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 الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
  ٢٠١٧األول/أكتوبر تشرين  ١٣-٩فيينا،

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين   
  باملساعدة التقنية

  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣-١٠فيينا،
     

وفريق اخلرباء اجتماعي الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  عنتقرير   
 ١٣إىل  ٩احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية، املعقودين يف فيينا من 

  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر 
 

  مقدِّمة  -ًالأو  
مة عرب الوطنية، مبوجب أنشــأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ  -١

ملســـائل العملية احول  ، فريقًا عامًال مفتوح العضـــوية لكي يعقد مناقشـــات مواضـــيعية٢/٢مقرَّره 
غراض املصـــــادرة. وقرَّر املتعلقة بتســـــليم املطلوبني وتبادل املســـــاعدة القانونية والتعاون الدويل أل

بالتعاون ضـــــوية معين من عناصـــــره الثابتة فريق عامل مفتوح الع، أن يكون ٣/٢املؤمتر، يف مقرَّره 
ـــــئ عمًال بذالدويل. ويعقد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، ال ـــــات ذي أنش لك املقرَّر، مناقش

 املطلوبنيفيها تســليم  مواضــيعية حول املســائل العملية املتعلقة مبختلف أشــكال التعاون الدويل، مبا
ريق العامل اجتماعه وتبادل املســـــاعدة القانونية والتعاون الدويل ألغراض املصـــــادرة. وقد عقد الف

، ٢٠٠٦ين األول/أكتوبر تشر ١٨إىل  ٩يت عقدت يف فيينا من األول أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر، ال
 ، صـــــارت٢٠١٤منذ عام ولكن واجتمع بعدها مرة كل ســـــنتني أثناء الدورات العادية للمؤمتر. 

ملؤمتُر الفريق العامل ، الذي شــجَّع فيه ا٧/١تعقد على أســاس ســنوي عمًال بقرار املؤمتر  اجتماعاته
ــــــاعدةاملعين بالتعاون الدويل وفريق  التقنية على النظر يف عقد  اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملس

ضما ضاء، وعقد اجتماعاهتما على التعاقب، من أجل  سنوية، حسب االقت ستخدام اجتماعات  ن ا
ـــابع للفريق العامل املعين ـــتخدامًا فعَّاًال. وُعقد االجتماع الس بالتعاون الدويل يف فيينا من  املوارد اس

  .ئه، مبناسبة الذكرى العاشرة إلنشا٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٩
، فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية، ٢/٦املؤمتر، مبوجب مقرَّره  أوأنش  -٢

من عناصــــــره. وعقد الفريق العامل  ثابتًا أن يكون الفريق العامل عنصــــــرًا ٤/٣وقرر يف مقرَّره 
  ، أثناء دورة املؤمتر الثامنة.٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩إىل  ١٧ينا من اجتماعه التاسع يف في
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مية ٧/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٣ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ ات ، املعنون "تعزيز تنف
شأها حتليل ت واصلاملنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن ت نفيذ األفرقة العاملة اليت أن

االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا حتليًال شـــــامًال، مع االســـــتفادة املثلى من املعلومات املجموعة 
  والتقيُّد التام مببدأ تعددية اللغات.

شار املؤمتر يف قراره   -٤ ساعدة ، املعنون "تنفيذ األحكا٨/٤وعالوًة على ذلك، أ صة بامل م اخلا
"، إىل أنَّ املســــــاعدة التقنية هي ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةالتقنية من اتفاقية األمم املتحدة 

ساسي من العمل الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين بامل اجلرمية (املكتب) و خدِّراتجزء أ
  فيذًا فعَّاًال.ملساعدة الدول األعضاء على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا تن

العامل املعين باملساعدة  يق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكومينيوعقد الفر  -٥
 ،٢٠١٧أكتوبر تشــــــرين األول/ ١٣إىل  ١٠ومن  ١٣إىل  ٩من يف الفترتني هما يالتقنية، اجتماع

تعراض تنفيذ اتفاقية على التوايل، ونظرا معًا يف بند جدول األعمال املعنون "إعداد اســـــتبيان الســـــ
ؤمتر األطراف يف االتفاقية، مل ٨/٢مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"، وفقًا للقرار األ

هما ياجتماع وبند جدول األعمال املعنون "مســــــائل أخرى"، واعتمدا هذا التقرير املشــــــترك عن
  بصيغته املعدَّلة شفويًّا.

