر٣١ مــن املــادة ٢وتقضــي الفقــرة  -٧٨
 لــلجماعات اإلجرامــية املــنظمة لكــي تشــارك بعــائدات اجلــرائم يف األســواق        املــتاحة الفــرص 
  .املشروعة

 بأهنــا اتخــذت تدابــري لــتعزيز الــتعاون بــني  )35(ويف هــذا الصــدد، أفــادت دول عديــدة  -٧٩
من القطاع  سـلطاا املعنـية بإنفـاذ القـانون أو باملالحقة القضائية من جهة وكيانات ذات صلة                 

 أيضــا أهنــا وضــعت معــايري لصــون نــزاهة الكــيانات الــتابعة  )36(وذكــرت دول عديــدة. اخلــاص
للقطــاعني اخلــاص والعــام، وكذلــك مدونــات لقواعــد ســلوك املوظفــني العمومــيني ومدونــات   

 .أخالقية ملهن ذات صلة من القطاع اخلاص

اعتمدا ملنع اجلماعات اإلجرامية    وقدمت الدول املبلِّغة أيضا معلومات عن التدابري اليت          -٨٠
 ســجالت )37(وأُنشــئت يف العديــد مــن الــدول. املــنظمة مــن إســاءة اســتعمال اهليــئات االعتــبارية 

عمومــية باألشــخاص الطبيعــيني واالعتــباريني املشــاركني يف إنشــاء هيــئات اعتــبارية ويف إدارــا    
 عــلى إســقاط أهلــية اجلــناة   أيضــا أن قوانيــنها اجلنائــية تــنص )38(وذكــرت دول عديــد. ومتويــلها

ملمارســة بعــض الوظــائف أو املهــن، وأنــه ميكــن مــن مث إســقاط أهليــتهم ملــدة حمــددة مــن العمــل   
 اليت ميكن فيها إسقاط األهلية هذا ليست )39(بيد أن عددا من الدول  . كمديـرين هليئات اعتبارية   

، ويــتعذّر علــيها لديهــا ســجالت مــتكاملة بأمســاء األشــخاص املســقطة أهليــتهم عــلى هــذا الــنحو 
 .بالتايل تبادل تلك املعلومات مع السلطات املختصة يف الدول األطراف األخرى
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تعزيز إعادة إدماج    بـأن تسـعى الـدول األطراف إىل          ٣١ مـن املـادة      ٣وتقضـي الفقـرة      -٨١
 .االتفاقيةب مشمولة جبرائماألشخاص املدانني 

ن والكويـت وموريشــيوس أن نظمهــا  وأكّـدت مجــيع الــدول ايـبة، باســتثناء أفغانســتا   -٨٢
وأشــارت دول . القانونـية تـنص عـلى تدابـري إلعـادة تأهـيل اجلـناة وإعـادة إدمـاجهم يف اـتمع          

 بالـتحديد إىل أحكـام قوانيـنها املـتعلقة بـإدارة السـجون وتنفيذ العقوبات، وكذلك                 )40(عديـدة 
لــيت تعــىن بتهيــئة الســجناء قــبل  أحكــام قوانيــنها اجلنائــية وتلــك املــتعلقة باإلجــراءات اجلنائــية، ا 

وتشــمل الــتدابري املذكــورة تشــجيع الدراســة  . إطــالق ســراحهم وبإعــادة إدمــاجهم يف اــتمع 
األكادميـية والتدريـب املهـين، واملسـاعدة يف العـثور عـلى سـكن وعمـل، وتوفـري سكن مؤقت،                

ابــري خاصــة  أيضــا إىل تد)41(وأشــار عــدد مــن الــدول . وتوفــري أراض لبــناء املســاكن وللــزراعة 
وجتـدر اإلشـارة يف هـذا الصدد إىل أن أحكام           . بوقـف تنفـيذ العقوبـة ومـنح اإلفـراج املشـروط           

