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مة مقدِّ

الدولــي)1( فــي اجتماعاتــه توصيــات  بالتعــاون  املعنــي  العامــل  يعتمــد فريــق اخلبــراء احلكوميــني 
بشــأن املجــاالت امللحــة التــي تثيــر القلــق، ســاعيا إلــى توجيــه الــدول األعضــاء نحــو التنفيــذ الفعــال 
التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، وكذلــك إلــى توجيــه مكتــب األمم 
م  املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة )املكتــب( فــي دعــم اجلهــود املبذولــة فــي هــذا الصــدد. وتقــدَّ
التوصيــات بانتظــام إلــى مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر 

الوطنيــة إلقرارهــا. 

 إلجــراء املناقشــات واملفاوضــات املســتقبلية، أعــد املكتــب خالصــة وافيــة باللغــات الرســمية 
ً
وتيســيرا

الســت لــألمم املتحــدة تتضمــن جميــع التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل. ويكمــل اخلالصــة 
فهــرس مواضيعــي لتيســير التنقــل بــني صفحــات الوثيقــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تشــمل اخلالصــة الوافيــة والفهــرس املواضيعــي جميــع القــرارات واملقــررات 
الصــادرة عــن مؤمتــر األطــراف فيمــا يتعلــق مباشــرة بالتعــاون الدولــي. وتهــدف هــذه املعلومــات إلــى 

توفيــر مراجــع إضافيــة لتيســير املناقشــات فــي جميــع املحافــل ذات الصلــة.

 لالطــالع علــى املراجــع، تــرد توصيــات الفريــق العامــل فــي اجلــزء ألــف مــن اخلالصــة 
ً
وتســهيال

ــة فــي  الوافيــة، بينمــا تــرد قــرارات ومقــررات مؤمتــر األطــراف فــي اجلــزء بــاء وفــي األحيــاز املظلل
رقــم فقــرات الديباجــة مــن القــرارات بالترتيــب ويشــار إليهــا باملختصــر

ُ
 الفهــرس املواضيعــي. وت

 ف.د 10 لإلشارة إلى فقرة الديباجة العاشرة(.
ً
“ف. د” )مثال

وهنــاك حــاالت كثيــرة اعتمــد فيهــا مؤمتــر األطــراف فــي قراراتــه التوصيــات الصــادرة عــن الفريــق 
العامــل، ولذلــك لــم تستنســخ التوصيــات فــي جــزأي اخلالصــة. وفــي مثــل هــذه احلــاالت يتضمــن 

الفهــرس املواضيعــي إشــارة مرجعيــة إلــى قســم اخلالصــة الــذي اسُتنســخت فيــه التوصيــة. 

وفــي الفهــرس املواضيعــي، تصنــف بعــض التوصيــات ضمــن أكثــر مــن موضــوع واحــد لكــي تبــني التنــوع 
والتعقيــد الكاملــني جلميــع اجلوانــب التــي تطرقــت إليهــا النصوص.

القانونية  واملساعدة  املجرمني  بتسليم  املعني  العضوية  املفتوح  العامل  احلكوميني  اخلبراء  فريق  باسم   
ً
أيضا يعرف   )1(

املصادرة. ألغراض  الدولي  والتعاون  املتبادلة 



 اخلالصة الوافية 
 للتوصيات وللقرارات
واملقررات ذات الصلة

 يتضمن اجلزء ألف من اخلالصة التوصيات

 التي اعتمدها الفريق العامل املعني بالتعاون الدولي في اجتماعاته العشرة األولى،

 بينما يتضمن اجلزء باء القرارات واملقررات املتعلقة بالتعاون الدولي

 التي اعتمدها مؤمتر األطراف في االتفاقية في دوراته التسع األولى�

وينظم اجلزءان حسب الترتيب الزمني
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التعاون الدولي

ألف-  التوصيات التي اعتمدها ألف- التوصيات التي اعتمدها 
الفريق العامل في اجتماعاته العشرة األولى

- االجتماع األول، يومي 11 و12 تشرين األول/أكتوبر 2006
ً
أوال

ــن نتائــج  بيَّ
ُ
لــم تصــدر أي توصيــات عــن االجتمــاع األول للفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي. وت

مناقشــات الفريــق العامــل فــي اجتماعــه األول فــي املقــرر2/3 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر 
اجلــزء بــاء(.

- االجتماع الثاني، من 8 إلى 10 تشرين األول/أكتوبر 2008
ً
ثانيا

ــن نتائــج  بيَّ
ُ
لــم تصــدر أي توصيــات عــن االجتمــاع الثانــي للفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي. وت

مناقشــات الفريــق العامــل فــي اجتماعــه الثانــي فــي املقــرر2/4 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر 
اجلــزء بــاء(. 

- االجتماع الثالث، يومي 20 و21 تشرين األول/أكتوبر 2010
ً
ثالثا

وضع الفريق العامل التوصيات التالية:)2(

رّحبــت الــدول بزيــادة  اســتخدام اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  )أ( 
كأســاس قانونــي لتســليم املطلوبــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة واملصــادرة، مــع إبــداء مالحظــات 
بشــأن عــدم اســتفادة األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة حتــى اآلن اســتفادة كاملــة مــن إمكانــات االتفاقيــة؛

ينبغــي للــدول، عنــد االقتضــاء، قبــول اســتخدام االتفاقيــة كأســاس قانونــي لتســليم  )ب( 
املطلوبــني للعدالــة واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة وبــذل جهــود 

لتعريــف ســلطاتها باســتعماالت االتفاقيــة؛

للــدول ومكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة )املكتــب( تعزيــز  ينبغــي  )ج( 
وتيســير العمــل علــى إنشــاء شــبكات تعــاون إقليميــة بــني الســلطات املركزيــة وغيرهــا مــن الســلطات 

املختصــة فــي املناطــق التــي ال تتواجــد فيهــا مثــل تلــك الشــبكات؛

ينبغي للدول واملكتب التشجيع على توطيد السلطات املركزية؛ )د( 

ينبغــي للمكتــب مواصلــة العمــل مــع الشــبكات والبرامــج اإلقليميــة مــن أجــل وضــع أدوات  )ه( 
عمليــة لتيســير التعــاون الدولــي؛

ــرة علــى موقعــه عن شــبكات التعــاون الدولية 
ّ
ينبغــي للمكتــب زيــادة حجــم املعلومــات املتوف )و( 

 إلــى جهــات االتصــال فيهــا والوصــالت باملواقــع 
ً
بحيــث تتضّمــن معلومــات عــن جميــع الشــبكات إضافــة

.3 الفقرة   ،CTOC/COP/WG.3/2010/1  )2(

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

ــل  ــة فــي دلي ــة أعضــاء الشــبكات اإلقليمي ــات هوي ــا الشــبكات وإدراج بيان الشــبكية التــي حتتفــظ به
الســلطات الوطنيــة املختصــة؛

ينبغــي للمكتــب أن ينظــر فــي جتســيد أهميــة التعــاون الدولــي الفّعــال فــي جميــع البرامــج  )ز( 
اإلقليميــة التــي يضعهــا مــن خــالل وســائل منهــا توفيــر تدريــب منتظــم للســلطات املركزيــة وأعضــاء 

النيابــة العامــة وســلطات إنفــاذ القانــون علــى أحــكام االتفاقيــة املتعلقــة بالتعــاون الدولــي؛

ينبغــي للمكتــب مواصلــة توفيــر التدريــب واملشــورة، عنــد الطلــب، لدعــم الــدول فــي  )ح( 
اجلهــود التــي تبذلهــا لزيــادة فعاليــة اســتخدام أحــكام االتفاقيــة املتعلقــة بالتعــاون الدولــي، مبــا فــي 

ذلــك اســتخدام أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة التــي وضعهــا؛

ــه إلــى املمارســني بشــأن اللجــوء إلــى اإلدالء بالشــهادة  ينبغــي للمكتــب وضــع دليــل موجَّ )ط( 
ّدمــت أثنــاء اجتمــاع 

ُ
عــن طريــق التــداول باالتصــاالت املرئيــة علــى أن ُيراعــي النقــاط الرئيســية التــي ق

فريــق اخلبــراء الــذي عقــد فــي فيينــا يومــي 14 و15 تشــرين األول/أكتوبــر 2010 بشــأن العقبــات 
التقنيــة والقانونيــة أمــام اســتخدام التــداول باالتصــاالت املرئيــة، وأن يوّضــح املزايــا والتحديــات 

اخلاصــة بهــذه الطريقــة مــن التــداول؛

ينبغــي للــدول اســتخدام االتفــاق الثنائــي النموذجــي بشــأن اقتســام العائــدات اإلجراميــة  )ي( 
ــكات املصــادرة )قــرار املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 14/2005، املرفــق(؛ أو املمتل

ينبغــي للــدول بــذل كل مــا فــي وســعها إلقامــة اتصــاالت مباشــرة فيمــا بــني الســلطات  )ك( 
املركزيــة فــي مختلــف الــدول والتشــاور فيمــا بينهــا طــوال مرحلــة حتضيــر طلبــات التعــاون الدولــي 

ومرحلــة تنفيذهــا؛

ينبغــي للــدول إبــالغ األمــني العــام بشــأن مــا إذا كانــت ســتقبل اســتخدام االتفاقيــة  )ل( 
االتفاقيــة؛ مــن   16 املــادة  مــن  )أ(   5 للفقــرة   

ً
وفقــا املطلوبــني  تســليم  لعمليــات  قانونــي  كأســاس 

ــدول النظــر فــي وضــع إجــراءات مبّســطة لتســليم املطلوبــني وكذلــك تبســيط  ينبغــي لل )م( 
عمليــات التســليم فــي احلــاالت التــي يوافــق فيهــا الشــخص املالحــق علــى تســليمه؛

ينبغي للدول النظر في استخدام إجراءات التسليم املبّسطة على املستوى اإلقليمي. )ن( 

- االجتماع الرابع، 15 و16 و18 تشرين األول/أكتوبر 2012
ً
رابعا

وضع الفريق العامل االستنتاجات والتوصيات التالية:)3(

إنَّ للشــبكات اإلقليميــة ألعضــاء النيابــات العامــة والســلطات املركزيــة أهميتهــا فــي  )أ( 
تســهيل التعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة فــي إطــار اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة 

مــة عبــر الوطنيــة؛
َّ
املنظ

وصــي بــأن ُيــدرج املؤمتــر فــي 
ُ
ــد علــى أهميــة التعــاون بــني أجهــزة الشــرطة املختلفــة، وأ

ِّ
ك
ُ
أ )ب( 

جــدول أعمــال االجتمــاع اخلامــس للفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي بنــدا حــول التعــاون بــني 
أجهــزة الشــرطة املختلفــة والتعــاون بــني الشــرطة ومســؤولي النيابــات العامــة والقضــاء؛

.3 الفقرة   ،CTOC/COP/WG.3/2012/5  )3(

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/5
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ــى املســتوى  ــون عل ــاذ القان ــق وإنف ــال بــني وكاالت التحقي ظــر فــي قيمــة التنســيق الفّع
ُ
ن )ج( 

وصــي بــأن ينظــر املؤمتــر فــي إدراج بنــد 
ُ
الوطنــي بغــرض حتســني القــدرة علــى التعــاون الدولــي، وأ

حــول هــذا املوضــوع فــي جــدول أعمــال االجتمــاع اخلامــس للفريــق العامــل؛

ظــر فــي عــدة مواضيــع أخــرى، مبــا فيهــا دور قضــاة االتصــال وأعضــاء النيابــات العامــة 
ُ
ن )د( 

وصــي مبواصلــة اســتعانة 
ُ
ــَرطيني فــي البعثــات األجنبيــة فــي تســهيل التعــاون الدولــي، وأ

ُ
وامللحقــني الش

احلكومــات بهــم؛

ــد علــى أهميــة إنشــاء قنــوات 
ّ
ك
ُ
عنــد مناقشــة دور الشــبكات اإلقليميــة للتعــاون الدولــي، أ )هـ( 

نــة فيمــا بــني الشــبكات؛ اتصــال مؤمَّ

دارت مناقشــات معّمقــة حــول أوجــه التــآزر املمكنــة بــني اجتماعــات الفريــق العامــل  )و( 
ــة األمم  ــدول األطــراف فــي اتفاقي ــذي أنشــأه مؤمتــر ال ــي ال ــي بالتعــاون الدول ــراء املعن ــق اخلب وفري

دمــا فــي هــذا األمــر.
ُ
املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ولــم تتوافــق اآلراء حــول ســبل املضــي ق

- االجتماع اخلامس، يومي 8 و9 تشرين األول/أكتوبر 2014
ً
خامسا

تــرد التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه اخلامــس فــي 
مرفــق القــرار 4/7 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر اجلــزء بــاء(.

- االجتماع السادس، يومي 27 و28 تشرين األول/أكتوبر 2015
ً
سادسا

تــرد التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه الســادس فــي 
املرفــق األول للقــرار 1/8 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر اجلــزء بــاء(.

- االجتماع السابع، من 19 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2016
ً
سابعا

تــرد التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه الســابع فــي 
املرفــق الثانــي للقــرار 1/8 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر اجلــزء بــاء(

- االجتماع الثامن، من 9 إلى 13 تشرين األول/أكتوبر 2017
ً
ثامنا

تــرد التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه الثامــن، الــذي 
ُعقــد بالتزامــن مــع االجتمــاع العاشــر لفريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة التقنيــة، 

فــي املرفــق األول للقــرار 3/9 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر اجلــزء بــاء(.
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- االجتماع التاسع، من 28 إلى 31 أيار/مايو 2018
ً
تاسعا

تــرد التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه التاســع، الــذي 
ُعقــد بالتزامــن مــع االجتمــاع احلــادي عشــر لفريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي باملســاعدة 

التقنيــة، فــي املرفــق الثانــي للقــرار 3/9 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر اجلزء بــاء(.

- االجتماع العاشر، 16 تشرين األول/أكتوبر 2018
ً
عاشرا

تــرد التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه العاشــر فــي 
املرفــق الثالــث للقــرار 3/9 الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف )انظــر اجلــزء بــاء(.
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باء-  القــرارات واملقــررات التــي اعتمدهــا مؤمتــر األطــراف فــي 
دوراتــه التســع األولــى

-  الدورة األولى ملؤمتر األطراف،
ً
 أوال

28 حزيران/يونيه إلى 9 متوز/يوليه 2004

لــم تصــدر أي مقــررات أو قــرارات متعلقــة بالتعــاون الدولــي فــي الــدورة األولــى ملؤمتــر األطــراف فــي 
اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة.

-  الدورة الثانية ملؤمتر األطراف،
ً
 ثانيا

من 10 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2005

املقرر 2/2

 تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدولي من اتفاقية األمم املتحدة
مة عبر الوطنية

ّ
ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية:
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

حــّث الــدول األطــراف التــي لــم متتثــل ملقتضيــات املــادة 16، وخصوصــا الفقــرات 5 و6  )أ( 
مــة عبــر 

ّ
و15، وكذلــك الفقــرة 8 مــن املــادة 18، مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

ــك فــي أســرع وقــت ممكــن؛ ــام باخلطــوات الالزمــة لذل ــى القي ــة،)4( عل الوطني

طلــب إلــى األمانــة أن تقــوم، حتقيقــا لالمتثــال ملقتضيــات املــادة 16 مــن االتفاقيــة،  )ب( 
بالتمــاس إيضاحــات مــن الــدول األطــراف التــي بّينــت أنهــا ليســت ممتثلــة للواجبــات اإللزاميــة الــواردة 
فــي تلــك املــادة، وخصوصــا بطلــب املزيــد مــن املعلومــات مــن الــدول األطــراف التــي أبلغــت أنهــا ال 
تقــوم بتســليم املجرمــني اســتنادا إلــى معاهــدة أو اســتنادا إلــى قانــون داخلــي، ومــن الــدول األطــراف 
التــي أبلغــت أنهــا ترفــض تســليم املجرمــني بدعــوى أن اجلــرم يتعلــق مبســائل ماليــة، وأن تقــّدم تقريــرا 

عــن ذلــك إلــى مؤمتــر األطــراف إّبــان دورتــه الثالثــة؛

طلــب إلــى األمانــة أن تســعى، حتقيقــا لالمتثــال ملقتضيــات املــادة 18 مــن االتفاقيــة،  )ج( 
إلــى احلصــول علــى إيضاحــات مــن الــدول األطــراف التــي أبلغــت أنهــا ليســت ممتثلــة للواجبــات 
حجــم عــن تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة بدعــوى الســّرية 

ُ
 ت

ّ
اإللزاميــة املبّينــة فــي تلــك املــادة بــأال

املصرفيــة؛ وأن تقــّدم تقريــرا عــن ذلــك إلــى مؤمتــر األطــراف إّبــان دورتــه الثالثــة؛

األول. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )4(

http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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طلــب إلــى األمانــة أن تضــع وحتفــظ، علــى موقعهــا الشــبكي املأمــون دليــال بالســلطات  )د( 
ــل، ــك الدلي ــدرج فــي ذل ــة، وأن ت ــادة 18 مــن االتفاقي ــة مبقتضــى الفقــرة 13 مــن امل ــة املعين  املركزي
املمكــن، معلومــات مــن قبيــل املنصب/املكتــب املســؤول وتفاصيــل خاصــة باالتصــال  إلــى احلــد 
ــة إلجــراء  ــة ضروري ــة، وكذلــك أي معلومــات أخــرى تراهــا األمان وســاعات العمــل واللغــات املقبول

اتصــاالت فعالــة؛

دعــا الــدول األطــراف إلــى أن تقــّدم إلــى األمانــة املعلومــات اإلضافيــة املطلوبــة فــي  )ه( 
الدليــل؛ تيســير وضــع  بغيــة  أعــاله  )د(  الفقــرة 

دليــال  حاليــا،  املتاحــة  املــوارد  حــدود  تضــع وحتفــظ، ضمــن  أن  األمانــة  إلــى  طلــب  )و( 
ــل  ــات تســليم املجرمــني ونقــل األشــخاص املحكــوم عليهــم، بشــكل مماث ــج طلب ــي تعال بالســلطات الت
 لشــكل دليــل الســلطات املعّينــة مبقتضــى الفقــرة 13 مــن املــادة 18 مــن االتفاقيــة، املطلــوب فــي

الفقرة )د( أعاله، ودعا الدول األطراف إلى تقدمي معلومات عن تلك السلطات إلى األمانة؛

قــّرر أن ينشــئ فــي دورتــه الثالثــة فريقــا عامــال مفتــوح العضويــة، مــع ترجمــة شــفوية،  )ز( 
لكــي يعقــد مناقشــات موضوعيــة حــول املســائل العمليــة اخلاصــة بتســليم املجرمــني واملســاعدة 

الدولــي ألغــراض املصــادرة؛ املتبادلــة والتعــاون  القانونيــة 

شــّجع الــدول األطــراف علــى أن تشــمل وفودهــا إلــى الــدورة القادمــة ملؤمتــر األطــراف  )ح( 
لــني لســلطاتها املركزيــة وخبــراء حكوميــني آخريــن بغيــة حضورهــم أعمــال الفريــق العامــل املفتــوح 

ّ
ممث

العضويــة املشــار إليــه فــي الفقــرة )ز( أعــاله؛

 لاللتــزام باإلبــالغ الــوارد فــي الفقــرة 5 مــن املــادة 13 مــن االتفاقيــة، حــّث الــدول 
ً
اعتبــارا )ط( 

األطــراف التــي لــم تقــّدم بعــُد نســخا مــن قوانينهــا ولوائحهــا التنظيميــة أو شــروحا لهــا أو صيغــا 
حديثــة العهــد ذات صلــة بهــا، علــى أن تقــوم بذلــك فــي أســرع وقــت ممكــن، وأن تقّدمهــا بشــكل 
إلكترونــي حيثمــا يكــون ذلــك ممكنــا، وطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه 
 يبّيــن اخليــارات املتاحــة بشــأن كيفيــة االســتفادة 

ً
الثالثــة، بنــاء علــى املعلومــات املتحّصلــة، موجــزا

بأقصــى قــدر مــن الفعاليــة مــن القوانــني واللوائــح التنظيميــة املقّدمــة مبقتضــى تلــك املــادة، بغيــة 
حتقيــق مزيــد مــن الفعاليــة فــي تنفيــذ االتفاقيــة؛

طلــب إلــى األمانــة أن تقــوم، اســتنادا إلــى املعلومــات التــي ســبق أن حصلــت عليهــا رّدا  )ي( 
علــى االســتبيان املتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة، باستفســار الــدول األطــراف:

طلــب مبقتضــى 
ُ
‘1’  عّمــا إذا كانــت قــد رفضــت التعــاون فيمــا يتعلــق باملصــادرة التــي ت

املــادة 13 مــن االتفاقيــة فــي حــاالت معينــة، وأن تطلــب إليهــا، إذا حــدث ذلــك، 
ــاون؛ ــك التع ــى أساســها ذل ــي رفضــت عل أن حتــّدد األســباب الت

ــا إذا كانــت قــد واجهــت حــاالت معّينــة جــرى فيهــا رّد عائــدات اجلرائــم أو  ‘2’  عّم
املمتلــكات املصــادرة أو اقتســامها وفقــا للفقرتــني 2 و3 )ب( مــن املــادة 14 مــن 
االتفاقيــة، وإذا حــدث ذلــك، فمــا هــو اإلطــار القانونــي الــذي مت فيــه ذلــك.
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-  الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف،
ً
 ثالثا

من 9 إلى 18 تشرين األول/أكتوبر 2006

املقرر 2/3

 تنفيذ أحكام التعاون الدولي من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عبر الوطنية

إّن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، إذ يالحــظ 
أّن مناقشــات فريق اخلبراء احلكوميني العامل املفتوح العضوية املعني بتســليم املجرمني واملســاعدة 
القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة قــد جــرت، أثنــاء دورتــه الثالثــة فــي جــو مــن 

التعــاون والوئــام وانطــوت علــى تبــادل مثمــر لــآراء والتجــارب فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة:

يقــّرر أن يكــون الفريــق العامــل املفتــوح العضويــة املعنــي بالتعــاون الدولــي عنصــرا ثابتــا  )أ( 
مــن عناصــر مؤمتــر األطــراف؛

ــد علــى أّن عــددا مــن الــدول يســتند إلــى االتفاقيــة بنجــاح لالســتجابة لطلبــات تســليم 
ّ
يؤك )ب( 

املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة؛

يشــّجع الــدول األطــراف علــى اســتعمال االتفاقيــة اســتعماال أكبــر كأســاس قانونــي  )ج( 
ما بالنطــاق الواســع 

ّ
للتعــاون الدولــي فــي مجــال تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، مســل

مــن التعــاون املتــاح مبقتضــى االتفاقيــة؛

يشــّجع الــدول األطــراف علــى اســتعمال االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا عندمــا  )د( 
ال تنــص أســس تعــاون أخــرى، كاالتفاقــات الثنائيــة والقانــون الداخلــي، علــى تدابيــر فعالــة لتســليم 

املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة؛

يشــّجع الــدول األطــراف علــى أن تعمــل، كلمــا كان ذلــك مناســبا، علــى التوعيــة باالتفاقيــة  )ه( 
فــي أوســاط الســلطات املركزيــة والقضــاة واملّدعــني العامــني واملوظفــني املعنيــني بإنفــاذ القانــون 
وموظفــي املكاتــب املركزيــة الوطنيــة التابعــة لإلنتربــول العاملــني فــي مجــال التعــاون القانونــي الدولــي 

علــى مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

يقــّر االقتــراح الصــادر عــن األمانــة بشــأن وضــع دليــل علــى اإلنترنــت للســلطات املركزيــة  )و( 
نــة عمــال بالفقــرة 13 مــن املــادة 18 مــن االتفاقيــة؛)5( املعيَّ

يطلب إلى األمانة أن تقوم مبا يلي في حدود املوارد املوجودة: )ز( 

‘1’  ضمــان القيــام علــى ســبيل األولويــة بإنشــاء الدليــل املذكــور مــع تضمينــه عناصــر 
دت فــي االقتــراح؛ بيانــات االتصــال التــي ُحــدِّ

‘2’  عــدم االقتصــار فــي الدليــل علــى إدراج الســلطات املعّينــة مبقتضــى املــادة 18 
)املســاعدة القانونيــة املتبادلــة( وإمنــا أيضــا إدراج الســلطات التــي تعنــى بطلبــات 
تســليم املجرمــني ونقــل األشــخاص املحكــوم عليهــم عمــال باملادتــني 16 و17 
نــة مبقتضــى الفقــرة 6 مــن املــادة 8 مــن  مــن االتفاقيــة، وكذلــك الســلطات املعيَّ

.CTOC/COP/2006/12  )5(

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/12
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بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، املكّمــل 
ــة؛)6( لالتفاقي

كملخصــات  إضافيــة،  معلومــات  توفــر  أن  للــدول  يتيــح  اختيــاري  حقــل  ‘3’  إدراج 
املســاعدة  أو  التســليم  لطلبــات  لالســتجابة  واإلجرائيــة  القانونيــة  املتطلبــات 
القانونيــة املتبادلــة، ووصــالت بالقوانــني الوطنيــة واملواقــع الشــبكية ذات الصلــة، 
وقائمــة مبعاهــدات التعــاون الثنائيــة واإلقليميــة التــي أبرمتهــا تلــك الــدول أو أي 
ترتيــب بديــل يتــاح فيمــا يتعلــق بتســليم املجرمــني أو املســاعدة القانونيــة املتبادلــة؛