  
   التوصيات  -ًاثاني  
  بالتعاون الدويلالفريق العامل املعين   -ألف  

  ها املؤمتر: قرَّاعتمد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل التوصيات التالية لكي ي  -٦
القتضـــاء اع الدول األطراف يف االتفاقية على اســـتخدام االتفاقية، حســـب تشـــجَّ  (أ) 

ــــاســــًا، عند االنطباقو املشــــمولة  اجلرائموص فيما بينها خبصــــلنقل اإلجراءات اجلنائية  اقانونيًّ أس
  من االتفاقية؛ ٢١املادة  املنصوص عليها يفقتضيات باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا ووفقًا للم

لدول األطرافتشــــــجَّ  (ب)  بات رمس عند، على أن تنظر ع ا قدمي طل ية التحضــــــري لت
ديد حت من أجل هاللمســـاعدة، يف إجراء مشـــاورات قبل إعداد طلبات التعاون الدويل وأثناء إعداد

مع اجلوانب  وتقييم مدى مالءمة تلك الطلبات واســـتكشـــاف ســـبل التعامل املطلوبة االحتياجات
خباصـــة يف جمال نقل وبغية جتنب التكاليف اإلضـــافية وازدواج العمل، ذلك و ،العملية هلذا التعاون

يت تشـــمل لوطنية والاإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك يف احلاالت املنصـــوص عليها يف التشـــريعات ا
  ؛قيق مشتركةمشاركة أفرقة حت

بات أن تنظر لدول األطرافل ينبغي  (ج)  قدمي طل مدى ضــــــرورة ت قل ن، عند تقييم 
إقامة العدل على النحو  يف األســــس القائمة للوالية القضــــائية اجلنائية، وكيفية ،اإلجراءات اجلنائية

تكبدة، واملســـائل األمثل، ومصـــاحل وحقوق األشـــخاص املعنيني (اجلناة والضـــحايا)، والتكاليف امل
  املتعلقة بالسيادة الوطنية وغري ذلك من املسائل؛
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ملادة جيوز ل  (د)  يذ ا ند تنف ية وإبرام ممن ا ٢١لدول األطراف، ع فاق هدات أو الت عا
شأن نقل اإلجراءات اجلنائية،  لة من املعاهدة النموذجية يف االستفادة الكامأن تنظر اتفاقات ثنائية ب

  بشأن نقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية باعتبارها أداة إرشادية؛
ستفيد لدول األطرافل ينبغي  (ه)   ضائي اإلقلي أن ت شبكات التعاون الق لقائمة مية امن 

  ؛جلتهامعايف تيسري املناقشات يف حاالت تنازع الوالية القضائية اجلنائية وأساليب 
ردة من الدول األطراف املؤمتر يف جتميع املواد واملعلومات الوا أن تساعد مانةينبغي لأل  (و) 

  هذا الشأن؛العملية يف  بشأن أفضل املمارسات يف جمال نقل اإلجراءات اجلنائية، مبا يشمل االعتبارات
ســلطاهتا لالعمل على تيســري املشــاركة النشــطة  أن تواصــل لدول األطرافل ينبغي  (ز) 

لصلة، وخباصة اجتماعات ااملركزية وأجهزة إنفاذ القانون يف اجتماعات املؤمتر وأفرقته العاملة ذات 
  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل؛

اعات ذات توجه إىل تنظيم اجتم طار واليتها،، يف إالسعي تواصلأن ينبغي لألمانة   (ح) 
اد اجتماعات اهليئات عملي لفريق اخلرباء على هامش اجتماعات الفريق العامل أو بالتزامن مع انعق

ا بني املمارسني يف جمال مواصلة دعم تبادل اخلربات العملية فيم ابتغاء احلكومية الدولية ذات الصلة
  على أفضل وجه؛لك املوارد من تاالستفادة ابتغاء والالزمة فر املوارد بتو ، وذلك رهنًاالتعاون الدويل

اإلقليمية  لعل املؤمتر يود النظر يف بناء شــــراكات مع شــــبكات التعاون القضــــائي  (ط) 
ــــــيما من خالل عقد اجتماعات  نتظمة يف فيينا، مالقائمة لتعزيز آليات التنســــــيق فيما بينها، والس