 من  ٤ بشـأن إعـادة إدمـاج اجلـناة يف اـتمع يـتعني تناوهلا جنبا إىل جنب مع الفقرة                     ٣١املـادة   
راعاة الـيت تطلـب إىل الـدول األطراف أن تكفل م          ) املالحقـة واملقاضـاة واجلـزاءات      (١١املـادة   

حماكمهـا خطـورة اجلرائم املشمولة باالتفاقية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر أو املشروط               
 .عن اجلناة املدانني

 بـأن تسـعى الدول األطراف إىل إجراء تقييم دوري           ٣١ مـن املـادة      ٤وتقضـي الفقـرة      -٨٣
ى قابليتها إلساءة ملـا يوجـد مـن صـكوك قانونـية وممارسـات إدارية ذات صلة، بغية استبانة مد             

 .االستغالل من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة

 أن تلـــك املـــراجعة، وال ســـيما مـــراجعة التشـــريعات ذات )42(وذكـــرت دول عديـــدة -٨٤
 بأهنـا تعكـف على تقييم مدى كفاية قوانينها         )43(وأفـادت بعـض الـدول     . الصـلة، جتـري دوريـا     

جلنائية أو مبكافحة غسل األموال أو بقمع اإلرهاب،        اجلنائـية أو قوانيـنها املـتعلّقة باإلجـراءات ا         
وذكرت . وعـلى إدخـال تعديـالت علـيها، أو بأنـه اعـتمدت مؤخـرا تعديـالت مـن هذا القبيل                    

سـلوفاكيا أنـه جيـري بصـورة منهجـية متحـيص كـل مشروع قانون تقترحه احلكومة من حيث                    
ية دولية وعن آليات مماثلة     وأبلغـت عـدة دول عن فرق عمل حكوم        . تـأثريه يف اجلـرمية املـنظمة      

 .جتتمع بانتظام ملراجعة الصكوك واملمارسات اخلاصة مبكافحة اجلماعات اإلجرامية املنظمة

 أن تســعى الــدول األطــراف إىل إذكــاء وعــي الــناس ٣١ مــن املــادة ٥وتقضــي الفقــرة  -٨٥
كذلك إىل  بوجـود اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية وبأسـباا وجسـامتها واخلطـر الذي تشكله، و                  

 .زيادة مشاركة الناس يف منع تلك اجلرمية ومكافحتها
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وشـددت بعـض الـدول عـلى األمهـية اخلاصـة الـيت يكتسـيها إذكاء وعي الناس وتعزيز                     -٨٦
مشـاركة اـتمع يف معاجلـة أشـكال معينة من اإلجرام، مثل الفساد واالجتار بالبشر، وحددت                 

وأشـارت دول عديدة إىل ما نشرته وزارة الداخلية         . مالمـح بعـض مـبادراا يف هـذه اـاالت          
ــناس عــلى         ــع ال ــة تطل ــر دوري ــيات وتقاري ــا مــن حول ــزة الشــرطة لديه أو وزارة العــدل أو أجه

وذكرت . اجتاهـات اجلـرمية املـنظمة وأخطارهـا وعـلى األنشـطة املضـطلع ـا ملكافحـة اإلجرام                  
 .اح عن هويتهمالسويد أنه ميكن للناس أن يبلّغوا عن اجلرائم دون اإلفص

 
  التعاون الدويل -٢ 

 مـن االتفاقـية بـأن تـبلّغ الـدول األطـراف األمني العام               ٣١ مـن املـادة      ٦تقضـي الفقـرة      -٨٧
بتفاصـيل سـبل االتصـال بالسـلطة الـيت ميكـنها أن تسـاعد األطـراف األخرى على وضع تدابري                     

ى إيداعهــا صــكوك وقــد أرســلت عــدة دول أطــراف، لــد  . ملــنع اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية  
وقدمت . التصـديق عـلى االتفاقـية أو االنضـمام إلـيها أمسـاء وعـناوين سلطاا الوطنية املختصة                  