‘4’  تضمــني الدليــل وصــالت مبــوارد مفيــدة كأداة املســاعدة علــى كتابــة طلبــات 
التــي اســتحدثها مكتــب األمم املتحــدة املعنــي  املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، 
باملخــدرات واجلرميــة، وتقاريــر حلقــات العمــل التــي ينظمهــا املكتــب حــول أفضل 
املمارســات فــي مجــال التعــاون الدولــي، ومعاهــدات األمم املتحــدة النموذجيــة، 

والكتيبــات، والقوانــني النموذجيــة؛

‘5’  إعــادة النظــر فــي تقييــد ســبل وصــول املســتخدمني إلــى الدليــل، ورمبــا كان 
ذلــك بالســماح لــكل دولــة طــرف بتقريــر مــا إذا كان ينبغــي جعــل املعلومــات التــي 
رهــا تلــك الدولــة الطــرف متاحــة بحرّيــة لــكل مــن يطلبهــا أو مــا إذا كان 

ِّ
توف

ينبغــي جعــل إمكانيــة الوصــول إليهــا مقصــورة علــى املســتخدمني املــأذون لهــم؛

‘6’  ضمــان حتديــث املعلومــات املدرجــة فــي الدليــل، وذلــك بتذكيــر الــدول علــى 
أســاس منتظــم بواجبهــا املتمثــل فــي حتديــث تلــك املعلومــات وإدراج بنــد يشــير 

إلــى آخــر حتديــث قامــت بــه كل دولــة طــرف؛

‘7’  النظــر فــي مــدى اجلــدوى العمليــة مــن إدمــاج الدليــل املــراد اســتحداثه علــى 
اإلنترنــت فــي إطــار االتفاقيــة مــع األدلــة املوجــودة اآلن أو التــي قــد توجــد فــي 
املســتقبل فــي إطــار صكــوك دوليــة أخــرى، كاتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
االجتــار غيــر املشــروع فــي املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لســنة 1988)7( واتفاقيــة 

األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد؛)8(

يالحــظ أن عــددا قليــال فقــط مــن الــدول األطــراف زّود األمانــة باملعلومات عن ســلطاتها  )ح( 
نــة عمــال باالتفاقيــة، ويحــّث كل الــدول األطــراف التــي لــم تقــدم تلــك املعلومــات بعــد ويشــّجع كل  املعيَّ

عــة علــى إيــالء األولويــة القصــوى إلــى توفيــر تلــك املعلومــات؛
ّ
الــدول املوق

يرّحــب باســتحداث مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة أداة كتابــة طلبــات  )ط( 
املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مــن أجــل مســاعدة األخصائيــني املمارســني فــي مجــال العدالــة اجلنائيــة 
علــى صــوغ طلبــات صحيحــة وناجعــة، ممــا يزيــد فــي فعاليــة التعــاون بــني الــدول، ويشــجع علــى 
اســتخدام تلــك األداة، كلمــا كان ذلــك مناســبا، عنــد تقــدمي طلبــات احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة 

املتبادلــة مبقتضــى االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا؛

يرّحــب أيضــا بالعمــل التمهيــدي الــذي قــام بــه مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات  )ي( 
أداة كتابــة طلبــات  لكتابــة طلبــات تســليم املجرمــني علــى غــرار   

ً
أداة لكــي يســتحدث  واجلرميــة 

احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة؛

الثالث. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )6(

.United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627  )7(

املرفق.  ،4/58 العامة  اجلمعية  قرار   )8(

http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
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يحــّث الــدول األطــراف التــي لــم تفعــل ذلــك بعــد علــى أن تعّيــن ســلطات مركزيــة فعالــة  )ك( 
عمــال باملــادة 18 مــن االتفاقيــة وســلطات مختصــة تعنــى بطلبــات تســليم املجرمــني متــارس مهــام 
املســاعدة  وطلبــات  املجرمــني  تســليم  طلبــات  اختصاصهــا، متحيــص  حــدود  وفــي  منهــا،  أخــرى 

القانونيــة املتبادلــة ومراقبــة نوعيتهــا، مبــا فــي ذلــك مراقبــة نوعيــة الترجمــة؛

نــة عمــال باملــادة 18 مــن االتفاقيــة والســلطات املختصــة  يوصــي الســلطات املركزيــة املعيَّ )ل( 
املعنيــة بطلبــات تســليم املجرمــني أن تلتمــس املســاعدة وتقّدمهــا فــي مجــال إعــداد الطلبــات، ويشــجع 
الــدول علــى اتبــاع أفضــل املمارســات األخــرى التــي وضعهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات 

واجلرميــة فــي مجــال التعــاون الدولــي والتــي هــي متاحــة حاليــا علــى املوقــع الشــبكي للمكتــب؛

يشــّدد علــى التــزام الــدول األطــراف مبوجــب االتفاقيــة بتقــدمي أســباب رفــض أي طلــب  )م( 
للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة وكذلــك بالتشــاور مــع الدولــة الطــرف مقدمــة الطلــب، عندمــا يكــون 

ــة؛ ذلــك مناســبا، قبــل رفــض طلــب تســليم املجرمــني أو املســاعدة القانونيــة املتبادل

تعجيــل  إلــى  تســعى  بــأن  االتفاقيــة  األطــراف مبقتضــى  الــدول  التــزام  علــى  يشــّدد  )ن( 
املجرمــني؛ تســليم  إجــراءات 

يحــّث الــدول األطــراف علــى أن تقــوم علــى وجــه الســرعة بتنفيــذ طلبــات التجميــد  )س( 
م عمــال باملــادة 13 )التعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة( من االتفاقية؛ قــدَّ

ُ
والضبــط واملصــادرة التــي ت

يحــّث الــدول األطــراف علــى اســتعمال قنــوات التعــاون املنصــوص عليهــا فــي املــادة 27  )ع( 
مــن االتفاقيــة، كلمــا كان ذلــك ممكنــا ومناســبا ودون املســاس باملــادة 18 مــن االتفاقيــة؛

يشــّجع الســلطات املركزيــة علــى أن تنســق، فــي حــدود اختصاصاتهــا، االتصــال املباشــر  )ف( 
بــني أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة الذيــن يضطلعــون يوميــا مبعاجلــة حــاالت املســاعدة القانونيــة 

املتبادلــة واملصــادرة، حيثمــا كان ذلــك مناســبا؛

ــش فــي دورتــه الرابعــة مســألة املصــادرة فــي ســياق املــواد 12 و13 و18 مــن 
َ
يقــّرر أن تناق )ص( 

االتفاقيــة، مبــا فــي ذلــك املصــادرة غيــر القائمــة علــى اإلدانــة؛

ــش فــي دورتــه الرابعــة املســائل ذات الصلــة بتنفيــذ املــادة 16 )تســليم 
َ
يقــّرر أن تناق )ق( 

ناجحــا؛ تنفيــذا  االتفاقيــة  مــن  املجرمــني( 

نة مبقتضى املادة 18  إذ يالحــظ أن عالقــات العمــل الوثيقــة بــني الســلطات املركزيــة املعيَّ )ر( 
وكذلــك بــني الســلطات املختصــة املعنيــة بطلبــات تســليم املجرمــني بالغــة األهميــة لالســتجابة علــى 
نحــو فعــال لطلبــات التعــاون الدولــي فــي املســائل القانونيــة مبقتضــى االتفاقيــة، يطلــب إلــى أمانتــه أن 
تنظــم، كلمــا كان ذلــك ممكنــا وبالتزامــن مــع أنشــطة أخــرى، ورهنــا بتوافــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، 
حلقــات عمــل تتــاح فيهــا خدمــات الترجمــة الفوريــة لصالــح الســلطات وقضــاة االتصــال وغيرهــم 
مــن القضــاة واملّدعــني العامــني واألخصائيــني املمارســني املكلفــني مبعاجلــة احلــاالت التــي تقتضــي 
التعــاون، بهــدف تيســير تبــادل اآلراء فيمــا بــني النظــراء وزيــادة الوعــي واملعرفــة بآليــات التعــاون 

الدولــي املنصــوص عليهــا مبقتضــى االتفاقيــة؛

يطلــب إلــى أمانتــه أن تدعــم بنــاء شــبكة افتراضيــة مــن الســلطات املركزيــة املعّينــة  )ش( 
مبقتضــى املــادة 18 مــن االتفاقيــة والســلطات املختصــة املعنيــة بطلبــات تســليم املجرمــني وأن 
تيّســر إقامــة االتصــاالت وحــل املشــاكل بــني تلــك الســلطات، وذلــك بالنظــر فــي إقامــة منتــدى 
للمناقشــة ضمــن إطــار شــبكة مأمونــة، ويشــّجع تلــك الســلطات علــى اســتعمال الشــبكات اإلقليميــة 

القائمــة؛
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يطلــب إلــى أمانتــه أن تعــد فهرســا يتضّمــن أمثلــة حلــاالت تســليم املطلوبــني واملســاعدة  )ت( 
القانونيــة املتبادلــة، إضافــة إلــى أشــكال أخــرى مــن التعــاون الدولــي فــي املســائل القانونيــة باالســتناد 
إلــى االتفاقيــة بغيــة تشــجيع الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا علــى وجــه أفضــل؛

يشــّجع الــدول األطــراف علــى تزويــد األمانــة بالبيانــات اخلاصــة باســتنادها إلــى أحــكام  )ث( 
االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا فــي إنفــاذ تســليم املطلوبــني، واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، أو األشــكال 
األخــرى مــن التعــاون القانونــي الدولــي، مبــا فــي ذلــك األمثلــة املشــار إليهــا فــي الفقــرة )ت( أعــاله؛ 

يوصــي باعتبــار تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة مــن األولويــات فــي  )خ( 
تطلبهــا. التــي  للــدول  التقنيــة  املســاعدة  توفيــر  مجــال 

-  الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف،
ً
 رابعا

من 8 إلى 17 تشرين األول/أكتوبر 2008

املقرر 2/4

تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدولي في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية

إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

اســتذكر مقــّرره 2/3 الــذي قــّرر فيــه أن يكــون فريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املفتــوح  )أ( 
العضويــة املعنــي بتســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الدولــي لغــرض املصــادرة 

عنصــرا ثابتــا مــن عناصــر مؤمتــر األطــراف؛

أحــاط علمــا بــأن الفريــق العامــل املفتــوح العضويــة اجتمــع أثنــاء دورة املؤمتــر الرابعــة  )ب( 
وأنــه، إذ عمــل فــي جــو مــن التعــاون والوئــام، اســتعرض بصــورة مفّصلــة تنفيــذ املــواد املتعلقــة بالتعــاون 
الدولــي فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة،)9( ممــا أّدى إلــى تبــادل 

مثمــر لــآراء والتجــارب بشــأن تنفيــذ تلــك املــواد؛

أواًل- مناقشات الفريق العامل الموضوعية

قة الحظ أن الفريق العامل املفتوح العضوية ناقش املسائل التالية مناقشة متعمِّ )ج( 

‘1’  مختلــف عناصــر املــادة 16، املتعلقــة بتســليم املجرمــني، مــن اتفاقيــة مكافحــة 
األحــكام  تلــك  اســتخدام  إمكانيــة  علــى  الضــوء   

ً
مســلطا املنظمــة،  اجلرميــة 

تســليم  مســألة  مــن  مختلفــة  وجوانــب  املجرمــني  لتســليم  قانونــي  كأســاس 
التجــرمي؛ وازدواجيــة  املحاكمــة  وإمــا  التســليم  إمــا  ومبــدأي  املواطنــني 

‘2’  األحــكام الشــاملة الــواردة فــي املــادة 18، املتعلقــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، 
ل مجموعــة متكاملــة مــن 

ِّ
مــن االتفاقيــة، والتــي وجــد الفريــق العامــل أنهــا تشــك

القواعــد التــي ميكــن تطبيقهــا فــي املجــاالت التــي ال تنطبــق فيهــا أي معاهــدة 

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574  )9(
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اإللكترونــي  البريــد  مثــال  ومنهــا  املســاعدة،  طلــب  ووســائل  وســبل  أخــرى؛ 
واالتصــال الشــفوي؛ واســتخدام لغــات العمــل؛

‘3’  املــادة 13، املتعلقــة بالتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة، مــن االتفاقيــة، مبــا 
ــم املصــادرة الــواردة فــي التشــريعات الوطنيــة، مثــل املصــادرة 

ُ
ظ

ُ
فــي ذلــك تنــّوع ن

املســتندة إلــى اإلدانــة واملصــادرة غيــر املســتندة إلــى اإلدانــة؛

أحــاط علمــا بتوصيــة الفريــق العامــل بــأن ُينظــر فــي اســتعمال وســائل االئتمــار بواســطة  )د( 
الفيديــو وتقــدمي األدلــة بواســطة وصــالت فيديــو، وتشــجيعه الــدول األطــراف علــى أن تنــص فــي 
نظمهــا القانونيــة الداخليــة علــى ذلــك النــوع مــن التعــاون الــذي ينطــوي علــى فوائــد مختلفــة، مبــا فــي 

ذلــك النجاعــة فــي التكاليــف وإمكانيــة توفيــر احلمايــة للشــهود؛

طلــب إلــى األمانــة أن تســعى إلــى إيجــاد الســبل التــي تدعــم اســتعمال وســائل عقــد  )ه( 
االجتماعــات بواســطة الفيديــو وأن تســاعد الــدول فــي تذليــل الصعوبــات التقنيــة والقانونيــة وأن 

تقــّدم تقريــرا إلــى املؤمتــر، فــي دورتــه اخلامســة، عــن توفيــر تلــك املســاعدة؛

ــد مناقشــات متعّمقــة بشــأن تطبيــق املــواد 12 و13 و16 و18 مــن االتفاقيــة 
َ
عق

ُ
قــّرر أن ت )و( 

فــي دورة املؤمتــر اخلامســة علــى أســاس أمثلــة عمليــة واضحــة علــى تطبيــق تلــك املــواد، بغيــة مواصلــة 
تيســير التنفيــذ الفّعــال لتلــك املــواد؛

طلــب إلــى األمانــة أن جتمــع مــن الــدول األطــراف، قبــل دورة املؤمتــر اخلامســة، أمثلــة  )ز( 
علــى تطبيــق املــواد املذكــورة أعــاله، وال ســيما فــي مجــال التعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة، مبــا 

ــة؛ فــي ذلــك املصــادرة غيــر املســتندة إلــى اإلدان

ثانيًا   فائدة االتفاقية واستخدامها كأساس للتعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين 
والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة

ر أوســع 
ّ
ــد علــى أن االتفاقيــة، باعتبارهــا صــكا دوليــا معمــوال بــه علــى نطــاق واســع، توف

ّ
أك )ح( 

مجــال للتعــاون علــى التصــدي لألشــكال القائمــة واملســتجّدة مــن اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

الحــظ أن عــددا متزايــدا مــن الــدول يســتعمل االتفاقيــة بنجــاح كأســاس لالســتجابة  )ط( 
الدولــي ألغــراض املصــادرة؛ املتبادلــة والتعــاون  القانونيــة  لطلبــات تســليم املجرمــني واملســاعدة 

شــّجع الــدول األطــراف علــى مواصلــة اســتعمال االتفاقيــة كأســاس قانونــي للتعــاون  )ي( 
الدولــي فــي مجــال تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا فــي ذلــك املصــادرة، واضعــا 
فــي اعتبــاره نطــاق التعــاون الواســع املتــاح مبقتضــى املــادة 16 املتعلقــة بتســليم املجرمــني واملــادة 18 

املتعلقــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة واشــتراطاتها القانونيــة الداخليــة لتطبيــق االتفاقيــة؛

شــّجع أيضــا الــدول األطــراف علــى اســتعمال االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا)10(  )ك( 
اســتعماال تامــا عندمــا ال تنــص أســس تعــاون أخــرى، كاالتفاقــات الثنائيــة والقانــون الداخلــي، علــى 
تدابيــر فّعالــة لتســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة، 
 بصــورة خاصــة علــى أن للطابــع املتعــدد اجلوانــب لألحــكام الــواردة فــي املادتــني 16 و18 قيمــة

ً
 مؤكــدا

كبيــرة لألخصائيــني املمارســني ألنــه يســمح بالتعــاون الدولــي مــع دول عديــدة دون احلاجــة إلــى إبــرام 
اتفاقــات ثنائيــة إضافيــة؛

.vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574 نفسه،  املرجع   )10(



13

القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

شــّجع كذلــك الــدول األطــراف علــى أن تعمــل علــى التوعيــة باالتفاقيــة وعلــى أن تيّســر  )ل( 
بإنفــاذ  املعنيــني  العامــني واملوظفــني  واملّدعــني  املركزيــة والقضــاة  للســلطات  التدريبيــة  األنشــطة 
القانــون وموظفــي املكاتــب املركزيــة الوطنيــة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة )اإلنتربــول( 
العاملــني فــي مجــال التعــاون الدولــي علــى مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة مــن خــالل تنفيــذ 

االتفاقيــة؛

طلــب إلــى األمانــة أن تدعــم ذلــك التدريــب وتلــك التوعيــة علــى الصعيــد الوطنــي، عندمــا  )م( 
يطلــب منهــا ذلــك؛

ثالثًا- استحداث أدوات لتيسير التعاون الدولي

ــة التــي اســتحدثها مكتــب األمم  ــأداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادل رّحــب ب )ن( 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة والتــي ستســاعد أخصائيــي العدالــة اجلنائيــة املمارســني علــى 
صــوغ طلبــات صحيحــة وكاملــة وفّعالــة؛ وشــجع الســلطات املركزيــة علــى االســتفادة مــن األداة، حســب 
االقتضــاء، وتزويــد املكتــب بتعليقــات عــن تلــك االســتفادة؛ وطلــب إلــى األمانــة أن تســتخدم األداة فــي 

التدريــب املقــّدم إلــى الســلطات املركزيــة واألخصائيــني املمارســني؛

َرّحــب أيضــا بوضــع دليــل علــى اإلنترنــت للســلطات املركزيــة املعنيــة باملســاعدة القانونيــة  )س( 
املتبادلــة والســلطات املعّينــة ملعاجلــة تســليم املجرمــني وكذلــك الســلطات املعّينــة مبقتضــى املــادة 8 مــن 
بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، املكّمــل التفاقيــة األمم املتحــدة 

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

طلــب إلــى األمانــة أن تواصــل توســيع الدليــل بحيــث يشــمل الســلطات املعّينــة مبقتضــى  )ع( 
املــادة 13 مــن بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكّوناتهــا والذخيــرة واالجتــار 
بهــا بصــورة غيــر مشــروعة، املكّمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

 مــن الــدول األطــراف قــّدم إلــى األمانــة معلومــات عــن ســلطاتها 
ً
 متزايــدا

ً
الحــظ أن عــددا )ف( 

املعّينــة؛ وحــّث جميــع الــدول األطــراف علــى أن تفعــل ذلــك وعلــى أن حتــّدث تلــك املعلومــات احليويــة 
بالنســبة إلــى التعــاون الكفــؤ؛

رّحــب بجمــع أمثلــة حلــاالت تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة واألشــكال  )ص( 
األخــرى مــن التعــاون الدولــي فــي املســائل القانونيــة باالســتناد إلــى االتفاقيــة؛

ــات اخلاصــة باســتنادها  ــة بالبيان ــى أن تواصــل تزويــد األمان ــدول األطــراف عل حــّث ال )ق( 
إلــى أحــكام االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا بغيــة إنفــاذ تســليم املجرمــني أو املســاعدة القانونيــة 
ــة أن  ــى األمان ــب إل ــة؛ وطل ــي فــي املســائل القانوني ــاون الدول ــة أو األشــكال األخــرى مــن التع املتبادل

حتــّدث فهــرس احلــاالت وتوّزعــه علــى الــدول األطــراف؛

رابعًا- تعزيز السلطات المركزية

متهــا 
ّ
أحــاط علمــا باســتنتاجات وتوصيــات سلســلة حلقــات العمــل اإلقليميــة التــي نظ )ر( 

األمانــة عمــال مبقــرر املؤمتــر 2/3 والتــي عقــدت فــي بوغوتــا وداكار والقاهــرة وكواالملبــور وفيينــا فــي 
عامــي 2007 و2008 لفائــدة الســلطات املركزيــة وقضــاة االتصــال وغيرهــم مــن القضــاة واملّدعــني 
ــة  فــني مبعاجلــة مســائل تســليم املجرمــني واملســاعدة القانوني

ّ
العامــني واألخصائيــني املمارســني املكل

املتبادلــة؛
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رّحــب بعقــد حلقــات العمــل اإلقليميــة تلــك وغيرهــا مــن حلقــات التدريــب التــي أثبتــت  )ش( 
فائدتهــا فــي تعزيــز عالقــات العمــل الوثيقــة بــني الســلطات وتيســير تبــادل اآلراء فيمــا بــني النظــراء؛

شــمل بعــد فــي 
ُ
طلــب إلــى األمانــة أن تواصــل تلــك األنشــطة فــي املناطــق التــي لــم ت )ت( 

حلقــات العمــل الســابقة وأن تقــوم كذلــك مبتابعتهــا علــى الصعيديــن دون اإلقليمــي واألقاليمــي تلبيــة 
الحتياجــات التعــاون املحــّددة التــي جــرت اســتبانتها؛

ــة والســلطات املختصــة  ــة املتبادل ــة باملســاعدة القانوني ــة املعني شــّجع الســلطات املركزي )ث( 
املعنيــة بطلبــات تســليم املجرمــني علــى أن تســتفيد اســتفادة تامــة مــن الشــبكات اإلقليميــة القائمــة؛ 
وطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم الدعــم مــن أجــل تعزيــز إقامــة الشــبكات فيمــا بــني الســلطات علــى 
املســتوى األقاليمــي واســتقصاء ســبل تيســير تواصــل تلــك الســلطات وحلهــا فيمــا بينهــا للمشــاكل، 
وذلــك بالنظــر فــي إقامــة منتــدى للمناقشــة ضمــن إطــار شــبكة مأمونــة وضمــان أوســع مشــاركة مــن 
جانــب اخلبــراء واألخصائيــني املمارســني فــي املجــاالت ذات الصلــة، بالتمــاس التمويــل ملشــاركة 

ــة؛ ــاء دورات املؤمتــر املقبل ــق العامــل أثن ــة، فــي مــداوالت الفري ــدان النامي ــراء مــن البل خب

م إلــى الــدول األطــراف، وفقــا ملــا هــو منصــوص عليــه فــي مقــّرر مؤمتــر  قــدَّ
ُ
أوصــى بــأن ت )خ( 

 علــى تنفيــذ األحــكام املتعلقــة بتســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة 
ُ
األطــراف 4/3، املســاعدة

املتبادلــة والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة مــن االتفاقيــة؛

ــد مجــّددا علــى أن التعــاون الدولــي هــو أحــد املجــاالت ذات األولويــة فــي تقــدمي 
ّ
أك )ذ( 

املســاعدة التقنيــة مــن أجــل دعــم وترويــج تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا، مثلمــا هــو مذكــور فــي 
التوصيــة الــواردة فــي الفقــرة 2 مــن مقــّرر مؤمتــر األطــراف 4/3؛

طلــب إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة أن يضــع فــي اعتبــاره، فــي  )ض( 
أنشــطته املتعلقــة بدعــم التعــاون الدولــي فــي مجــال تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة 
والتعــاون ألغــراض املصــادرة وفقــا لصكــوك األمم املتحــدة املختلفــة، وال ســيما اتفاقيــة األمم املتحــدة 
ــب االزدواج فــي العمــل، 

ّ
لــع بــه فــي محافــل أخــرى بغيــة جتن

ُ
ملكافحــة الفســاد،)11( العمــل الــذي اضط

 خصوصيــة كل صــك مــا يســتحق مــن االعتبــار.
ً
موليــا

.vol. 2349, No. 42146 نفسه،  املرجع   )11(
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-  الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف،
ً
 خامسا

من 18 إلى 22 تشرين األول/أكتوبر 2010

القرار 8/5

 تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدولي في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

مة عبر الوطنية،
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

ــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  ــا اتفاقي ــي تّتســم به ــة اخلاصــة الت ــى األهمي إذ يشــّدد عل
 للتعــاون الدولــي فــي مجــال تســليم املجرمــني واملســاعدة 

ً
مــة عبــر الوطنيــة،)12( باعتبارهــا أساســا

ّ
املنظ

ــدرك ضــرورة وضــع أدوات لتيســير  ــي ألغــراض املصــادرة، وإذ ُي ــة والتعــاون الدول ــة املتبادل القانوني
التعــاون الدولــي وضــرورة تعزيــز الســلطات املركزيــة،

وإذ يســتذكر مقــّرره 2/3، املــؤّرخ 18 تشــرين األول/أكتوبــر 2006، الــذي قــّرر فيــه تشــكيل فريــق 
عامــل مفتــوح العضويــة معنــي بالتعــاون الدولــي ليكــون عنصــرا ثابتــا مــن عناصــر املؤمتــر، ومقــّرره 
قــة  2/4، املــؤّرخ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008، الــذي أحــاط فيــه علمــا باملناقشــات املوضوعيــة املتعمِّ

التــي دارت فــي إطــار ذلــك الفريــق العامــل فــي اجتماعــه الــذي ُعقــد أثنــاء دورة املؤمتــر الرابعــة،

لــب إليهــا 
ُ
 مــع التقديــر بالعمــل الــذي اضطلعــت بــه األمانــة بالفعــل حســبما ط

ً
وإذ ُيحيــط علمــا

فــي املقّرريــن املذكوريــن آنفــا،

يطلــب إلــى األمانــة أن تواصــل تعزيــز األنشــطة املذكــورة فــي مقــّرر املؤمتــر 2/4، املــؤّرخ   -1
17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008، وذلــك مــن خــالل جملــة أمــور منهــا مــا يلــي:

ترويــج ونشــر األدلــة التشــريعية لتنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  )أ( 
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا،)13( التــي وضعهــا مكتــب األمم املتحــدة 

