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  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 
  لك التعاون على الصعيد اإلقليمي،التعاون الدويل، مبا يف ذ
       مة العابرة للحدود الوطنيةملكافحة اجلرمية املنظَّ

  لك التعاون على الصعيد اإلقليمي،التعاون الدويل، مبا يف ذ    
      مة العابرة للحدود الوطنيةاملنظَّ ملكافحة اجلرمية

      األمانة من إعدادورقة عمل     
  ملخَّص  

تنظر ورقة العمل هذه يف دور صكوك األمم املتحـدة املتعـددة األطـراف، مثـل اتفاقيـة        
، ١٩٨٨ات العقليـة لسـنة   ؤثِّرات واملـ خـدِّر األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف امل     

نيـة، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوط    
معــايري  يف تقــارب حتقيــق مــن متكِّــن باعتبارهــا أطــراً الفســاد، والــوظيفتني املســندتني إليهــا، أْي

التعاون الدويل، وباعتبارها عوامل حافزة لتوسيع شبكات املعاهدات يف جمـال التعـاون الـدويل    
الورقـة الضـوء علـى املنظـور اإلقليمـي       طمن أجل وضع أحكامها موضع التنفيذ العملي. وتسلِّ

يات املتزايـدة الــيت  للتعـاون الــدويل يف املسـائل اجلنائيــة مـع تطــور هـذا التعــاون ليواكـب التحــدِّ     
ــة بأشــكاهلا     ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــادة النظــر يف     تفرضــها اجلرمي ــاول إع ــا تتن ــة. كم املختلف

املسـائل اجلنائيـة، بغيـة إجـراء تنقيحـات      معاهدات األمم املتحدة النموذجية للتعاون الـدويل يف  
بآراء الدول األعضاء، نظراً لبحث هذه املسألة يف املؤمتر وجلنـة منـع اجلرميـة     ممكنة عليها، رهناً

والعدالة اجلنائية. وهتدف الورقة إىل عرض حملٍة ُمجملة عـن أبـرز االعتبـارات املتعلقـة بالتعـاون      
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ن الورقـة مناقشـة دور أصـحاب املصـلحة     لصـدد، تتضـمَّ  الدويل يف املسـائل اجلنائيـة. ويف هـذا ا   
ن املعنــيني، مثــل الســلطات املركزيــة واملختصــة والشــبكات اإلقليميــة ذات الصــلة. كمــا تتضــمَّ

مناقشــة كيفيــة تعزيــز التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة مــن خــالل تــوفري املســاعدة التقنيــة     
ــز علــى األنشــطة ذا   ت الصــلة الــيت يضــطلع هبــا مكتــب األمــم   وتبــادل املعلومــات، مــع التركي

  ات واجلرمية يف هذا اجملال.خدِّراملتحدة املعين بامل
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    مةمقدِّ  - أوالً  
ت عوملــة األنشــطة اإلجراميــة إىل ظهــور احلاجــة إىل تعزيــز أشــكال التعــاون الــدويل  أدَّ  -١

ــه.  ــد أدَّىوآليات ــد     أنَّ  إدراُك وق ــة مل يع ــة القضــائية ومكافحــة اجلرمي ــات واملالحق ــن التحقيق م
ــة إىل صــقل أشــكال وآليــات التعــاون الــدويل الق    املمكــن ائمــة حصــرها داخــل احلــدود الوطني

وحتسينها وتبسيطها على حنو متواصل، من أجل مواكبة أشكال اجلرمية املعاصـرة، مبـا يف ذلـك    
  لحدود الوطنية والفساد واإلرهاب.اجلرمية املنظمة العابرة ل

ويف إعالن سلفادور بشـأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـدِّيات العامليـة: نظـم          -٢
وتطورها يف عامل متغيِّر، الذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين      منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ــن        ــرة م ــل، يف الفت ــود يف ســلفادور، الربازي ــة، املعق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي إىل  ١٢عشــر ملن
ــان/أبريل  ١٩ ــا   ، وأي٢٠١٠َّنيسـ ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ ــل٦٥/٢٣٠َّدتـ ــدول ، سـ مت الـ

لاللتزامات الدوليـة والقـوانني الوطنيـة هـو       املسائل اجلنائية وفقاًالتعاون الدويل يفأنَّ األعضاء ب
حجر زاوية يف اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول مـن أجـل منـع اجلرميـة، وخباصـة يف أشـكاهلا العـابرة            

ــهم، وشــجَّ     ــا ومعاقبت ــة، ومقاضــاة مرتكبيه ــذه األنشــطة    للحــدود الوطني ــى مواصــلة ه عت عل
د مـرور أربـع سـنوات علـى املـؤمتر الثـاين عشـر، أعـادت         وتعزيزها على مجيع املسـتويات. وبعـ  

جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف سـياق مناقشـة مواضـيعية جـرت حـول املوضـوع نفسـه            
خالل دورهتـا الثالثـة والعشـرين، تأكيـد هـذه الرسـالة، ال سـيما فيمـا يتعلـق بكفـاءة اسـتخدام            

األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الصــكوك املتعــددة األطــراف القائمــة مثــل اتفاقيــة 
فضـالً  و )١(الوطنية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بغـرض النـهوض بالتعـاون الـدويل.    

رت اللجنة، باعتبارها اجلهاز املسؤول عن التحضري للمؤمتر الثالـث عشـر، إدراج   ذلك، قرَّ عن
ت للمـؤمتر مربِهنـةً بـذلك     جـدول األعمـال املؤقَّـ   موضوع التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية يف

على استمرار احلاجة إىل لفت انتباه اجملتمع الدويل إىل املهمـة الشـاقة املتمثلـة يف تعزيـز التعـاون      
  دها.الدائم لعوملة اجلرمية وتعقُّالدويل ملواجهة التطور 

احلكوميـة الدوليـة    وتواصل حمافل أخرى من حمافل األمم املتحدة وغريهـا مـن العمليـات     -٣
ــات           ــد أولوي ــة اخلــربات وحتدي ــارف ومراكم ــاج املع ــة إنت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــال من يف جم
السياسات املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية. وقد اسُتغل الفريق العامـل املعـين بالتعـاون    

حــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  الــدويل التــابع ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاف  
                                                         

)، E/2014/30( ١٠، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )١(  
 .٢٩الثالث، الباب ألف، الفقرة  الفصل
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واجتماعــات اخلــرباء احلكــوميني الــدوليني املفتوحــة املشــاركة واملعنيــة بتعزيــز التعــاون الــدويل يف  
إطار اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد مبثابـة منـابر لتبـادل اآلراء واخلـربات بـني املمارسـني           

املنظمة ومـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم       بغية مساعدة مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية
يات، ونشـر املعلومـات املتعلقـة باملمارسـات الفضـلى،      املتحدة ملكافحة الفساد يف اسـتبانة التحـدِّ  

ال ألحكام االتفاقيتني املعنيتني بالتعـاون الـدويل. وقـد أفضـى االنتـهاء      ومواصلة تعزيز التنفيذ الفعَّ
ار اجلولة األوىل من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحـة الفسـاد،   من عمليات االستعراض يف إط

زت على مجلة أمور منها استعراض تنفيذ الفصل الرابـع (التعـاون الـدويل) مـن االتفاقيـة،      اليت ركَّ
الوطنيـة إزاء التعـاون الـدويل واكتسـاب مزيـد مـن املعـارف بشـأن العوائـق الـيت            النُُّهجإىل حتديد 

  لتعاون وبشأن الوسائل العملية الالزمة للتغلب عليها.حتول دون حتقيق ا
اجلهـود   مضـافرة ه ينبغـي زيـادة   يف مجيع املداوالت واإلجراءات ذات الصلة بأنَّـ  وقد أُقرَّ  -٤

مبــا يكفــل وضــع وتعزيــز اســتراتيجيات وآليــات يف مجيــع جمــاالت التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك   
ونية، ونقل األشخاص احملكوم علـيهم، ونقـل اإلجـراءات    تسليم املطلوبني، وتبادل املساعدة القان

اجلنائية، والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، مبا يف ذلك اسـترداد املوجـودات، والتعـاون الـدويل     
الدول األعضاء قـد ترغـب يف النظـر يف مزايـا االسـتخدام التكميلـي       أنَّ يف جمال إنفاذ القانون، وب

  )٢(ا.وضروري حيثما يكون ذلك ممكناً ية املترتبة عليه،لتلك الطرائق ويف اآلثار العمل
    

حتقيق  يف املسائل اجلنائية: السعي إىل حنو هنج متضافر إزاء التعاون الدويل  - ثانياً  
      تقارب االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف

    نائيةاألدوات القانونية التعاهدية للتعاون الدويل يف املسائل اجل  - ألف  
ــدويل       -٥ ــاون الـ ــال التعـ ــون يف جمـ ــيون املمارسـ ــرى االختصاصـ ــانوين  أنَّ يـ ــاس القـ األسـ

املستخدم، مبا فيه أحكـام الصـك الثنـائي أو املتعـدد األطـراف ذي الصـلة، ميكـن أن يكـون لـه          
تأثري كبري على جناح فرادى طلبات التعاون. فحىت عندما يكون مبقدور الدولة املعنيـة أن تـوفر   

فق عليها مـن صـك ثنـائي أو    ة بدون وجود معاهدة، من شأن االعتماد على أحكام متَّاملساعد
متعدد األطراف أن يساعد يف التقريب بـني التقاليـد والثقافـات القانونيـة املتباينـة واالختالفـات       

وجـود حقـوق والتزامـات قانونيـة يف الصـك       إنَّ يف القانون اإلجرائي على الصعيد الوطين. ثُـمَّ 
يـة  ملتلقِّر إطـاراً واضـحاً حيكـم الطريقـة الـيت ينبغـي هبـا للدولـة ا        أو املتعـدد األطـراف يـوفِّ    الثنائي

  للطلبات أن تستجيب هلا.
                                                         

 .٧٠)، الفقرة E/CN.15/2014/12انظر دليل املناقشة املواضيعية بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ( )٢(  
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للتمكني  طراف باعتبارها أطراًدور صكوك األمم املتحدة املتعددة األ  - باء  
    تقارب معايري التعاون الدويل من
واتفاقيـة اجلرميـة    ١٩٨٨ثـل اتفاقيـة سـنة    ميكن ألحكام االتفاقيات املتعددة األطراف م  -٦

الثغـرات   ا يف مواءمـة االلتزامـات وسـدِّ   أساسـي  املنظمة واتفاقية مكافحة الفسـاد أن تـؤدي دوراً  
ز علـى الطرائـق   تلـك الصـكوك، إذ تركِّـ   فالقانونية يف جمال التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة.   