. دول أطـراف أخـرى تلـك املعلومـات يف ردهـا عـلى االسـتبيان اخلـاص بـدورة اإلبـالغ الثانية           
لكــتروين وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل املذكــرة املقدمــة مــن األمانــة بشــأن وضــع دلــيل إ 

ــتخدام      ــيارات السـ ــتاح عـــرب اإلنترنـــت، وخـ ــية مـ ــزية املعنـ ــلطات املركـ ــناوين السـ ــاء وعـ ألمسـ
 ).CTOC/COP/2006/12(التشريعات املقدمة يف إطار االتفاقية استخداما فعاال 

 بأن تتعاون الدول األطراف فيما بينها ومع املنظمات         ٣١ من املادة    ٧وتقضـي الفقـرة      -٨٨
وذكــرت دول عديــدة أهنــا تشــارك يف . لى تعزيــز وتطويــر تدابــري وقائــيةالدولــية ذات الصــلة عــ

بــرامج أو مشــاريع تعاونــية ــدف إىل مــنع اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية أو أشــكال معيــنة مــن    
وأشـارت تلـك الـدول بالـتحديد إىل مشـاركتها يف شبكات إقليمية، مثل فرقة العمل                 . اإلجـرام 

، وبرنامج )نيباد(طقة حبر البلطيق، والشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا املعنـية باجلـرمية املنظمة يف من   
الـتعاون اإلقلـيمي اآلسـيوي ملـنع االجتـار باألشـخاص، ومباحـثات بايل بشأن ريب األشخاص            

وذُكـرت أيضا مشاريع مساعدة تقنية      . واالجتـار ـم ومـا يتصـل بذلـك مـن جـرائم عـرب وطنـية                 
 .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةوقائية تنفّذ بالتعاون مع مكتب 

  
  مالحظات ختامية -ثالثا  

مـع أن دورة اإلبـالغ الثانـية مل تكـن شـاملة أو وافـية التمثيل، فقد أتاحت استخالص                   -٨٩
إذ بلغــت حالــة االمتــثال ملقتضــيات االتفاقــية بشــأن وضــع نظــام شــامل   . بعــض االســتنتاجات

ويــبدو أن معظــم الــتدابري قــد اتخــذت وأن مســتوى . ةملكافحــة غســل األمــوال مــرحلة مــتقدم
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وممـا ال شـك فـيه أن هـذا األمر قد حتقّق أيضا بفعل احلاجة                . الوعـي واملعـرفة يف صـعود مطـرد        
إىل االمتـثال للصـكوك ذات الصلة مبكافحة متويل اإلرهاب، وكذلك بفضل اجلهود اليت تبذهلا      

ومن شأن هذا التطور    . هذه املسألة أولوية عالية   املـنظمات اإلقليمـية أو الدولـية ملواصلة إعطاء          
لكن األهم من ذلك هو . املشـجع أن ييسـر كـثريا تـناول املؤمتـر هلـذا املوضوع يف دورته الثالثة           

أنـه سـيكون بوسـع مؤمتـر األطـراف أن يرتكـز عـلى قـاعدة صـلبة إذا هـو رغـب يف بـدء تقييم                            
 .عيدين الوطين والدويلأعمق ملدى فعالية وكفاءة النظم القائمة على الص

وقـد أنتجـت دورتـا اإلبـالغ األوىل والثانـية قـاعدة معرفـية هامـة، عندما تؤخذ وحتلّل                     -٩٠
ويشـجع مؤمتـر األطـراف عـلى اسـتخدام تلـك القـاعدة املعرفية يف سياق عمله          . نـتائجهما معـا   

ملفـتوح العضــوية  املـتعلق باملســاعدة التقنـية، يف هــذه املـرحلة مــن خـالل تفعــيل الفـريق العــامل ا     
ــذي أنشــأه املؤمتــر  ــية يف إجــراء      . ال ــود املؤمتــر أن جيــري مــداوالت بشــأن اخلطــوة التال ــا ي ورمب