ّ
املنظ

املعنــي باملخــدرات واجلرميــة؛

حتليــل واســتخدام األمثلــة التــي قّدمتهــا الــدول األعضــاء عــن كيفيــة تطبيــق  )ب( 
مــة عبر الوطنية،)14( 

ّ
املــواد 12 و13 و16 و18 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

وكذلــك الفهــرس الــذي نشــره مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة واملتعلــق 
بأمثلــة قضايــا تســليم املجرمــني وتبــادل املســاعدة القانونيــة وأشــكال أخــرى مــن التعــاون 
ط الضــوء 

ِّ
ســل

ُ
الدولــي فــي املســائل القانونيــة، وذلــك مــن أجــل تقــدمي خالصــة وأدوات أخــرى ت

علــى املمارســات الفضلــى مــن أجــل تفــادي العقبــات التــي ُيحتمــل أن تعــوق تنفيــذ االتفاقيــة 
ــذا كامــال وناجحــا؛ تنفي

تعزيــز اســتخدام القوانــني النموذجيــة التــي وضعهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي  )ج( 
باملخــدرات واجلرميــة فــي مجــال تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة؛
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ــة  ــى الطلــب، لضمــان فعالي ــاء عل ــة، عنــد االقتضــاء وبن تقــدمي املســاعدة التقني )د( 
 إلــى اتفاقيــة 

ً
طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وطلبــات تســليم املجرمــني املقّدمــة اســتنادا

مــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، مبــا فــي ذلــك تيســير إنشــاء قنــوات اتصــال 
ّ
اجلرميــة املنظ

وتبــادل املعلومــات بــني الــدول األطــراف املعنيــة؛

 مبقــرر 
ً
 إلــى األمانــة أن تواصــل تشــجيع التعــاون الدولــي واإلقليمــي عمــال

ً
يطلــب أيضــا  -2

املؤمتــر 2/4، وذلــك بطرائــق منهــا مــا يلــي:

مــة 
ّ
تيســير إنشــاء شــبكات إقليميــة تعنــى بالتعــاون علــى مكافحــة اجلرميــة املنظ )أ( 

عبــر الوطنيــة، عنــد االقتضــاء، وتيســير التعــاون فيمــا بــني جميــع هــذه الشــبكات بغيــة املضــي 
ــة؛ ــى إنشــاء شــبكة عاملي ــدول األعضــاء إل ــع ال

ّ
ــة تطل  فــي استكشــاف إمكاني

ً
دمــا

ُ
ق

واألقاليمــي  الدولــي  التعــاون  تيســير  بهــدف  للممارســني  عملــي  دليــل  وضــع  )ب( 
مــة عبــر الوطنيــة، باالســتفادة مــن 

ّ
ألغــراض املصــادرة فــي إطــار مكافحــة اجلرميــة املنظ

؛
ً
حاليــا املتوافــرة  الدراســات 

وضــع دليــل عملــي لتيســير صــوغ طلبــات التســليم وطلبــات املســاعدة القانونيــة  )ج( 
مــة، فــي احلــاالت التــي 

ّ
وإرســالها وتنفيذهــا عمــال باملادتــني 16 و18 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

تســتخدم فيهــا هــذه االتفاقيــة كأســاس قانونــي للطلــب؛

د املســائل  حــدِّ
ُ
وضــع مصفوفــة، بنــاء علــى احلــاالت والتجــارب املتاحــة حاليــا، ت )د( 

ثــار فــي ســياق تنفيــذ املــادة 19 مــن اتفاقيــة اجلرميــة 
ُ
القانونيــة والعمليــة التــي ُيمكــن أن ت

مــة واســتحداث طرائــق إجــراء التحقيقــات املشــتركة، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل إنشــاء 
ّ
املنظ

هيئــات حتقيــق مشــتركة، وكذلــك النظــر فــي حلــول محتملــة لتلــك املســائل، مبــا يشــمل جتميــع 
أمثلــة عــن ترتيبــات أو اتفاقــات أبرمتهــا دول أطــراف لذلــك الغــرض؛

د املســائل  حــدِّ
ُ
وضــع مصفوفــة، بنــاء علــى احلــاالت والتجــارب املتاحــة حاليــا، ت )ه( 

مــة 
ّ
ثــار لــدى تنفيــذ املــادة 20 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

ُ
القانونيــة والعمليــة التــي ُيمكــن أن ت

واســتخدام أســاليب حتــّر خاصــة، وكذلــك النظــر فــي حلــول محتملــة لتلــك املســائل، مبــا في ذلك 
ــك األســاليب؛ ــا دول أطــراف بشــأن اســتخدام تل ــات أو اتفاقــات أبرمته ــة عــن ترتيب ــع أمثل بتجمي

يدعــو الــدول األعضــاء واجلهــات املانحــة األخــرى إلــى توفيــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة   -3
 للقواعــد واإلجــراءات املعمــول بهــا فــي 

ً
ــواردة فــي الفقرتــني 1 و2 أعــاله، وفقــا ــذ األنشــطة ال لتنفي

األمم املتحــدة؛

مــة كأســاس 
ّ
ــة اجلرميــة املنظ ــة اســتخدام اتفاقي ــى مواصل ــدول األطــراف عل ُيشــّجع ال  -4

قانونــي للتعــاون الدولــي فــي مجــال تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا فــي ذلــك 
ــك مــن أجــل  ــا، وذل ــاح مبقتضــى أحكامه ــاون املت ــة فــي اعتبارهــا كامــل نطــاق التع املصــادرة، واضع
التوعيــة باالتفاقيــة وتيســير األنشــطة التدريبيــة للســلطات املركزيــة والقضــاة واملّدعــني العامــني 
مــة الدوليــة 

ّ
واملوظفــني املعنيــني بإنفــاذ القانــون وموظفــي املكاتــب املركزيــة الوطنيــة التابعــة للمنظ

للشــرطة اجلنائيــة )اإلنتربــول( العاملــني فــي مجــال التعــاون القانونــي الدولــي علــى مكافحــة اجلرميــة 
ــا؛ ــة وبروتوكوالته ــذ االتفاقي ــة مــن خــالل تنفي ــر الوطني مــة عب

ّ
املنظ

ُيشــجع الــدول األطــراف علــى أن تضطلــع، علــى وجــه اخلصــوص ومبــا يتماشــى مــع   -5
يلــي: مبــا  الداخلــي،  قانونهــا 
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تبســيط متطلبــات  وإلــى  املجرمــني  تســليم  إجــراءات  تعجيــل  إلــى  تســعى  أن  )أ( 
مــة؛

ّ
املنظ اجلرميــة  اتفاقيــة  مــن   16 املــادة  عليهــا  تنطبــق  جرميــة  بــأي  يتعلــق  فيمــا  اإلثبــات 

أن تســعى، عنــد االقتضــاء، إلــى إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة  )ب( 
األطــراف لتنفيــذ تســليم املجرمــني أو تعزيــز فاعليتــه، آخــذة فــي اعتبارهــا أحــكام املــادة 16 
مــة، وكذلــك لكــي تخــدم أغــراض املــادة 18 مــن االتفاقيــة، املتعلقــة 

ّ
مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، أو تضعهــا موضــع النفــاذ العملــي أو تعــزز أحكامهــا؛

مــة املتعلقــة بالتعــاون 
ّ
ــذ تنفيــذا تامــا جميــع أحــكام اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

ّ
أن تنف )ج( 

الدولــي، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ألمــور منهــا إمكانيــة إنشــاء هيئــات حتقيــق مشــتركة مــع 
االحتــرام التــام لســيادة الــدول )املــادة 19(، واســتخدام أســاليب حتــّر خاصــة فــي ســياق التعــاون 

علــى الصعيــد الدولــي )املــادة 20(، والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة )املــادة 13(؛

أن تتصــّرف فــي مــا ُيصــادر مــن عائــدات اجلرميــة أو املمتلــكات وفقــا ألحــكام  )د( 
مــة، وأن تعطــي األولويــة، إذا طلــب إليهــا ذلــك، لــرد 

ّ
املــادة 14 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

عائــدات اجلرميــة املصــادرة أو املمتلــكات املصــادرة إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة، لكــي يتســنى 
لهــا تقــدمي تعويضــات إلــى ضحايــا اجلرميــة أو رد عائــدات اجلرميــة أو املمتلــكات تلــك إلــى 
أصحابهــا الشــرعيني، وأن تنظــر فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بشــأن األغــراض املذكــورة فــي 

الفقــرة 3 مــن املــادة 14؛

يطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي دورتــه السادســة تقريــرا عــن تنفيــذ   -6
هذا القــرار.

-  الدورة السادسة ملؤمتر األطراف،
ً
 سادسا

من 15 إلى 19 تشرين األول/أكتوبر 2012

القرار 1/6

مة عبر 
َّ
ال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ ضمان التنفيذ الفعَّ

الوطنية والبروتوكوالت امللحقة بها

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

ــال  خ 22 تشــرين األول/أكتوبــر 2010، املعنــون “كفالــة التنفيــذ الفعَّ إذ يســتذكر قــراره 1/5، املــؤرَّ
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا”،

َّ
التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

وإذ يضــع فــي اعتبــاره أهميــة الترويــج لتصديــق جميــع الــدول علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة 
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، وتنفيذهــا لتلــك الصكــوك 

َّ
ملكافحــة اجلرميــة املنظ

)15(،
ً
 تامــا

ً
تنفيــذا
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 أهميــة االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا باعتبارهــا األدوات الرئيســية 
ً
دا ــد مجــدَّ

ِّ
وإذ يؤك

مــة عبــر الوطنيــة،
َّ
املتاحــة للمجتمــع الدولــي مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة املنظ

وإذ يعتــرف مبــا تبذلــه الــدول األطــراف مــن جهــود لتنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة 
الة، بهــا، وإذ يــدرك أنــه يلــزم بــذل مزيــد مــن اجلهــود لالســتفادة مــن تلــك الصكــوك اســتفادة تامــة وفعَّ

ــال خلطــة عمــل األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة  د علــى ضــرورة التنفيــذ التــام والفعَّ وإذ يشــدِّ
االجتــار باألشــخاص،)16( وإذ يــرى أنَّ هــذه اخلطــة ســتؤّدي، ضمــن جملــة أمــور، إلــى تعزيــز التعــاون 
وحتســني تنســيق اجلهــود الراميــة إلــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص وتنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكــول 

منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكّمــل لتلــك االتفاقيــة،

وإذ يالحــظ مــع التقديــر إنشــاء األمــني العــام فرقــة عمــل منظومــة األمم املتحــدة املعنيــة 
ريــن يهــّددان 

َ
ط

َ
رات، باعتبارهمــا خ مــة العابــرة للحــدود الوطنيــة واالجتــار باملخــدِّ

َّ
باجلرميــة املنظ

 بشــأن 
ً
 وشــامال

ً
ــاال  فعَّ

ً
األمــن واالســتقرار، لكــي تســتحدث، ضمــن إطــار منظومــة األمم املتحــدة، نهجــا

 دور الــدول األعضــاء البالــغ 
ً
رات، وإذ يؤكــد مجــددا مــة عبــر الوطنيــة واالجتــار باملخــدِّ

َّ
اجلرميــة املنظ

ــن فــي ميثــاق األمم املتحــدة، األهميــة، حســبما هــو مبيَّ

فــي مجــال  القائمــة  التحّديــات  املســتوى عــن  الرفيعــة  ه بجــدوى جلســة اإلحاطــة  ينــوِّ وإذ 
رات، التــي ُعقــدت فــي نيويــورك فــي  مــة عبــر الوطنيــة واالجتــار باملخــدِّ

َّ
مكافحــة اجلرميــة املنظ

 مــن جانــب املجتمــع الدولــي ملواجهــة اجلرميــة 
ً
 إضافيــا

ً
7 شــباط/فبراير 2012، باعتبارهــا جهــدا

مــة عبــر الوطنيــة،
َّ
املنظ

وإذ يســتذكر أنَّ املوضــوع املحــوري ملؤمتــر األمم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة 
اجلنائيــة ســيكون “إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فــي جــدول أعمــال األمم املتحــدة األوســع 
مــن أجــل التصــّدي للتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة وتعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن 

الوطنــي والدولــي ومشــاركة اجلمهــور”،

وإذ يــدرك جــدوى تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا ضمــن إطــار أنشــطة األمم 
املتحــدة املتعلقــة بســيادة القانــون، وكذلــك بالنظــر إلــى إعــداد جــدول أعمــال األمم املتحــدة للتنميــة 

بعــد عــام 2015،

ــد 
ِّ
مــة عبــر الوطنيــة، وإذ يؤك

َّ
وإذ يالحــظ بقلــق ظهــور أشــكال وجوانــب جديــدة للجرميــة املنظ

 
ً
 واســعا

ً
 يحظــى بانضمــام واســع النطــاق، تتيــح نطاقــا

ً
 أنَّ االتفاقيــة، بصفتهــا صــكا عامليــا

ً
مجــّددا

مــة عبــر الوطنيــة احلاليــة واملســتجّدة،
َّ
للتعــاون علــى التصــّدي ألشــكال اجلرميــة املنظ

ــى حقــوق اإلنســان  ــر ســلبي عل مــة مــن تأثي
َّ
ــق بشــأن مــا للجرميــة املنظ ــغ القل وإذ يســاوره بال

عهــا وجوانبهــا عبــر  مــة وتنوُّ
َّ
ــد اجلرميــة املنظ

ُّ
وســيادة القانــون واألمــن والتنميــة، وكذلــك إزاء تعق

الوطنيــة وصالتهــا بأنشــطة إجراميــة أخــرى، وبأنشــطة إرهابيــة فــي بعــض احلــاالت،

ــعة للتعــاون الدولــي فــي مختلــف مجــاالت مكافحــة   موسَّ
ً
ــر فرصــا

ِّ
وإذ يــدرك أنَّ االتفاقيــة توف

ستكشــف بعــد 
ُ
ت لــم  مــة عبــر الوطنيــة، وتنطــوي فــي هــذا الشــأن علــى إمكانــات 

َّ
اجلرميــة املنظ

،
ً
 تامــا

ً
استكشــافا

.293/64 العامة  اجلمعية  قرار   )16(
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

ــال   أنَّ املســاعدة التقنيــة هــي ضــرورة أساســية لتحقيــق التنفيــذ العاملــي الفعَّ
ً
وإذ يــدرك أيضــا

لالتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا،

وإذ يــدرك كذلــك أنَّ هنــاك حاجــة إلــى معلومــات دقيقــة عــن اجتاهــات وأمنــاط اإلجــرام علــى 
ــم اجلديــدة والناشــئة، وأنــه يلــزم حتســني 

َّ
نطــاق العالــم، مبــا فــي ذلــك عــن أشــكال اإلجــرام املنظ

مــة ونطــاق تلــك البيانــات واكتمالهــا،
َّ
نوعيــة البيانــات املتعلقــة باجلرميــة املنظ

 مــع التقديــر بنتائــج برنامــج االســتعراض التجريب ــي، الــذي شــاركت فيــه 
ً
وإذ يحيــط علمــا

مجموعــة دول أطــراف متطوعــة مــن مختلــف املجموعــات اإلقليميــة، وبالتقريــر املتعلــق بتقييــم هــذه 
العمليــة، وبإجنــاز قائمــة التقييــم الذاتــي املرجعيــة الشــاملة )“أداة أومنيبــوس”(،

لقــراري   
ً
وفقــا واجلرميــة،  رات  باملخــدِّ املعنــي  املتحــدة  األمم  مكتــب  بإعــداد  ــب  يرحِّ وإذ 

مــة، 
َّ
خــني 22 تشــرين األول/ أكتوبــر 2010، خالصــة لقضايــا اجلرميــة املنظ املؤمتــر 1/5 و8/5، املؤرَّ

 والدليــل العملــي لتســهيل صياغــة طلبــات تســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة مبقتضــى
املادتــني 16 و18 مــن االتفاقيــة، والدليــل العملــي لتســهيل التعــاون الدولــي واألقاليمــي ألغــراض 

مــة عبــر الوطنيــة،
َّ
املصــادرة فــي إطــار مكافحــة اجلرميــة املنظ

وإذ يعتــرف بالعمــل الــذي أجنــزه الفريــق العامــل احلكومــي الدولــي املفتــوح العضويــة املعنــي 
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت 

َّ
باســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحـــة اجلرميــة املنظ

امللحقــة بهــا،

يالحــظ مــع التقديــر أنَّ عــدد األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   -1
ق بعــُد  ر دعوتــه الــدوَل األعضــاَء التــي لــم تصــدِّ ، ويكــرِّ

ً
مــة عبــر الوطنيــة)17( قــد بلــغ 172 طرفــا

َّ
املنظ

علــى االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا،)18( أو لــم تنضــّم إليهــا َبعــُد، أن تنظــر فــي ذلــك، ويحــث 
؛
ً
 تامــا

ً
ــذا ــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا تنفي ــذ االتفاقي ــى تنفي ــدوَل األطــراف عل ال

رات واجلرمية على مواصلة العمل، بالتشــاور  ع مكتَب األمم املتحدة املعني باملخدِّ يشــجِّ  -2
مــع الــدول األعضــاء، علــى تعزيــز اســتخدام االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا مــن أجــل التصــّدي 
 فيمــا يتعلــق مبختلــف أشــكال 

ً
مــة عبــر الوطنيــة، وخصوصــا

َّ
لألخطــار التــي تطرحهــا اجلرميــة املنظ

اجلرائــم املندرجــة ضمــن نطــاق االتفاقيــة والتــي تهــّم جميــع الــدول األعضــاء؛

مــة 
َّ
ــة اجلرميــة املنظ ــذ اتفاقي ــة الســتعراض تنفي ــى اعتمــاد آلي ــد احلاجــة امللحــة إل

ِّ
يؤك  -3

االتفاقيــة  تنفيــذ  علــى  األطــراف  الــدول  مســاعدة  إلــى  تهــدف  بهــا،   امللحقــة  والبروتوكــوالت 
والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، ويحــث الــدول األعضــاء علــى املثابــرة بنشــاط فــي هــذا املســعى، علــى 
ــة املعنــي  ــوح العضوي أســاس األعمــال التــي أجنزهــا بالفعــل الفريــق العامــل احلكومــي الدولــي املفت
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت 

َّ
باســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحـــة اجلرميــة املنظ

امللحقــة بهــا؛

رات واجلرميــة أن يواصــل، بالتشــاور مــع  يطلــب إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ  -4
الــدول األعضــاء وبالتعــاون مــع معاهــد شــبكة برنامــج األمم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، 
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أنشــطته الراميــة إلــى تدعيــم جمــع البيانــات الدقيقــة واملوثوقــة والقابلــة للمقارنــة عــن اجتاهــات 
 للمــادة 28 مــن االتفاقيــة؛

ً
مــة وأمناطهــا وحتليــل تلــك البيانــات واإلبــالغ عنهــا، وفقــا

َّ
اجلرميــة املنظ

رات واجلرميــة أن يواصــل التوعيــة   إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
ً
يطلــب أيضــا  -5

مــة، مــن خــالل حمــالت دعائيــة ومــّد يــد التعــاون إلــى املنظمــات 
َّ
باآلثــار الســلبية للجرميــة املنظ

ــى املكتــب ملــا يصــدره مــن إعالنــات  ــي عل ــة والقطــاع اخلــاص وإقامــة شــراكات معهمــا، وُيثن األهلي
ع الــدول  مــه مــن حمــالت إعالميــة مســتمرة، ويشــجِّ

ِّ
مــة، وملــا ينظ

َّ
لعمــوم النــاس بشــأن اجلرميــة املنظ
ــة؛ األطــراف علــى دعــم تلــك احلمل

رات واجلرميــة أن ينظــم جلســات  يطلــب كذلــك إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ  -6
إحاطــة إلطــالع الــدول األعضــاء علــى األنشــطة التــي تقــوم بهــا فرقــة عمــل منظومــة األمم املتحــدة 
رات، باعتبارهمــا خطريــن  مــة العابــرة للحــدود الوطنيــة واالجتــار باملخــدِّ

َّ
املعنيــة باجلرميــة املنظ

يهــّددان األمــن واالســتقرار؛

تقــدمي  يواصــل  أن  واجلرميــة  رات  باملخــدِّ املعنــي  املتحــدة  األمم  مكتــب  إلــى  يطلــب   -7
املســاعدة التقنيــة مــن أجــل دعــم واســتكمال البرامــج واألنشــطة الوطنيــة واإلقليميــة واملواضيعيــة، 
مــة عبــر الوطنيــة؛

َّ
 الحتياجــات الــدول األعضــاء وأولوياتهــا فــي مجــال مكافحــة اجلرميــة املنظ

ً
تبعــا

رات واجلرمية على االســتفادة مما اســُتحدث  ع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ يشــجِّ  -8
مــن أدوات للمســاعدة التقنيــة، مثــل األدلــة العمليــة واخلالصــات واألدوات القانونيــة، وعلــى مواصلــة 
اســتحداث أدوات جديــدة، حســب االقتضــاء، بغيــة حتســني قــدرة الــدول علــى تنفيــذ االتفاقيــة 
والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا، ويطلــب إلــى املكتــب أن يــرّوج ويعّمــم تلــك األدوات وأن يواصــل تســهيل 
تبــادل التجــارب واملمارســات اجليــدة بــني املمارســني، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل بّوابــة إدارة املعــارف 
مــة، ورســالة إخباريــة عبــر 

َّ
لتقاســم املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني اخلاصــة مبكافحــة اجلرميــة املنظ

اإلنترنــت عــن خالصــات القضايــا؛

رات واجلرميــة، بالتشــاور مــع  يعتــرف مبــا يبذلــه مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ  -9
الــدول األعضــاء، مــن جهــود متواصلــة لصــوغ نهــج برنامجــي متكامــل، يضــّم البرامــج املواضيعيــة 
ع  واإلقليميــة، مــن أجــل الوفــاء بواليتيــه املتعلقتــني بوضــع املعاييــر وتقــدمي املســاعدة التقنيــة، ويشــجِّ
الــدوَل األطــراف علــى االســتفادة مــن أنشــطة املســاعدة التقنيــة املدرجــة ضمــن برامــج املكتــب 

مــة عبــر الوطنيــة؛
َّ
اإلقليميــة مــن أجــل زيــادة التعــاون اإلقليمــي علــى مكافحــة اجلرميــة املنظ

ــب باألنشــطة التــي اضطلــع بهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي، ويطلب إلى  يرحِّ  -10
رات واجلرميــة أن يواصــل، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء، إنشــاء  مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
ــر الرســمي، بوســائل منهــا عقــد اجتماعــات  ــات أخــرى لتيســير التعــاون الرســمي وغي شــبكات وآلي
إقليميــة وأقاليميــة وتبــادل التجــارب بــني املمارســني، بغيــة إجــراء تقييــم إجمالــي للمعــارف املكتســبة 

وتقاســمها مــن خــالل األدوات واآلليــات املذكــورة أعــاله والفريــق العامــل؛

 باملناقشــات املوضوعيــة واألنشــطة التــي اضطلــع بهــا الفريــق العامل املعني 
ً
ــب أيضــا يرحِّ  -11

باالجتــار باألشــخاص والفريــق العامــل املعنــي بتهريــب املهاجريــن والفريــق العامــل املعنــي باألســلحة 
لــة التفاقيــة األمم  ه مبســاهمتها فــي تســهيل التنفيــذ التــام للبروتوكــوالت الثالثــة املكمِّ الناريــة، وينــوِّ

مــة عبــر الوطنيــة؛
َّ
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ
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ــد مجــاالُت  ر أن تســتمر واليــة الفريــق العامــل املعنــي باالجتــار باألشــخاص وأن جتسِّ يقــرِّ  -12
ــب   فــي تقريــر الفريــق العامــل،)19( ويرحِّ

َ
عملــه فــي املســتقبل، حســب االقتضــاء، التوصيــات الــواردة

رات واجلرميــة بشــأن اســتغالل حالــة  بورقــة املناقشــة التــي أعدهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
االســتضعاف وغيرهــا مــن الوســائل املذكــورة فــي تعريــف االجتــار باألشــخاص، ويطلــب إلــى األمانــة أن 
تواصــل عملهــا املتعلــق بتحليــل املفاهيــم األساســية لبروتوكــول االجتــار باألشــخاص املكّمــل التفاقيــة 
مــة عبــر الوطنيــة)20( وذلــك بإعــداد التقاريــر التقنيــة املشــابهة؛

َّ
األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

رات واجلرميــة أن يزيــد مــن عملــه  يطلــب إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ  -13
 عمــل الفريــق 

ً
بــني الــوكاالت بشــأن اجلهــود الراميــة إلــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وخصوصــا

املشــترك بــني الــوكاالت للتنســيق فــي مجــال مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وأن يــرّوج الســتخدام 
ــل  ــادة الوعــي مبســألة االجتــار باألشــخاص، مــن خــالل أنشــطة مث ــدة فــي زي ــات اجلدي التكنولوجي
ــوا 

ّ
التدريــس االفتراضــي، وإشــراك املراهقــني والشــباب فــي صــوغ االســتراتيجيات الوقائيــة، لكــي يظل

؛
ً
 مســؤوال

ً
علــى وعــي باســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت اســتخداما

