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  من جدول األعمال ٤البند 
 التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد

        مة العابرة للحدود الوطنيةإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظا
 مشروع التقرير  

   
 (التفيا) أوسكالنِهسينتيا  املقرِّرة العامة:  

   
 إضافة  

   
إلقليمي، ملكافحة اجلرمية االتعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد   

 مة العابرة للحدود الوطنيةاملنظ
   

    لوقائعا  
نيســان/أبريل  ١٦نظــر املــؤمتر، يف جلســتيه العــامتني التاســعة والعاشــرة، املعقــودتني يف   -١

من جـدول األعمـال املعنـون "التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون علـى           ٤، يف البند ٢٠١٥
مــة العــابرة للحــدود الوطنيــة". وكــان معروضــاً علــى  حــة اجلرميــة املنظإلقليمــي، ملكافالصــعيد ا

  :الوثيقتان التاليتاناملؤمتر للنظر يف هذا البند من جدول األعمال 
ورقة عمل من إعداد األمانـة عـن التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك علـى الصـعيد           (أ)  

  )؛A/CONF.222/7مة عرب الوطنية (ليمي، على مكافحة اجلرمية املنظاإلق
يل املناقشة ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         دل  (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  
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رئـيس   ، الشـيخ عبـد اهللا بـن ناصـر بـن خليفـة آل ثـاين،       عامـة التاسـعة  وترأس اجللسة ال  -٢
 ااسـتهاللي  عرضـاً . وقـدَّم ممثـل لألمانـة    نائـب رئـيس املـؤمتر    ،ق معـريف (الكويـت)  دصاو ،املؤمتر

ــن جــ   ــد م ــذا البن ــة العمــل     هل ــدير مناقشــات حلق ــدَّم م ــال، وق ، بشــأن "االتِّجــار  ٢دول األعم
ــاُدل املســاعدة        ــاجرين: التجــارب الناجحــة يف جمــال التجــرمي ويف تب ــب امله باألشــخاص وهتري
القانونية ويف محاية الشهود وضحايا االتِّجار بصورة فعَّالـة والتحـدِّيات املاثلـة يف هـذا اجملـال"،      

. وأدىل بكلمـات ممثلـو أملانيـا واليابـان وتايلنـد      لقـة وقـائع احل لخَّصـاً  ملعرضـاً  إىل اجللسة العامـة  
 فرتويـال مجهوريـة  والنرويج وكندا وأستراليا واجلزائر والسودان والعراق وفييت نـام ورومانيـا و  

  وأذربيجان والصني وإندونيسيا وتونس ومصر. البوليفارية
يس املــؤمتر. وأدىل بكلمــات ممثلــو األرجنــتني وتــرأس اجللســة العامــة العاشــرة نائــب رئــ  -٣

مـــان وإســـبانيا وبـــريو والواليـــات املتحـــدة وكوبـــا وسويســـرا واهلنـــد واملغـــرب والكويـــت وُع
ــة وباكســتان وفرنســا و  ــران مجهوري ــدول    اإلســالميةإي ــون عــن جامعــة ال . وتكلَّــم أيضــاً املراقب

ــة  ــة، والشــبكة اإليبريي ــة -العربي ــة للمســاعدة القانوني ــدان   األمريكي ومــؤمتر وزراء العــدل يف البل
  األمريكية.-اإليبريية

    
    املناقشة العامة    

شدَّد متكلمون على أمهية اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة     -٤
يف توفري إطار قـانوين مـتني للتعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، ودعـوا مجيـع الـدول األعضـاء           

 تصبح بعُد أطرافاً يف هذه الصكوك إىل القيام بذلك. وأكَّد العديـد مـن املـتكلمني علـى     اليت مل
ــار           ــذا الصــدد، أش ــات. ويف ه ــذه االتفاقي ــذ ه ــة تنفي ــة إىل كفال ــود الرامي ــز اجله ضــرورة تعزي
متكلمون إىل التدابري التشريعية احملليـة يف بلـداهنم، وإىل اإلصـالحات القانونيـة واملؤسسـية الـيت       

إىل ضمان االمتثال ملعـايري التعـاون الـدويل املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـات األمـم املتحـدة          هتدف
املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويف هذا الصـدد، أُشـري يف مجلـة أمـور إىل سـن تشـريعات       
ــة بشــأن التعــاون الــدويل، وكــذلك إىل التشــريعات املتصــلة بأشــكال حمــدَّدة مــن أشــكال       حملي

ة، مثل االجتار باألشخاص والفساد واجلـرائم السـيربانية وغريهـا مـن اجلـرائم الـيت تسـتغل        اجلرمي
  التكنولوجيات احلديثة، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة واإلرهاب.