اسـتعراض أعمـق لتنفـيذ االتفاقـية، وأن يلـتمس يف نفـس الوقـت أنسـب السـبل ملعاجلة مشكلة                      
 .قدرته على احلصول على معلومات كافية من الدول

 
 احلواشي

، قُبلت عضوية مجهورية اجلبل األسود ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤عامة عمال بقرار اجلمعية ال (1) 
، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣ويف . يف األمم املتحدة لتكون بذلك العضو الثاين والتسعني بعد املائة

سود يف األمم مجهورية صربيا األمني العام بأن مجهورية صربيا تواصل عضوية احتاد دوليت صربيا واجلبل األ
املتحدة، مبا فيها كافة هيئات ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، وستظلّ مسؤولة بالكامل عن مجيع حقوق 

 .ذلك االحتاد والتزاماته مبقتضى ميثاق األمم املتحدة
 النظر ومل كان املغرب قد أفاد أيضا، إتباعا لرده على استبيان دورة اإلبالغ األوىل، بأن ذلك التشريع هو قيد (2) 

وكانت أذربيجان قد ذكرت يف دورة اإلبالغ األوىل أنّ تشريعها ال جيرم غسل العائدات . يعتمد بعد
اإلجرامية، بيد أهنا مل جتب يف استبيان دورة اإلبالغ الثانية إال على اجلزء اخلاص بالتعاون الدويل على مكافحة 

استبيان دورة اإلبالغ األوىل أن تشريعها الداخلي جيرم وكانت بولندا قد ذكرت يف ردها على . غسل األموال
 .غسل العائدات اإلجرامية، لكنها مل تقدم يف فترة اإلبالغ الثانية ردودا أخرى بشأن غسل األموال

األعمال التحضريية للمفاوضات اليت جرت إلعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  (3) 
 ).A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (وتوكوالت امللحقة اوالرب

ضمن إطار هذا الرد، عدة دول قدمت، ردودا فيما يتعلّق بالوحدة الوطنية ذات الصلة املعنية باالستعالمات    (4) 
 .الوطين، هذه الردود أدناه، املعنية بالتعاون وتبادل املعلومات على الصعيد ٢٢املالية، وسوف تتناول الفقرة 

إسبانيا، أملانيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بريو، تركيا، تونس، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سلوفينيا، السويد،  (5) 
غواتيماال، فنلندا، كرواتيا، كندا، الكويت، مصر، ) اجلزء القاري ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة(الصني 

 .لنرويج، نيوزيلندا، هندوراس، الواليات املتحدةاملكسيك، موريشيوس، ميامنار، ا
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 .إستونيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، اجلمهورية التشيكية، سلوفينيا، فنلندا، التفيا، نيوزيلندا (6) 
 .، التفياإسبانيا، إيطاليا، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غواتيماال، فنلندا (7) 
إستونيا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بريو، تركيا، سلوفاكيا، الصني القارية، فنلندا، كرواتيا، كندا، مصر،  (8) 

 .ميامنار، النرويج، نيوزيلندا، هندوراس، الواليات املتحدة
، )اجلزء القاري(ابوي، الصني إسبانيا، إستونيا، أملانيا، إندونيسيا، الربتغال، بريو، تركيا، جنوب أفريقيا، زمب (9) 

غواتيماال، كرواتيا، التفيا، مصر، املكسيك، موريشيوس، ميامنار، النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة 
 .األمريكية

 ملكافحة اإلجراءات املاليةب عضو فرقة عمل أمريكا اجلنوبية املعنية(إسبانيا، أملانيا، الربتغال، بلجيكا، بريو  (10) 
، )املعنية باالجراءات املالية  الشرق األوسط ومشال أفريقياعضو فرقة عمل(، تركيا، اجلزائر )والغسل األم

 .، فنلندا، كندا، املكسيك، نيوزيلندا)اجلزء القاري، بصفة مراقب(جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، الصني 
و، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا إسبانيا، إستونيا، أملانيا، إندونيسيا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بري (11) 