ــب بنتائــج املناقشــة املشــتركة بشــأن االجتــار باملمتلــكات الثقافيــة التــي أجراهــا  يرحِّ  -14
بالتعــاون  املعنــي  العامــل  التقنيــة والفريــق  املعنــي باملســاعدة  العامــل  فريــق اخلبــراء احلكوميــني 
الدولــي، والتــي ُعقــدت أثنــاء الــدورة السادســة، رهنــا بالشــروط املذكــورة فــي التقريــر الــذي شــارك 
فــي إعــداده رئيســا هذيــن الفريقــني، ويصــادق علــى التوصيــات املنبثقــة عــن املناقشــة املشــتركة التــي 
ــام مبزيــد مــن العمــل  ــى القي ــة عل أجراهــا الفريقــان العامــالن،)21( ويشــّجع الــدول األعضــاء واألمان
بشــأن هــذه املســألة، ويطلــب إلــى األمانــة أن تعــّد املبــادئ التوجيهيــة املحــّددة بشــأن التدابيــر املتخــذة 
فــي مجــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل التصــدي لالجتــار باملمتلــكات الثقافيــة، وأن 
تعــرض تلــك املبــادئ التوجيهيــة، بعــد وضعهــا فــي صيغتهــا النهائيــة، علــى مؤمتــر األطــراف لكــي 

ــة؛ يســتخدمها فــي أغــراض تنفيــذ االتفاقي

ر مواصلــة تبــادل املعلومــات عــن التجــارب واملمارســات املتعلقــة بتطبيــق االتفاقيــة  يقــرِّ  -15
مــة عبــر الوطنيــة وجوانبهــا احلاليــة واجلديــدة التــي تنــدرج ضمــن نطــاق 

َّ
علــى أشــكال اجلرميــة املنظ

 للــدول األطــراف، ولهــذه الغايــة 
ً
 مشــتركا

ً
االتفاقيــة وعلــى املســائل القانونيــة املثــارة التــي متثــل شــاغال

يطلــب إلــى الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي أن يتبــادل املعلومــات عــن التجــارب واملمارســات 
فــي هــذا امليــدان؛

مــة إلــى الــدول بشــأن تطبيــق االتفاقيــة  ــب بالتقريــر املتعلــق باملســاعدة التقنيــة املقدَّ يرحِّ  -16
ــل اجلرميــة الســيبرانية  ــة،)22( مث ــر الوطني مــة عب

َّ
ــى األشــكال واجلوانــب اجلديــدة للجرميــة املنظ عل

والقرصنــة البحريــة واجلرميــة البيئيــة واالجتــار باملمتلــكات الثقافيــة واالجتــار باألعضــاء واألدويــة 
ع الــدوَل األطــراف علــى املضــي فــي تدعيــم قوانينهــا الداخليــة، حســب االقتضــاء،  املغشوشــة، ويشــجِّ
مــة عبــر الوطنيــة وجوانبهــا اجلديــدة، مبــا فــي ذلــك 

َّ
مــن أجــل منــع ومكافحــة أشــكال اجلرميــة املنظ

ســق مــع أحــكام االتفاقيــة، ويطلــب إلــى مكتــب األمم املتحــدة  عندمــا ترتكــب فــي البحــر، علــى نحــو يتَّ
رات واجلرميــة أن يدعــم الــدول األطــراف باملســاعدة التقنيــة املناســبة؛ املعنــي باملخــدِّ

.46-51 الفقرات   ،CTOC/COP/WG.4/2011/8  )19(

.United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574  )20(

.CTOC/COP/WG.3/2012/6-CTOC/COP/WG.2/2012/5 بالرمز:  ستصدر   )21(

.CTOC/COP/2012/7  )22(

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2012/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/7
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التعاون الدولي

ــاه الــدول األطــراف إلــى املــادة 31 مــن االتفاقيــة، ويشــّجعها علــى صــوغ  يســترعي انتب  -17
مــة عبــر الوطنيــة؛

َّ
اســتراتيجيات وسياســات وتدابيــر مناســبة تهــدف إلــى منــع اجلرميــة املنظ

يشــّجع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة واملجتمــع املدنــي، مبــا فيــه املنظمــات   -18
غيــر احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، علــى تدعيــم تعاونهــا وعملهــا مــع الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة 

والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا مــن أجــل حتقيــق تنفيذهــا بصــورة تامــة؛

ً
وفقــا املنشــأ  احلســاب  إلــى  وافيــة  تبرعــات  تقــدمي  علــى  األطــراف  الــدول  يحــثُّ   -19 

للفقرة 2 )ج( من املادة 30 من االتفاقية بهدف توفير املساعدة التقنية؛

 علــى تشــجيع العمــل، ضمــن نطــاق منظومــة األمم املتحــدة، 
ً
يحــثُّ الــدوَل األطــراف أيضــا  -20

مــة عبــر الوطنيــة، ويطلــب 
َّ
علــى اتخــاذ تدابيــر اســتراتيجية واســتباقية وشــمولية ملواجهــة اجلرميــة املنظ

خذة لتنفيذ هــذا القرار   عــن التدابيــر املتَّ
ً
م إلــى املؤمتــر، فــي دورتــه الســابعة، تقريــرا إلــى األمانــة أن تقــدِّ

مــة عبــر الوطنيــة فــي صميــم عمــل منظومــة األمم املتحــدة؛
َّ
وإلدمــاج التصــّدي للجرميــة املنظ

يدعــو الــدول األعضــاء واجلهــات املانحــة األخــرى إلــى توفيــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة   -21
عمــال بقواعــد وإجــراءات األمم املتحــدة.

-  الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، من
ً
 سابعا

6 إلى 10 تشرين األول/أكتوبر 2014

القرار 4/7

تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدولي في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

م بأهميــة التعــاون الدولــي فــي اجلهــود الراميــة إلــى مكافحــة جميــع أشــكال اجلرميــة 
ِّ
إذ يســل

مــة عبــر الوطنيــة،
َّ
املنظ

ر فيــه تشــكيل فريــق  خ 18 تشــرين األول/أكتوبــر 2006، الــذي قــرَّ ره 2/3 املــؤرَّ وإذ يســتذكر مقــرَّ
 مــن عناصــر املؤمتــر،

ً
 ثابتــا

ً
عامــل مفتــوح العضويــة ليكــون عنصــرا

ــى  عــة عل  متنوِّ
ً
خــذت أشــكاال

َّ
مــة عبــر الوطنيــة قــد ات

َّ
ــق مــن أنَّ اجلرميــة املنظ وإذ يســاوره القل

الــة تعتمــد علــى تعزيــز  ــب تدابيــَر تصــدٍّ فعَّ
َّ
ة تتطل الصعيــد العاملــي، وأنَّ أشــكالها اجلديــدة واملســتجدَّ

ة منها اســتحداث قنوات للتعاون في الوقت املناســب، التعاون الدولي في املســائل اجلنائية، بســبل عدَّ

ســم بهــا اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  د علــى األهميــة اخلاصــة التــي تتَّ وإذ يشــدِّ
 للتعــاون الدولــي فــي مجــال تســليم املجرمــني واملســاعدة 

ً
مــة عبــر الوطنيــة،)23( باعتبارهــا أساســا

َّ
املنظ
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الدولــي ألغــراض املصــادرة، وكذلــك للتدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز التعاون 
فيمــا بــني ســلطات إنفــاذ القانــون،

خ املــؤرَّ  17/2014 قــراره  فــي  أوصــى،  واالجتماعــي  االقتصــادي  املجلــس  أنَّ  يســتذكر   وإذ 
16 متوز/يوليه 2014، اجلمعية العامة باعتماد قرار بشأن التعاون الدولي في املسائل اجلنائية،

ــادل املســاعدة فــي املســائل  دة األطــراف لتب ــة ومتعــدِّ ــات ثنائي ــأنَّ وضــع ترتيب ــه ب  من
ً
واقتناعــا

 ملكافحــة اجلرميــة 
ً
اجلنائيــة ميكــن أن يســهم فــي تطويــر أســاليب فــي التعــاون الدولــي أكثــَر فعاليــة

ــا   قانونيًّ
ً
مــة باعتبارهــا أساســا

َّ
مــة عبــر الوطنيــة، وإذ يــدرك مــدى فائــدة اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

َّ
املنظ

للتعــاون الدولــي، ولتفســير وإعــداد ســائر ترتيبــات التعــاون الثنائيــة واملتعــددة األطــراف،

 بــأنَّ تقاريــر اإلبــالغ عــن الفائــدة العمليــة فــي اســتعمال اتفاقيــة اجلرميــة 
ً
 منــه أيضــا

ً
واقتناعــا

مــة  ــن بوضــوح مــدى أهميــة وفائــدة االتفاقيــة كأداة قيِّ مــة كأســاس قانونــي للتعــاون الدولــي تبيِّ
َّ
املنظ

مــة عبــر الوطنيــة،
َّ
فــي مكافحــة اجلرميــة املنظ

ــال الشــبكاُت اإلقليميــة  ــب باإلســهام الــذي تقــوم بــه فــي مجــال التعــاون الدولــي الفعَّ وإذ يرحِّ
عــني  لســلطات إنفــاذ القانــون والســلطات القضائيــة والســلطات املركزيــة، مبــا فــي ذلــك شــبكة املدَّ
مــة فــي أمريــكا الوســطى وشــبكة غــرب أفريقيــا للســلطات املركزيــة 

َّ
العامــني ملكافحــة اجلرميــة املنظ

مــة،
َّ
عــني العامــني ملكافحــة اجلرميــة املنظ واملدَّ

م بأهميــة تعــاون أجهــزة الشــرطة وتبــادل املعلومــات مبقتضــى املــادة 27 مــن اتفاقيــة 
ِّ
وإذ يســل

مــة كأســاس مهــم لبنــاء قــدرات املالحقــة القضائيــة اجلنائيــة ملكافحــة اجلرائــم التــي 
َّ
اجلرميــة املنظ

مــة عابــرة للحــدود الوطنيــة،
َّ
تشــتمل علــى جماعــات إجراميــة منظ

مــة بشــأن تعيــني ســلطة مركزيــة مبقتضــى الفقــرة 
َّ
وإذ يســتذكر أحــكام اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

13 مــن املــادة 18 مــن االتفاقيــة، وإذ يقــرُّ بأهميــة الــدور التنســيقي الــذي تقــوم بــه الســلطة املركزيــة 
املعنيــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا يتعلــق بالتنســيق علــى الصعيديــن الداخلــي والدولــي فــي 

ــي طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتنفيذهــا وإحالتهــا،
ِّ
تلق

وإذ يالحــظ أنَّ التعــاون الدولــي جــزء جوهــري مــن العمــل الــذي يقــوم بــه مكتــب األمم املتحــدة 
رات واجلرميــة مــن أجــل دعــم الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة اجلرميــة  املعنــي باملخــدِّ

)24(،
ً
ــاال  فعَّ

ً
مــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا تنفيــذا

َّ
املنظ

خ 19 تشــرين األول/أكتوبــر 2005، الــذي طلــب فيــه إلــى األمانــة  ره 2/2 املــؤرَّ وإذ يســتذكر مقــرَّ
ــى معاجلــة الطلبــات املتعلقــة باملســاعدة 

َّ
ــا بالســلطات املركزيــة التــي تتول  خاصًّ

ً
أن تضــع وحتفــظ دليــال

القانونيــة املتبادلــة وتســليم املجرمــني ونقــل األشــخاص املحكــوم عليهــم،

رات واجلرميــة مــن أجــل  وإذ يعتــرف باجلهــود التــي يبذلهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
مواصلــة تعزيــز أدوات التعــاون الدولــي، مبــا فــي ذلــك دليــل الســلطات املركزيــة وأداة كتابــة طلبــات 

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة،

.vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 نفسه،  املرجع   )24(
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التعاون الدولي

ــب أعمــال مؤمتــر األمم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا 
َّ
وإذ يترق

مــة عبــر الوطنيــة، مبــا فــي ذلــك التعــاون علــى 
َّ
يتعلــق بالتعــاون الدولــي علــى مكافحــة اجلرميــة املنظ

املســتوى اإلقليمــي،

ب بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل املعني بالتعاون الدولي، وإذ يرحِّ

يقــرُّ التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه   -1
املعقــود يومــي 8 و9 تشــرين األول/أكتوبــر 2014، أثنــاء الــدورة الســابعة للمؤمتــر، املرفقــة بهذا القــرار؛

 مــن 
ً
ــا  ثابت

ً
ــق العامــل عنصــرا ــه أن يكــون الفري ر في ــذي قــرَّ ره 2/3، ال  مقــرَّ

ً
دا ــد مجــدَّ

ِّ
يؤك  -2

املؤمتــر.  عناصــر 

المرفق

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل المعين بالتعاون الدولي في
اجتماعه المعقود يويم 8 و9 تشرين األول/أكتوبر 2014

ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي توســيع نطــاق األســس القانونيــة التــي ميكنهــا االعتمــاد عليهــا   -1
ة منهــا  بشــأن التعــاون علــى إنفــاذ القوانــني والتعــاون القضائــي فــي املســائل اجلنائيــة، بســبل عــدَّ
دة األطــراف يكــون مــن شــأنها أن تفــي بأغــراض  النظــر فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــدِّ

زه. ــا أو تعــزِّ لــه عمليًّ فعِّ
ُ
التعــاون الدولــي أو ت

دة  ينبغــي أن تنظــر الــدول، عنــد التفــاوض علــى إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــدِّ  -2
األطــراف مــع غيرهــا مــن الــدول، فــي االســتفادة مــن املعاهــدة النموذجيــة لتســليم املجرمــني،)25( 
ــة،)26( واالتفــاق النموذجــي بشــأن نقــل  ــادل املســاعدة فــي املســائل اجلنائي ــة لتب واملعاهــدة النموذجي
الســجناء األجانــب،)27( واالتفــاق الثنائــي النموذجــي بشــأن اقتســام العائــدات اإلجراميــة أو املمتلــكات 

املصــادرة،)28( وغيــر ذلــك مــن الصكــوك النموذجيــة ذات الصلــة باملوضــوع.

ــغ األمــني العــام لــألمم املتحــدة عــن الســلطة املركزيــة 
ّ
ينبغــي للــدول األطــراف التــي لــم تبل  -3

مــة عبــر 
َّ
نــة ألغــراض الفقــرة 13 مــن املــادة 18 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ املعيَّ

الوطنيــة،)29( أن تســعى إلــى الوفــاء بهــذا االلتــزام علــى نحــو عاجــل.

نــة  ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تعزيــز الــدور التنســيقي للســلطات املركزيــة املعيَّ  -4
ة منهــا اســتحداث  مــة، بســبل عــدَّ

َّ
مبقتضــى الفقــرة 13 مــن املــادة 18 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

الــة، وكذلــك آليــات للتشــاور، مــع الســلطات املختصــة املعنيــة بتنفيــذ  روابــط قويــة وخطــوط اتصــال فعَّ
طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة.

املرفق.  ،88/52 وقرارها  املرفق،   ،116/45 العامة  اجلمعية  قرار   )25(

األول. املرفق   ،112/53 وقرارها  املرفق،   ،117/45 العامة  اجلمعية  قرار   )26(
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ــع حالــة الطلبــات، مبــا فــي  ظــم لتتبُّ
ُ
ينبغــي أن تدعــم الــدول الســلطات املركزيــة فــي اســتحداث ن  -5

حيلــت إلــى الســلطة املختصــة مــن أجــل تنفيذهــا.
ُ
ذلــك بعــد أن تكــون تلــك الطلبــات قــد أ

الــدول اإلمكانيــات املتاحــة للســلطات املركزيــة جلمــع ونشــر املعلومــات  تــدرس  ينبغــي أن   -6
اإلحصائيــة عــن طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا فــي ذلــك املعلومــات عــن طبيعــة املســاعدة 

مــة واألســاس القانونــي للتعــاون فــي هــذا اخلصــوص. املطلوبــة أو املقدَّ

ع الــدول الســلطات املركزيــة علــى إتاحــة إرشــادات واضحــة عــن اإلجــراءات  ينبغــي أن تشــجِّ  -7
املتبادلــة. القانونيــة  تقــدمي طلبــات املســاعدة  بــكلٍّ منهــا بشــأن  واملتطلبــات اخلاصــة 

ينبغــي أن تســعى الــدول، فــي احلــاالت املناســبة، إلــى التشــاور بصفــة غيــر رســمية قبــل تقــدمي   -8
طلــب رســمي بشــأن تســليم املطلوبــني أو التمــاس تبــادل املســاعدة القانونيــة.

ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي ضمــان ممارســة ســلطاتها املركزيــة الرقابــة علــى نوعيــة الطلبــات،   -9
ــق بالترجمــة أو املســتندات الداعمــة. ــك مــا يتعل مبــا فــي ذل

ينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف أن تكــون ســلطاتها املركزيــة علــى علــم مبقتضيــات الفقــرة 26   -10
مــة، بخصــوص التشــاور مــع الدولــة الطــرف الطالبــة قبــل 

َّ
مــن املــادة 18 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

رفــض طلــب بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة.

ينبغــي أن تتشــاور الــدول بانتظــام مــع اجلهــات الشــريكة التــي لديهــا عــدد كبيــر مــن احلــاالت   -11
هــا وذلــك مــن أجــل اســتعراض شــؤون تنفيــذ الطلبــات والتباحــث فــي املعاييــر القانونيــة  التــي تخصُّ

ــك. ــة بذل ذات الصل

ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي تعزيــز التدريــب املتــاح ملوظفــي الســلطات املركزيــة وغيرهــا مــن   -12
املؤسســات املعنيــة املشــاِركة فــي عمليــة التعــاون القضائــي.

ة منهــا الســبل  ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي موضــوع دعــم جهــود املســاعدة التقنيــة، بســبل عــدَّ  -13
رات واجلرميــة، بغيــة تعزيــز املعرفــة والقــدرة  التــي يأخــذ بهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ

ضمــن الســلطات املركزيــة وغيرهــا مــن املؤسســات املعنيــة.

ينبغــي أن تســتطلع الــدول الفــرص املتاحــة فــي املحافــل املتعــددة األطــراف ذات الصلــة من أجل   -14
االنخــراط فــي العمــل مــع النظــراء مــن ســلطات مركزيــة أخــرى، بغيــة تبــادل اخلبــرات واملمارســات 

اجليــدة.

، مــع مكتــب األمم املتحــدة املعنــي 
ً
ينبغــي أن تواصــل الــدول العمــل، حســبما يكــون مناســبا  -15

الســلطات  أو  املركزيــة  للســلطات  جديــدة  إقليميــة  شــبكات  إنشــاء  علــى  واجلرميــة  رات  باملخــدِّ
عــني  ــا، ومنهــا شــبكة املدَّ القضائيــة، وكذلــك علــى اســتعمال الشــبكات القائمــة وتعزيزهــا ودعمهــا ماليًّ
مــة فــي أمريــكا الوســطى وشــبكة غــرب أفريقيــا للســلطات املركزيــة 

َّ
العامــني ملكافحــة اجلرميــة املنظ

مــة.
َّ
عــني العامــني ملكافحــة اجلرميــة املنظ واملدَّ

ــا تعيــني قضــاة اتصــال أو ضبــاط اتصــال   عمليًّ
ً
 وممكنــا

ً
للــدول أن تنظــر فــي مــا إذا كان الزمــا  -16

ــدان أخــرى، بغيــة تعزيــز فعاليــة التعــاون الدولــي. فــي عواصــم بل
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ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي اســتخدام أشــكال جديــدة مــن التكنولوجيــا، مبــا فــي ذلــك، حيثمــا   -17
ــات احلاســوبية، مــن أجــل تعزيــز املقــدرة علــى التشــارك املأمــون فــي املعلومــات  ، املنصَّ

ً
يكــون مناســبا

مــة عبــر الوطنيــة.
َّ
ملكافحــة اجلرميــة املنظ

 بتوافــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، فــي 
ً
ينبغــي أن تنظــر الــدول، مبســاعدٍة مــن األمانــة ورهنــا  -18

إمكانيــة اســتحداث شــبكة عامليــة مــن خــالل بيئــة افتراضيــة، لغــرض إنشــاء وتعزيــز ســبل االتصــال 
املباشــر بــني الســلطات املركزيــة.

ينبغــي أن تضطلــع األمانــة بجهــود ترمــي إلــى جمــع املعلومــات مــن الــدول عــن النمــاذج   -19
التــي ميكــن أن تتبعهــا الســلطات املركزيــة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، بغيــة  املختلفــة 
التشــارك فــي اخلبــرات مــع الــدول الراغبــة فــي إنشــاء ســلطة مركزيــة أو تعزيزهــا، وكذلــك بغيــة 
ــى الصعيديــن  ــة لوظائفهــا وتســيير عملهــا عل ــة أداء الســلطات املركزي اكتســاب فهــم أفضــل لكيفي

والدولــي. الوطنــي 

ــة اإللكترونيــة إلدارة  اب ة ومنهــا البوَّ ينبغــي أن تواصــل األمانــة عملهــا، مــن خــالل وســائل عــدَّ  -20
ابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة، علــى جمــع وتعميــم  املعــارف املعروفــة باســم بوَّ
القوانــني الوطنيــة واملبــادئ التوجيهيــة واملــواد ذات الصلــة باملوضــوع التــي ميكــن أن تســاعد املهنيــني 

ــة. ــات املســاعدة القانونية املتبادل املمارســني فــي إعــداد وتقــدمي طلب

 فــي تطويــر أدوات التعــاون الدولــي فــي املســائل 
ً
ُدمــا

ُ
ينبغــي أن تواصــل األمانــة الســير ق  -21

اجلنائيــة، مبــا فــي ذلــك أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، بغيــة دعــم الســلطات 
املركزيــة فــي مجــال تعزيــز قنــوات االتصــال، وعنــد االقتضــاء، فــي مجــال تبــادل املعلومــات علــى 

والدولــي. اإلقليمــي  الصعيديــن 

التشــريعية  الــدول، فــي إمكانيــة حتديــث األدلــة  ينبغــي أن تنظــر األمانــة، بالتشــاور مــع   -22
مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة 

َّ
لتنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

بهــا.)30(

مــة عبــر 
َّ
ينبغــي أن ينظــر مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ  -23

الوطنيــة فــي إعــادة تأكيــد أهميــة مواصلــة الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي عقــد اجتماعاتــه 
ــرات عــن املمارســات  ــادل املعلومــات واخلب  مــن عناصــر املؤمتــر مــن أجــل تب

ً
ــا  ثابت

ً
بوصفــه عنصــرا

اجليــدة، وتشــجيع الــدول علــى إرســال اختصاصيــني ممارســني حلضــور تلــك االجتماعــات، حســبما 
.
ً
يكــون مناســبا

.A.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  منشورات   )30(
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-  الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف،
ً
 ثامنا

من 17 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2016

القرار 1/8

تعزيز فعالية السلطات املركزية املعنية بالتعاون الدولي في املسائل اجلنائية 
ي للجرمية املنظمة عبر الوطنية من أجل التصدِّ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  اتفاقيــة األمم  مــن  املــادة 18  مــن  الفقــرة 1  أنَّ  إلــى  إذ يشــير 
مــة عبــر الوطنيــة)31( تقتضــي أن تقــدم الــدول األطــراف بعُضهــا لبعضهــا اآلخــر أكبــر قــدر ممكــن 

َّ
املنظ

مــن املســاعدة القانونيــة فــي التحقيقــات واملالحقــات واإلجــراءات القضائيــة فيمــا يتصــل باجلرائــم 
ــن الــدول األطــراف ســلطات  املشــمولة بهــذه االتفاقيــة، وأنَّ الفقــرة 13 مــن املــادة 18 تقتضــي أن تعيِّ
ــة  ــة املتبادل ــة تنــاط بهــا املســؤوليات والصالحيــات الالزمــة لتلقــي طلبــات املســاعدة القانوني مركزي

وتنفيذهــا أو إحالتهــا إلــى الســلطات املختصــة لتنفيذهــا،

 2014 األول/ديســمبر  كانــون   18 خ  املــؤرَّ  193/69 العامــة  اجلمعيــة  قــرار  أنَّ  يــدرك  وإذ 
خ 17 كانــون األول/ديســمبر 2015 وقــرار املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي  وقرارهــا 174/70 املــؤرَّ
خ 16 متوز/يوليــه 2014 تســترعي االنتبــاه إلــى الــدور الهــام واملتنامــي للســلطات  17/2014 املــؤرَّ
املركزيــة فــي مكافحــة اجلرائــم العابــرة للحــدود الوطنيــة، مبــا يشــمل اجلرميــة املنظمــة عبــر 

الوطنيــة،

ــن  ــة املنظمــة” الواردي ــرة” و“اجلماعــة اإلجرامي ــأنَّ تعريفــي “اجلرميــة اخلطي ــه ب  من
ً
واقتناعــا

نــان أيَّ دولــة طــرف، وال ســيما مــن خــالل ســلطاتها املركزيــة، مــن 
ِّ
في املــادة 2 مــن االتفاقيــة ميك

مهــا إليهــا بشــأن مجموعــة واســعة مــن  ــدول األطــراف األخــرى وأن تقدِّ ــب املســاعدة مــن ال أن تطل
ــة، ــادة 3 مــن االتفاقي  بأحــكام امل

ً
ــي، وإذ يحيــط علمــا ــر الوطن ــع عب ــم ذات الطاب اجلرائ

 إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فــي جــدول 
ً
دا ــد مجــدَّ

ِّ
وإذ يؤك

يــات االجتماعيــة واالقتصاديــة وتعزيــز  ي للتحدِّ أعمــال األمم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّ
الفقــرة  ســيما  وال  اجلمهــور،)32(  ومشــاركة  والدولــي  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  القانــون  ســيادة 
الفرعيــة 8 )أ( منــه، التــي ذكــرت فيهــا الــدول األعضــاء أنهــا ستســعى جاهــدة إلــى تعزيــز وتوطيــد 
التعــاون الدولــي واإلقليمــي علــى املضــي فــي تطويــر قــدرات نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، 
بوســائل منهــا بــذل جهــود لتحديــث التشــريعات الوطنيــة وتدعيمهــا حســب االقتضــاء، وكذلــك عقــد 
دورات تدريــب مشــتركة مــن أجــل تدريــب موظفــي أجهــزة العدالــة اجلنائيــة واالرتقــاء مبهاراتهــم، 
فــي  الدولــي  بالتعــاون  عنــى 