لتسليم املطلوبني وتبـادل   ذاهتا أساساً كل يف حدِّاألساسية هلذا التعاون على وجه التحديد، تش
املساعدة القانونية، إضـافة إىل االلتزامـات الناشـئة عـن االتفاقـات الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف         
األخرى املتعلقـة بالتعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة الـيت أبرمتـها الـدول األطـراف. ومـن مث،           

الثغـرات القانونيـة احملتملـة، يف حـال عـدم وجـود اتفـاق ثنـائي أو          ر االتفاقيات طريقة لسـدِّ توفِّ
متعدد األطراف بني الدول الساعية إىل التعاون، وكذلك وسيلة لزيادة تقارب هذه االتفاقـات  

  ئية واملتعددة األطراف.الثنا
وينشأ أحد املعايري األوىل اليت تدعم هذه الفكرة مـن الظـروف احملـددة الـيت اسـتلزمت        -٧

د تلك الصكوك، إىل جانب توقيت التفاوض عليها واعتمادها، وهو مـا يشـري بـدوره إىل    وجو
اخلربات املتراكمة لـدى الـدول األعضـاء الـيت تسـتعني هبـا يف التفـاوض علـى الصـكوك ووضـع           

  صيغتها النهائية قبل أن تعتمدها اجلمعية العامة.
سـباب ُتعـزى يف املقـام    واعتمادهـا أل  ١٩٨٨وقد أمكـن التفـاوض بشـأن اتفاقيـة سـنة        -٨

األول إىل اقتنـــاع اجملتمـــع الـــدويل، ال ســـيما الـــدول األطـــراف يف املعاهـــدات الدوليـــة ملراقبـــة 
ى حبـزم أكـرب ملشـكلة    وصوغ صك جديد يتصدَّ دماًالوقت قد حان للمضي قُأنَّ ات، بخدِّرامل

  )٣(هود.التعاون الدويل وتضافر اجلدة، وذلك من خالل ات املعقَّخدِّراالجتار بامل
، جرى التفاوض بشأن اتفاقية مكافحـة اجلرميـة   ١٩٨٨واستناداً إىل سابقة اتفاقية سنة   -٩

 امللحقني هبا واعتمادها يف حقبة كانت فيـه الـدول األطـراف    نياملنظمة والربوتوكولني التكميلي
تبدي اعتزامها إرساء قواعد ومؤسسات دائمـة تقـوم علـى التضـامن وتقاسـم املسـؤوليات مـن        

ل مكافحـة اجلرميـة املنظّمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تعزيـز آليـات             أج

                                                         
رات العقلية، رات واملؤثِّفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّشروح على اتانظر  )٣(  

 .١ الصفحة)، A.98.XI.5(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٨٨
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ى ذلك بوجٍه خاص مـن خـالل إدراج أحكـام شـاملة ومركَّـزة بشـأن       التعاون الدويل. وقد جتلَّ
  )٤(ئي التفاقية اجلرمية املنظمة.التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية يف النص النها

ضــعت األحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد         وباملثــل، ُو  -١٠
مـن األحكـام املقابلـة هلـا يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، بـل جتاوزهتـا يف بعـض األحيـان.             استلهاماً

عــن التعــاون الــدويل واملســاعدة القانونيــة   وعــالوة علــى ذلــك، أُدرجــت أحكــام أوســع نطاقــاً 
ة يف نص اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد دعمـا لتحقيـق إجنـاز كـبري يف تلـك         املتبادلة ألغراض املصادر

االتفاقيــة، وذلــك بــإدراج فصــل مســتقل، للمــرة األوىل يف التــاريخ، عــن اســترداد املوجــودات   
(الفصل اخلامس). ومتثلت القـوة الدافعـة هلـذا التطـور يف إدراك احلاجـة إىل صـك دويل جديـد        

  )٥(تعاون الدويل الالزم ملكافحتها.، ويتناول معامل الى لظاهرة الفساد على حنو شامليتصدَّ
ونتيجةً ملبادرات اجملتمع الدويل الرامية إىل وضع هذه االتفاقيات حيـز النفـاذ، ظهـرت      -١١

جمموعة من أحكام التعاون الدويل تدعو الدول األطراف إىل بذل مزيد من اجلهـود املتسـقة يف   
 التعاون الدويل على وجه التحديد سواًء باعتباره غرضـاً  هذا اجملال. ويف هذه االتفاقيات، ذُكر

هلذه االتفاقيات أو يف نطاق تطبيق كـل منـها. وترتـب علـى ذلـك حتقيـق تـرابط مـع أجـزاء أو          
فصــول أخــرى مــن الصــكوك املتعلقــة مبســائل مثــل حتديــد االختصــاص القضــائي، والتجــرمي،     

  يف اجلرائم، ومحاية الشهود.قيق واملالحقة اجلنائية على املستوى الداخلي، والتح
ا"، تعاهــدي وإىل جانــب اســتبانة التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة باعتبــاره "غرضــاً     -١٢

تــنص االتفاقيــات العامليــة الــثالث املتعلقــة باجلرميــة علــى حنــو تفصــيلي علــى طائفــة واســعة مــن   
طلـوبني وتبـادل املسـاعدة    طرائق التعاون الدويل، من التعـاون القضـائي الرمسـي، مثـل تسـليم امل     

القانونية، إىل طرائق إنفاذ القانون األقل رمسية أو غريها من أشـكال التعـاون، مثـل التحقيقـات     
  ي اخلاصة.املشتركة وأساليب التحرِّ

ذلك، بدأت الصكوك قيـَد املناقشـة تقتـرب مـن مرحلـة االنضـمام العـاملي         عن وفضالً  -١٣
دنـاه، وبـذلك باتـت تشـكل أحـدث املعـايري يف هـذا اجملــال.        الـوارد أ  اجلـدول ن إليهـا، كمـا يبـيِّ   

فالغالبية العظمى من الـدول األعضـاء أطـراٌف يف االتفاقيـات الـثالث مجيعهـا. ونتيجـة لـذلك،         

                                                         
األعمال التحضريية عن املفاوضات بشأن وضع اتفاقية الع على مزيد من املعلومات، انظر لالطِّ )٤(  

(منشورات األمم املتحدة،  ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااملتحدة ملكافح األمم
 ).A.06.V.5رقم املبيع 

األعمال التحضريية عن املفاوضات بشأن وضع اتفاقية الع على مزيد من املعلومات، انظر لالطِّ )٥(  
 والتصويب). A.10.V.13 (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعاملتحدة ملكافحة الفساد  األمم
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مـن هـذه االتفاقيـات باعتبارهـا األسـاس القـانوين للتعـاون         إمكانية االستخدام املباشـر أليِّ  فإنَّ
ارتفعت بـذلك درجـة االسـتقرار واالتسـاق يف     ورية، زيادة كبالدويل يف املسائل اجلنائية زادت 

  التعاون الدويل.

  اجلدول
    حالة التصديق/االنضمام    

 عدد األطراف االتفاقية

رات رات واملؤثِّاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّ
 ١٩٨٨العقلية لسنة 

١٨٩ 

 ١٨٥ مة عرب الوطنيةرمية املنظم املتحدة ملكافحة اجلاتفاقية األم
   ١٧٣ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      .٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٢حىت   )أ(  
وتتمثــل إحــدى املزايــا األخــرى لالتفاقيــات العامليــة املتعلقــة باجلرميــة يف اتســاع نطــاق     -١٤

مــن  ١٨و ١٦املادتــان  تطبيــق أحكامهــا املتعلقــة بالتعــاون الــدويل. فعلــى ســبيل املثــال، تــنص   
اتفاقية اجلرمية املنظمة، املتعلقتان بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة على التـوايل، علـى   

على اجلرائم اخلطرية اليت تتورط فيهـا جمموعـة    أيضاً ١٦توسيع نطاق تطبيقهما. وتنطبق املادة 
التسـليم يف إقلـيم الدولـة     إجرامية منظمـة، عنـدما يوجـد "الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب        

مـن   ٢اتِّسام اجلرميـة بالطـابع عـرب الـوطين، الـوارد يف الفقـرة        ية الطلب". ولذا فإنَّالطرف متلقِّ
  .١٦لتطبيق املادة  ا متاماًضروري ، ليس شرطا٣ًاملادة 
م بعضــها قــدِّيعلــى أن تلتــزم الــدول األطــراف بــأن  ١٨زيــادة علــى ذلــك، تــنص املــادة   -١٥

 قدر ممكـن مـن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف التحقيقـات واملالحقـات واإلجـراءات         لبعض أكرب
القضائية فيمـا يتصـل بـاجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اجلـرائم اخلطـرية، عنـدما تكـون            
لــدى الدولــة الطــرف املقدِّمــة للطلــب دواع معقولــة لالشــتباه يف كــون اجلرميــة ذات طــابع عــابر  

الوطنية وضلوع مجاعة إجرامية منظمة فيها. ويسمح ذلـك بتقـدمي املسـاعدة يف مراحـل     للحدود 
ــة        ــمولة باالتفاقيـ ــرائم املشـ ــد اجلـ ــاب أحـ ــى ارتكـ ــرائن علـ ــون القـ ــدما تكـ ــق األوىل، عنـ التحقيـ

صاف اجلرميـة بالطـابع العـابر    ، كما يسمح بتوسيع نطاق مفهوم اتوبروتوكوالهتا ال تزال ضعيفة
  للحدود الوطنية.