  ة الدولية ذات الصلة؛وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات اهليئات احلكوميبتوافر املوارد  وذلك رهنًا
نًا  (ي)  نة، ره ما عل املؤمتر يود النظر يف أن يطلب إىل األ لة بتوافر امل ل وارد، مواصــــــ

انات القطاع اخلاص االضطالع بأنشطة لتدريب موظفي أجهزة العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون وكي
إللكترونية وتبادهلا االصــــــعيدين الوطين واإلقليمي، يف جمايل مجع األدلة (مقِّدمي اخلدمات)، على 

  والتعاون الدويل بشأن تلك األدلة، يف إطار االتفاقية؛
ــاعدة   (ك)  ــاعدته ومس العامل املعين  هفريقلعل املؤمتر يود النظر يف دعوة األمانة إىل مس

شـــاملة ملشـــكلة اجلرمية  عين بإجراء دراســـةالتواصـــل مع فريق اخلرباء امل متابعة علىبالتعاون الدويل 
  ؛، وإبقاء مكتيب الفريقني على علم بذلكة كل منهمايف إطار والي السيربانية،
ــــــينبغي للدول األطراف   (ل)  تخدام العمالت أن تنظر يف اختاذ التدابري الالزمة ملنع اس

إلزام ر تلك العمالت، وذلك بال حتظاملشفَّرة (اُملَعمَّاة) يف غسل األموال، مبا يف ذلك يف الدول اليت 
ألموال، مثل ملقتضـــــيات مكافحة غســـــل اباالمتثال الشـــــركات اليت تتعامل بالعمالت املشـــــفَّرة 

العائدات حركة ر وحتديد مصــداملقتضــيات املتعلقة بتوخي احلرص الواجب يف التعامل مع الزبائن، 
  هاب؛والتصدي لتمويل اإلر الغرض من نقلها،اإلجرامية ومقصدها و

ُتدعى الدول األطراف اليت مل ُتعدِّل َبعُد تشـــــريعاهتا حبيث حتدِّد بوضـــــوح قواعد   (م) 
أن تنظر يف القيام  إىل أســـاليب التحرِّي اخلاصـــة،ومقتضـــيات اســـتخدام  مقبولية األدلة يف املحاكم

إللكترونية وتطبيقها يف احلاالت املتعلقة باألدلة ا قتضـــياتبذلك، من أجل مراعاة تلك القواعد وامل
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ل عليها يف واليات قضــــائية أجنبية، وأن ُتنقِّح، عند االقتضــــاء، إجراءاهتا اخلاصــــة بتبادل  املتحصــــَّ
التعامل أسـاليب احلصـول على األدلة اإللكترونية وطلبات املسـاعدة القانونية من أجل مواءمتها مع 

  ؛تلك األدلة مع
علومات بغرض فعَّالة لتبادل امل شــــــبكاتبناء أو تعزيز ُتدعى الدول األطراف إىل   (ن)  

  احلصول على األدلة اإللكترونية.
  

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية  -باء  
ــــــاعدة التقنية التو  -٧ صــــــيتني التاليتني لكي اعتمد فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملس

  يقرمها املؤمتر:
ملختصة، املتاح اأن حتدث بياناهتا املدرجة يف دليل السلطات الوطنية ينبغي للدول   (أ)  

ــــــم بوابة املوارد اإللكترونية والقوان ني املتعلقة باجلرمية (بوابة يف بوابة إدارة املعارف املعروفة باس
  شريلوك)، جلعل هذا الدليل أداة مفيدة للممارسني وتعزيز التعاون الدويل؛ 

ة تطويرها لدعم ر يف املسامهة يف صيانة بوابة "شريلوك" وزيادأن تنظينبغي للدول   (ب)  
ا أو شـــــكال ماليًّ تلك املســـــامهاتأخذ العمل على مجع املعلومات وتعميمها وحتليلها. وميكن أن ت

  املساعدة على ترمجة التشريعات والسوابق القضائية ذات الصلة.مثل ، اعينيًّ
  

   ملخَّص املداوالت  -ًاثالث  
   ق العامل املعين بالتعاون الدويلالفري  -ألف  
االعتبارات العملية واملمارسات اجليِّدة والصعوبات القائمة يف جمال نقل اإلجراءات اجلنائية،   -١  

 بصفته شكًال منفصًال من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

 ٢توبر، يف البند األول/أك  تشــــرين ٩نظر الفريق العامل أثناء جلســــته األوىل، املعقودة يف   -٨
وبات القائمة يف جمال من جدول األعمال، املعنون "االعتبارات العملية واملمارســات اجليِّدة والصــع

ــكًال منفصــًال من أشــكال التعاون الدويل يف ــائل اجل نقل اإلجراءات اجلنائية، بصــفته ش نائية". املس
  وتوىل املناظر الرس فيلهلمسون (السويد) تيسري املناقشة.