ُ
ت الــة  وفعَّ قويــة  نشــوء ســلطات مركزيــة  تعزيــز  أجــل  مــن   

ً
خصوصــا

املســائل اجلنائيــة،
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التعاون الدولي

التوصيــات  الدولــي، وال ســيما  بالتعــاون  املعنــي  العامــل  الفريــق  إلــى توصيــات  يشــير  وإذ 
الســاعية إلــى تدعيــم وتعزيــز فعاليــة الســلطات املركزيــة مــن خــالل االتصــاالت املباشــرة؛ والشــبكات 
العاملــة فــي بيئــة افتراضيــة؛ وأنشــطة االتصــال، مبــا يشــمل إجــراء املشــاورات؛ وتتبــع القضايــا؛ وبنــاء 

ــص؛ واســتخدام التكنولوجيــا، القــدرات والتدريــب املتخصِّ

ــز علــى تعزيــز 
ِّ
 بتوصيــات الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي التــي ترك

ً
 علمــا

ُ
وإذ يحيــط

القــدرات الداخليــة للســلطات املركزيــة بســبل منهــا تطبيــق نظــم مراقبــة اجلــودة وتعزيــز مهــام 
التنســيق وإحالــة املســائل إلــى قنــوات التعــاون األخــرى، مثــل قنــوات التعــاون بــني أجهــزة الشــرطة، 

رات  وإذ يعــرُب عــن تقديــره لــألدوات التــي اســتحدثها مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
واجلرميــة ملســاعدة الســلطات املركزيــة علــى تنفيــذ االتفاقيــة، ومنهــا دليــل الســلطات الوطنيــة 
املختصــة وبوابــة إدارة املعــارف املعروفــة باســم بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة 

وأداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة التــي يواصــل املكتــب تطويرهــا،

د علــى النحــو املناســب مبــا  م بــأنَّ الســلطات املركزيــة تكــون أكثــر فعاليــة عندمــا تــزوَّ
ِّ
وإذ يســل

ــح الصالحيــات الالزمــة للنهــوض مبســؤولياتها الرئيســية 
َ
من

ُ
حتتاجــه مــن موظفــني ومعــدات وعندمــا ت

فــي مجــال التعــاون الدولــي فــي إطــار االتفاقيــة وعندمــا تكــرس جهودهــا للنهــوض بتلــك املســؤوليات 
علــى الوجــه الصحيــح،

ق بعــُد علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  صــدِّ
ُ
يدعــو الــدول، التــي لــم ت  -1

مــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا)33( أو لــم تنضــمَّ إليهــا بعــد، إلــى النظــر فــي 
َّ
املنظ

؛
ً
ــاال فعَّ  

ً
تنفيــذا أحكامهــا  وتنفيــذ  إليهــا  واالنضمــام  عليهــا  التصديــق 

م بعُضهــا لبعضهــا اآلخــر أكبــر قــدر مــن املســاعدة  يحــثُّ الــدول األطــراف علــى أن يقــدِّ  -2
 ألحــكام االتفاقيــة وقوانينهــا الوطنيــة؛

ً
القانونيــة وفقــا

 
ً
ــر الــدول األطــراف بالتزامهــا بتعيــني ســلطة مركزيــة معنيــة باملســائل اجلنائيــة، وفقــا

ِّ
يذك  -3

نتهــا إلدراجهــا فــي دليــل  للفقــرة 13 مــن املــادة 18 مــن االتفاقيــة، وبإخطــار األمانــة بالســلطات التــي عيَّ
الســلطات الوطنيــة املختصــة؛

ع الــدول األطــراف علــى أن تســتخدم االتفاقيــة علــى أوســع نطــاق ممكــن، مبــا  يشــجِّ  -4
الدولــي؛ للتعــاون  كأســاس  الوطنيــة،  القانونيــة  أطرهــا  مــع  يتماشــى 

 فــي احلســبان أنَّ الغــرض مــن هــذه االتفاقيــة 
ً
يطلــُب إلــى الــدول األطــراف، آخــذا  -5

هو تعزيــز التعــاون علــى منــع ومكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة مبزيــد مــن الفعاليــة، أن 
حتــرص، بأقصــى قــدر تتيحــه قوانينهــا الوطنيــة، علــى الســماح بإجــراء االتصــاالت وإرســال الطلبــات 
، علــى تعيــني 

ً
 وممكنــا

ً
بصــورة مباشــرة بــني الســلطات املركزيــة ويشــجعها، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا

موظفــني قضائيــني أو ضبــاط لتنســيق االتصــاالت فــي عواصــم الــدول األطــراف األخــرى؛

ع الــدول األطــراف علــى االســتفادة التامــة علــى خيــر وجــه مــن التكنولوجيــات  يشــجِّ  -6
املتاحــة لتيســير التعــاون بــني الســلطات املركزيــة، مبــا يشــمل االســتعانة مبــوارد االتصــال احلاســوبي 
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

املباشــر املســتحدثة علــى املســتوى الوطنــي واألدوات املناســبة التــي اســتحدثها مكتــب األمم املتحــدة 
رات واجلرميــة، مثــل بوابــة إدارة املعــارف املعروفــة باســم بوابــة املــوارد اإللكترونيــة  املعنــي باملخــدِّ
والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة وأداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، وإقامــة شــبكات 
افتراضيــة بــني الســلطات املركزيــة واستكشــاف مــدى إمكانيــة إقامــة اتصــاالت إلكترونيــة آمنــة؛

يهيــُب بالــدول األطــراف أن تــزود الســلطات املركزيــة باملوظفــني واملعــدات والصالحيــات   -7
احلكوميــة  األجهــزة  مختلــف  بــني  ــال  فعَّ تنســيقي  بــدور  الســلطات  تلــك  تضطلــع  لكــي  الالزمــة 
ــة  ــال لالتفاقي ــذ الفعَّ ــدول األطــراف األخــرى مــن أجــل ضمــان التنفي ــة الطــرف ومــع ال داخــل الدول
ــات املســاعدة أو  ــذ طلب ــى تيســير تنفي ــة، واملســاعدة عل ــي فــي املســائل اجلنائي بشــأن التعاون الدول
التعــاون في الوقــت املناســب، مبــا يشــمل، عنــد االقتضــاء، طلبــات احلصــول علــى األدلــة اإلثباتيــة 

اإللكترونيــة؛

يدعــو الــدول األطــراف إلــى أن تكفــل وضــع سياســات وإجــراءات ميكــن االســتعانة بهــا   -8
لتعزيــز فعاليــة الســلطات املركزيــة وتزويدهــا بجوانــب الكفــاءة الالزمــة، مبــا يشــمل وضــع سياســات 
الــة، عنــد االقتضــاء، مــن قنــوات التعــاون األخــرى، مثــل قنــوات  وإجــراءات تتيــح االســتفادة الفعَّ
 
ً
التعــاون بــني أجهــزة إنفــاذ القانــون أو بــني أجهــزة االدعــاء العــام أو بــني قضــاة التحقيــق، وفقــا

للقوانــني الوطنيــة؛

ع الــدول األطــراف علــى اتخــاذ تدابيــر لتحســني نوعيــة طلبــات التعــاون الدولــي،  يشــجِّ  -9
مبــا يشــمل زيــادة وضوحهــا ودقتهــا وحتســني ترجمتهــا وتقليــل عــدد املســتندات املطلوبــة إلــى أدنــى 
حــد ممكــن والنظــر فــي ترتيــب أولويــات الطلبــات الــواردة والصــادرة حســب الطابــع املســتعجل للطلــب 

وخطــورة اجلرميــة ونــوع املســاعدة املطلوبــة؛

لــدى  املركزيــة  الســلطات  بــني  واملشــاورات  االتصــاالت  إجــراء  أهميــة  علــى  د  يشــدِّ  -10
ــال   للتعــاون الدولــي الفعَّ

ً
الــدول األطــراف املقدمــة للطلبــات واملتلقيــة لهــا، عنــد االقتضــاء، دعمــا

ــا  م كاف قانونيًّ في املرحلــة الســابقة لتقــدمي طلبــات التعــاون الدولــي مــن أجــل ضمــان أنَّ الطلــب املقــدَّ
ــة  ــة التالي ــك فــي املرحل ــب، وكذل ــة للطل ــة الطــرف املتلقي ــي للدول ــون الوطن ــا مبقتضــى القان ووقائعيًّ
لتقــدمي الطلــب مــن أجــل توضيــح مســائل محــددة والســماح بإجــراء مشــاورات قبــل رفــض طلــب 
ــا، مبــا يتســق مــع أحــكام الفقــرة 16 مــن املــادة 16 والفقــرة 26 مــن املــادة 18 ــا أو جزئيًّ  املســاعدة كليًّ

من االتفاقية؛

ع بقــوة الــدول األطــراف علــى تيســير التعــاون فــي العمــل بــني الســلطات املركزيــة  يشــجِّ  -11
بســبل مــن بينهــا إقامــة الشــبكات اإلقليميــة أو اســتخدام الوســائط االفتراضيــة مثــل تقنيــات التــداول 
د علــى األهميــة اخلاصــة للتعــاون فــي العمــل بــني الســلطات املركزيــة  عــن طريــق الفيديــو، ويشــدِّ
 مــن أجــل اســتعراض تنفيــذ الطلبــات ومناقشــة معوقــات التعــاون واســتبانة حلــول للتغلــب علــى

تلك التحديات؛

رات  يحــثُّ الــدول األطــراف علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع مكتــب األمم املتحــدة املعني باملخدِّ  -12
واجلرميــة وغيــره مــن اجلهــات، بتعزيــز التدريــب واملســاعدة التقنيــة مــن أجــل تســهيل التعــاون الدولــي 
ع فــي هــذا الصــدد الــدول األطــراف علــى إعطــاء أولويــة للجهــود الراميــة  فــي إطــار االتفاقيــة، ويشــجِّ
إلــى تدعيــم املعــارف والقــدرات لــدى الســلطات املركزيــة وســائر املؤسســات ذات الصلــة، مبــا يشــمل 
اجلهــود الراميــة إلــى املحافظــة علــى ســرية طلبــات التعــاون الدولــي ومحتوياتهــا، إذا طلــب منهــا ذلــك؛
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يطلــُب إلــى الــدول األطــراف أن تســاعد الســلطات املركزيــة علــى اســتحداث نظــم لتتبــع   -13
حالــة طلبــات التعــاون الدولــي، أو تعزيــز تلــك النظــم، حســب االقتضــاء، مبــا يشــمل تتبعهــا بعــد 
ع الــدول األطــراف علــى جمــع وإتاحــة معلومــات  إحالتهــا إلــى الســلطات املختصــة لتنفيذهــا، ويشــجِّ
إحصائيــة بشــأن الطلبــات، مبــا يشــمل أشــكال املســاعدة املطلوبــة واألســس القانونيــة املســتظهر بهــا 

والفتــرات الزمنيــة ملعاجلــة الطلبــات؛

ر فيــه أن يكــون  خ 18 تشــرين األول/أكتوبــر 2006 الــذي قــرَّ ره 2/3 املــؤرَّ  مقــرَّ
ً
ــد مجــددا

ِّ
يؤك  -14

ــة   مــن عناصــر مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقي
ً
ــا  ثابت

ً
ــي عنصــرا ــاون الدول ــي بالتع ــق العامــل املعن الفري

األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

ُيهنــئ الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي مبناســبة الذكــرى الســنوية العاشــرة   -15
إلنشــائه باعتبــاره منتــدى للخبــراء احلكوميــني، مبــن فيهــم املمارســون، للمشــاركة فــي العمــل واســتبانة 

القضايــا واحللــول املشــتركة ووضــع توصيــات عمليــة مــن أجــل التعــاون الدولــي؛

يقــرُّ التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعيــه   -16
املعقوديــن يومــي 27 و28 تشــرين األول/أكتوبــر 2015 وفــي الفتــرة مــن 19 إلــى 21 تشــرين األول/ 

ع الــدول األطــراف علــى تنفيذهــا؛ أكتوبــر 2016، واملرفقــة بهــذا القــرار، ويشــجِّ

فــي  املركزيــة  للســلطات  النشــطة  املشــاركة  تيســير  علــى  األطــراف  الــدول  ع  يشــجِّ  -17
االجتماعــات املناســبة للمؤمتــر وأفرقتــه العاملــة، وال ســيما الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي، 
ــدة والــدروس املســتفادة فــي مجــال التعــاون الدولــي وتوثيــق  مــن أجــل التعريــف باملمارســات اجليِّ

املمارســني؛ بــني اخلبــراء احلكوميــني، وال ســيما  العالقــات 

ــا   زمنيًّ
ً
رات واجلرميــة أن يضــع جــدوال ــُب إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ يطل  -18

ــة للفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي مــن أجــل تيســير مشــاركة الســلطات  لالجتماعــات املقبل
املركزيــة واالســتفادة علــى أفضــل وجــه ممكــن مــن املــوارد املتاحــة، بوســائل منهــا التنســيق مــع 
ع الــدول  االجتماعــات الدوليــة األخــرى وأنشــطة بنــاء القــدرات املتعلقــة بالتعــاون الدولــي، ويشــجِّ
األطــراف علــى النظــر فــي عقــد اجتماعــات ثنائيــة و/أو متعــددة األطــراف ملمثلــي الســلطات املركزيــة، 
مبــا يشــمل عقدهــا علــى هامــش الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي ملناقشــة املســائل التــي 

حتظــى باهتمــام مشــترك؛

يدعــو الــدول األطــراف وســائر اجلهــات املانحــة إلــى توفيــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة   -19
 لقواعــد األمم املتحــدة وإجراءاتهــا؛

ً
ألغــراض هــذا القــرار وفقــا

 عن تنفيذ هذا القرار.
ً
م إليه في دورته التاسعة تقريرا يطلُب إلى األمانة أن تقدِّ  -20
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المرفق األول

  التوصيات اليت وضعها الفريق العامل المعين بالتعاون الدولي في
اجتماعه المعقود في فيينا يويم 27 و28 تشرين األول/أكتوبر 2015

فيما يلي التوصيات التي وضعها الفريق العامل املعني بالتعاون الدولي:

ينبغــي أن تواصــل األمانــة إعــداد مــواد تدريبيــة بشــأن جمــع وتبــادل األدلــة اإلثباتيــة  )أ( 
ــة  مــة عبــر الوطنيــة،)34( ملواصل

َّ
اإللكترونيــة، مبوجــب اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

اســتخدامها فــي أنشــطة املســاعدة التقنيــة؛

ينبغــي أن تواصــل األمانــة تعميــم موضــوع األدلــة اإلثباتيــة اإللكترونيــة علــى ما هــو قائــم  )ب( 
، وأن تطلــب مــن الــدول تقــدمي معلومــات 

ً
مــن أدوات التعــاون اجلنائــي الدولــي ومــا ســُيَعدُّ منهــا الحقــا

ومــواد ذات صلــة إلدراجهــا فــي بوابــة إدارة املعــارف املعروفــة باســم “بوابــة املــوارد اإللكترونيــة 
والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة”؛

ز الــدول األعضــاء كفــاءة آليــات التعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون بوســائل  ينبغــي أن تعــزِّ )ج( 
الــة لتبــادل املعلومــات، وإنشــاء قنــوات اتصــال بــني الســلطات املختصــة فيهــا،  منهــا اســتحداث نظــم فعَّ

وعقــد ترتيبــات لتعزيــز املســاعدة التنفيذيــة إذا لــزم األمــر؛

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء فــي استكشــاف الســبل والوســائل الكفيلــة بتعزيــز  )د( 
 هــذه 

َ
التعــاون الدولــي علــى نحــو يشــمل، فيمــا يشــمل، اســتخداَم األدلــة اإلثباتيــة اإللكترونيــة؛ وحفــظ

 الســبل املمكنــة للتعجيــل بعمليــات املســاعدة القانونيــة 
َ

األدلــة؛ وعلــى وجــه اخلصــوص استكشــاف
املتبادلــة الرســمية؛

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء، فــي احلــاالت املناســبة، فــي تشــجيع املمارســني علــى  )ه( 
التشــاور بصفــة غيــر رســمية قبــل تقــدمي طلــب رســمي بشــأن تســليم املطلوبــني أو التمــاس املســاعدة 
ع املبــادرات الراميــة إلــى إتاحــة   لذلــك، ينبغــي للــدول األطــراف أن تشــجِّ

ً
القانونيــة املتبادلــة؛ وحتقيقــا

إرشــادات واضحــة عــن إجراءاتهــا ومتطلباتهــا املتعلقــة بتقــدمي تلــك الطلبــات؛

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء فــي دعــم جهــود املســاعدة التقنيــة، مبــا فيهــا تلــك  )و( 
رات واجلرميــة، الراميــة إلــى وضــع برامــج  التــي يضطلــع بهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
ــام  ــون القي ل ــون املحليــني، ومــن ضمنهــم أولئــك املخوَّ ــة لتحســني قــدرات موظفــي إنفــاذ القان تدريبي
مبهــام ضبــاط االتصــال، وقــدرات قضــاة االتصــال، وتعزيــز معارفهــم بشــأن مواضيــع منهــا الصكــوك 
الدوليــة املنطبقــة والنظــم القانونيــة املحليــة للبلــدان املضيفــة وقوانــني إجراءاتهــا اجلنائيــة، مبا فــي 

ــة فــي املحاكــم؛ ــة اإلثباتي ــة األدل ذلــك شــروط مقبولي

ينبغــي أن تواصــل األمانــة تطويــر أدوات التعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة، مبا فــي  )ز( 
م  حــة، وأن تقــدِّ

َّ
ــة املنق ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــة طلب ــة ألداة كتاب ــك وضــع الصيغــة النهائي ذل

مــة فــي دورتــه الثامنة عن املرحلــة التجريبية 
َّ
 إلــى مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

ً
تقريــرا

الختبــار اســتخدام هــذه األداة فــي املمارســة العمليــة كمــادة تدريبيــة؛

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574  )34(
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ابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانني  ة منهــا بوَّ ينبغــي أن تواصــل األمانــة عملهــا، بوســائل عــدَّ )ح( 
املتعلقــة باجلرميــة، علــى جمــع وتعميــم القوانــني الوطنيــة واإلرشــادات واملبــادئ التوجيهيــة ذات 
الصلــة التــي ميكــن أن تســاعد الســلطات املركزيــة واملمارســني فــي إعــداد طلبــات املســاعدة القانونيــة 

املتبادلــة وتقدميهــا بســرعة؛

 
ُ
ل األمانــة ينبغــي، مــن أجــل تعزيــز االتصــال املباشــر بــني الســلطات املركزيــة، أن تعــدِّ )ط( 
دليــَل الســلطات الوطنيــة املختصــة مبوجــب املــواد 6 و7 و17 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
ــرات العقليــة لســنة 1988)35( والســلطات الوطنيــة املختصــة 

ِّ
رات واملؤث االجتــار غيــر املشــروع فــي املخــدِّ

ــل إلــى جزأيــن، أحدهمــا  ــة بتقســيم الدلي ــر الوطني مــة عب
َّ
ــة مكافحــة اجلرميــة املنظ مبوجــب اتفاقي

نــة مبقتضــى مختلــف األحــكام التعاهديــة ذات الصلــة  ــن معلومــات عــن الســلطات املركزيــة املعيَّ يتضمَّ
باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا فــي ذلــك بيانــات االتصــال، واللغــات املقبولــة واألشــكال املقبولــة 
ة و/أو الســلطات التنفيذية،  ــن اآلخــر معلومــات عــن ســائر الســلطات املختصَّ إلحالــة الطلبــات، ويتضمَّ

حســب االقتضــاء، وعــن القنــوات وُســبل التعــاون غيــر الرســمي؛

 الــدول األطــراف إلــى حتديــث شــرط اإلشــعار مبوجــب الفقــرة 
ُ
ينبغــي أن تدعــو األمانــة )ي( 

مــة والنظــر فــي إتاحــة هــذه املعلومــات 
َّ
الفرعيــة 5 )أ( مــن املــادة 16 مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

ثــة علــى نطــاق واســع؛ املحدَّ

مــة 
َّ
ينبغــي، بالنظــر إلــى عــدم قبــول بعــض تقاريــر األطــراف باتفاقيــة اجلرميــة املنظ )ك( 

خــذ الــدول  كأســاس للمســاعدة القانونيــة مبوجــب الفقــرة 7 مــن املــادة 18 مــن االتفاقيــة، أن تتَّ
مــة كأســاس قانونــي للمســاعدة 

َّ
 خطــواٍت فــي ســبيل تعزيــز اســتخدام اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

ُ
األطــراف

ــر التعــاون الدولــي بشــأن نطــاق   تيسِّ
ً
القانونيــة املتبادلــة، مــع مراعــاة قيمتهــا املضافــة باعتبارهــا أداة

 أن تكفــل امتثــال 
ً
واســع مــن اجلرائــم وعلــى أوســع مــدى ممكــن؛ وينبغــي للــدول األطــراف أيضــا

قوانينهــا وممارســاتها الداخليــة للمــادة 18 مــن االتفاقيــة؛

 بتوافــر مــوارد مــن خــارج 
ً
ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء، مبســاعدٍة مــن األمانــة ورهنــا )ل( 

امليزانيــة، فــي إمكانيــة اســتحداث شــبكة عامليــة، مــن خــالل بيئــة افتراضيــة، لغــرض إنشــاء وتعزيــز 
ســبل االتصــال املباشــر بــني الســلطات املركزيــة؛

ينبغــي أن تباشــر األمانــة حتديــث واســتكمال وإقــرار مشــروع تقريــر الفريــق العامــل  )م( 
يــات املشــتركة، مبــا فــي ذلــك اســتنتاجاته وتوصياتــه،  غيــر الرســمي مــن اخلبــراء املعنــي بالتحرِّ
االجتمــاع ورقــة  الرابعــة ضمــن  دورتــه  فــي  األطــراف  مؤمتــر  عليــه  طلــع 

ُ
أ الــذي  املشــروع   وهــو 

CTOC/COP/2008/CRP.5؛

دَعــى الــدول األطــراف إلــى أن تنظــر فــي أن تضــمَّ إلــى وفودهــا املشــاركة فــي دورات 
ُ
ت )ن( 

صلــة بأحــكام التعــاون الدولــي املنصــوص عليهــا  فــني مبســائل متَّ
َّ
الفريــق العامــل املقبلــة ممارســني مكل

فــي االتفاقيــة وإلــى تشــجيعهم علــى املشــاركة بنشــاط فــي اجتماعــات الفريــق العامــل؛

ينبغــي أن تنظــر الــدول األطــراف، بالتنســيق مــع األمانــة، فــي حتديــد مواعيــد اجتماعات  )س( 
ــر مشــاركة  ــة( ُيَيسِّ ــَب اجتماعــاٍت أخــرى ذات صل

ُ
ــن )كأن تعق الفريــق العامــل املقبلــة علــى نحــو معيَّ

املمارســني واســتخدام مــوارد احلكومــة واملؤمتــر علــى أفضــل وجــه ممكــن.