مـة مفهـوم   من اتفاقية اجلرميـة املنظَّ  ٢ف الفقرة (ب) من املادة باإلضافة إىل ذلك، تعرِّ  -١٦
تقـل  يعاقب عليه باحلرمان التام من احلرية ملـدة ال   رماً"اجلرمية اخلطرية" على أنه "سلوك ميثل ُج
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ــة أشــد    ــع ســنوات أو بعقوب ــإنَّ عــن أرب ــة اخلطــرية ال يتضــمَّ   ". ومــن مث، ف  ن أيَّتعريــف اجلرمي
ــه (أيْ   متطلبــات تتعلــق بفداحــة اجلُــ  ــة ب ــة املقترن ــة اجلنائي  رم أو دوافعــه أو مضــمونه غــَري العقوب

إدراج مفهـوم "اجلرميـة اخلطـرية" يف اتفاقيـة      السجن ملدة ال تقل عن أربـع سـنوات). ولـذا فـإنَّ    
ائم. زد علـى  مرنـاً علـى طائفـة واسـعة مـن اجلـر       ن من تطبيق االتفاقية تطبيقاًاجلرمية املنظمة ميكَِّ

 نطـاق  األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة تنـدرج يف     أنَّ ذلك 
  يف تعزيز استخدامها، ال سيما ألغراض التعاون الدويل. اًاالتفاقية، مما يسهم كثري

هـي  . وبشأن مكافحة الفساد ل اتفاقية مكافحة الفساد أّول صك عاملي ملزم قانوناًوتشكِّ  - ١٧
تتضمن جمموعة شاملة من أحكام التجرمي اإللزامية واالختيارية اليت تغطي طائفة واسعة من أعمـال  

على أنه جيوز لكـل دولـة طـرف اعتمـاد تـدابري       تنصُّ من االتفاقية ٦٥من املادة  ٢الفقرة فالفساد. 
وتنفيـذ   عـوق اعتمـاد  ت  االتفاقيـة ال  ومكافحته. ولـذا فـإنَّ  أكثر صرامة أو شدة من أجل منع الفساد 

، تشــمل طائفــة أكــرب بكــثري مــن اجلــرائم االقتصــادية أو اجلــرائم املتعلقــة   تــدابري جتــرمي أوســع نطاقــاً
  بالفساد املرتكبة يف حق اإلدارة العمومية أو حىت ضد املصاحل اخلاصة.

مـن القيمـة    وتكتسب الصكوك قيد املناقشة من مشوليـة أحكـام التعـاون الـدويل مزيـداً       -١٨
ــادة  امل ــادة     ١٨ضــافة. فامل ــة وامل ــة املنظم ــة اجلرمي ــن اتفاقي ــة مكافحــة الفســاد،    ٤٦م ــن اتفاقي م

املتعلقتان باملساعدة القانونية املتبادلة، تعتربان مثالني منطيني عما ميكن أن يطلـق عليـه "معاهـدة    
اجلرميـة   مـن اتفاقيـة   ١٦مصغرة للمساعدة القانونية املتبادلة". وباإلضافة إىل ذلك، حتـدد املـادة   

ا مـن املعـايري الـدنيا لتعزيـز كفـاءة      أساسـي  من اتفاقية مكافحة الفساد معيـاراً  ٤٤املنظمة واملادة 
ذلـك،   عـن  آليات تسليم املطلوبني فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفـاقيتني. وفضـالً   

شاملة حتـدد   حكاماًن الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من اتفاقية مكافحة الفساد أيتضمَّ
  تدابري وآليات حمددة للتعاون يف جمال استرداد املوجودات.

ويرتبط االستخدام الفعلي التفاقية اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد باعتبارمهـا         -١٩
ي يف هـذا  ني قانونيني للتعـاون الـدويل وأدوات لتحقيـق التقـارب احملتمـل يف تـدابري التصـدِّ       يأساس
 ١٦مـن املـادة    ٤عدد من األحكام الواردة يف الصكني. فعلى سـبيل املثـال، تـنص الفقـرة     اجملال ب

ه إذا كانت من اتفاقية مكافحة الفساد على أنَّ ٤٤من املادة  ٥من اتفاقية اجلرمية املنظمة والفقرة 
اعتبـار االتفاقيـة أساسـاً    بوجـود معاهـدة، جيـوز     إحدى الدول األطـراف جتعـل التسـليم مشـروطاً    

طلب تسليم يتعلق جبرم مشمول باالتفاقية ويـرد مـن دولـة طـرف      للتسليم فيما خيص أيَّ اانونيق
 ٤٦و ١٨دور املـادتني   يـة للطلـب. وباملثـل، فـإنَّ    أخرى ال تربطهـا معاهـدة تسـليم بالدولـة املتلقِّ    

عدة اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة واتفاقيــة مكافحــة الفســاد علــى التــوايل يف تــوفري إطــار للمســا    مــن
اليت تلـزم الـدول األطـراف     االتفاقيتني تامن كل ٧يف الفقرة  القانونية املتبادلة َورد تناوله حتديداً
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مـن املـادتني املـذكورتني     ٢٩إىل  ٩بتطبيق "املعاهدة املصغرة" املنصوص عليها يف الفقرات من 
ــاً ــة، وُتشــجِّعها ع     مباشــراً تطبيق ــدة ثنائي ــك   إذا مل تكــن األطــراف مرتبطــة مبعاه ــق تل ــى تطبي ل

  ل معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة القائمة.األحكام على حنو يكمِّ
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، أولت العمليات احلكومية الدولية املتعلقـة بتنفيـذ     -٢٠

ــاً     ــة مكافحــة الفســاد اهتمام ــة اجلرميــة املنظمــة واتفاقي ــ كــل مــن اتفاقي ا ملســألة اســتخدام  خاص
اقيتني كأساس قانوين للتعاون الدويل. فالفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل التـابع ملـؤمتر      االتف

األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمـة وكـذلك اجتماعـات اخلـرباء احلكـوميني الـدوليني املفتوحـة        
د، قــد املشــاركة املعنيــة بتعزيــز التعــاون الــدويل يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســا  

أعطت األولوية لدعم استخدام االتفاقيتني كأساس قانوين، ولـدعم الـدول األطـراف يف تقـدمي     
املســـاعدة بعضـــها لـــبعض يف التحقيـــق يف القضـــايا الـــيت تقـــع يف نطـــاق تطبيقهمـــا ومالحقـــة   

مت ولُِفت انتباه مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة إىل القضايا اليت اسـُتخدِ  )٦(مرتكبيها.
وجيـري حتليـل النتـائج األوليـة      )٧(فيها اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة كأسـاس قـانوين للتعـاون الـدويل.       

يف  (وإن كـان ال يـزال أقـل شـيوعاً     ممـاثالً  املتعلقة باستخدام اتفاقية مكافحة الفسـاد اسـتخداماً  
ت أســبق) يف الــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف وقــ مقارنــة باتفاقيــة اجلرميــة املنظمــةاملمارســة العمليــة 

  )٨(.راف يف اتفاقية مكافحة الفسادإطار فريق استعراض التنفيذ التابع ملؤمتر الدول األط
    

لتوسيع  حمفَّزةدور صكوك األمم املتحدة املتعددة األطراف باعتبارها عوامل   - جيم  
    شبكات املعاهدات يف جمال التعاون الدويل

ــة املتعلقــة با   -٢١ ــرام   ُتشــجِّع االتفاقيــات العاملي جلرميــة الــدول األطــراف علــى الســعي إىل إب
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف إلقامـة التعـاون الـدويل أو تعزيـز فعاليتـه، مبـا يف       

مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة،   ١٦مــن املــادة  ١٧ذلــك فيمــا يتعلــق بتســليم املطلــوبني (الفقــرة   
أمـر يكمـل "وظيفـة التقـارب"     ة الفسـاد). وهـذا   من اتفاقية مكافحـ  ٤٤من املادة  ١٨والفقرة 
ة أعاله. كما ُيعترب إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعـددة األطـراف وسـيلة لوضـع     حاملوضَّ

مـن اتفاقيـة اجلرميـة     ١٨مـن املـادة    ٣٠أحكام الصكوك موضـع التطبيـق العملـي (انظـر الفقـرة      
ــة مك ٤٦مــن املــادة  ٣٠املنظمــة والفقــرة  ــة   مــن اتفاقي افحــة الفســاد، بشــأن املســاعدة القانوني

                                                         
 .٤٣، الفقرة CAC/COSP/EG.1/2014/3خبصوص اتفاقية مكافحة الفساد، انظر، على سبيل املثال، الوثيقة  )٦(  

 .Corr.1والتصويب  CTOC/COP/2010/CRP.5انظر، على سبيل املثال، الوثيقة  )٧(  

) من اتفاقية مكافحة الفساد (التعاون الدويلته األمانة بشأن تنفيذ الفصل الرابع انظر التقرير الذي أعدَّ )٨(  
 ).CAC/COSP/IRG/2013/11املستوى اإلقليمي ( على
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الصـياغة املسـتخدمة يف االتفـاقيتني فيمـا يتعلـق بـبعض طرائـق         حـال، فـإنَّ   املتبادلة). وعلـى أيِّ 
التعاون الـدويل (نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، ونقـل السـجناء، والتحقيقـات املشـتركة، والتعـاون          

مسائل محاية الشـهود) هـي صـياغة عامـة،     ي اخلاصة والتعاون يف على استخدام أساليب التحرِّ
  .لك املسائل على حنو أكثر تفصيالًوتشّجع الدول على إبرام اتفاقات أو ترتيبات لتنظيم ت

وهناك أحكام أخـرى تيسـر توسـيع شـبكة املعاهـدات القائمـة بـني الـدول األطـراف أو            - ٢٢
 ٤٤مـن املـادة    ٦نظمة، والفقـرة  من اتفاقية اجلرمية امل ١٦من املادة  ٥تبسيط استعماهلا. فالفقرة 

بوجـود معاهـدة    من اتفاقية مكافحة الفساد، تلزِمان الدول األطراف اليت جتعل التسليم مشـروطاً 
ولكــن ال تعتــرف باالتفــاقيتني كأســاس قــانوين للتعــاون يف تســليم املطلــوبني، بالســعي إىل إبــرام   

بـإدراج اجلـرائم املشـمولة     يضاًمعاهدات مع الدول األطراف األخرى. وتتعهد الدول األطراف أ
 ٣باالتفاقيتني يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف معاهدات التسليم اليت أبرمتها بالفعل (الفقرة 

مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد).      ٤٤من املـادة   ٤من اتفاقية اجلرمية املنظمة والفقرة  ١٦من املادة 
يف  جرمٍ من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقيـة مـدرجاً  على أن ُيعترب كل  وتنص هاتان املادتان أيضاً

  معاهدة تسليم قائمة بني الدول األطراف.أيِّ عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف إطار 
ويتمثــل اهلــدف النــهائي يف أن تنظــر الــدول األطــراف يف توســيع جمموعــة األســس           -٢٣

دويل، مـن خـالل اجلمـع بـني اسـتخدام      القانونية اليت ميكنها االرتكان إليها ألغراض التعـاون الـ  
االتفاقات والترتيبات املتعددة والثنائية األطراف مبا يفي بـأغراض التعـاون الـدويل أو يسـهم يف     

وهنــاك خيــاٌر آخــر ميكــن أن تنظــر فيــه الســلطات  )٩(وضــعه موضــع التنفيــذ العملــي أو يعــززه.
أو  -تعلقة باجلرمية يف تفسري نطـاق  الوطنية للدول األطراف وهو استخداُم االتفاقات العاملية امل

  )١٠(اتفاقات التعاون القائمة. -ون حىت مضم
    

    معاهدات األمم املتحدة النموذجية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  - دال  
ــرباً       -٢٤ ــة من ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال لوضــع  تشــكِّل مــؤمترات األمــم املتحــدة املتعلقــة مبن

وذجية يف جمال التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة. وقـد جـرى اعتمـاد أو إصـدار         معاهدات من
تلك املعاهدات النموذجية من خالل قرارات صـادرة عـن هيئـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة.       

 ةعـدَّ ممارسـون مـن    اختصاصـيون وعلى الرغم من عدم وجود بيانات إحصائية ملموسـة، أبلـغ   
مية الدوليـة ذات الصـلة باسـتخدام املعاهـدات النموذجيـة لتحقيـق       دول أعضاء املنتديات احلكو

                                                         
 (أ). ٢، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4الوثيقة  )٩(  

 (ب). ٣٧، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/2لوثيقة ا  )١٠(
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االنسجام واالتساق مع املعايري الدولية يف العالقـات التعاهديـة أو للتفـاوض بشـأن اتفاقـات أو      
  ترتيبات ثنائية جديدة.

 واملعاهدة النموذجيـة لتبـادل املسـاعدة يف    )١١(ومتثل املعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني  -٢٥
مـتني لوضـع ترتيبـات أو اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة       بوجـه خـاص، أداتـني قيِّ    )١٢(،سائل اجلنائيـة امل

االتفـــاق الثنـــائي  األطـــراف يف جمـــال التعـــاون القضـــائي. ومـــن االتفاقـــات ذات الصـــلة أيضـــاً
واملعاهــدات النموذجيــة  )١٣(النمــوذجي بشــأن اقتســام عائــدات اجلرميــة أو املمتلكــات املصــادرة

ل الوارد بشأهنا أحكام عامـة يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،        بشأن املسائ
  )١٤(ونقل األشخاص احملكوم عليهم. مثل املواد املتعلقة بنقل اإلجراءات اجلنائية

ومتثـل املعاهــدات النموذجيــة أدوات إرشــادية مهمـة لتيســري تقــارب األحكــام التعاهديــة     -٢٦
مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة توصية الفريق العامـل   د، أقرَّذات الصلة. ويف هذا الصد

املعين بالتعاون الدويل بأن تنظر الدول، لدى التفـاوض علـى إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو       
ــة لتســليم اجملــرمني،        ــدول، يف اســتخدام املعاهــدة النموذجي متعــددة األطــراف مــع غريهــا مــن ال

ــة، واالتفــاق النمــوذجي املتعلــق بنقــل     واملعاهــدة النمو ــادل املســاعدة يف املســائل اجلنائي ــة لتب ذجي
الســجناء األجانــب، واالتفــاق الثنــائي النمــوذجي بشــأن اقتســام عائــدات اجلرميــة أو املمتلكــات   

  )١٥(النموذجية ذات الصلة باملوضوع. املصادرة، وسائر الصكوك
لة اجلنائية يف دورهتـا الثالثـة والعشـرين واجمللـس     وبناًء على توصية جلنة منع اجلرمية والعدا  -٢٧

 الـذي  ٦٩/١٩٣، اعتمدت اجلمعية العامة القـرار  ٢٠١٤/١٧االقتصادي واالجتماعي يف قراره 
ــدات          ــيح املعاه ــال حتــديث أو تنق ــا بشــأن أعم ــديل بآرائه ــدول األعضــاء إىل أن ت ــه ال دعــت في

ئيـة، أثنـاء النظـر يف البنـد املناسـب مـن بنـود        النموذجية املتعلقـة بالتعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنا    
، أوصـت اجلمعيـة بـأن تأخـذ جلنـة منـع       جدول أعمال املؤمتر الثالث عشر. ويف ذلك القرار أيضاً

                                                         
 .٥٢/٨٨، ومرفق قرارها ٤٥/١١٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )١١(

 .٥٣/١١٢، واملرفق األول لقرارها ٤٥/١١٧ار اجلمعية العامة مرفق قر  )١٢(

 .٢٠٠٥/١٤مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٣(

)؛ ٤٥/١١٨انظر املعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية (مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٤(
مؤمتر األمم لتوصيات املتعلقة مبعاملة السجناء األجانب (واالتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء األجانب وا
: ١٩٨٥أيلول/سبتمرب  ٦ ‐ سآب/أغسط ٢٦املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو، 

، ١-)، الفصل األول، الباب دالA.86.IV.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع إعداد األمانة  من تقرير
 لثاين على التوايل).املرفقان األول وا

 الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة. ٧/٤مرفق القرار   )١٥(
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مـة مـن الـدول    اجلرمية والعدالة اجلنائية يف االعتبار، يف دورهتا الرابعة والعشـرين، املـدخالت املقدَّ  
اض للمعاهـدات النموذجيـة اخلاصـة بالتعـاون الـدويل يف      األعضاء وأن تنظر يف بدء عملية اسـتعر 

  املسائل اجلنائية.
    

املنظور اإلقليمي: التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية يف إطار االتفاقات   - ثالثاً  
    والترتيبات اإلقليمية

إىل  بــدأ إبــرام االتفاقــات والترتيبــات اإلقليميــة، ال ســيما فيمــا بــني الــدول الــيت تنتمــي   -٢٨
ــرن        ن ــاين مــن الق ــة، خــالل النصــف الث ــد القانوني ــيت تشــترك يف نفــس التقالي ــة أو ال فــس املنطق

العشرين. ومن منظور قانوين، ميكن أن تشمل ترتيبات التعاون اإلقليمي معاهـدات بـني بلـدان    
أو أن تعتمد على مذكرات أو إعالنات سياسية أو على مستوى العمل. ومـن منظـور التعـاون    

بشـأن   ن أحكامـاً كثري من املعاهدات اإلقليمية على أنشطة جنائية معينة وتتضمَّالدويل، يركز ال
صـة بشـأن   خمصَّ ل معاهـدات أخـرى صـكوكاً   أشكال التعـاون الـدويل املختلفـة، يف حـني تشـكِّ     

  طرائق التعاون الدويل املختلفة.
ارسـات بـني   دور تارخيي يف مواءمة العالقات واملم )١٦(وكان لالتفاقات اإلقليمية األوىل  -٢٩

يات اجلرميـة  للتكيف مـع حتـدِّ   الدول يف جمال تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة. وسعياًً
إىل مبـدأ االعتـراف املتبـادل، لتجـاوز      املتزايدة التعقيد، تستند املبادرات اإلقليمية األحدث عهـداً 

ل املثـال، تعـود ممارسـة تنفيـذ أوامـر      ترتيبات املساعدة املتبادلة. ففي االحتـاد األورويب، علـى سـبي   
، عندما اعُتمـد القـرار اإلطـاري ذو الصـلة.     ٢٠٠٢إلقاء القبض ألغراض تسليم اهلاربني إىل عام 

ــاً   دة للــرفض، علــى بوجــود أســباب حمــدَّ  كمــا اتفقــت الــدول أعضــاء يف االحتــاد األورويب، رهن
إجــراءات رمسيــة  ون التقيــد بــأيِّاالعتــراف باألدلــة وأوامــر إلقــاء القــبض األوروبيــة وتنفيــذها د  

أخرى. وباملثل، تقضي معاهدة اجلماعة الكاريبيـة بشـأن أوامـر إلقـاء القـبض بـأن تـدرج الـدول         
ــى         ــبض عل ــاء الق ــى إلق ــنص عل ــا ي ــوطين حكم ــا ال ــراف يف قانوهن ــوب أو  أيِّ األط شــخص مطل

  احتجازه مبوجب أمر إلقاء قبض ضمن اجلماعة الكاريبية تصدره دولة طرف أخرى.
ومتثل االتفاقات الثنائيـة واإلقليميـة بشـأن تسـليم املطلـوبني أو تبـادل املسـاعدة القانونيـة           -٣٠

ا لكثري من البلدان اليت تسعي إىل املشاركة يف التعاون القضـائي الـدويل، علـى    ا مهمقانوني أساساً

                                                         
على سبيل املثال، االتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني، واالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف   )١٦(

اجملرمني، واتفاقية البلدان األمريكية بشأن التماسات املسائل اجلنائية، واتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم 
 التفويض القضائي.
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لعالقــات التعاهديــة. ل داًموحَّــ هــذا االجتــاه قــد ال ميثــل، مــن منظــور عــاملي، نظامــاً الــرغم مــن أنَّ
داعمة للتقارب، علـى النحـو    وبالنظر إىل وظيفة االتفاقات العاملية املتعلقة باجلرمية باعتبارها أطراً

مجــع معلومــات إحصــائية علــى حنــو منــهجي ومنــتظم عــن األســس القانونيــة    املبــّين أعــاله، فــإنَّ
اسـتخدام شـبكات املعاهـدات    املختلفة للتعاون الدويل قد يساعد الدول األعضاء يف فهـم كيفيـة   

  القائمة يف املمارسة العملية، ومن مث فهم أكثر الطرائق فعالية يف تعزيز التعاون الدويل.
    