قة بشـأن التجـرمي مـن أجـل التغلُّـب علـى       سـ من املتكلمني اعتماد معايري متَّوحبَّذ عدد   -٥
الشــتراط ازدواجيــة التجــرمي يف ســياق التعــاون الــدويل.  املشــاكل الناشــئة عــن التطبيــق الصــارم

ــدما ال تنطــوي هــذه       ــة التجــرمي عن ــدهم لتقــدمي املســاعدة يف غيــاب ازدواجي ــوا عــن تأيي وأعرب
  املساعدة على تدابري قسرية.
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واقترح العديد من املتكلمني األخذ بنهج أكثر مرونـة يسـمح باسـتخدام طائفـة أوسـع        -٦
جـل التعـاون الـدويل، مثـل التشـريعات احملليـة ومبـدأ املعاملـة باملثـل          مـن األسـس القانونيـة مـن أ    

ــات اخلاصــة بكــل حالــة علــى حــدة. وأشــاروا، إضــافة إىل ذلــك، إىل إبــرام وتنفيــذ           والترتيب
معاهدات واتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية تغطـي خمتلـف طرائـق التعـاون الـدويل يف املسـائل       

ســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون علــى إنفــاذ القــوانني       وامل ملطلــوبنيااجلنائيــة مثــل تســليم   
  والتحقيقات املشتركة واسترداد املوجودات.

وأعرب العديـد مـن املـتكلمني عـن تأييـدهم إلطـار التعـاون الـدويل مبقتضـى اتفاقيـات             -٧
اســتخدام هــذه  لتعزيــز األمــم املتحــدة املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وعــن تفضــيلهم   

فاقيات كأساس قانوين هلذا التعاون، ألغـراض مـن بينـها مكافحـة أشـكال اجلرميـة اجلديـدة        االت
الربيِّـة. وأشـار أحـد    أو األحيـاء  واالجتار باملمتلكات الثقافية واملستجدَّة، مثل اجلرائم السيربانية 

ة قـد اسـُتخِدمت يف   املتكلمني إىل أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـ    
حالة كأساس قانوين لتسليم املطلـوبني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة. وأشـار       ٢٥٠بلده يف زهاء 

أحد املتكلمني إىل اإلمكانات الكبرية اليت ينطوي عليها النطـاق الواسـع لتطبيـق هـذه االتفاقيـة      
ــالنظر إىل تعريــف "اجلرميــة اخلطــري     ــادة يف معاجلــة طائفــة أوســع مــن اجلــرائم، ب ــوارد يف امل ة" ال

(ب) منها. وحثَّ أحد املتكلمني على توخي احلذر إزاء استخدام االتفاقية مـن أجـل تعزيـز     ٢
  التعاون الدويل على مكافحة األشكال اجلديدة واملستجدَّة من اجلرمية.

أو ثنائيـة و/ ترتيبـات  اتفاقـات أو  علـى نطـاق واسـع بأمهيـة إبـرام       رَّوعالوة على ذلك، أُقـ   - ٨
إقليميــة مــن أجــل التنفيــذ العملــي لألحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة     

  واتفاقية مكافحة الفساد. وأشار أحد املتكلمني إىل ضرورة توخي احلذر يف هذا الصدد.
يـذ  وعلى صعيد التنفيذ، أشار العديد من املتكلمني إىل الدور احملوري آلليـة اسـتعراض تنف    - ٩

مجلـة  اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، حيـث ُينظـر يف سـياق الـدورة األوىل هلـذه اآلليـة يف          
أمور منها تنفيذ الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة، املتعلـق بالتعـاون الـدويل. وأشـار عـدَّة مـتكلمني إىل           

مـن املـتكلمني علـى أمهيـة      آليات الرصد اإلقليمية األخرى لصكوك مكافحة الفساد. وأكَّد العديد
وضـــع آليـــة الســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة    
والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا. وشــدَّد أحــد املــتكلمني علــى أمهيــة الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون     