.vol. 1582, No. 27627 نفسه،  املرجع   )35(
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

المرفق الثاني

  التوصيات اليت وضعها الفريق العامل المعين بالتعاون الدولي في
اجتماعه المعقود في فيينا من 19 إلى 21 تشرين األول/أكتوبر 2016

وضع الفريق العامل املعني بالتعاون الدولي التوصيات التالية:  -1

ينبغــي للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر  )أ( 
الوطنيــة)33( أن توفــر معلومــات، وال ســيما بيانــات إحصائيــة، عــن اســتخدام االتفاقيــة ألغــراض 
التعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة، مبــا يشــمل البيانــات املحــددة فــي الفقــرة 13 مــن قــرار 
مؤمتــر األطــراف في اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة 1/8 املعنــون 
ي  “تعزيــز فعاليــة الســلطات املركزيــة املعنيــة بالتعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة مــن أجــل التصــدِّ
للجرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة” مــن أجــل دعــم احلــوار النشــط داخــل الفريــق العامــل وزيــادة دقــة 

الفهــم ملــدى فعاليــة االتفاقيــة؛

راجــع إشــعاراتها وإعالناتهــا 
ُ
ينبغــي للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة أن ت )ب( 

املتعلقــة باملــواد املتصلــة بالتعــاون الدولــي، وال ســيما املــواد 13 و16 و18، التــي تلقاهــا األمــني العــام 
ث تلــك  حــدِّ

ُ
وقــت إيــداع صكوكهــا اخلاصــة بالتصديــق أو القبــول أو اإلقــرار أو االنضمــام، وأن ت

 لقــرارات مؤمتــر األطــراف 
ً
مهــا وفقــا اإلشــعارات واإلعالنــات عنــد االقتضــاء، مبــا فيهــا تلــك التــي تقدِّ

 لزيــادة املرونــة والفعاليــة فــي تنفيــذ أحــكام تلــك املــواد؛
ً
ذات الصلــة، تيســيرا

ــب وجتميــد وحجــز 
ُّ
عق

َ
ز تدابيرهــا الراميــة إلــى اســتبانة وت ينبغــي للــدول األطــراف أن تعــزِّ )ج( 

واســترداد عائــدات اجلرائــم، حيثمــا كانــت تلــك اجلرائــم مشــمولة باالتفاقيــة، مبــا يشــمل اجلرائــم 
ف فيها على نحو شــفاف؛ املتعلقــة بالتهــرب الضريبـــي، بغــرض مصادرتهــا فــي نهايــة املطــاف والتصــرُّ

ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي إنشــاء آليــات تتيــح حتســني توقيــت وفعاليــة  )د( 
التعــاون بــني الســلطات املركزيــة، وكذلــك بــني ســلطات إنفــاذ القانــون والنيابــة العامــة والقضــاء، 
 فــي إطــالع 

ً
 فــي املناطــق احلضريــة املتالصقــة، وأن تنظــر أيضــا

ً
فــي املناطــق احلدوديــة، وخصوصــا

الفريــق العامــل علــى تلــك التجــارب فــي اجتماعاتــه املقبلــة؛

ينبغــي للــدول األطــراف املعنيــة أن تنظــر فــي تطويــر وتعزيــز األطــر اإلقليميــة القائمــة،  )ه( 
مثــل شــبكة غــرب أفريقيــا للســلطات املركزيــة واملدعــني العامــني ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة والشــبكة 
اإليبيرية-األمريكيــة للتعــاون القضائــي الدولــي وشــبكة كامــِدن املشــتركة بــني الــوكاالت الســترداد 
املوجــودات وشــبكة التعــاون القضائــي التابعــة جلامعــة الــدول العربيــة، مــن أجــل مواصلــة العمــل 
علــى بنــاء الثقــة وحتســني التعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة واملضــي قدمــا فــي الترويــج لعقــد 

اجتماعــات مــن أجــل التفاعــل املباشــر، وذلــك باالســتعانة باآلليــات والهيئــات القائمــة؛

ــه  ــى جانــب عمل رات واجلرميــة أن يقــوم، إل ــي باملخــدِّ ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعن )و( 
ــراء  ــة للخب ــة املختصــة، بوضــع قائمــة بريدي ــل الســلطات الوطني فــي مجــال التحديــث املنتظــم لدلي
واملمارســني مــن الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة تتضمــن بيانــات االتصــال اخلاصــة بهــم، وميكــن 

إتاحتهــا فــي بيئــة آمنــة أو مواصلــة تعميمهــا علــى اخلبــراء، مــع حتديثهــا باســتمرار؛

ينبغــي ملؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة أن يســتفيد مــن كل املعلومــات  )ز( 
املتاحــة للفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي جملــة أغــراض منهــا، تفعيــل أحــكام املــادة 32 مــن 
االتفاقيــة للحــد مــن األعبــاء الواقعــة علــى املمارســني وجتنــب االزدواجيــة فــي العمــل، عنــد االقتضــاء، 
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وذلــك باســتخدام بوابــة إدارة املعــارف املعروفــة باســم “بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة 
باجلرميــة”؛

رات واجلرميــة أن يقــوم، بالتعــاون مــع ســائر  ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ )ح( 
املنظمــات الشــريكة الناشــطة فــي مجــال التعــاون الدولــي علــى مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر 
الوطنيــة، حيثمــا كان األمــر مناســبا ورهنــا بتوافــر املــوارد الالزمــة، بتنظيــم أنشــطة للتدريــب علــى 
اســتخدام اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة فــي تدعيــم هــذا التعــاون جلملــة أغــراض، منهــا التوعيــة بفائــدة 
أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتدريــب املمارســني الذيــن يعملــون لــدى الســلطات 
الوطنــي  فــي نشــر اســتخدامها علــى الصعــد  املركزيــة علــى اســتخدام األداة املذكــورة والتوســع 

واإلقليمــي والدولــي.

وأوصــى الفريــق العامــل بــأن ُيــدرج مؤمتــر األطــراف فــي املناقشــات املواضيعيــة التي ســيجريها   -2
الفريــق العامــل فــي اجتماعاتــه املقبلــة مســائَل منهــا مــا يلــي:

ــدة والصعوبــات القائمة فــي مجال نقل اإلجراءات  االعتبــارات العمليــة واملمارســات اجليِّ )أ( 
 مــن أشــكال التعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة؛

ً
 منفصــال

ً
اجلنائيــة، بصفتــه شــكال

تبــادل األدلــة اإللكترونيــة ومــا يتصــل بــه مــن صعوبــات فــي ميــدان التعــاون الدولــي، مبــا  )ب( 
يشــمل كيفيــة التعــاون فيمــا يتعلــق مبســألة اســتخدام العمــالت االفتراضيــة فــي األنشــطة اإلجراميــة، 

وعنــد االقتضــاء، املســائل املتعلقــة بفــك شــفرة البيانــات؛

التحريــات والتحقيقــات واملالحقــات واإلجــراءات  القانونيــة بشــأن  املســاعدة  تبــادل  )ج( 
إلقــاء  بشــأنها  يجــوز  والتــي  املنظمــة  باتفاقيــة اجلرميــة  املشــمولة  باجلرائــم  املتعلقــة  القضائيــة 
املســؤولية علــى شــخص اعتبــاري )الفقــرة 2 مــن املــادة 18 باالرتبــاط مــع املــادة 10 مــن االتفاقيــة(، 
علــى أن يؤخــذ فــي االعتبــار مــا اضطلعــت بــه الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 

الفســاد)36( مــن أعمــال فــي هــذا الشــأن؛

التعــاون الدولــي فــي اإلجــراءات املدنيــة واإلدارية املتعلقة باجلرائم املشــمولة باالتفاقية،  )د( 
مبــا فــي ذلــك ألغــراض اســتبانة وجتميــد ومصــادرة املوجــودات املتأتيــة مــن تلــك اجلرائــم، وتفاعــل 
تلــك اإلجــراءات مــع أنشــطة التعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة، علــى أن توضــع في االعتبــار 
األعمــال التــي قــام بهــا مؤمتــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد فــي هــذا 

الشــأن.

 بــأن يواصــل مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة 
ً
وأوصــى الفريــق العامــل أيضــا  -3

إدراج مســألة تنفيــذ املادتــني 13 و14 مــن االتفاقيــة فــي جــداول أعمــال اجتماعاتــه املقبلــة.

.vol. 2349, No. 42146 نفسه،  املرجع   )36(
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-  الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف،
ً
 تاسعا

من 15 إلى 19 تشرين األول/أكتوبر 2018

القرار 3/9

 تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدولي من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
مة عبر الوطنية

َّ
اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية،
َّ
إنَّ مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

إذ يالحــظ أنَّ التعــاون الدولــي يحظــى مبكانــة بــارزة فــي الســياق العــام التفاقيــة األمم املتحــدة 
ا   أساســيًّ

ً
ل جــزءا

ِّ
مــة عبــر الوطنيــة،)37( وأنَّ تنــاول املســائل املتصلــة بــه يشــك

َّ
ملكافحــة اجلرميــة املنظ

رات واجلرميــة ملســاعدة الــدول  من العمــل الــذي يضطلــع بــه مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
)38(،

ً
ــاال  فعَّ

ً
األعضــاء علــى تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا تنفيــذا

خ 19 تشــرين األول/أكتوبــر 2005، واملعنــون “تنفيــذ األحــكام  ره 2/2، املــؤرَّ وإذ يشــير إلــى مقــرَّ
مــة عبــر الوطنيــة”، 

َّ
املتعلقــة بالتعــاون الدولــي مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

 مفتــوح العضويــة لكــي يعقــد مناقشــات 
ً
 عامــال

ً
الــذي قــرر فيــه أن ينشــئ، فــي دورتــه الثالثــة، فريقــا

مواضيعيــة حــول املســائل العمليــة املتعلقــة بتســليم املجرمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون 
الدولــي ألغــراض املصــادرة،

خ 18 تشــرين األول/أكتوبــر 2006، واملعنــون “تنفيــذ أحــكام  ره 2/3، املــؤرَّ دا مقــرَّ ــد مجــدَّ
ِّ
وإذ يؤك

التعــاون الدولــي مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة”، الــذي جعــل 
الفريــق العامــل املفتــوح العضويــة املعنــي بالتعــاون الدولــي عنصــرا ثابتــا مــن عناصر مؤمتــر األطراف،

وقــراره 8/5،   ،2008 األول/أكتوبــر  تشــرين   17 خ  املــؤرَّ  ،2/4 ره  مقــرَّ إلــى  يشــير  وإذ 
الدولــي  بالتعــاون  املتعلقــة  األحــكام  “تنفيــذ  املعنونــني   ،2010 األول/أكتوبــر  خ 22 تشــرين  املؤرَّ
خ املــؤرَّ  ،1/6 وقــراره  الوطنيــة”،  عبــر  املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة  األمم املتحــدة   من اتفاقيــة 

ــال التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة  19 تشــرين األول/أكتوبــر 2012، واملعنــون “ضمــان التنفيــذ الفعَّ
خ 10 تشــرين األول/ اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا”، وقــراره 4/7، املــؤرَّ

أكتوبــر 2014، واملعنــون “تنفيذ األحــكام املتعلقــة بالتعــاون الدولــي مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
اجلرميــة املنظمــة عبر الوطنيــة”،

خ 21 تشــرين األول/أكتوبــر 2016، واملعنــون “تعزيــز   إلــى قــراره 1/8، املــؤرَّ
ً
وإذ يشــير أيضــا

ي للجرمية  فعاليــة الســلطات املركزيــة املعنيــة بالتعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة مــن أجل التصــدِّ
م بعُضهــا لبعضهــا اآلخــر أكبــر   علــى أن يقــدِّ

َ
مــة عبــر الوطنيــة”، الــذي حــثَّ فيــه الــدوَل األطــراف

َّ
املنظ

عها علــى أن تســتخدم االتفاقيــة   ألحــكام االتفاقيــة وقوانينهــا الوطنيــة، وشــجَّ
ً
قــدر مــن املســاعدة وفقــا

علــى أوســع نطــاق ممكــن، مبــا يتماشــى مــع أطرهــا القانونيــة الوطنيــة، كأســاس للتعــاون الدولــي،

.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574  )37(
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التعاون الدولي

ب باألعمال التي يضطلع بها الفريق العامل املعني بالتعاون الدولي، وإذ يرحِّ

ُيقــرُّ التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه   -1
الثامــن، املعقــود مــن 9 إلــى 13 تشــرين األول/أكتوبــر 2017، واملدرجــة فــي املرفــق األول بهــذا القــرار؛

 التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعني بالتعــاون الدولي في اجتماعه 
ً
ُيقــرُّ أيضــا  -2

التاســع، املعقــود مــن 28 إلــى 31 أيار/مايــو 2018، واملدرجــة فــي املرفــق الثانــي بهــذا القــرار؛

ُيقــرُّ كذلــك التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي   -3
اجتماعــه العاشــر، املعقــود فــي 16 تشــرين األول/أكتوبــر 2018، واملدرجــة فــي املرفــق الثالــث بهــذا 

القــرار.

المرفق األول

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل المعين بالتعاون الدولي في
اجتماعه الثامن، المعقود من 9 إلى 13 تشرين األول/أكتوبر 2017

اعتمــد الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي، فــي اجتماعــه الثامــن املعقــود مــن 9 إلى 13 تشــرين 
األول/أكتوبــر 2017 بالتزامــن مــع االجتمــاع العاشــر لفريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي 

ــة لكــي يقرهــا املؤمتــر: ــات التالي ــة،)39( التوصي باملســاعدة التقني

املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  الــدول  ع  تشــجَّ )أ( 
ــا لنقــل   قانونيًّ

ً
عبر الوطنيــة)36( علــى اســتخدام االتفاقيــة، حســب االقتضــاء وعنــد االنطبــاق، أساســا

اإلجــراءات اجلنائيــة فيمــا بينهــا بخصــوص اجلرائــم املشــمولة باالتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا 
 للمقتضيــات املنصــوص عليهــا فــي املــادة 21 مــن االتفاقيــة؛

ً
ووفقــا

رســمية  طلبــات  لتقــدمي  التحضيــر  عنــد  تنظــر،  أن  علــى  األطــراف  الــدول  ع  تشــجَّ )ب( 
للمســاعدة، فــي إجــراء مشــاورات قبــل إعــداد طلبــات التعــاون الدولــي وأثنــاء إعدادهــا مــن أجــل 
ــك الطلبــات واستكشــاف ســبل التعامــل مــع  ــم مــدى مالءمــة تل ــة وتقيي حتديــد االحتياجــات املطلوب
اجلوانــب العمليــة لهــذا التعــاون، وذلــك بغيــة جتنــب التكاليــف اإلضافيــة وازدواج العمــل، وبخاصــة 
فــي مجــال نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، مبــا فــي ذلــك فــي احلــاالت املنصــوص عليهــا فــي التشــريعات 

الوطنيــة والتــي تشــمل مشــاركة أفرقــة حتقيــق مشــتركة؛

نقــل  طلبــات  تقــدمي  مــدى ضــرورة  تقييــم  عنــد  تنظــر،  أن  األطــراف  للــدول  ينبغــي  )ج( 
اإلجــراءات اجلنائيــة، فــي األســس القائمــة للواليــة القضائيــة اجلنائيــة، وكيفيــة إقامــة العــدل علــى 
النحــو األمثــل، ومصالــح وحقــوق األشــخاص املعنيــني )اجلنــاة والضحايــا(، والتكاليــف املتكبــدة، 

واملســائل املتعلقــة بالســيادة الوطنيــة وغيــر ذلــك مــن املســائل؛

يجــوز للــدول األطــراف، عنــد تنفيــذ املــادة 21 مــن االتفاقية وإبــرام معاهدات أو اتفاقات  )د( 
ثنائيــة بشــأن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، أن تنظــر فــي االســتفادة الكاملــة مــن املعاهــدة النموذجيــة 

بشــأن نقــل اإلجــراءات فــي املســائل اجلنائيــة باعتبارهــا أداة إرشــادية؛

.CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4 )39( انظر 
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ينبغــي للــدول األطــراف أن تســتفيد مــن شــبكات التعــاون القضائــي اإلقليميــة القائمــة  )ه ( 
فــي تيســير املناقشــات فــي حــاالت تنــازع الواليــة القضائيــة اجلنائيــة وأســاليب معاجلتهــا؛

ينبغــي لألمانــة أن تســاعد املؤمتــر فــي جتميــع املــواد واملعلومــات الــواردة مــن الــدول  )و( 
ــارات  ــة، مبــا يشــمل االعتب األطــراف بشــأن أفضــل املمارســات فــي مجــال نقــل اإلجــراءات اجلنائي

العمليــة فــي هــذا الشــأن؛

ينبغــي للــدول األطــراف أن تواصــل العمــل علــى تيســير املشــاركة النشــطة لســلطاتها  )ز( 
املركزيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون فــي اجتماعــات املؤمتــر وأفرقتــه العاملــة ذات الصلــة، وبخاصــة 

اجتماعــات الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي؛

ينبغــي لألمانــة أن تواصــل الســعي، فــي إطــار واليتهــا، إلــى تنظيــم اجتماعــات ذات  )ح( 
توجهــات عمليــة ألفرقــة مــن اخلبــراء علــى هامــش اجتماعــات الفريــق العامــل أو بالتزامــن مــع 
انعقــاد اجتماعــات الهيئــات احلكوميــة الدوليــة ذات الصلــة ابتغــاء مواصلــة دعــم تبــادل اخلبــرات 
 بتوفــر املــوارد الالزمــة وابتغــاء 

ً
العمليــة فيمــا بــني املمارســني فــي مجــال التعــاون الدولــي، وذلــك رهنــا

االســتفادة مــن تلــك املــوارد على أفضــل وجــه؛

لعــلَّ املؤمتــر يــودُّ النظــر فــي بنــاء شــراكات مــع شــبكات التعــاون القضائــي اإلقليميــة  )ط( 
القائمــة لتعزيــز آليــات التنســيق فيمــا بينهــا، بوســائل منهــا عقــد اجتماعــات منتظمــة فــي فيينــا، 
 بتوافــر املــوارد وبالتزامــن مــع انعقــاد اجتماعــات الهيئــات احلكوميــة الدوليــة ذات الصلــة؛

ً
وذلك رهنــا

 بتوافــر املــوارد، مواصلــة 
ً
لعــلَّ املؤمتــر يــودُّ النظــر فــي أن يطلــب إلــى األمانــة، رهنــا )ي( 

االضطــالع بأنشــطة لتدريــب موظفــي أجهــزة العدالــة اجلنائيــة وإنفــاذ القانــون وكيانــات القطــاع 
األدلــة  جمــع  مجالــي  فــي  واإلقليمــي،  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  اخلدمــات(،  دمــي 

ِّ
)مق اخلــاص 

اإللكترونيــة وتبادلهــا والتعــاون الدولــي بشــأن تلــك األدلــة، فــي إطــار االتفاقيــة؛

لعــلَّ املؤمتــر يــودُّ النظــر فــي دعــوة األمانــة إلــى مســاعدته ومســاعدة فريقــه العامــل  )ك( 
املعنــي بالتعــاون الدولــي علــى متابعــة التواصــل مــع فريــق اخلبــراء املعنــي بإجــراء دراســة شــاملة 
ملشــكلة اجلرميــة الســيبرانية، فــي إطــار واليــة كل منهمــا، وإبقــاء مكتبــي الفريقــني علــى علــم بذلــك؛

ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي اتخــاذ التدابيــر القانونيــة الالزمــة ملنــع اســتخدام  )ل( 
رة فــي غســل األمــوال، مبــا فــي ذلــك فــي الــدول التــي ال حتظــر تلــك العمــالت، وذلــك 

َّ
العمــالت املشــف

رة باالمتثــال ملقتضيــات مكافحــة غســل األمــوال، 
َّ
بإلــزام الشــركات التــي تتعامــل بالعمــالت املشــف

مثل املقتضيــات املتعلقــة بتوخــي احلــرص الواجــب فــي التعامــل مــع الزبائــن، وحتديــد مصــدر حركــة 
العائــدات اإلجراميــة ومقصدهــا والغــرض مــن نقلهــا، والتصــدي لتمويــل اإلرهــاب؛

د بوضــوح قواعــد  ل َبعــُد تشــريعاتها بحيــث حتــدِّ عــدِّ
ُ
دعــى الــدول األطــراف التــي لــم ت

ُ
ت )م( 

ي اخلاصــة، إلــى أن تنظــر فــي  ــة فــي املحاكــم ومقتضيــات اســتخدام أســاليب التحــرِّ مقبوليــة األدل
القيــام بذلــك، مــن أجــل مراعــاة تلــك القواعــد واملقتضيــات وتطبيقهــا فــي احلــاالت املتعلقــة باألدلــة 
ــح، عنــد االقتضــاء، إجراءاتهــا 

ِّ
نق

ُ
ــل عليهــا فــي واليــات قضائيــة أجنبيــة، وأن ت اإللكترونيــة املتحصَّ

اخلاصــة بتبــادل املســاعدة القانونيــة مــن أجــل مواءمتهــا مــع طلبــات احلصــول علــى األدلــة اإللكترونية 
وأســاليب التعامــل مــع تلــك األدلــة؛

الــة لتبــادل املعلومــات بغــرض  دعــى الــدول األطــراف إلــى بنــاء أو تعزيــز شــبكات فعَّ
ُ
ت )ن( 

اإللكترونيــة. األدلــة  علــى  احلصــول 
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التعاون الدولي

المرفق الثاني

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل المعين بالتعاون الدولي في
اجتماعه التاسع، المعقود من 28 إلى 31 أيار/مايو 2018

التاســع املعقــود من 28 إلــى 31  اعتمــد الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي، فــي اجتماعــه 
أيار/مايــو 2018 بالتزامــن مــع االجتمــاع احلــادي عشــر لفريــق اخلبــراء احلكوميــني العامــل املعنــي 

باملســاعدة التقنيــة،)40( التوصيــات التاليــة:

مــة 
َّ
املنظ اجلرميــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  للــدول  ينبغــي  )أ( 

عبر الوطنيــة)36( أن تنظــر فــي تزويــد األمانــة مبعلومــات عــن املتطلبــات اإلجرائيــة املفروضــة لديهــا 
بشــأن الطلبــات التــي تردهــا لتســليم املجرمــني وتبــادل املســاعدة القانونيــة، وذلــك لكــي تتمكــن 
األمانــة مــن نشــر تلــك املعلومــات أو توســيع نطــاق إتاحتهــا، بحســب االقتضــاء ومــن أجــل توفيــر 

االحتياجــات املطلوبــة مــن املســاعدة التقنيــة فــي هــذا الشــأن؛

ينبغــي للــدول األطــراف، فــي ســياق ممارســاتها املتعلقــة بتســليم املجرمــني، أن تولــي  )ب( 
االعتبــار الواجــب ألحــكام الفقــرة 5 )ب( مــن املــادة 16 مــن االتفاقيــة، التــي تنظــم إبــرام املعاهــدات 
بشــأن تســليم املجرمــني، وينبغــي أن تنظــر فــي تبســيط اشــتراطات اإلثبــات فــي إجــراءات التســليم 

 للفقــرة 8 من تلــك املــادة؛
ً
وفقــا

ع الــدول األطــراف علــى النظــر فــي زيــادة تواتــر اســتخدام أســلوب املشــاورات غيــر  شــجَّ
ُ
ت )ج( 

الرســمية أو اســتخدامه بانتظــام فــي مختلــف مراحــل إجــراءات التســليم وإجــراءات تبــادل املســاعدة 
ــن مــن تبــادل املعلومــات عــن املتطلبــات 

ُّ
القانونيــة وإجــراءات نقــل املحكومــني، وذلــك مــن أجــل التمك

القانونيــة أو تيســير اتخــاذ القــرارات فــي تلــك اإلجــراءات، مبــا فــي ذلــك، وعنــد االقتضــاء، قبــل 
ــالع البلــدان الطالبــة 

ْ
رفــض تلــك الطلبــات وبعــده. وميكــن أن تشــمل هــذه اجلهــود خطــوات الط

علــى املشــاكل املحتملــة فيمــا يتصــل بالطلبــات. وفيمــا يتعلــق بتســليم املجرمــني، ميكــن لهــذه اجلهــود 
 
ً
 إبــالغ الــدول الطالبــة بحجــج الدفــاع التــي يحتمــل إثارتهــا، ومنــح تلــك الــدول فرصــة

ً
أن تشــمل أيضــا

لتقــدمي املزيــد مــن املعلومــات أو األدلــة اإلثباتيــة لدعــم طلــب التســليم. كمــا ينبغــي للدولــة متلقيــة 
الطلــب إبــالغ الدولــة الطالبــة فــي الوقــت املناســب بالقــرارات القضائيــة املعاكســة لكــي تتمكــن الــدول 

الطالبــة، عنــد االقتضــاء، مــن توفيــر املعلومــات الالزمــة للتظلــم فــي اإلطــار الزمنــي املناســب؛

ع الــدول األطــراف علــى زيــادة االهتمــام بتلبيــة احلاجــة إلــى التوعيــة بفوائــد  شــجَّ
ُ
ت )د( 

تنفيــذ  فعاليــة  وتعزيــز  الدولــي  للتعــاون  ــا  قانونيًّ  
ً
أساســا باعتبارهــا  املضافــة  وقيمتهــا  االتفاقيــة 

القــدرات؛ وبنــاء  التدريــب  خــالل  مــن  الصلــة  ذات  أحكامهــا 

ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي زيــادة الترويــج إلرســال طلبــات التعــاون الدولــي  )ه ( 
مباشــرة إلى الســلطات املركزية بغية تبســيط مســار التعاون الدولي في املســائل اجلنائية وتســريعه، 

 للفقــرة 13 مــن املــادة 18 منهــا؛
ً
مــة، ووفقــا

َّ
مبقتضــى اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

ع الــدول األطــراف علــى اســتخدام املــوارد علــى أفضــل نحــو ممكــن مــن أجــل  شــجَّ
ُ
ت )و( 

زيــادة كفــاءة وفعاليــة الســلطات املركزيــة و/أو غيرهــا مــن الســلطات املختصــة فــي معاجلــة طلبــات 

.CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3 )40( انظر 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/3
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

، عنــد قيامهــا بذلــك، أن تنظــر فــي وضــع نظــم إلدارة  التعــاون الدولــي. ولعــلَّ الــدول األطــراف تــودُّ
القضايــا داخــل ســلطاتها املركزيــة مــن أجــل رصــد وحتســني إدارة أعبــاء العمــل املتزايــدة الناجمــة 
عــن الطلبــات، أو أن تنظــر فــي طلــب املســاعدة التقنيــة لوضــع وتطويــر النظــم مــن هــذا القبيــل؛

ــة، مبــا فــي ذلــك مكتــب األمم املتحــدة  مــي املســاعدة التقني ع الــدول وســائر مقدِّ شــجَّ
ُ
ت )ز( 

رات واجلرميــة، علــى إدمــاج التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز توفيــر التدريــب واملســاعدة  املعنــي باملخــدِّ
التقنيــة للســلطات املركزيــة املســؤولة عــن تبــادل املســاعدة القانونيــة، والســلطات املختصــة املســؤولة 

عــن تســليم املجرمــني مــن أجــل مســاعدة الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة؛ 

ع الــدول األطــراف علــى تيســير مشــاركة اخلبــراء الوطنيــني فــي مجــال املســاعدة  شــجَّ
ُ
ت )ح( 

ــق العامــل  ــل الفري ــة وتســليم املجرمــني مشــاركة نشــيطة فــي املحافــل املناســبة مث ــة املتبادل القانوني
املعنــي بالتعــاون الدولــي، ومــن ثــم تيســير التعريــف باملمارســات اجليــدة والتحديــات، وتنشــيط احلــوار 

املباشــر بــني االختصاصيــني املمارســني حــول تنفيــذ االتفاقيــة وتعظيــم قيمــة تلــك املنتديــات.