    ُهج العملية للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةالنُّ  - رابعاً  
نـد  على أمهية االعتماد على ُنُهج مرنـة وعمليـة ع   وتكراراً دت الدول األعضاء مراراًشدَّ  - ٣١

ــاً   ــة، وفق ــاون يف املســائل اجلنائي ــة.   التع ــة باجلرمي ــة املتعلق ــات العاملي ويف هــذا الصــدد،   )١٧(لالتفاقي
واصلت االجتماعات احلكومية الدولية إلقاء الضوء على االعتبارات العملية، مثل تبسيط شروط 

  ختصة.التسليم وتبادل املساعدة القانونية وإنشاء وتعزيز شبكات االتصال بني السلطات امل
ابتكاريـة تتـيح    ويف بعض احلاالت، أدرجت االتفاقات العاملية املتعلقة باجلرمية أحكامـاً   -٣٢

  تعاون غري الرمسي، ومنها ما يلي:من الفرص لتحسني الفهم وال للممارسني مزيداً
باسم "اإلحالة التلقائيـة   إرسال املعلومات دون طلب مسبق، وهو ما يعرف أيضاً  (أ)  

مـن   ٥و ٤وميكن أن يشمل املعلومات العلنية أو غـري العلنيـة علـى السـواء (الفقرتـان      للمعلومات"، 
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٦ من املادة ٥و ٤من اتفاقية اجلرمية املنظمة والفقرتان  ١٨املادة 

مـن   ٢٤معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة على وجـه السـرعة (الفقـرة      (ب)  
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٦ من املادة ٢٤اتفاقية اجلرمية املنظمة، والفقرة  من ١٨املادة 

مـن   ١٨استعمال أسلوب التداول بالفيديو يف جلسات استماع الشهود (الفقـرة    (ج)  
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٦من املادة  ١٨من اتفاقية اجلرمية املنظمة، والفقرة  ١٨املادة 

(ج)  ١ألغراض مصادرة املمتلكات دون إدانـة جنائيـة (الفقـرة     خيار التعاون  (د)  
  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٥٤ة من املاد

                                                         
، A/CONF.222/RPM.1/1انظر التقارير التالية لالجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عشر:   )١٧(

؛ ٣٧، الفقرة A/CONF.222/RPM.3/1؛ و١٨، الفقرة A/CONF.222/RPM.2/1؛ و١٨ الفقرة
 .٢٥، الفقرة A/CONF.222/RPM.4/1و
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إىل السـلوك الـذي    اشتراط تفسري الدول األطراف الزدواجية التجرمي اسـتناداً   ) (ه  
 مـن اتفاقيـة   ٤٣ة مـن املـاد   ٢تقوم عليه اجلرميـة ولـيس علـى الصـياغة الدقيقـة للقـانون (الفقـرة        

  مكافحة الفساد)؛
وإمكانيــة توســيع نطــاق التعــاون ليشــمل اإلجــراءات اخلاصــة باملســائل املدنيــة   (و)  

  )١٨(من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٣من املادة  ١واإلدارية ذات الصلة بالفساد (الفقرة 
لإلجـراءات احملـددة يف    خيار تنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة "وفقـاً        (ز)  

ــة املتلقِّ      ــداخلي يف الدول ــانوين ال ــع الق ــارض م ــا مل تتع ــب" م ــرة   الطل ــب (الفق ــة للطل ــن  ١٧ي م
  من اتفاقية مكافحة الفساد). ٤٦من املادة  ١٧من اتفاقية اجلرمية املنظمة، والفقرة  ١٨  املادة
 ريعات الوطنيـة أحكامــاً ن الترتيبـات الثنائيــة واإلقليميـة والتشـ   وباملثـل، ميكـن أن تتضـمَّ     -٣٣

ــة طرائــق التعــاون       ــة. ومــن أمثل ــة يف املســائل اجلنائي ــة عــن أشــكال التعــاون التقليدي ــر عملي أكث
األسرع اليت ترد يف الصكوك اإلقليمية املتعددة األطراف ترتيبات أوامر إلقـاء القـبض اإلقليميـة    

ى يف لتسـليم املطلـوبني املتـوخَّ   ط يف أوروبا واجلماعة الكاريبية وبلدان الشمال، واإلجراء املبسَّـ 
  بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن التسليم.

ُهج املستحدثة اليت هتدف إىل تـذليل العراقيـل التقليديـة الـيت حتـول      وميكن أن تشمل النُّ  -٣٤
طبيـق  دون تنفيذ طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم املطلـوبني مـا يلـي: (أ) ختفيـف الت        
تـة إىل  الصارم ملبدأ عدم تسليم املواطنني، مـن خـالل بـدائل منـها تسـليم املـواطنني بصـورة مؤقَّ       

ــة      ــة املتلقي ــة بغــرض حماكمتــهم فقــط وبشــرط إعــادهتم لقضــاء عقوبتــهم يف الدول ــة الطالب الدول
 للطلب؛ و(ب) تقدمي املسـاعدة القانونيـة يف حالـة انتفـاء ازدواجيـة التجـرمي، عنـدما ال تنطـوي        

نــوع مــن املســاعدة القانونيــة،  أيِّ هــذه املســاعدة علــى تــدابري قســرية؛ و(ج) الســماح بتقــدمي  
  تتعارض مع القانون احمللي للدولة املتلقية للطلب. شريطة أالَّ

وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، تزايد قبول استعمال أسـلوب التـداول بالفيـديو يف      -٣٥
ــة،   ــد اإلجــراءات اجلنائي ــة مســتعملة علــى نطــاق واســع يف   ذا األســلوب هــأضــحى وق اآلن تقني

ل تقنيــة التــداول بالفيــديو أداة مفيــدة للتعــاون،  وميكــن أن تشــكِّ )١٩(الســياقني الــوطين والــدويل. 

                                                         
الع على مزيد من املعلومات واإلجراءات املُوصى هبا بشأن هذه املسألة، انظر الوثيقة لالطِّ  )١٨(

CAC/COSP/EG.1/2014/3 ٤٩و ٤٨و ٣٣- ٢٤، الفقرات. 
ب انظر تقرير األمانة عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بشأن العقبات التقنية والقانونية أمام استخدام أسلو  )١٩(

 .١١)، الفقرة CTOC/COP/2010/CRP.8التداول بالفيديو (
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لقائمـة بـالتحقيق   تسمح باحلضور املرئي للشـخص املعـين يف اإلقلـيم الـذي تتمتـع فيـه الدولـة ا        إذ
  )٢٠(قضائية.  بوالية
دت الـدول األعضـاء   طبيق أحكام االتفاقية علـى تبـادل املعلومـات، شـدَّ    وفيما يتعلق بت  -٣٦

العملية مثل التفاوض على مذكرات تفـاهم، واسـتحداث نظـم وطنيـة ذات قنـوات       النُُّهجعلى 
اتصال مأمونة، وأمهية وضع املعلومات املتاحة على اإلنترنت يف متنـاول املـدعني العـامني لكـي     

  )٢١(يف جمال التعاون الدويل. ل بلديعرفوا الصكوك اليت أبرمها ك
ُهج غري الرمسيـة تسـاعد الـدول يف احلصـول علـى التعـاون يف مواعيـد        ويف حني أنَّ هذه النُّ  - ٣٧

أنسب، ال تزال العوائق العملية والقانونية قائمة، نتيجـة لالختالفـات بـني األطـر القانونيـة الداخليـة       
دت الدول األعضاء علـى عـدد مـن اخلطـوات الـيت      دَّواهلياكل املؤسسية واملتطلبات اللغوية. وقد ش

ميكن اختاذها لتعزيز فعالية التعـاون الـدويل، ومنـها إجـراء املشـاورات قبـل تقـدمي الطلبـات الرمسيـة،          
واستعمال تقنية التداول بالفيـديو، وحتديـد دور قـوي للسـلطات املركزيـة، والتواصـل املباشـر فيمـا         

نيـــة يف إرســـال الطلبـــات، وتـــوفري معلومـــات عـــن القـــوانني بينـــها، واســـتخدام الوســـائط اإللكترو
  )٢٢(ع سياسات بشأن الطلبات الدنيا.واملتطلبات الوطنية، وإشراك موظفي االتصال، ووض

    
ن الوطين واإلقليمي املشاركون أصحاب املصلحة على الصعيدي  - خامساً  

      التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  يف
    ركزية واملختصةالسلطات الوطنية امل  - ألف  

ن الـدول األطـراف   من اتفاقية اجلرمية املنظمة بـأن تعـيِّ   ١٨من املادة  ١٣تقضي الفقرة   -٣٨
ي طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتنفيـذها أو      سلطة مركزية تتوىل مسؤولية وصالحية تلقِّ

مــن  ٧مــن املــادة  ٨إحالتــها إىل الســلطات املختصــة لتنفيــذها. ويــرد التــزام مشــابه يف الفقــرة   
ات العقليــة لســنة ؤثِّرات واملــخــدِّراتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف امل  

مــن اتفاقيــة مكافحـة الفســاد. وُيلـزم بروتوكــول مكافحــة    ٤٦مــن املـادة   ١٣والفقـرة   ١٩٨٨
تحـدة ملكافحـة   ل التفاقيـة األمـم امل  مِّـ ريـق الـرب أو البحـر أو اجلـو، املك    هتريب املهـاجرين عـن ط  

ي الطلبـات  ن سلطة أو سـلطات تتـوىل تلقِّـ   اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الدول األطراف بأن تعيِّ

                                                         
 ).CTOC/COP/2010/CRP.2رة األمانة عن العقبات التقنية والقانونية أمام استخدام التداول بالفيديو (انظر مذكِّ  )٢٠(

 .٦، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4وثيقة ال  )٢١(

 .٣٣الث، الباب ألف، الفقرة ، الفصل الثE/2014/30-E/CN.15/2014/20الوثيقة   )٢٢(
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مـن ذلـك الربوتوكـول). ويـتعني كـذلك       ٨مـن املـادة    ٦املتعلقة بالسفن والـرد عليهـا (الفقـرة    
ــا ومكوِّ      ــة وأجزائه ــدول األطــراف يف بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري ــى ال ــا عل ناهت

والذخرية واالجتار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة           
د هيئـة وطنيـة أو جهـة اتصـال واحـدة لتعمـل كحلقـة وصـل ُتعـىن          املنظمة عرب الوطنية، أن حتدِّ