دة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب    نشئ يف إطار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحالدويل، الذي أُ
  الوطنية، وأشار إىل احلاجة إىل مواصلة النظر يف تواتر اجتماعات هذا الفريق العامل.
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عن التحديات اليت ُتصاَدف يف املمارسة العمليـة وتعيـق    وقدَّم عدة متكلمني معلومات  -١٠
تنفيذ طلبات التعاون الدويل يف الوقـت املناسـب، ومـن ذلـك االفتقـار إىل التنسـيق الفعـال بـني         
السلطات املختصة، واللوائح التنظيمية املتعلقـة بالسـرية املصـرفية، وحمدوديـة قـدرات املـوظفني       

وانعــدام أو حمدوديــة خــربة املمارســني يف االســتفادة مــن  القضــائيني، وســلطات إنفــاذ القــانون،
آليات التعاون الدويل القائمـة، واالختالفـات القائمـة بـني الـنظم القانونيـة، واحلـواجز اللغويـة،         

  واالفتقار إىل املوارد املالية والبشرية.
ىل اتبـاع  ويف سياق املقترحات املقدَّمة للتغلب على هذه التحديات، أُشري إىل احلاجـة إ   -١١

علـى طلبـات التعـاون الـدويل. وذكـر العديـد مـن         الـرد كفـاءة   يادةزُنُهج مرنة وعملية لضمان 
املتكلمني أنَّ الرد السريع على طلبات التعاون الدويل ميكن أن ُييسَّر مـن خـالل ممارسـات مـن     

سـاعدة القانونيـة املتبادلـة،    قبيل املبـادرة إىل إرسـال املعلومـات قبـل تقـدمي الطلبـات الرمسيـة للم       
واستخدام قنوات اتصال مباشرة ليس فقط ألغراض التعاون بني أجهزة الشرطة، بـل وكـذلك   
ــة. وأشــار أحــد      ألغــراض التعــاون فيمــا بــني املــدعني العــامني واملمارســني والســلطات املركزي

و رفـض طلبـات   املتكلمني إىل ضرورة حتديد أولوية الطلبـات، والقيـام عنـد االقتضـاء بتأجيـل أ     
تتعلق بأمور متدنية األمهية أو متعلقة جبرائم أقل خطورة. فهذه األساليب ميكـن أن ختفِّـف مـن    
ــأنَّ          ــى نطــاق واســع ب ــلِّم عل ــة. وُس ــة املتبادل عــبء حجــم القضــايا يف جمــال املســاعدة القانوني

ــد    ــد لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت يزي ــدوره اســتخدام اجملــرمني املتزاي مــن ضــرورة   ب
  تعجيل يف تلبية طلبات التعاون الدويل، بطرائق منها التداول الفيديوي.ال

وحدَّد بعض املتكلمني استرداد املوجودات باعتباره أحد أهم جمـاالت التعـاون الـدويل      -١٢
وأكثرها تطلُّبـاً. وُشـدِّد علـى ضـرورة جتـاوز العقبـات القانونيـة والعمليـة وغريهـا مـن العقبـات            

الروح التعاونيـة. وأكَّـد أحـد    التحلـي بـ  الثقـة املتبادلـة و   ناءبات من خالل أمام استرداد املوجود
املتكلمني على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية وحقـوق اإلنسـان   

  األساسية يف إجراءات التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف قضايا استرداد املوجودات.
يـة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل البلـدان الناميـة مـن أجـل         وشدَّد عدَّة مـتكلمني علـى أمه    -١٣

دعم وتعزيز أطرها القانونية الوطنية بشأن التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة، وتعزيـز قـدرات     
املمارسني واملدعني العامني والقضاة واملسؤولني عن إنفاذ القـانون فيهـا علـى التصـدي بفعاليـة      

العــابر للحــدود للجرميــة، وال ســيما تنــامي الصــالت الــيت قــد   للتحــديات الــيت يفرضــها الطــابع
  توجد بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.
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وأعرب عدد من املتكلمني عـن دعمهـم لعمـل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف          -١٤
تــدريب  تزويــد الــدول األعضــاء باملســاعدة التقنيــة، مبــا يف ذلــك املســاعدة التشــريعية، وبــرامج 

تنفيـذ أحكـام التعـاون الـدويل مـن اتفاقيـات األمـم        وبناء قدرات السلطات املركزية، من أجـل  
. وأشـاروا يف هـذا السـياق حتديـداً إىل     تنفيـذاً فعـاالً   املتحدة املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