قل اإل  -٩ ملداوالت، عرض املتكلمون وجهات نظرهم وخرباهتم بشـــــــأن ن ناء ا جراءات وأث
  اجلنائية كشكل من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

نقل اإلجراءات اجلنائية، مبا  وأشــار املتكلمون إىل خمتلف األســس القانونية املتاحة من أجل  -١٠
يف ذلك اتفاقية اجلرمية املنظمة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، واتفاقية األمم املتحدة 

، وعلى املســــــتوى ١٩٨٨واملؤثرات العقلية لســــــنة  خدِّراتملكافحة االجتار غري املشــــــروع يف امل
، واالتفاقية ١٩٥٩يف املســــــائل اجلنائية لســــــنة اإلقليمي، االتفاقية األوروبية للمســــــاعدة املتبادلة 

، واالتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة ١٩٧٢األوروبية املتعلقة بنقل الدعاوى اجلنائية لسنة 
. وأشــري أيضــًا إىل اتفاقية ٢٠٠٠يف املســائل اجلنائية بني الدول األعضــاء يف االحتاد األورويب لســنة 
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فيما  ٢٠٠٥ ســنةاملوجهة ضــد ســالمة املالحة البحرية وبروتوكوهلا ل قمع األعمال غري املشــروعة
ضائيًّ صنة ق صلة مبالحقة القرا ا. وبيَّن عدة متكلمني أنه ميكن نقل يتعلق بنقل اإلجراءات اجلنائية املت

من اتفاقية اجلرمية  ٢١اإلجراءات اجلنائية أيضــــًا على أســــاس املعاملة باملثل. وباإلشــــارة إىل املادة 
ـــددوا املن ظمة، املعنية بنقل اإلجراءات اجلنائية، أملح عدة متكلمني إىل طابعها غري امللزم، ولكنهم ش

كافحة طائفة واســــــعة من ملأيضــــــًا على مرونة أحكامها وإمكانية تطبيقها يف جمال التعاون الدويل 
ملادة  فاق ٢اجلرائم، مبا فيها اجلرائم اخلطرية، حســـــــب تعريفها الوارد يف ا ية مكافحة (ب) من ات

من االتفاقية باالقتران  ٢١استخدام املادة  أكدوا على إمكانيةاجلرمية املنظمة. وباإلضافة إىل ذلك، 
  املعاهدات الثنائية السارية كخيار عملي لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان.ب

ملمارسني ني ابوشدد كثري من املتكلمني على أمهية إجراء حوارات ومشاورات غري رمسية   -١١
سلطات املركزية، من الواليات القضائية املتعاونة  ن أجل حتديد ما إذا كان ماملعنيني، مبا يف ذلك ال

ن أجل جتنب تقدمي طلب رمسي لنقل اإلجراءات اجلنائية يصـــــب يف صـــــاحل إقامة العدل، وذلك م
ية املرتبطة بتقدمي ائالتكاليف اإلضــــــافية وازدواجية العمل، والتغلب على التحديات العملية واإلجر

ـــــتخدام أفرقة لغوية. وميكن أن يشـــــمل التعاون غري االواجز احلالطلبات الرمسية، مبا فيها  لرمسي اس
شتركة غري رمسية ميكنها أن تتعاون على حتديد االحتياجات املطلوبة  سبق أحتقيق م و إجراء تقييم م

ــــــاملنظمأنَّ ملدى ضــــــرورة تقدمي طلب لنقل اإلجراءات. كما لوحظ  رطة اجلنائية ة الدولية للش
ون بني أجهزة الشـــرطة، (اإلنتربول) واهليئات اإلقليمية، مثل اليوروجســـت واملنظمة األفريقية للتعا

 املناقشات بشأن حاالت أن تيسِّر التعاون يف هذا الصدد، ال سيما بتوفري منصة لتيسري ميكنها أيضًا
ليت ذكرت فيما يتعلق اومشلت املمارســات اجليدة  وســبل معاجلتها. اجلنائية تنازع الوالية القضــائية