  من ذلك الربوتوكول). ١٣من املادة  ٢باملسائل املتعلقة بالربوتوكول (الفقرة 
ــا برِحــت الــدول          وم  -٣٩ ــز النفــاذ، م ــة حي ــة باجلرمي ــات العامليــة املتعلق ــذ دخــول االتفاقي ن

ــدويل يف املســائل       األطــراف تؤكِّــ  ــاون ال ــة واملختصــة يف تيســري التع ــة الســلطات املركزي د أمهي
ز، اجلنائية. ويف هذا الصدد، ُدعيت الدول األعضاء، يف إعالن سلفادور، إىل أن تنشـي أو تعـزِّ  

سلطات مركزية تتمتـع بكامـل الصـالحيات وتـزّود بكـل مـا يلـزم للنظـر يف         حسب االقتضاء، 
  طلبات التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

بالغ األمهيـة،   ل القدرة على تقدمي طلبات التعاون الدويل وسرعة الرد عليها عامالًومتثِّ  -٤٠
لـذا ُيشـكل تعـيني سـلطة     يف ضوء الطبيعة اخلطرية للجرائم وطابعهـا العـابر للحـدود الوطنيـة. و    
بوضـوح وأن تتواصـل    نـها مركزية و/أو خمتصة أخرى ميكـن للـدول األطـراف األخـرى أن تتبيَّ    

ا لتنفيــذ حموريــ معهــا ألغــراض تبــادل املســاعدة القانونيــة و/أو ســائر أشــكال التعــاون، عنصــراً  
  األحكام ذات الصلة من اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد.

نــة ألغــراض املســاعدة القانونيــة املتبادلــة هــي وزارات  وأشــيُع الســلطات املركزيــة املعيَّ  -٤١
ن ويف حالــة البلــدان الــيت تعــيِّ )٢٣(عي العــام ووزارات الشــؤون اخلارجيــة.العــدل ومكاتــب املــدَّ

  من تلك املؤسسات الثالث. ما تضم هذه السلطة مزجياً أكثر من سلطة واحدة، غالباً
جولة االستعراض األوىل آللية اسـتعراض التنفيـذ، أُويل اهتمـام خـاص هليكـل      ويف سياق   - ٤٢

السلطات املركزية و/أو املختصة ودورهـا كمؤسسـات رئيسـية معنيـة بتنفيـذ الفصـل الرابـع مـن         
ا إداري ال. ومتنح بعض الدول األطراف سلطتها املركزية دوراًاتفاقية مكافحة الفساد على حنو فعَّ

قتصــر مســؤولية هــذه الســلطة علــى اســتقبال وإرســال طلبــات تبــادل املســاعدة  ، حبيــث تخالصــاً
القانونية، يف حني ميكن أن تكون مسؤولة، يف دول أطراف أخرى، عن تنفيذ الطلبات أو القيام 
بالتنسيق الفين أو متابعة الطلب فيما بني املؤسسات الوطنية. ولتلـك األدوار املختلفـة تـأثري علـى     

ركزية مع نظرياهتا األجنبية وعلى مشاركتها يف شبكات التعاون اإلقليمية أو تواصل السلطات امل
  )٢٤(املساعدة القانونية املتبادلة. الدولية اليت ميكن أن تساعد يف تيسري عملية

                                                         
 .٤٣، الفقرة CAC/COSP/IRG/2014/8الوثيقة   )٢٣(

 .٤٠، الفقرة CAC/COSP/IRG/2013/11الوثيقة   )٢٤(
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وبغض النظر عن وظائف السلطات املركزية يف جمال املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، مـن       -٤٣
ج إىل املشــاركة، بــدرجات متفاوتــة، يف القيــام بــدور تنســيقي علــى  أهنــا ســتحتا د تقريبــاًاملؤكَّــ

لوجـود طائفـة واسـعة     الصعيدين احمللي والدويل على السواء. وهذا صحيح بوجـه خـاص نظـراً   
  من اجلهات الفاعلة احمللية اليت ميكن أن تشارك يف تنفيذ الطلبات وبدء إصدارها.

كزية املتمثلة يف إرسال الطلبـات وتلقيهـا،   وإىل جانب الوظائف األساسية للسلطات املر  -٤٤
علـى تيسـري عمليـة التعـاون الـدويل الـيت قـد تشـمل تزويـد دول أخـرى            يعمل الكـثري منـها أيضـاً   

مبعلومات عن القوانني واإلجراءات الوطنية املتعلقة بتبادل املسـاعدة القانونيـة قبـل تقـدمي الطلـب      
الوحيدة الـيت ميكـن أن    ية، بصفتها جهة االتصالطة املركزا. وعالوة على ذلك، ميكن للسلرمسي

ا يف مجـع وتـوفري املعلومـات اإلحصـائية     رئيسـي  ُتعىن بالطلبات الواردة والصـادرة، أن تـؤدي دوراً  
  وكذلك عن األساس القانوين املستخدم. )٢٥(عن نوع املساعدة املطلوبة،

الـة وتبادلـت خرباهتـا بشـأن     وناقشت الدول املواضيع املتعلقـة بإنشـاء سـلطات مركزيـة فعَّ      - ٤٥
ــدار الســاعة، ومتتُّ     ــى م ــها عل ــها جاهزيت ــا باالختصــاص ألغــراض املســاعدة   هــذه املواضــيع، ومن عه

القانونية املتبادلة يف إطار املعاهدات وممارسـات االتصـال املختلفـة. ويف إطـار الفريـق العامـل املعـين        
ميـة املنظمـة، شـّددت الـدول علـى أمهيـة تعزيـز        بالتعاون الدويل التابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلر

الدور التنسيقي املنوط بالسلطات املركزية على املستويني احمللي والدويل، بطرق منها إقامة صـالت  
الة بينها، وإنشاء آليات للتشاور مع السلطات املختصة املشـاركة يف تنفيـذ   وثيقة وقنوات اتصال فعَّ

  )٢٦(نوعية تلك الطلبات. الرقابة على الطلبات، وممارسة الطلبات، واستحداث نظم لتتبع حالة
ال علـى تـوافر   ما تتوقف قدرة السلطات املركزية على االضطالع بدور تنسيقي فعَّ وغالباً  - ٤٦

وتواصـل هيئـات األمـم املتحـدة      )٢٧(املوارد، من حيـث البنيـة التحتيـة واملـوظفني وفـرص التـدريب.      
ات واجلرميـة مبهـام منـها تـوفري املسـاعدة      خـدِّر املعـين بامل  ذات الصلة تكليـف مكتـب األمـم املتحـدة    

التقنية للدول األعضاء بغية تعزيز قدرات خرباء وموظفي السـلطات املركزيـة علـى معاجلـة طلبـات      

                                                         
فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الفساد، مثة توصية تتكرَّر باستمرار يف االستعراضات القُطرية اليت ُتجرى يف إطار   )٢٥(

، وهي أن تنشئ الدول األطراف نظم معلومات تقوم بصورة منهجية بتجميع آلية استعراض تنفيذ االتفاقية
وجه أو  ل سري عملها على أمتّبيانات إحصائية عن حاالت تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية وتكف

تنفيذ ُتواِصل بذل اجلهود لفعل ذلك، تيسرياً لرصد تلك احلاالت وبغية إجراء تقييم أجنع ملدى فعالية  أنْ
 ترتيبات التعاون الدولية.

 .١٢، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4قة الوثي  )٢٦(

 .٤١، الفقرة A/CONF.222/RPM.3/1، والوثيقة ٢٠، الفقرة A/CONF.222/RPM.1/1انظر الوثيقة   )٢٧(



 

V.15-00443 19 
 

A/CONF.222/7 

املساعدة القانونية املتبادلة على وجه السرعة، واستحداث أدوات لتيسري التعاون الدويل يف املسـائل  
  )٢٨(نوات االتصال وتبادل املعلومات.املركزية يف تعزيز ق اجلنائية، ودعم السلطات

    
    شبكات السلطات املختصة يف جمال التعاون اإلقليمي  - باء  

من بني أكثر الوسائل فعالية لتيسري التعاون الدويل االستعانةُ بآليات وشـبكات تنسـيق     -٤٧
تيبـات التعـاون اإلقليميـة    إقليمية ودولية. فعلى املستوى التنفيـذي العملـي، ميكـن أن تتضـمن تر    

ــة وإجــراءات       ــدويل، واإلبــالغ عــن املتطلبــات الوطني ــة بالتعــاون ال تعــيني جهــات اتصــال معني
ــرامج اتصــال مؤمَّ    ــوات اتصــال أو ب ــادل   التعــاون، وإنشــاء قن ــات ملعاجلــة القضــايا وتب ــة، وآلي ن

تيسـري التعـاون   ز هذه األنشطة على اخلربات فيما بني سلطات الدول املشاركة. وميكن أن تركِّ
القضائي الرمسي والتعاون غري الرمسي يف جمال إنفاذ القـانون وتبـادل املعلومـات االسـتخباراتية.     
وهذه األنشـطة ال تعتمـد بالضـرورة علـى أسـاس تعاهـدي بـل قـد تكـون موجـودة إىل جانـب            

  معاهدات التعاون اإلقليمية أو من غريها.
ون اإلقليميـة بـدور بـارز يف اعتمـاد ُنُهـج      وبوجه عام، ميكن أن تضطلع شـبكات التعـا    -٤٨

عــرب وطنيــة وإقليميــة إزاء التحقيقــات اجلنائيــة. وتعمــل هــذه الشــبكات اإلقليميــة علــى حتســني  
ــة فيمــا بــني املمارســني، وتفضــي إىل حتســن فهــم        ــة املتبادل االتصــاالت الشخصــية، وبــث الثق

  املتطلبات القانونية واإلجرائية والعملية ذات الصلة.
ات واجلرميــة خــدِّرلــى املســتوى اإلقليمــي، يواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملوع  -٤٩

دعم الدول األعضاء يف إنشاء شبكات من املدعني العامني والسلطات املركزية لتيسري التعـاون  
الدويل، مثل شبكة املدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظَّمة يف أمريكا الوسطى، وشـبكة غـرب   

  لعامني ملكافحة اجلرمية املنظمة.سلطات املركزية واملدعني اأفريقيا لل
ى مبــادرة "ربــط الشــبكات". وهتــدف هــذه علــى تشــجيع مــا يســمَّ ويعمــل املكتــب أيضــاً  - ٥٠

املبادرة إىل إقامة صالت تعاون أوثق بني خمتلف املنظمات اإلقليمية والدولية يف جمال إنفـاذ القـانون   
باراتية عن اجلـرائم فيمـا بـني األقـاليم ودعـم العمليـات املشـتركة أو        لكفالة تبادل املعلومات االستخ

املنّسقة املتعددة األطراف. كما يعمل على تيسري إقامة صالت وروابط بني شبكات إنفـاذ القـانون   
  واملدعني العامني واالستخبارات املالية، بغية استهداف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بكفاءة.