جتميــع املعــارف وتبــادل  األدوات الــيت اســتحدثها املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة لتيســري   
املعلومات عن التشريعات الوطنية والسوابق القضـائية ذات الصـلة بالتعـاون الـدويل يف املسـائل      

تعلقـة  اجلنائية، مثـل دليـل السـلطات الوطنيـة املختصـة، وبوابـة املـوارد اإللكترونيـة والقـوانني امل         
يـة املتبادلـة، واألدلـة التشـريعية.     وأداة كتابـة طلبـات املسـاعدة القانون   باجلرمية (بوابة شـريلوك)،  

ة متكلمني علـى ضـرورة املثـابرة علـى حتـديث املعلومـات الـواردة يف هـذه األدوات،         وأكَّد عدَّ
  ودعوا الدول األعضاء إىل دعم املكتب يف هذا املسعى.

وسلَّط املتكلمون الضوء على أمهية إنشاء قدرة مؤسسـية وتنفيذيـة للسـلطات الوطنيـة       -١٥
ريها من السلطات املختصة بالتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة و/أو تعزيـز القـائم      املركزية وغ

منها. وشدَّد العديد من املتكلمني يف هـذا الصـدد علـى القيمـة املضـافة لآلليـات املشـتركة بـني         
الوكاالت القائمة على الصعيد احمللي واملكلَّفة بالعمل والتنسيق مـع السـلطات املركزيـة هبـدف     

  ردود يف الوقت املناسب إىل السلطات األجنبية النظرية. تقدمي
ــة للمســاعدة يف تنســيق        -١٦ ــة الشــبكات اإلقليمي ــتكلمني علــى أمهي ــد مــن امل وشــدَّد العدي

وتنفيـذ الطلبـات ذات الصـلة، والتغلُّـب علـى الصـعوبات الـيت يطرحهـا تنـوع املعـايري القانونيـة            
ــة، بوصــفه    ــات عــرب الوطني ــاءة     املســتخدمة يف التحقيق ــادة الكف ــن وســائل زي ــة م ا وســيلة فعال

ــة، وإىل      ــة يف عمليــات التعــاون الــدويل. وأُشــري إىل عــدد مــن تلــك الشــبكات اإلقليمي والفعالي
آليات أو نظم للتنسيق، ومنها وحدة التعاون القضائي التابعـة لالحتـاد األورويب (يوروجسـت)    

ألشـخاص واالجتـار هبـم ومـا يتصـل      والشبكة القضائية األوروبية ومباحثات بايل بشأن هتريب ا
-بذلك من جرائم عرب وطنية. وباإلضافة إىل ذلـك، أُطِلـع املـؤمتر علـى عمـل الشـبكة اإليبرييـة       

األمريكية. وُشـدِّد علـى   -األمريكية للمساعدة القانونية ومؤمتر وزراء العدل يف البلدان اإليبريية
ة ومع غريها مـن الشـبكات، مبـا يف    احلاجة إىل ضمان إقامة صالت بني هذه الشبكات اإلقليمي

ذلك من خالل تعزيز مـذكرات التفـاهم املربمـة بينـها والـدعم املؤسسـي الـذي يقدِّمـه املكتـب          
املعين باملخـدِّرات واجلرميـة. وأشـار بعـض املـتكلمني إىل أدوات مثـل املبـادئ التوجيهيـة بشـأن          

على الصعيد اإلقليمي. وشدَّد مـتكلم   املساعدة القانونية املتبادلة أو تسليم املطلوبني املستخدمة
آخر على عمل شبكةَ كامِدن املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات باعتبارهـا شـبكة      
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بالتنسـيق ألغـراض مصـادرة عائـدات اجلرميـة أو      موعة تعاونية معنيـة  جمتصاالت ولالغري رمسية 
  املمتلكات واسترداد املوجودات.

مني إىل تأثري اجلزاءات واإلجراءات االنفراديـة املتَّخـذة ضـد بلـده يف     وأشار أحد املتكل  -١٧
التعاون الدويل. واقترح أن ُيتناول تأثري هذه اجلزاءات يف التعـاون الـدويل باملزيـد مـن الدراسـة      

  وأن ُيعالَج على النحو املناسب يف إطار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
 