المرفق الثالث

 التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل المعين بالتعاون الدولي في اجتماعه العاشر، المعقود 
في 16 تشرين األول/أكتوبر 2018

اعتمــد الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي فــي اجتماعــه العاشــر، املعقــود فــي 16 تشــرين األول/ 
هــا املؤمتــر: أكتوبــر 2018، التوصيــات التاليــة لكــي يقرَّ

ع الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر  شــجَّ
ُ
ت )أ( 

الوطنيــة)36( علــى أن تواصــل بــذل اجلهــود الراميــة إلــى تعجيــل إجــراءات التســليم وتبســيط مــا يتصــل 
بهــا مــن متطلبــات إثباتيــة وفقــا للفقــرة 8 مــن املــادة 16 مــن االتفاقيــة؛ وأن تشــرع، بوجــه عــام وعنــد 
االقتضــاء، فــي مراجعــات داخليــة الستكشــاف اإلصالحــات املمكــن إدخالهــا علــى نظــم التســليم لديهــا 
مــن أجــل تبســيط إجــراءات التســليم فــي احلــاالت التــي يوافــق فيهــا الشــخص املطلــوب علــى تســليمه 

إلــى الدولــة الطالبــة؛ والســعي إلــى تقليــل احتمــاالت التأخيــر فــي عمليــة التســليم إلــى أدنــى حــد؛

ع الــدول علــى أن ترســي عالقاتهــا فــي مجــال التســليم علــى أســس مــن الثقــة  شــجَّ
ُ
ت )ب( 

املتبادلــة وأن تســعى إلــى تعزيــز ســبل االتصــال والتنســيق حتقيقــا لهــذا الغــرض، بوســائل منهــا اإلكثــار 
مــن إجــراء مشــاورات رســمية وغيــر رســمية فــي مختلــف مراحــل إجــراءات التســليم، وال ســيما فيمــا 

يتعلــق بتبــادل املعلومــات عــن املتطلبــات القانونيــة وهويــة الشــخص املطلــوب؛

ع الــدول علــى أن تنظــر فــي وضــع آليــات تنســيق مشــتركة بــني الــوكاالت ملناقشــة  شــجَّ
ُ
ت )ج( 

اجلوانــب العمليــة املتعلقــة بتنفيــذ طلبــات التســليم املتلقــاة وســبل ووســائل تســريع تنفيذهــا، إذا لــم 
تكــن لديهــا آليــات مــن هــذا القبيــل؛

ع الــدول علــى توثيــق التعــاون فيمــا بــني ســلطاتها املركزيــة، مبا يشــمل قضايــا  شــجَّ
ُ
ت )د( 

بينهــا؛ فيمــا  املنتظمــة  االتصــاالت  وقنــوات  الشــبكي  الترابــط  خــالل  مــن  وتوطيــده  التســليم، 

ينبغــي للــدول األطــراف أن تواصــل جهودهــا الراميــة إلــى تيســير املشــاركة النشــطة  )ه( 
لســلطاتها املركزيــة فــي اجتماعــات املؤمتــر وأفرقتــه العاملــة ذات الصلــة، وال ســيما اجتماعــات 

الفريــق العامــل املعنــي بالتعــاون الدولــي؛
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التعاون الدولي

ينبغــي للــدول، عنــد االقتضــاء، أن تســتفيد مــن التبــادل املنتظــم للمعلومــات املتعلقــة  )و( 
بتقــدمي وإنفــاذ التأكيــدات والضمانــات واملمارســات الفضلــى فــي إجــراءات التســليم فيمــا يخــص 
معاملــة الشــخص املطلــوب تســليمه فــي الدولــة الطالبــة، وذلــك بوســائل منهــا تبــادل االجتهــادات 

القضائيــة ذات الصلــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي احلــاالت املماثلــة؛

نــة، علــى  ع الــدول، فــي ظــروف معيَّ شــجَّ
ُ
إذا كان مــن املحتمــل أن يرفــض طلــب التســليم، ت )ز( 

النظــر فــي خيــار تأجيــل تســليم الشــخص املطلــوب متــى توفــرت دواع إنســانية لهــذا التأجيــل عنــد 
البــت فــي الطلــب؛

ــة، فــي إجــراء بحــوث  ــا بتوفــر مــوارد مــن خــارج امليزاني ــة أن تشــرع، رهن ينبغــي لألمان )ح( 
إلعــداد ورقــة مناقشــة تســتعرض بوجــه عــام مــا ينبغــي أن تراعيــه الســلطات مــن اعتبــارات عمليــة 
فــي الســعي للتوفيــق بــني ضــرورة احتــرام وحمايــة حقــوق اإلنســان للشــخص املطلــوب مــن جهــة 
وفعاليــة إجــراءات التســليم مــن جهــة أخــرى، وفــي التعامــل بكفــاءة مــع التداخــل بــني اإلجــراءات 
املتعلقــة بالالجئــني واللجــوء مــن جهــة وإجــراءات التســليم مــن جهــة أخــرى، وكذلــك مــا تواجهــه تلــك 
ــى فــي  الســلطات مــن حتديــات فــي هــذا الشــأن ومــا اكتســبته مــن دروس مفيــدة وممارســات فضل

التعامــل مــع تلــك املشــاكل؛

ــة االســتعانة، حســب االقتضــاء وعنــد االنطبــاق،  ع الــدول األطــراف علــى مواصل شــجَّ
ُ
ت )ط( 

باالتفاقيــة كأســاس قانونــي للتعــاون الدولــي فــي املســائل اجلنائيــة، مبــا فــي ذلــك التســليم؛

رات  باملخــدِّ املعنــي  املتحــدة  األمم  مكتــب  تــزود  أن  علــى  األطــراف  الــدول  ع  شــجَّ
ُ
ت )ي( 

واجلرميــة مبعلومــات محدثــة عــن أطرهــا القانونيــة واحلــاالت الفعليــة التــي اســتخدمت فيهــا 
 
ً
االتفاقيــة كأســاس قانونــي للتعــاون الدولــي، وذلــك بهــدف توســيع نطــاق املعلومــات املتاحــة حاليــا

 بتوافــر مــوارد مــن 
ً
فــي بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة باجلرميــة، والقيــام، رهنــا

خــارج امليزانيــة، بإعــداد خالصــة للقضايــا تتضمــن املعــارف املتراكمــة بشــأن هــذه املســألة، وتكــون 
قابلــة للتحديــث علــى نحــو منتظــم.
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

 الفهرس املواضيعي 
 للتوصيات وللقرارات 
واملقررات ذات الصلة
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الفهرس املواضيعي

مالحظة: تتضمن األحياز املظللة في الفهرس إشارات إلى القرارات واملقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف. ويشير املختصر ف.د إلى فقرات الديباجة.

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف.د( )املواضيع الفرعية( 

االتفاق الثنائي 
النموذجي بشأن 
اقتسام العائدات 

اإلجرامية 
أو املمتلكات 

املصادرة

CTOC/COP/WG.3/2010/1)ي(3 )ي( -
ً
اجلزء ألف: ثالثا

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 2( 

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 2القرار

اجلزء باء

-املرفق- 2
ً
سابعا

االتفاق النموذجي 
بشأن نقل 

السجناء األجانب

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 2(

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 2املرفق- 2القرار-
ً
اجلزء باء: سابعا

االتفاقات 
أو الترتيبات 

)الثنائية 
أو املتعددة 
األطراف(

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )أ( و)ب( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 1 و2(

CTOC/COP/2006/142/3 د(املقرر(

اجلزء باء

-)د(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ك()ك(املقرر(-
ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 5 )ب( 5 )ب( )تسليم املجرمني(القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2014/134/7 ف.د 6القرار

املرفق-1 و2

- ف.د 6
ً
سابعا

- املرفق- 1 و2
ً
سابعا

اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

االجتار غير 
املشروع في 

رات  املخدِّ
رات العقلية 

ِّ
واملؤث

لسنة 1988 

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ط( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )ط((

CTOC/COP/2006/142/3 ز( ‘7’ )دليل السلطات الوطنية املقرر(
املختصة(

اجلزء باء

-)ز( ‘7’ ً
ثالثا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق األول )ط( )دليل السلطات القرار
الوطنية املختصة(

- املرفق األول-)ط( 
ً
ثامنا

اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة 
عبر الوطنية، 

استخدامها 
كأساس قانوني 
للتعاون الدولي

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

)القرار 3/9- 6 )د( -
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني- )د((

CTOC/COP/2006/142/3 ج(املقرر(

اجلزء باء

)ج( -
ً
ثالثا

CTOC/COP/2016/151/8 4 4القرار-
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثاني- )د(املرفق الثاني- )د(القرار -
ً
تاسعا

-CTOC/COP/WG.2/2017/4الضحايا
CTOC/COP/WG.3/2017/4 

)القرار 3/9- 6 )ج( -
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول- )ج((

CTOC/COP/2010/178/5 5 )د( )التصرف في ما ُيصادر القرار
من عائدات اجلرمية، التعويضات 

لضحايا اجلرمية(

اجلزء باء

-5 )د( 
ً
خامسا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول- )ج( )مصالح وحقوق القرار
الضحايا(

-املرفق األول- )ج(
ً
تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
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تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة 
عبر الوطنية، 
تنفيذ األحكام 

املتصلة بالتعاون 
الدولي

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني-1 )ب((

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني، 1 )ب( )مراجعة القرار
وحتديث اإلشعارات/اإلعالنات(

- املرفق الثاني- 1 )ب( 
ً
اجلزء باء: ثامنا

اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

الفساد

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 3 )ج( و)د( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا
الثاني- 2 )ج( و)د((

CTOC/COP/2006/142/3 ز( )دليل السلطات: إدماجه( املقرر(

اجلزء باء

- )ز( ‘7’ ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ض( )طلب وضع العمل الذي املقرر(
اضطلع به في محافل أخرى في 

االعتبار( 

- )ض(
ً
رابعا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثانيالقرار

2 )ج( )التعاون الدولي بشأن 
مسؤولية شخص اعتباري(

2 )د( )التعاون الدولي في 
اإلجراءات املدنية واإلدارية(

- املرفق الثاني- 2 )ج( و)د(
ً
ثامنا

أداة كتابة 
طلبات املساعدة 
القانونية املتبادلة

CTOC/COP/WG.3/2010/1 )ح(3 )ح( -
ً
اجلزء ألف: ثالثا

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ش( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 21( 

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ز( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول- )ز((

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ح( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني-1 )ح(( 

CTOC/COP/2006/142/3 ط(املقرر(

اجلزء باء

- )ط(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ن()ن(املقرر( -
ً
رابعا

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 21املرفق- 21القرار -
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 6القرار

املرفق األول- )ز(

املرفق الثاني- 1 )ح(

6-
ً
ثامنا

- املرفق األول- )ز(
ً
ثامنا

- املرفق الثاني- 1 )ح( 
ً
ثامنا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/A/RES/3/2
http://undocs.org/ar/A/RES/3/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/2
http://undocs.org/ar/A/RES/4/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
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تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

األدلة اإلثباتية 
اإللكترونية/األدلة 

اإللكترونية

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )أ( و)ب( و)د( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا
األول )أ( و)ب( و)د((

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 3 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 2 )ب(( 

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ي( و)م( و)ن(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ي( و)م( و)ن((

CTOC/COP/2016/151/8 7 )تنفيذ الطلبات في الوقت القرار
املناسب(

املرفق األول

)أ( )التدريب بشأن جمع األدلة 
وتبادلها(

)ب( )تعميم املوضوع في األدوات؛ 
تقدمي املعلومات إلدراجها في 

بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني 
املتعلقة باجلرمية(

)د( تعزيز التعاون الدولي الذي 
يشمل األدلة اإلثباتية اإللكترونية(

املرفق الثاني

2 )ب( )الصعوبات في التبادل(

اجلزء باء

7-
ً
ثامنا

- املرفق األول )أ( و)ب( و)د(
ً
ثامنا

- املرفق الثاني 2 )ب(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األولالقرار

)ي( )التدريب في مجال جمع 
األدلة اإللكترونية وتبادلها(

)م( )تعديل التشريعات؛ مواءمة 
اإلجراءات اخلاصة بتبادل 

املساعدة القانونية(

)ن( )شبكات لتبادل األدلة 
اإللكترونية(

- املرفق األول )ي( و)م( و)ن(
ً
تاسعا

األدلة التشريعية 
لتنفيذ اتفاقية 
األمم املتحدة 

ملكافحة 
مة 

َّ
اجلرمية املنظ
عبر الوطنية 

والبروتوكوالت 
امللحقة بها

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ت( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 22( 

CTOC/COP/2010/178/5 اجلزء باء1 )أ(القرار

-1 )أ( 
ً
خامسا

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 22املرفق- 22القرار -
ً
سابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

األدلة، مقبولية 
األدلة

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )و( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )و((

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )م(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )م((

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق األول )و(القرار

اجلزء باء

- املرفق األول )و(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول )م(املرفق األول )م(القرار -
ً
تاسعا

اإلرهاب )متويل 
اإلرهاب(

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ل(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ل((

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول )ل(املرفق األول )ل(القرار -
ً
اجلزء باء: تاسعا

- )ج( ‘1’)ج( ‘1’املقرر CTOC/COP/2008/192/4ازدواجية التجرمي
ً
رابعا

أساليب التحري 
اخلاصة

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4 

- )القرار 3/9- 6 )م(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )م((

CTOC/COP/2010/178/5 2 )ه( و5 )ج(القرار

اجلزء باء

-5 )ج( 
ً
-2 )ه( وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول )م(املرفق األول )م(القرار -
ً
تاسعا

االسترداد 
)لعائدات 
اجلرائم( 

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ج( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني-1 )ج(( 

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني-1 )ج( املرفق الثاني-1 )ج(القرار -
ً
اجلزء باء: ثامنا

أفرقة/هيئات 
التحقيق املشتركة

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ب(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ب((

CTOC/COP/2010/178/5 2 )د( )مصفوفة للمسائل القانونية القرار
والعملية(

5 )ج( )التنفيذ التام للمادة 19 من 
اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة(

اجلزء باء

-5 )ج( 
ً
-2 )د( وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول- )ب(املرفق األول- )ب( )املشاورات(القرار -
ً
تاسعا

بوابة إدارة 
املعارف املسماة 

ابة املوارد  “بوَّ
اإللكترونية 

والقوانني املتعلقة 
باجلرمية” )بوابة 

شيرلوك(

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ر( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق-20( 

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ب( و)ح( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )ب( و)ح((

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ز( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني-1 )ز(( 

CTOC/COP/WG.3/2018/6)القرار 3/9- 2 )ي( -
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثالث )ي((

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/6
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

بوابة إدارة 
املعارف املسماة 

ابة املوارد  “بوَّ
اإللكترونية 

والقوانني املتعلقة 
باجلرمية” )بوابة 

شيرلوك(
)تابع(

CTOC/COP/2012/151/6 8القرار

اجلزء باء

8-
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 20املرفق- 20القرار -
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 6القرار

املرفق األول- )ب( و)ح(

املرفق الثاني- 1 )ز(

6-
ً
ثامنا

- املرفق األول- )ب( و)ح(
ً
ثامنا

- املرفق الثاني- 1 )ز( 
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثالث- )ي(املرفق الثالث- )ي(القرار -
ً
تاسعا

البيانات )عن 
استخدام اتفاقية 
مكافحة اجلرمية 
املنظمة ألغراض 
التعاون الدولي؛ 

االستناد إلى 
االتفاقية( 

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )أ( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 1 )أ(( 

CTOC/COP/2006/14 2/3 ث(املقرر(

اجلزء باء

- )ث(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/19 2/4 ق( )ق(املقرر( -
ً
رابعا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني-1 )أ( املرفق الثاني-1 )أ(القرار -
ً
ثامنا

التحريات 
املشتركة

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )م( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )م((

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق األول- )م( )حتديث القرار
واستكمال وإقرار مشروع تقرير 
الفريق العامل غير الرسمي من 

اخلبراء(

- املرفق األول- )م(
ً
اجلزء باء: ثامنا

التداول 
باالتصاالت 

املرئية )عن طريق 
الفيديو( 

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3 )ط( )دليل موجه للممارسني
بشأن استخدام التداول 

باالتصاالت املرئية( 

-)ط( 
ً
اجلزء ألف: ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 د( و)ه(املقرر(

اجلزء باء

- )ه(
ً
- )د( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/2016/151/8 1111القرار-
ً
ثامنا

تسليم املجرمني، 
املعاهدة 

النموذجية لتسليم 
املجرمني

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 2( 

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 2املرفق- 2القرار -
ً
اجلزء باء: سابعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/2
http://undocs.org/ar/A/RES/4/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

تسليم املطلوبني/
املجرمني

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3 )أ( و )ب( )اتفاقية مكافحة
اجلرمية املنظمة كأساس قانوني(

3 )ل( )شرط اإلشعار مبوجب 
الفقرة 5 )أ( من املادة 16 من 

االتفاقية(

3 )م( )تبسيط تسليم املطلوبني(

3 )ن( )تبسيط التسليم على 
املستوى اإلقليمي(

- )ب(
ً
- )أ( وثالثا

ً
 اجلزء ألف: ثالثا
- )ل(-)ن( 

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( و)ي( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )ه( و)ي((

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9- 6 )ب( و)ج( و)ز(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني )ب( و)ج( و)ز((

CTOC/COP/WG.3/2018/6)القرار 3/9- 2 )أ(–)د( و)ح( و)ط( -
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثالث )أ(–)د( و)ح( و)ط((

CTOC/COP/2005/82/2 ب(املقرر(

اجلزء باء

- )ب(
ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/142/3 ب( )اتفاقية مكافحة اجلرمية املقرر(
املنظمة كأساس للتسليم(

)ز( ‘2’ و‘3’ )الدليل املتاح على 
اإلنترنت واملعلومات اإلضافية التي 

درج فيه(
ُ
يتوخى أن ت

)ي( )أداة كتابة طلبات التسليم(

)م( )التشاور قبل رفض الطلبات(

)ن( )تعجيل إجراءات التسليم(

)خ( )التسليم كأولوية في مجال 
توفير املساعدة التقنية(

-)ز( ‘3’  ً
-)ز( ‘2’ وثالثا ً

-)ب( وثالثا
ً
ثالثا

- )ن(
ً
- )م( وثالثا

ً
- )ي( وثالثا

ً
 وثالثا

- )خ(
ً
وثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ط( و)ي( و)ك( )اتفاقية مكافحة املقرر(
اجلرمية املنظمة كأساس للتسليم(

)س( )الدليل املتاح على اإلنترنت(

- )س( 
ً
- )ط(–)ك( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 1 )ج( )القانون النموذجي(القرار

1 )د( )املساعدة التقنية(

2 )ج( )دليل عملي بشأن صوغ 
الطلبات وإرسالها وتنفيذها(

4 )اتفاقية مكافحة اجلرمية 
املنظمة كأساس قانوني(

5 )ب( )إبرام اتفاقات أو ترتيبات 
ثنائية(

-1 )د(
ً
-1 )ج( وخامسا

ً
خامسا
 

-5 )ب( 
ً
-4 وخامسا

ً
-2 )ج( وخامسا

ً
وخامسا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/3
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

تسليم املطلوبني/
املجرمني

)تابع(

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق األولالقرار

)ه( )املشاورات غير الرسمية(

)ي( )حتديث شرط اإلشعار 
مبوجب الفقرة الفرعية 5 )أ( 

من املادة 16 من اتفاقية مكافحة 
اجلرمية املنظمة(

- املرفق األول )ه( و)ي(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثانيالقرار

)ب( )الفقرة 5)ب( من املادة 26 
من اتفاقية مكافحة اجلرمية 
املنظمة، تبسيط اشتراطات 

اإلثبات(

)ج( )املشاورات غير الرسمية(

)ز( )التدريب(

املرفق الثالث

)أ( )تعجيل إجراءات التسليم 
وتبسيط املتطلبات اإلثباتية(

)ب( )املشاورات(

)ج( )التنسيق بني الوكاالت من 
أجل تنفيذ الطلبات(

)د( )الترابط الشبكي وقنوات 
االتصال فيما بني السلطات 

املركزية(

)ح( )ورقة مناقشة عن حقوق 
اإلنسان في إجراءات التسليم(

)ط( )االتفاقية كأساس قانوني(

- املرفق الثاني )ب( و)ج( و)ز(
ً
تاسعا

- املرفق الثالث )أ(–)د( و)ح( و)ط(
ً
تاسعا

التصرف )في 
العائدات 
امُلصادرة(

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ج( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 1 )ج(( 

CTOC/COP/2005/82/2 ي( ‘2’ )حاالت رد العائدات أو املقرر(
اقتسامها واإلطار القانوني املتعلق 

بذلك(

اجلزء باء

- )ي( ‘2’
ً
ثانيا

CTOC/COP/2010/178/5 5 )د( 5 )د(القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 1 )ج( املرفق الثاني- 1 )ج(القرار -
ً
ثامنا

التعاون الدولي 
في اإلجراءات 

املدنية واإلدارية

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 3 )د( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 2 )د(( 

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 2 )د( املرفق الثاني- 2 )د(القرار-
ً
اجلزء باء: ثامنا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

التعاون الدولي 
في املسائل 

اجلنائية، األسس 
القانونية

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )أ( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 1( 

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 1 )توسيع نطاق األسس القرار
القانونية إلنفاذ القوانني والتعاون 

القضائي(

اجلزء باء

-املرفق- 1
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 4 )استخدام اتفاقية مكافحة القرار
اجلرمية املنظمة على أوسع نطاق 

ممكن كأساس للتعاون الدولي(

4-
ً
ثامنا

التعاون الدولي، 
أدوات التعاون 

الدولي

CTOC/COP/WG.3/2010/1)ه(3 )ه( -
ً
اجلزء ألف: ثالثا

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ش( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 21( 

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ز( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )ز((

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 21القرار

اجلزء باء

- املرفق- 21
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 6 )شبكات افتراضية واتصاالت القرار
إلكترونية آمنة(

املرفق األول- )ز(

6-
ً
ثامنا

- املرفق األول- )ز(
ً
ثامنا

التعاون الدولي، 
االتصاالت املؤمنة

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3 )ه( )قنوات اتصال مؤمنة فيما
بني الشبكات(

- )ه(
ً
اجلزء ألف: رابعا

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ف( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 17( 

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق– 17 )األشكال اجلديدة من القرار
التكنولوجيا/املنصات احلاسوبية 
للتشارك املأمون في املعلومات(

- املرفق- 17
ً
اجلزء باء: سابعا

التعاون الدولي، 
شبكات التعاون 

على الصعيد 
الدولي

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )س( و2 )ص( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 15 و18(

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني-1 )ه(( 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

التعاون الدولي، 
شبكات التعاون 

على الصعيد 
الدولي
)تابع(

CTOC/COP/2006/142/3 ش( )بناء شبكة افتراضية، املقرر(
بالنظر في إقامة منتدى للمناقشة 

ضمن إطار شبكة مأمونة؛ 
استعمال الشبكات اإلقليمية(

اجلزء باء

- )ش(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ث( )االستفادة التامة من املقرر(
الشبكات اإلقليمية القائمة(

- )ث( 
ً
رابعا

CTOC/COP/2012/151/6 10 )شبكات وآليات أخرى لتيسير القرار
التعاون الرسمي وغير الرسمي(

10-
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/134/7 املرفقالقرار

15 )الشبكات اإلقليمية القائمة 
واجلديدة(

18 )شبكة عاملية من خالل بيئة 
افتراضية(

- املرفق- 15 و18
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني-1 )ه( املرفق الثاني-1 )ه(القرار -
ً
ثامنا

التعقب )لعائدات 
اجلرائم(

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ج( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 1 )ج(( 

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 1 )ج(املرفق الثاني- 1 )ج(القرار -
ً
اجلزء باء: ثامنا

التكنولوجيا، 
األشكال اجلديدة 

منها

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 1/8- 2 )ف( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 17( 

CTOC/COP/2014/134/7 اجلزء باءاملرفق17-القرار

- املرفق- 17
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 66القرار-
ً
ثامنا

- )القرار 1/8- املرفق 2 )ج(CTOC/COP/WG.3/2016/4التهرب الضريبي
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 1 )ج(( 

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 1 )ج( املرفق الثاني و1 )ج(القرار -
ً
اجلزء باء: ثامنا

خالصة/فهرس 
للقضايا أو 

احلاالت )اتفاقية 
مكافحة اجلرمية 
املنظمة كأساس 
قانوني للتعاون 

الدولي(

CTOC/COP/WG.3/2018/6)القرار 3/9- 2 )ي( -
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثالث )ي((

CTOC/COP/2006/142/3 ت(املقرر(

اجلزء باء

- )ت(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ق()ص( و)ق(املقرر( -
ً
- )ص( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 1 )ب( 1 )ب(القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثالث )ي(املرفق الثالث- )ي(القرار -
ً
تاسعا

-1212القرار CTOC/COP/2016/151/8سرية الطلبات
ً
ثامنا

سلطات القضاء 
)القضاة( 

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )د( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 1 )د(( 

CTOC/COP/2010/178/5 4القرار

اجلزء باء

4-
ً
خامسا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 1 )د( املرفق الثاني- 1 )د(القرار -
ً
ثامنا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

- )د(3 )ج( و)د( و)ز( و)ك(CTOC/COP/WG.3/2010/1السلطات املركزية
ً
- )ج( وثالثا

ً
 اجلزء ألف: ثالثا

- )ك(
ً
- )ز( وثالثا

ً
وثالثا

CTOC/COP/WG.3/2012/5)3 )أ( 3 )أ -
ً
رابعا

CTOC/COP/WG.3/2014/4  )2 )ج(–)ز( و)ط( و)ي( و)ل(–)س
و)ص( و)ق( و)ش(

- )القرار 4/7- 
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق 3–7 و9 و10 و12–15 و18 و19 
و21(

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ح( و)ط( و)ل( و)ن( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )ح( و)ط( و)ل( و)ن((

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )د( و)ح( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 1 )د( و)ح(

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ز(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ز((