                                                         
 .١٠-٨، الفقرات ٦٩/١٩٣انظر، على سبيل املثال، قرار اجلمعية العامة   )٢٨(
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الـدول األعضـاء مبسـامهة الشـبكات اإلقليميـة يف فعاليـة التعـاون الـدويل،         مـن   واعترافاً  -٥١
فقــد اســتمرت يف تبــادل اآلراء وتركيــز االنتبــاه علــى جوانــب رئيســية مثــل احلاجــة إىل كفالــة   

ــبكات،   ــايل املناســـب لتلـــك الشـ ــدعم املـ ــة    )٢٩(الـ ــن خـــالل بيئـ ــة مـ ــبكة عامليـ ــتحداث شـ واسـ
  )٣١(شراكات فيما بني الدول األعضاء.ء وإنشاء شبكات دولية وإرسا )٣٠(افتراضية،

دة يف هـذا اجملـال إىل الفريـق    إىل الواليات املسـنَ  ويف جمال استرداد املوجودات، واستناداً  - ٥٢
العامل املعين باسترداد املوجودات التابع ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحـة الفسـاد، أنشـأ    

اجلرمية قاعدة بيانـات جلهـات االتصـال املعنيـة باسـترداد      ات وخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل
دولــة  ٥٥، أبلغــت ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٩نــها الــدول األطــراف. وحــىت املوجــودات الــيت تعيِّ

ــاً ــان موقِّ طرف ــيت عيَّ  ودولت ــة جبهــات االتصــال ال ــان األمان ــدليل   عت ــى ال ــها. وميكــن االطــالع عل نت
وجهات االتصال املعنيـة باسـترداد املوجـودات علـى املوقـع      نة اإللكتروين للسلطات املركزية املعيَّ

). وتشجَّع الدول األطراف على تعميم املعلومات املتعلقة www.unodc.orgاإللكتروين للمكتب (
  )٣٢(لى املؤسسات الوطنية ذات الصلة.نة عبالدليل اإللكتروين للسلطات املركزية املعيَّ

ات واجلرمية ومبادرة استرداد املوجـودات  خدِّركما دأب مكتب األمم املتحدة املعين بامل  - ٥٣
ــترداد         ــة املشــاركة يف اس ــز الشــبكات اإلقليمي ــاء و/أو تعزي ــم إنش ــى دع ــتار") عل املســروقة ("س

صة متثـل  جهة اتصال خمصَّ ١٩٦ذلك، تشارك  فضالً عنو )٣٣(املوجودات ومصادرة املمتلكات.
اليت أُنشئت يف إطار مبادرة "ستار" بالتعـاون مـع    املبادرة العاملية جلهات االتصاليف بلدان  ١٠٨

ه حنـو دعـم التعـاون    . وهـي منـرب موجَّـ   ٢٠٠٩املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنتربـول) يف عـام   
الدويل واملساعدة غري الرمسية بغرض كشف عائدات الفساد واجلـرائم االقتصـادية واقتفـاء أثرهـا     

  ميدها واستعادهتا يف هناية املطاف.وجت
    

                                                         
 .٧، الفقرة CTOC/COP/WG.3/2014/4وثيقة ال  )٢٩(
 (ص). ٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(
 .١٥املرجع نفسه، الفقرة   )٣١(
 .٦١، الفقرة CAC/COSP/WG.2/2014/3الوثيقة   )٣٢(
 .٦٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(
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      اإلجراءات األخرى الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  - سادساً  
  مجع ونشر املعلومات عن األطر املؤسسية الوطنية واملتطلبات القانونية   - ألف  

    للتعاون الدويل
ات واجلرميـة  خـدِّر مـم املتحـدة املعـين بامل   مكتب األ خالل السنوات القليلة املاضية، أعدَّ  -٥٤

أدوات للمساعدة التقنية بغية تيسري التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، ومنـها دليـل السـلطات     
الوطنية املختصة، وأداة حترير طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة، وأدلـة التعـاون الـدويل. ومنـذ      

رفة املعروفة باسـم بوابـة املـوارد اإللكترونيـة والقـوانني      عهد أقرب، ومع تصميم بوابة إدارة املع
ت حتميــة توســيع نطــاق مجــع املعلومــات ذات الصــلة املتعلقــة باجلرميــة (بوابــة "شــريلوك")، جتلَّــ

ونشـــرها. وهتـــدف بوابـــة املـــوارد اإللكترونيـــة والقـــوانني املتعلقـــة باجلرميـــة إىل توحيـــد قـــوائم 
فاقية مكافحة الفسـاد، واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، واتفاقيـة      السلطات الوطنية املختصة يف إطار ات

  ، بغية حتسني إمكانية استخدامها وكفاءهتا.١٩٨٨سنة 
م يف جمال مكافحة اإلرهاب، الذي أطلقـه مكتـب   برنامج التعلُّ وزيادة على ذلك، فإنَّ  -٥٥

 ا) وهو أداة متطورة تكنولوجيـ http://ctlp.unodc.orgات واجلرمية (خدِّراألمم املتحدة املعين بامل
لتعزيـز التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، يفـتح نافـذة علـى طائفـة واسـعة مـن املمارسـني يف             
أرجاء العامل (معظمهم من العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة وإنفـاذ القـانون، حيـث زاد عـدد         

) الـــذين يســـتعملون الربنـــامج بلـــداً ١٢٠مســـتعمل يف أكثـــر مـــن  ١ ٢٠٠املســـتعملني علـــى 
  ألغراض التواصل الشبكي وتبادل املعلومات واملمارسات الفضلى.

يعمــل  )٣٤(ات واجلرميــة يف هــذا اجملــال، خــدِّروإضــافة إىل الواليــات املنوطــة مبكتــب امل   -٥٦
ــب حاليــ  ــة. وي     املكت ــة إىل منصــة حديث ــع أدواتــه القائم ــوير مجي ــى تط ــا عل ــب علــى  ركِّ ز املكت

استحداث قواعد بيانات ومراكز وثائق ُتكّملها حمركات حبث تتيح جلميـع املسـتعملني سـهولة    
الوصول إىل جمموعة واسعة من املعلومات حول السوابق القضائية، والتشـريعات، واملعاهـدات   

ن تلـك  . وتتضـمَّ الثنائية واملتعددة األطراف، واملتطلبات القانونية واإلجرائية لكل بلـد، وغريهـا  
  األدوات أيضا وصالت إىل املواقع اإللكترونية الوطنية، حيثما توفرت.

مها ات واجلرمية التوصـيات ذات الصـلة الـيت تقـدِّ    خدِّروُتراعي عملية ترقية أدوات مكتب امل  - ٥٧
، الدول األعضاء، مثل إمكانية متكني املستعملني من حتميل املعلومات مباشرة علـى بوابـة "شـريلوك"   

                                                         
 .٦٩/١٩٣قرار اجلمعية العامة   )٣٤(
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وربط أدوات املكتب باألدوات واملبادرات ذات الصلة اليت تسـتحدثها املنظمـات احلكوميـة الدوليـة     
  على املستوى اإلقليمي، وإنشاء منتدى للخرباء داخل البوابة يسمح هلم بالتواصل عرب اإلنترنت.

    
    دراتاملساعدة التقنية وبناء الق  - باء  

ص بـني  ة الطريـق حنـو رفـع مسـتويات التخصـ     ة باجلرميـ ُتمّهد االتفاقيات العامليـة املتعلقـ    -٥٨
ي اخلاصة والتحقيقات املشتركة ومجـع األدلـة،   املمارسني، مبا يف ذلك استخدام أساليب التحرِّ

وذلك بإدراج أحكام بشأن توفري املساعدة التقنيـة والتـدريب وتبـادل املعلومـات يف جمـال منـع       
  هلا.ومكافحة أنواع األنشطة اجلنائية اليت تتناو

وميثل توفري املساعدة التشريعية للتصديق على االتفاقيات وتنفيذها وظيفة أساسـية مـن     -٥٩
ات واجلرميــة. وتشــمل هــذه املســاعدة تــدريب  خــدِّروظــائف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 

ــواردة يف       ــة ال ــات املختلف ــى اجلوانــب واملتطلب الســلطات املختصــة ذات الصــلة واملمارســني عل
ت، وحتليل الثغـرات، وإسـداء املشـورة بشـأن التشـريعات القائمـة، وتقـدمي الـدعم مـن          االتفاقيا

  أجل صوغ التشريعات أو تعديلها، مبا يف ذلك إسداء املشورة ألعضاء الربملان.
وقــد عمــد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة يف اآلونــة األخــرية، مــن خــالل    -٦٠

التقنية، إىل حتديـد اجملـاالت ذات األمهيـة اخلاصـة بالنسـبة لتطـوير       فريقه العامل املعين باملساعدة 
املساعدة التقنية، واليت تشمل ما يلي: (أ) املساعدة واملمارسات الفضـلى ومقارنـة التشـريعات    

مـة والشـهود عليهـا؛ و(ب) إنشـاء بـرامج      الوطنية يف جمال كشف ومحايـة ضـحايا اجلرميـة املنظَّ   
العامة، وأعضاء السلك القضائي، وأجهزة إنفـاذ القـانون، ألغـراض     لبناء قدرات أعضاء النيابة

منها تعزيز التعاون والتنسيق بني الوكاالت؛ و(ج) املساعدة يف مواءمة التشريعات الوطنية مـع  
املؤمتر توصيات يف ثالثة جماالت مواضيعية رئيسية، وهـي:   اتفاقية اجلرمية املنظمة. وباملثل، أعدَّ

جمموعـة إجراميـة منظمـة؛ و(ب) مسـؤولية األشـخاص االعتبـاريني؛       أيِّ كة يف (أ) جترمي املشار
  )٣٥(من اتفاقية اجلرمية املنظمة. ٣٢من املادة  ٥و(ج) مجع املعلومات مبوجب الفقرة 

ر النتائج املتعلقة بتنفيذ الفصل الرابـع مـن اتفاقيـة    ويف سياق آلية استعراض التنفيذ، توفِّ  -٦١
لـىب مـن   بشأن احتياجات املسـاعدة التقنيـة الـيت ينبغـي أن تُ     ا متيناًمعرفي مكافحة الفساد رصيداً

مـع   ، متشـياً أجل تعزيز قدرة الدول األطراف على حتسني االستفادة من آليات التعـاون الـدويل  
  )٣٦(مقتضيات االتفاقية.