 .اليوغوسالفية سابقا، سلوفاكيا، السويد، صربيا واجلبل األسود، فنلندا، كرواتيا، كندا، املكسيك، نيوزيلندا
، إندونيسيا، الربتغال، تركيا، اجلمهورية التشيكية، )اليوروبولجملس أوروبا، ( إستونيا، إكوادور، أملانيا  (12) 

، غواتيماال، فنلندا، التفيا، املكسيك، ) اإلدارية اخلاصةمنطقة ماكاو(لوفاكيا، سلوفينيا، الصني جورجيا، س
 بشأن املساعدة اإلقليميةاملعاهدة (، هندوراس )فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال(نيوزيلندا 

 ).القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية
 أفغانستان، أملانيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية إسبانيا، إستونيا، (13) 

دولة (، زمبابوي )دول موقّعة(، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا )دولة موقّعة(
، فنلندا، كندا، الكويت، التفيا، ) اخلاصة اإلداريةمنطقة ماكاو(، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، الصني )موقّعة

 .موريشيوس، ميامنار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة
 أو املراقبة مبا أجهزة التعقّب، واملراقبة اإللكترونية أو املراقبة ب)جورجيا، سلوفاكيا، ميامنار(التسليم املراقب  (14) 

اجلمهورية (رمة املسكن وسرية املراسالت واملكاملات اخلاصة ينتهك حقوق املواطنني اجلوهرية مثل ح
أملانيا، سلوفاكيا، (، والعمليات املستترة )التشيكية، سلوفاكيا، كندا، املكسيك، نيوزيلندا، الواليات املتحدة

 )). اإلدارية اخلاصةمنطقة ماكاو(الصني 
يا، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سلوفينيا، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، إيطاليا، الربتغال، بلغار (15) 

 .السويد، فنلندا، التفيا، موريشيوس، ميامنار، النرويج، الواليات املتحدة
 .أملانيا، تركيا، اجلمهورية التشيكية، سلوفاكيا، صربيا واجلبل األسود  (16) 
 .إستونيا، جورجيا، نيوزيلندا (17) 
 معلومات عما لدى األطراف من أطر قانونية لتقدمي املساعدة CTOC/COP/2005/2/Rev.1ترد يف الوثيقة  (18) 

 .القانونية املتبادلة
 .٢٠٠٠يوليه / متوز١٢، C 197 العدد الة الرمسية للجماعات األوروبية، (19) 
 .١٩٩٨يناير / كانون الثاين٢٣، C 24 العدد الة الرمسية للجماعات األوروبية، (20) 
 .٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٠، L 162/1 العدد رمسية للجماعات األوروبية،الة ال (21) 
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 ميكن اإلطالع عليها يف الرسوم البيانية بشأن التعاون على ٢٧تفاصيل الردود املتعلقة مبختلف نقاط املادة  (22) 

 .CTOC/COP/2006/4إنفاذ القانون الواردة يف الوثيقة 
ية تستخدمه عدة بلدان أوروبية يف حفظ وتوزيع البيانات املتعلقة بأمن نظام مشفّر لقواعد البيانات احلكوم (23) 

 .احلدود وإنفاذ القانون
، الربتغال بلجيكا، بلغاريا، بريو، تركيا، )دولة موقّعة(أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، إيطاليا  (24) 

 أفريقيا، جنوب سابقا، اليوغوسالفيةية مقدونيا ، مجهور)دولة موقّعة(تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية 
، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا واجلبل األسود، غواتيماال، فنلندا، كندا، )دولة موقّعة(جورجيا، زمبابوي 

 .الكويت، التفيا، مصر، املكسيك، موريشيوس، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة
. ا ومصر واملكسيك اليت ذكرت أنها مل تضع إجراءات لتوفري احلماية املادية للشهودباستثناء اجلزائر وفنلند (25) 