ا، إذ إهنا تزيد وإرساهل هبذا الشكل من التعاون الدويل استخدام القنوات اإللكترونية لتلقي الطلبات
ية اإلجراءات و عال حد كبري من ف لل إىل  قتق ــــــيع و اتمدة التحقي قة واالطمتش ما بني الث نان في ئ

  وار والتعاون.على تيسري احلمما يساعد  املمارسني،
ائعة يف بلداهنم، نقل اإلجراءات اجلنائية ليس من املمارســــات الشــــ وقال عدة متكلمني إنَّ  -١٢

صلة النقاش حول شكل من التعنَّ أل اكيفية تطبيقه عمليًّ وحبذوا موا صة على هلذا ال اون تبعات خا
. وفيما يتعلق ب نقلهاملطلوالدعوى االصـــــعيد اإلقليمي على الواليات القضـــــائية املجاورة املعنيَّة ب

ا األمانة بشــأن هذا (ج) من ورقة املعلومات األســاســية اليت أعدهت ٦٧بالتوصــية الواردة يف الفقرة 
وقت الأنَّ )، أعرب عن عدة آراء مفادها CTOC/COP/WG.3/2017/2البند من جدول األعمال (

من  ٢١املادة  ة بشــــــأن تنفيذقد حان ألن تضــــــع األمانة مبادئ توجيهية قانونية وعملية وتنفيذي
من املفيد مواصـــلة  . ورأى بعض املتكلمني أنه ســـيكونوضـــع هذه املبادئ أمر مفيدأنَّ و االتفاقية

جراءات اجلنائية. حلداثة مفهوم نقل اإل ، نظرًاعمليةالتفكري يف إمكانية وضــــــع مبادئ توجيهية 
نقل اإلجراءات أنَّ ىل بالنظر إ مفيدًا وضع تلك املبادئ التوجيهية سيكونأنَّ وذكر بعض املتكلمني 

ليل للممارســـات دوضـــع أنَّ اجلنائية ليس من املمارســـات الشـــائعة يف بلداهنم، بينما ذكر آخرون 
ضًا ا ملعاهدة النموذجية اجليدة قد يكون أكثر مالئمة وفائدة من وضع مبادئ توجيهية. وذِكرت أي

د التفاوض بشـــأن إرشـــادية قيمة للممارســـني عن بشـــأن نقل اإلجراءات يف املســـائل اجلنائية كأداة
  املعاهدات أو االتفاقات الثنائية يف هذا املجال.
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ــــــة أيضــــــًا حول العوامل اليت يتعني مراعاهتا عند النظر يف ن  -١٣ قل اإلجراءات ودارت مناقش
وطنية، علقة بالسيادة الاالعتبارات املتضرورة مراعاة اجلنائية. ويف هذا الصدد، أشار مشاركون إىل 

اليت تشـــمل األســـس من ورقة املعلومات األســـاســـية لألمانة، و ٦٤واالعتبارات الواردة يف الفقرة 
ضائية اجلنائية (مبادئ اإلقليمية وال شخصية القائمة املتعلقة بتحديد الوالية الق شخصية اإلجيابية وال

واملتهمني، بغرض  دلةالضــحايا والشــهود واأل وجود مكان من قبيل واالعتبارات العملية ،الســلبية)
  اختاذ إجراءات املالحقة القضائية يف الوقت املناسب.

  
  املمارسات اجليِّدة بشأن املشاورات الثنائية بني السلطات املركزية، مبا يف ذلك اإلعداد   -٢  

  وتتبع القضايا والتدريب واملشاركة
ين األول/أكتوبر يف تشـــر ٩يف نظر الفريق العامل أثناء جلســـتيه األوىل والثانية املعقودتني   -١٤

ثنائية بني الســـلطات من جدول األعمال، املعنون "املمارســـات اجليِّدة بشـــأن املشـــاورات ال ٣البند 
يســري املناقشــة حول تاملركزية، مبا يف ذلك اإلعداد وتتبع القضــايا والتدريب واملشــاركة". وتولت 

  رنسا).ليز شيبو (فوكارولني شاربنتييه  تانهذا البند املناظر
جات اليت خلص وكأســـاس للمناقشـــة، اســـترعت األمانة انتباه الفريق العامل إىل االســـتنتا  -١٥