                                                         
 ة املنظمة.الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمي ٧/٣انظر القرار   )٣٥(

 .CAC/COSP/IRG/2014/3لالطالع على معلومات تفصيلية بشأن احتياجات املساعدة التقنية تلك، انظر الوثيقة   )٣٦(
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 ومن املبـادرات املهمـة يف جمـال بنـاء القـدرات مـن أجـل تعزيـز فعاليـة التعـاون الـدويل             -٦٢
ألغـــراض املصـــادرة مشـــروٌع مدتـــه ســـنتان يتعلـــق بـــإدارة املوجـــودات احملجـــوزة واملصـــادرة   

ات واجلرميـة يف مطلـع   خـدِّر واستخدامها والتصرف فيها، أطلقه مكتب األمم املتحدة املعين بامل
، بالتعاون مع إقليم كاالبريا. وُعِقد اجتماع خرباء يف إقليم كاالبريا، بإيطاليـا، يف  ٢٠١٤عام 
بلدا ووكالة ومنظمـة ّممـن    ٣٥خبريا من  ٨٠، حضره ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤إىل  ٢ترة من الف

لــديهم جتربــة عمليــة وخــربة فنيــة يف جمــال إدارة املوجــودات اجملّمــدة واحملجــوزة واملصــادرة          
واستخدامها والتصرف فيها. ومبراعاة النتائج والتوصيات الصـادرة عـن اجتمـاع فريـق اخلـرباء      

ــة للممارســني هبــدف النــهوض      يَيجــر )٣٧(هــذا، إعــداد عــدد مــن األنشــطة واملنتجــات املعرفي
بالتعاون الدويل على كشف املوجودات اإلجرامية وحجزها ومصـادرهتا، ال سـيما موجـودات    
املنظمـــات اإلجراميـــة املرتبطـــة باملافيـــا؛ وإدارة املوجـــودات احملجـــوزة واملصـــادرة واســـتعماهلا  

؛ وإدارة املوجــودات املســتعادة ضــمن قضــايا اســترداد  والتصــرف فيهــا علــى الصــعيد الــداخلي 
املوجودات. ويستند املشـروع إىل األعمـال السـابقة الـيت أجراهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين          

  ات واجلرمية والدول األعضاء يف هذا اجملال، ال سيما يف إطار مبادرة "ستار".خدِّربامل
    

    النتائج والتوصيات  - سابعاً  
أن ينظـر   ر األمم املتحدة الثالث عشر املعين مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يـودُّ   مؤمت لعلَّ  -٦٣

  يف التوصيات التالية:
ــن الفــرص لتوســيع نطــاق         (أ)   ــد م ــدول األعضــاء استكشــاف املزي أن تواصــل ال

 األسس القانونية اليت ميكنها االرتكان إليها ألغراض التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة، مبـا يف   
ذلك إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف مـن شـأهنا أن حتقـق أغـراض         

واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة      ١٩٨٨األحكام ذات الصلة بالتعاون الدويل من اتفاقية سـنة  
  موضع التنفيذ العملي أو تعززها؛ تضعها مكافحة الفساد، أو أن

ضـاء قـدراهتا علـى مجـع املعلومـات اإلحصـائية علـى حنــو        ز الـدول األع أن تعـزِّ   (ب)  
منهجي ومنـتظم بشـأن األسـس القانونيـة املختلفـة للتعـاون الـدويل باعتبـار ذلـك وسـيلة لفهـم            
كيفيـة اسـتعمال شـبكات املعاهـدات القائمـة، ومـن مث اسـتخدام أجنـع الطرائـق لتعزيـز التعـاون            

  ة؛الدويل يف املمارسة العملي

                                                         
 .CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.1ترد يف الوثيقة   )٣٧(
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الـة  ظـم مرنـة وفعَّ  ول األعضاء جهودها الرامية إىل بناء وتعزيـز نُ أن تواصل الد  (ج)  
ــها اســتحداث أو اســتعراض التشــريعات أو        ــراض املصــادرة، بوســائل من ــدويل ألغ ــاون ال للتع
ــر والتجميــد            ــات اقتفــاء األث ــى معاجلــة طلب ــن املرونــة عل املمارســات احملليــة إلضــفاء مزيــد م

مـــر واألحكـــام األجنبيـــة، إىل جانـــب مصـــادرة واملصـــادرة، مبـــا يف ذلـــك طلبـــات إنفـــاذ األوا
  ن ذلك متسقا مع القانون الداخلي؛يكو املوجودات دون إدانة جنائية، حيثما

ن بعد سلطات مركزيـة مبوجـب األحكـام    أن تقوم الدول األعضاء اليت مل تعيِّ  (د)  
ألمــني العــام ااملختلفــة لالتفاقيــات العامليــة املتعلقــة باجلرميــة بتعــيني تلــك الســلطات، وأن تبلــغ    

  ؛بذلك، حسب االقتضاء
ــين بامل     ) (ه   ــم املتحــدة املع ــب األم ــذل مكت ــع   خــدِّرأن يب ــود جلم ــة اجله ات واجلرمي

معلومات من الدول األعضاء عن خمتلف النماذج املمكنة الـيت تتبعهـا السـلطات املركزيـة فيمـا      
ألعضـاء الراغبـة يف إنشـاء أو    يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة، بغية تبادل اخلربات مع الـدول ا 

تعزيز سلطة مركزية وحتسني فهم الكيفية اليت تـؤدي هبـا السـلطات املركزيـة لوظائفهـا وتسـّير       
  عملها على الصعيدين الوطين والدويل؛

ات خـدِّر أن تواصل الدول األعضاء، بدعم من مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل     (و)  
طات املركزيـة أو السـلطات القضـائية    لت إقليميـة للسـ  واجلرمية، وحسب االقتضاء، إنشـاء شـبكا  

ودعم تعزيز الشبكات القائمة، مبا فيها شبكة املدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمـة يف أمريكـا   
 الوسطى، وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة؛

الء بآرائهــا بشــأن حتــديث وتنقــيح املعاهــدات  أن تواصــل الــدول األعضــاء اإلد  (ز)  
النموذجية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية لتمكني جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      
من أخذ اآلراء الواردة يف االعتبار والنظر يف بدء عملية استعراض ملعاهدات منوذجية معينة، بغية 

  يف جمال التعاون الدويل، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي؛ آلخر املستجدات حتديثها وفقاً
أن تنظر الدول األعضاء يف اسـتخدام أشـكال جديـدة مـن التكنولوجيـا، مبـا يف         (ح)  

ذلك املنصات اإللكترونية، حسب االقتضاء، من أجل تعزيز قدراهتا على تبادل املعلومـات علـى   
  للحدود الوطنية والفساد واإلرهاب؛ حنو مأمون ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة

ــز نظــم معلومــات         (ط)   ــدول األعضــاء اجلهــود مــن أجــل تشــغيل أو تعزي ــذل ال أن تب
وقواعد بيانات لتجميع املعلومات اإلحصائية املتعلقة حباالت التعـاون الـدويل، هبـدف تيسـري رصـد      

واألسـاس القـانوين لتقـدمي     هذه احلاالت ومجع معلومات بشأن طبيعة املساعدة املطلوبة أو املقّدمـة، 
  ، والوقت الالزم لتنفيذ الطلبات؛للجرائم حمل الدراسة هذه املعلومات، وتصنيف الطلبات وفقاً
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أن تقوم الدول األعضاء بتعزيز كفاءة آليات التعاون يف جمـال إنفـاذ القـانون،      (ي)  
ل بــني ســلطاهتا الــة لتبــادل املعلومــات، وإنشــاء قنــوات اتصــا بوســائل منــها اســتحداث نظــم فعَّ

  ، إذا لزم األمر؛تيبات لتعزيز املساعدة التنفيذيةاملعنية، وإبرام تر
ات واجلرمية عمله، مبا يف ذلـك  خدِّرأن يواصل مكتب األمم املتحدة املعين بامل  (ك)  

من خالل بوابة املوارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة باجلرميـة، مـن أجـل مجـع ونشـر القـوانني          
ملبادئ التوجيهية واملواد ذات الصلة باملوضوع واليت من شـأهنا أن تسـاعد املمارسـني    الوطنية وا

  يف إعداد وتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛
أن تنظر الدول األعضـاء يف دعـم جهـود املسـاعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك تلـك           (ل)  

رمية، من أجل تعزيز املعارف والقـدرات  ات واجلخدِّراليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين بامل
ضمن السلطات املركزية وسائر املؤسسـات املعنيـة، واملسـاعدة يف تبسـيط التشـريعات املتعلقـة       

  اون الدويل يف املسائل اجلنائية؛بالتع
ات واجلرميــة تصــميم أدوات خـدِّر أن يواصـل مكتــب األمـم املتحــدة املعــين بامل    (م)  

سائل اجلنائية، مع التركيز على اسـتعمال التكنولوجيـات اجلديـدة    لتشجيع التعاون الدويل يف امل
جلمع ونشر املعلومات واسـتخدامها كوسـيلة للتغلـب علـى املشـكالت الـيت تعـوق التعـاون يف         
عــدد مــن اجملــاالت، ومنــها إفــادات الشــهود بواســطة تقنيــة التــداول بالفيــديو، حيثمــا انطبــق،    

  وتبادل األدلة الرقمية.
 