 .لكن املكسيك أفادت بأنه اختذت يف املمارسة العملية تدابري لتغيري مكان إقامة الشهود بغية محايتهم
تركيا، تونس، اجلزائر، أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بريو،  (26) 

 أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، سلوفاكيا، جنوب سابقا، اليوغوسالفيةاجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا 
سلوفينيا، السويد، فنلندا، كندا، التفيا، مصر، املكسيك، موريشيوس، ميامنار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، 

 .الواليات املتحدة
 واجلبل األسود، كندا، التفيا، النرويج، نيوزيلندا، صربيا، السويد، التشيكيةريا، اجلمهورية إستونيا، بلغا (27) 

 .الواليات املتحدة
اسبانيا، أفغانستان، إكوادور، أملانيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بريو، تركيا، تونس، اجلزائر، مجهورية مقدونيا  (28) 

، )اإلدارية اخلاصةاجلزء القاري ومنطقة ماكاو (وفينيا، الصني اليوغوسالفية سابقا، جنوب أفريقيا، سل
 .غواتيماال، مصر، املكسيك، موريشيوس، ميامنار، هولندا

اسبانيا، إستونيا، أملانيا، بلجيكا، بلغاريا، تونس، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا،  (29) 
، فنلندا، التفيا، النرويج، هولندا، الواليات )اجلزء القاري(سود، الصني سلوفينيا، السويد، صربيا واجلبل األ

 .املتحدة
 .مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، كندا، ميامنار (30) 
 .إيطاليا، تركيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، جورجيا، كندا (31) 
 .كندا، ميامنار (32) 
، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، غواتيماال، كندا، املغرب، ميامنار، إيطاليا، بريو، تركيا، تونس (33) 

 . من هذه الوثيقة٣٢-١٠نيوزيلندا؛ وانظر أيضا الفقرات 
 .من جانب إندونيسيا والكويت وموريشيوس (34) 
ريقيا، جورجيا، إستونيا، أملانيا، إندونيسيا، إيطاليا، الربتغال، بلغاريا، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أف (35) 

، غواتيماال، فنلندا، التفيا، املكسيك، موريشيوس، ميامنار، نيوزيلندا، األسود، صربيا واجلبل السويدزمبابوي، 
 .الواليات املتحدة

أذربيجان، إستونيا، أملانيا، إندونيسيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بريو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية  (36) 
 مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، السويد، صربيا واجلبل مجهورية، التشيكية

 .األسود، فنلندا، التفيا، املكسيك، موريشيوس، ميامنار، نيوزيلندا، الواليات املتحدة
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يا، بريو، تونس، اجلزائر، أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، إندونيسيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغار (37) 

، جورجيا، زمبابوي، السويد، صربيا واجلبل األسود، غواتيماال، التفيا، أفريقيااجلمهورية التشيكية، جنوب 
 .موريشيوس، نيوزيلندا، الواليات املتحدة

ريا، بريو، تونس، أذربيجان، اسبانيا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغا (38) 
اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، 

السويد، صربيا واجلبل األسود، الكويت، التفيا، املغرب، املكسيك، موريشيوس، النرويج، نيوزيلندا، 
 .املتحدةالواليات 

 .رب، املكسيك، موريشيوسالربتغال، بلجيكا، بريو، املغ (39) 
إستونيا، الربتغال، تونس، اجلزائر، مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا، جنوب أفريقيا، جورجيا، فنلندا،  (40) 

 .التفيا، نيوزيلندا
 .إستونيا، اجلمهورية التشيكية، سلوفاكيا، التفيا، الواليات املتحدة (41) 
ال، بلغاريا، بريو، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية إسبانيا، إندونيسيا، إيطاليا، الربتغ (42) 

، كندا، التفيا، )القارية(مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، الصني 
 .موريشيوس، ميامنار، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة

 .ليوغوسالفية سابقا، السويد، النرويج، نيوزيلندامجهورية مقدونيا ا (43) 
 

––––––––––– 