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9- 6 )ه(–)ح(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني )ه(–)ح((

CTOC/COP/WG.3/2018/6)القرار 3/9- 2 )د( و)ه( -
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثالث )د( و)ه((

CTOC/COP/2005/82/2 د( )الدليل املأمون للسلطات املقرر(
املركزية من أجل املساعدة 

القانونية املتبادلة(

)و( )دليل بالسلطات التي تعالج 
طلبات تسليم املجرمني ونقل 

األشخاص املحكوم عليهم(

)ح( )التمثيل في اجتماعات مؤمتر 
األطراف أو اجتماعات الفريق 

العامل( 

اجلزء باء

- )ح(
ً
- )و( وثانيا

ً
- )د( وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/14 2/3 ه( )التوعية باالتفاقية في املقرر(
أوساط السلطات املركزية(

)و( و )ز( )الدليل املتاح على 
اإلنترنت(

)ح( )إخطار األمانة(

)ك( )التعيني عمال باملادة 18 من 
االتفاقية(

)ل( )أفضل املمارسات(

)ف( )التنسيق على الصعيد 
املحلي(

)ر( )حلقات عمل للسلطات 
املركزية(

)ش( )بناء شبكة افتراضية بالنظر 
في إقامة منتدى للمناقشة ضمن 
شبكة مأمونة، استعمال الشبكات 

اإلقليمية(

- )ل(
ً
- )ك( وثالثا

ً
- )ه(–)ح( وثالثا

ً
 ثالثا

- )ش(
ً
- )ر( وثالثا

ً
- )ف( وثالثا

ً
وثالثا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3–CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3–CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

السلطات املركزية 
)تابع(

CTOC/COP/2008/192/4 ل( )التدريب(املقرر(

)ن( )أداة كتابة طلبات املساعدة 
القانونية املتبادلة(

)س( )الدليل املتاح على اإلنترنت(

)ع( )توسيع الدليل املتاح على 
اإلنترنت(

)ف( )املعلومات عن السلطات 
نة( املعيَّ

)ر( )حلقات العمل اإلقليمية(

)ت( )أن تنظر األمانة في إقامة 
منتدى للمناقشة ضمن شبكة 

مأمونة؛ االستفادة من الشبكات 
اإلقليمية القائمة(

- )ر( 
ً
- )ن(–)ف( ورابعا

ً
- )ل( ورابعا

ً
رابعا

- )ث(
ً
ورابعا

CTOC/COP/2010/178/5 ف.د 1 )ضرورة تعزيز السلطات القرار
املركزية(

اجلزء باء

- ف.د 1
ً
خامسا

CTOC/COP/2014/134/7 املرفقالقرار

3 )شرط اإلبالغ(

4 )الدور التنسيقي(

5 )نظام لتتبع حالة الطلبات(

6 )املعلومات اإلحصائية(

7 )إرشادات عن اإلجراءات 
واملتطلبات(

9 )الرقابة على النوعية(

10 )عمليات التشاور(

12 و 13 )التدريب(

14 )تبادل اخلبرات واملمارسات 
اجليدة(

15 )الشبكات اإلقليمية(

18 )شبكة عاملية من خالل بيئة 
افتراضية(

19 )املعلومات عن النماذج(

21 )استخدام األدوات(

- املرفق 3–7 و9 و10 و12–15 و18 
ً
سابعا

و19 و21

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

السلطات املركزية 
)تابع(

CTOC/COP/2016/151/8 ف.د 2 )الدور الهام واملتنامي(القرار

ف.د 4 )سلطات مركزية قوية 
وفعالة؛ إعالن الدوحة(

ف.د 5 ف.د 6 )تدعيم وتعزيز 
الفعالية؛ توصيات الفريق العامل(

ف.د 7 )األدوات(

ف.د 8 )التزويد باملوظفني 
واملعدات(

3 )شرط اإلخطار مبوجب الفقرة 
13 من املادة من اتفاقية مكافحة 

اجلرمية املنظمة(

5 )االتصاالت املباشرة؛ املوظفون 
القضائيون املعنيون بتنسيق 

االتصاالت(

6 )االستفادة من التكنولوجيات: 
الشبكات االفتراضية، االتصاالت 

اإللكترونية اآلمنة(

7 )التزويد باملوظفني واملعدات؛ 
تنفيذ الطلبات في الوقت املناسب، 

مبا يشمل طلبات احلصول على 
األدلة اإلثباتية اإللكترونية(

8 )قنوات التعاون األخرى، كبدائل 
عند االقتضاء(

10 )املشاورات(

11 )الشبكات اإلقليمية؛ التداول 
عن طريق الفيديو؛ استعراض 

تنفيذ الطلبات(

12 )التدريب واملساعدة التقنية(

13 )نظام لتتبع حالة الطلبات(

17 و 18 )املشاركة في اجتماعات 
مؤمتر األطراف وأفرقته العاملة(

املرفق األول

)ح( )جمع القوانني واإلرشادات 
واملبادئ التوجيهية(

)ط( )إعادة تنظيم دليل السلطات 
الوطنية املختصة(

)ل( )شبكة عاملية من خالل بيئة 
افتراضية(

)ن( )مشاركة ممارسني في 
اجتماعات الفريق العامل(

املرفق الثاني

1 )د( )حسن توقيت وفعالية 
التعاون في املناطق احلدودية(

1 )ح( )التدريب(

 3 -
ً
-ف.د 4–8؛ ثامنا

ً
-ف.د 2 وثامنا

ً
ثامنا

 17-
ً
-10–13 وثامنا

ً
-5–8 وثامنا

ً
وثامنا

18-
ً
وثامنا

- املرفق األول- )ح( و)ط( و)ل( و)ن(
ً
ثامنا

- املرفق الثاني- 1 )د( و)ح(
ً
ثامنا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

السلطات املركزية 
)تابع(

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األولالقرار

)ز( )املشاركة في اجتماعات 
مؤمتر األطراف وأفرقته العاملة( 

املرفق الثاني

)ه( )إرسال الطلبات مباشرة(

)و( )نظم إدارة القضايا(

)ز( )التدريب واملساعدة التقنية(

)ح( )مشاركة اخلبراء الوطنيني 
في اجتماعات الفريق العامل(

املرفق الثالث

)د( )الترابط الشبكي وقنوات 
االتصاالت املنتظمة(

)ه( )املشاركة في اجتماعات 
مؤمتر األطراف وأفرقته العاملة(

- املرفق األول )ز(
ً
تاسعا

- املرفق الثاني )ه(–)ح(
ً
تاسعا

- املرفق الثالث )د( و)ه(
ً
تاسعا

سلطات النيابة 
العامة )االدعاء 
العام، املدعون 

العامون(

CTOC/COP/WG.3/2012/5)د(3 )د(-
ً
اجلزء ألف: رابعا

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )د( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 1 )د(( 

CTOC/COP/2006/14 2/3 ه( و)ف( و)ر(املقرر(

اجلزء باء

- )ر(
ً
- )ف( وثالثا

ً
- )ه( وثالثا

ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ل()ل(املقرر( -
ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 44القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2016/151/8 8القرار

املرفق الثاني- 1 )د(

8-
ً
ثامنا

- املرفق الثاني- 1 )د( 
ً
ثامنا

سلطات إنفاذ 
القانون، التدريب

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )و( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )و((

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ي(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ي((

CTOC/COP/2006/142/3 ه(املقرر(

اجلزء باء

- )ه(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ل()ل(املقرر( -
ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 44القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق األول- )و(املرفق األول- )و(القرار -
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول- )ي(املرفق األول- )ي(القرار -
ً
تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

الشبكات 
اإلقليمية 
3 )ج( و)ه( و)و(CTOC/COP/WG.3/2010/1)للتعاون( 

اجلزء ألف

- )و(
ً
- )ه( وثالثا

ً
- )ج( وثالثا

ً
ثالثا

CTOC/COP/WG.3/2012/5)ه(3 )أ( و)ه( -
ً
- )أ( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )س( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 15( 

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 1 )ه(( 

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ه( و)ط(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ه( و)ط((

CTOC/COP/2006/14 2/3 اجلزء باء)ش(املقرر

- )ش(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ث()ث(املقرر( -
ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 2 )أ( 2 )أ(القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2012/151/6 1010القرار-
ً
سادسا

 CTOC/COP/2014/134/7 املرفق-15املرفق-15القرار -
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 11القرار

املرفق الثاني-1 )ه(

11-
ً
ثامنا

- املرفق الثاني-1 )ه(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول- )ه( و)ط(املرفق األول- )ه( و)ط(القرار -
ً
تاسعا

الشبكة اإليبيرية-
األمريكية للتعاون 
القضائي الدولي

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 1 )ه(( 

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني-1 )ه( املرفق الثاني-1 )ه(القرار -
ً
اجلزء باء: ثامنا

شبكة التعاون 
القضائي جلامعة 

الدول العربية

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 1 )ه(( 

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 1 )ه(املرفق الثاني- 1 )ه(القرار -
ً
اجلزء باء: ثامنا

شبكة غرب 
أفريقيا للسلطات 
املركزية واملدعني 
العامني ملكافحة 
اجلرمية املنظمة 

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )س( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 15( 

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 1 )ه(( 

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 15القرار

اجلزء باء

- املرفق- 15
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 1 )ه( املرفق الثاني- 1 )ه(القرار -
ً
ثامنا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

شبكة كامِدن 
املشتركة بني 

الوكاالت 
السترداد 

املوجودات 

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 1 )ه(( 

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني 1 )ه( املرفق الثاني- 1 )ه(القرار -
ً
اجلزء باء: ثامنا

طلبات تسليم 
املجرمني/
املطلوبني

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9- 6 )أ(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني )أ((

CTOC/COP/WG.3/2018/6)القرار 3/9- 2 )و( و)ز( -
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثالث- )و( و)ز((

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثاني – )أ( )معلومات عن القرار
املتطلبات اإلجرائية(

املرفق الثالث – )و( )التأكيدات( 
و)ز( )تأجيل تسليم الشخص 

املطلوب(

اجلزء باء

- املرفق الثاني )أ(
ً
تاسعا

- املرفق الثالث )و( و)ز(
ً
تاسعا

العمالت املشفرة 
والعمالت 

االفتراضية

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 3 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 2 )ب(( 

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ل(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ل((

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني 2 )ب( املرفق الثاني 2 )ب(القرار -
ً
اجلزء باء: ثامنا

 عنصر ثابت
)الفريق العامل 
 
ً
بوصفه عنصرا

 من عناصر 
ً
ثابتا

مؤمتر األطراف(

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ث( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 23( 

CTOC/COP/2006/142/3 أ(املقرر(

اجلزء باء

-)أ(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 أ()أ(املقرر(-
ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 ف.د 2ف.د 2القرار-
ً
خامسا

CTOC/COP/2014/134/7 ف.د 2؛ 2القرار

املرفق- 23

2-
ً
-ف.د 2 وخامسا

ً
سابعا

- املرفق- 23
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 1414القرار-
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 ف.د 3ف.د 3القرار-
ً
تاسعا

-CTOC/COP/WG.2/2017/4غسل األموال
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ل(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول- )ل((

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول- )ل(املرفق األول- )ل(القرار -
ً
اجلزء باء: تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

الفريق العامل 
املعني بالتعاون 

الدولي

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3 )و( )أوجه التآزر املمكنة مع
اجتماع اخلبراء بشأن التعاون 
الدولي في إطار اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد(

- )و(
ً
اجلزء ألف: رابعا

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )س( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول- )س((

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ح( و)ك(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول- )ح( و)ك((

CTOC/COP/2012/151/6 10 )شبكات وآليات أخرى لتبادل القرار
املعلومات املكتسبة بواسطة الفريق 

العامل(

14 )املناقشة املشتركة مع الفريق 
العامل املعني باملساعدة التقنية 

بشأن االجتار باملمتلكات الثقافية(

15 )تبادل التجارب واملمارسات 
بشأن األشكال احلالية واجلديدة 

للجرمية املنظمة عبر الوطنية(

اجلزء باء

15-
ً
-14 وسادسا

ً
-10 وسادسا

ً
سادسا

CTOC/COP/2016/151/8 15 )الذكرى السنوية العاشرة(القرار

18 )وضع جدول زمني؛ عقد 
اجتماعات ثنائية أو متعددة 

األطراف ملمثلي السلطات املركزية 
على هامش اجتماعات الفريق 

العامل(

املرفق األول-)حتديد مواعيد 
االجتماعات(

18-
ً
-15 وثامنا

ً
ثامنا

- املرفق األول- )س(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األولالقرار

)ح( )اجتماعات ألفرقة امن 
اخلبراء على هامش اجتماعات 

الفريق العامل(

)ك( )متابعة التواصل مع فريق 
اخلبراء املعني بإجراء دراسة 

شاملة ملشكلة اجلرمية السيبرانية(

-املرفق األول- )ح( و)ك(
ً
تاسعا

القانون النموذجي 
بشأن املساعدة 

القانونية املتبادلة

CTOC/COP/2010/178/5 1 )ج( 1 )ج(القرار-
ً
خامسا

القانون النموذجي 
بشأن تسليم 

املجرمني

CTOC/COP/2010/178/5 1 )ج( 1 )ج(القرار-
ً
خامسا

 )د(3 )د(CTOC/COP/WG.3/2012/5قضاة االتصال
ً
اجلزء ألف: رابعا

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ع( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 16( 

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )و( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول- )و((

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
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تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
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 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

قضاة االتصال
)تابع(

CTOC/COP/2008/192/4 ر(املقرر(

اجلزء باء

- )ر(
ً
رابعا

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 16املرفق- 16القرار -
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 5القرار

املرفق األول- )و(

5-
ً
ثامنا

- املرفق األول- )و(
ً
ثامنا

مبدأ “إما 
التسليم وإما 
املحاكمة”

CTOC/COP/2008/192/4 ج( ‘1’)ج( ‘1’املقرر( -
ً
رابعا

-5 )أ( 5 )أ(القرار CTOC/COP/2010/178/5متطلبات اإلثبات
ً
خامسا

املساعدة 
القانونية املتبادلة 
)تبادل املساعدة 

القانونية(

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 3 )ج( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 2 )ج(( 

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9-  6 )ج( 
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني- )ج((

CTOC/COP/2005/82/2 ج( )االمتثال للشروط اإللزامية املقرر(
بعدم اإلحجام عن تقدمي املساعدة 
القانونية املتبادلة بدعوى السرية 

املصرفية(

)د( )املعلومات إلجراء اتصاالت 
)
ً
فعالة عمليا

اجلزء باء

- )د(
ً
- )ج( وثانيا

ً
ثانيا

 CTOC/COP/2006/142/3 ب(-)د( )اتفاقية مكافحة املقرر(
اجلرمية املنظمة كأساس 

للمساعدة القانونية املتبادلة(

)ز( ‘2’ و‘3’ )الدليل املتاح على 
اإلنترنت واملعلومات اإلضافية التي 

درج فيه(
ُ
يتوخى أن ت

)ك( )سلطات مركزية فعالة 
لتمحيص الطلبات ومراقبة 

نوعيتها(

)ل( )أفضل املمارسات(

)م( )التشاور قبل رفض الطلبات(

)ف( )تنسيق السلطات املركزية 
لالتصال املباشر بني أعضاء 
النيابة العامة والقضاة الذين 

يعاجلون طلبات املساعدة 
القانونية املتبادلة(

- )ز( ‘2’ ً
- )ب(-)د( وثالثا

ً
 ثالثا

- )ك(-)م(
ً
- )ز( ‘3’ وثالثا ً

 وثالثا
-)ف( 

ً
وثالثا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
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الفهرس املواضيعي

تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

املساعدة 
القانونية املتبادلة 
)تبادل املساعدة 

القانونية(
)تابع(

CTOC/COP/2010/178/5 1 )ب( )خالصة املمارسات القرار
ضلى(

ُ
الف

1 )ج( )القوانني النموذجية(

1 )د( )املساعدة التقنية(

2 )ج( )دليل عملي بشأن صوغ 
الطلبات وإرسالها وتنفيذها(

4 )اتفاقية مكافحة اجلرمية 
املنظمة كأساس قانوني(

-2 )ج( 
ً
-1 )ب(-)د( وخامسا

ً
خامسا

4-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 2 )ج( املرفق الثاني-2 )ج(القرار -
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثاني- )ج(املرفق الثاني- )ج(القرار -
ً
تاسعا

املساعدة 
القانونية املتبادلة 
)طلبات املساعدة 

القانونية 
املتبادلة/طلبات 
تبادل املساعدة 

القانونية(

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9- 6 )أ(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني- )أ((

CTOC/COP/2006/142/3 م( )التشاور قبل رفض الطلبات(املقرر(

اجلزء باء

- )م(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ط( )اتفاقية مكافحة اجلرمية املقرر(
املنظمة كأساس قانوني(

- )ط(
ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 2 )ج( )دليل عملي بشأن صوغ القرار
الطلبات وإرسالها وتنفيذها(

-2 )ج( 
ً
خامسا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثاني- )أ( )معلومات عن القرار
املتطلبات اإلجرائية(

-املرفق الثاني- )أ( 
ً
تاسعا

املساعدة 
القانونية املتبادلة 

في املسائل 
اجلنائية

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3 )أ( و)ب( )استخدام اتفاقية
مكافحة اجلرمية املنظمة كأساس 

قانوني( 

- )ب(
ً
- )أ( وثالثا

ً
اجلزء ألف: ثالثا

املشاورات غير 
الرسمية )التعاون 

الدولي فيما 
يتعلق بتسليم 
املطلوبني أو 

التماس املساعدة 
القانونية 
املتبادلة( 

CTOC/COP/WG.3/2014/4 )القرار 4/7- 2 )ح( و)ك( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 8 و11( 

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ه( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )ه((

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ب(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ب((

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9- 6 )ج(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني )ج((

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق-8 و11القرار

اجلزء باء

- املرفق- 8 و11
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 10القرار

املرفق األول )ه(

10-
ً
ثامنا

- املرفق األول )ه(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول )ب(القرار

املرفق الثاني )ج(

- املرفق األول )ب(
ً
تاسعا

- املرفق الثاني )ج(
ً
تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
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)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

3 )أ( و)ب( )اتفاقية مكافحة CTOC/COP/WG.3/2010/1املصادرة
اجلرمية املنظمة كأساس قانوني(

- )ب(
ً
- )أ( وثالثا

ً
اجلزء ألف: ثالثا

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ج( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 1 )ج(( 

CTOC/COP/2005/82/2 ز( )إنشاء الفريق العامل، يتناول املقرر(
 التعاون الدولي ألغراض 

ً
أيضا

املصادرة( 

 )ط(-)ي( )التعاون بناء على
املادة 13 من اتفاقية مكافحة 

اجلرمية املنظمة(

اجلزء باء

- )ط(-)ي(
ً
- )ز( وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/142/3 ب( و)د( )اتفاقية مكافحة املقرر(
اجلرمية املنظمة كأساس قانوني(

)س( )تنفيذ الطلبات على وجه 
السرعة(

)ف( )التنسيق على الصعيد 
املحلي(

- )س(
ً
- )د( وثالثا

ً
- )ب( وثالثا

ً
 ثالثا

- )ف(
ً
وثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 ج( ‘3’ )تنوع نظم املصادرة؛ املقرر(
املصادرة غير املستندة إلى اإلدانة(

)ز( جمع األمثلة

)ط( و)ي( و)ك( )اتفاقية مكافحة 
اجلرمية املنظمة كأساس قانوني 

للتعاون الدولي ألغراض املصادرة(

)خ( )املساعدة على تنفيذ األحكام 
ذات الصلة(

)ض( )طلب وضع العمل الذي 
لع به في محافل أخرى، مثل 

ُ
اضط

مؤمتر الدول األطراف في اتفاقية 
مكافحة اجلرمية املنظمة، في 

االعتبار(

- )ز(
ً
- )ج( ‘3’ ورابعا

ً
 رابعا

-)ض(
ً
-)خ( ورابعا

ً
-)ط(–)ك( ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/2010/178/5 ف.د 1 و 4 )اتفاقية مكافحة القرار
اجلرمية املنظمة كأساس قانوني 

للتعاون الدولي ألغراض املصادرة(

2 )ب( )دليل عملي للتعاون الدولي 
ألغراض املصادرة(

5 )ج( )التنفيذ التام للمادة 13 من 
االتفاقية(

 4-
ً
-2 )ب( وخامسا

ً
-ف.د 1 وخامسا

ً
خامسا

-5 )ج( 
ً
وخامسا

CTOC/COP/2012/151/6 ف.د 16 )الدليل العملي بشأن القرار
التعاون الدولي ألغراض املصادرة(

- ف.د 16
ً
سادسا

CTOC/COP/2014/134/7 ف.د 4 )اتفاقية مكافحة اجلرمية القرار
املنظمة كأساس قانوني للتعاون 

الدولي ألغراض املصادرة(

- ف.د 4
ً
سابعا

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني – 1 )ج( )استبانة القرار
وتعقب وجتميد وحجز واسترداد 

عائدات اجلرائم( 

- املرفق الثاني- 1 )ج( 
ً
ثامنا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/A/RES/4/2
http://undocs.org/ar/A/RES/4/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/A/RES/6/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
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)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

املعاهدة 
النموذجية بشأن 

نقل اإلجراءات 
في املسائل 

اجلنائية

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )د(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول- )د((

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول- )د(املرفق األول-)د(القرار -
ً
اجلزء باء: تاسعا

املعاهدة 
النموذجية لتبادل 

املساعدة في 
املسائل اجلنائية

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 2( 

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 2املرفق-2القرار -
ً
اجلزء باء: سابعا

املعاهدة 
النموذجية لتسليم 

املجرمني

CTOC/COP/WG.3/2014/4)القرار 4/7- 2 )ب( -
ً
انظر اجلزء باء-سابعا

املرفق- 2( 

CTOC/COP/2014/134/7 املرفق- 2املرفق-2القرار-
ً
اجلزء باء: سابعا

املعلومات، 
التشارك فيها 

وتبادلها

CTOC/COP/WG.3/2015/4)القرار 1/8- املرفق 2 )ج( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

األول )ج((

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9- 6 )ج(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني )ج((

CTOC/COP/2016/151/8 9 )نوعية الطلبات(القرار

املرفق األول- )ج( )عقد ترتيبات 
لتعزيز املساعدة التنفيذية، إذا 

لزم األمر( 

اجلزء باء

9-
ً
ثامنا

- املرفق األول )ج(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثاني- )ج(املرفق الثاني- )ج(القرار -
ً
تاسعا

-CTOC/COP/WG.2/2017/4مقدمو اخلدمات
CTOC/COP/WG.3/2017/4 

- )القرار 3/9- 6 )ي(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ي((

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول )ي(املرفق األول )ي(القرار -
ً
اجلزء باء: تاسعا

املنظمة الدولية 
للشرطة اجلنائية 

)اإلنتربول(

CTOC/COP/2006/142/3 هاء)ه(املقرر -
ً
ثالثا

CTOC/COP/2008/192/4 الم)ل(املقرر -
ً
رابعا

CTOC/COP/2010/178/5 44القرار-
ً
خامسا

- )القرار 1/8- املرفق 2 )ز(CTOC/COP/WG.3/2016/4مؤمتر األطراف
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني 1 )ز(( 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/A/RES/7/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/A/RES/5/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
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تقرير االجتماع
 الفقرات/التوصيات

 في اخلالصة الوافية
)القسم/الفقرة/الفقرة الفرعية( القرار/املقرررمز الوثيقةاملوضوع

 الفقرات وفقرات الديباجة
)ف�د( )املواضيع الفرعية( 

مؤمتر األطراف 
)تابع(

CTOC/COP/2005/82/2 ز( )إنشاء الفريق العامل(املقرر(

اجلزء باء

- )ز(
ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/14 2/3 أ( )الفريق العامل كعنصر ثابت املقرر(
من عناصر مؤمتر األطراف( 

- )أ(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2016/15 1/8 14 )تأكيد الفريق العامل كعنصر القرار
ثابت من عناصر مؤمتر األطراف(

املرفق الثاني- 1 )ز( )االستفادة 
من كل املعلومات املتاحة باستخدام 

“بوابة املوارد اإللكترونية 
والقوانني املتعلقة باجلرمية”(

14-
ً
ثامنا

- املرفق الثاني- 1 )ز(
ً
ثامنا

نقل اإلجراءات 
اجلنائية

CTOC/COP/WG.3/2016/4)القرار 1/8- املرفق 3 )أ( -
ً
انظر اجلزء باء-ثامنا

الثاني- 2 )أ(( 

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )أ(–)د( و)و(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )أ(–)د( و)و((

CTOC/COP/2016/151/8 املرفق الثاني- 2 )أ(القرار

اجلزء باء

- املرفق الثاني- 2 )أ(
ً
ثامنا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول )أ(–)د( و)و(املرفق األول )أ(–)د( و)و(القرار -
ً
تاسعا

نقل املحكومني 
)األشخاص 

املحكوم عليهم(

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

- )القرار 3/9- 6 )ج(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق الثاني- )ج((

CTOC/COP/2005/82/2 و(املقرر(

اجلزء باء

- )و(
ً
ثانيا

CTOC/COP/2006/142/3 ز( ‘2’)ز( ‘2’املقرر( - ً
ثالثا

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق الثاني- )ج(املرفق الثاني- )ج(القرار -
ً
تاسعا

الوالية القضائية، 
تنازع الوالية 

القضائية 

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

- )القرار 3/9- 6 )ه(
ً
انظر اجلزء باء-تاسعا

املرفق األول )ه((

CTOC/COP/2018/133/9 املرفق األول )ه(املرفق األول )ه(القرار -
ً
اجلزء باء: تاسعا

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/A/RES/8/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/WG.3/2017/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
http://undocs.org/ar/A/RES/9/3
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