زية فيما يتعلق مبمارسة اخلرباء بشأن تعزيز فعالية السلطات املركمن إليها اجتماع غري رمسي لفريق 
ساعدة القانونية املتبا سيما امل سائل اجلنائية، وال   ٦و ٥عقد يف فيينا يومي  دلة،التعاون الدويل يف امل

لى منع ومكافحة عتشــــرين األول/أكتوبر، ونظمه الربنامج العاملي لتعزيز قدرات الدول األعضــــاء 
ى تنفيــذ قرار مؤمتر اجلرميــة املنظَّمــة واخلطرية، التــابع للمكتــب. وركز االجتمــاع غري الرمسي عل

، وضم خرباء من االحتاد ٨/١عرب الوطنية األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
انيا املتحدة زنهورية تالروســـي واألرجنتني واإلمارات العربية املتحدة وتوغو وجامايكا واجلزائر ومج
ملتحدة لربيطانيا ملكة اورومانيا وســـنغافورة والســـنغال والصـــني وفرنســـا وكابو فريدي وكينيا وامل

ألمريكية. وشــــاركت الشــــمالية والنرويج والنمســــا ونيجرييا والواليات املتحدة ا يرلنداأالعظمى و
شبكات التعاون القضائي اإلقليمية (شبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني  مبمثلني أيضا 

كة القضــــــائية العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة، وشــــــبكة الكومنولث ملوظفي االتصــــــال، والشــــــب
لآلراء  اركون تبادًال). وأجرى املشــــللمســــاعدة القانونيةاألمريكية -لشــــبكة اإليبرييةاألوروبية، وا

  واخلربات بشأن اجلوانب العملية للتعاون الدويل.
ــــتخدام املشــــاورات الثنائية لتعزيز التعاون الدويلجتارهبم يف املتكلمون عرض و  -١٦ ، حيث اس

الزمن الالزم ملعاجلة وتنفيذ الطلبات الرمسية  يلقلدور املشــــــاورات الثنائية غري الرمسية يف ت أبرزوا
للمساعدة القانونية املتبادلة أو تسليم املطلوبني، وحتسني معدل جناح تلك الطلبات. كما شدد عدة 
متكلمني على دور املشــاورات الثنائية غري الرمسية يف التوصــل إىل فهم أفضــل للمقتضــيات القانونية 

جيل بتنفيذ طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة أو تســــليم املطلوبني أو للدول املتعاونة، ومن مث التع
نقل اإلجراءات اجلنائية أو أشكال التعاون الدويل األخرى يف املسائل اجلنائية. وباإلضافة إىل ذلك، 

طلبات املســــــاعدة القانونية  تبادل الرأي حول مشــــــاريعأعرب العديد من املتكلمني عن تأييدهم ل
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كوســـيلة جلعل العملية أكثر مرونة وســـرعة. وأعرب بضـــعة متكلمني عن شـــواغل بشـــأن  املتبادلة
  مسألة السيادة الوطنية عند اللجوء إىل وسائل التعاون اليت ال تستند إىل اتفاقات رمسية. 

عض املتكلمني وظهر اجتاهان رئيســـيان فيما يتعلق باملشـــاورات غري الرمسية، حيث ســـلم ب  -١٧
ل اتصاًال وثيقًا باملرحلة الرمسي جزء من عمليات التعاون القضائي الرمسي اليت تتص بأنَّ التعاون غري

تعاون الرمسي وغري الســــابقة على تقدمي الطلب املعين. ويف هذا الصــــدد، أشــــري إىل التكامل بني ال
قائيًّ لة املعلومات تل ملادة  ٥و ٤تني ا، على النحو املبني يف الفقرالرمسي، وكذلك إىل إحا  ١٨من ا

اون بني أجهزة الشرطة من االتفاقية. يف حني أشار آخرون إىل املشاورات غري الرمسية يف إطار التع
 احلاالت املتعلقة املختلفة، وشـــــددوا على أمهيتها يف تبادل املعلومات االســـــتخبارية، ال ســـــيما يف

دد على أنَّ التحدي الرئيســي هو حتويل ا لومات االســتخبارية، من ملعباألدلة اإللكترونية. إالَّ أنه شــُ
شــــار العديد من املتكلمني خالل املســــاعدة القانونية املتبادلة، إىل أدلة مقبولة أمام املحكمة. كما أ

تصاالت سلسة، مبا يف إىل أدوات خمتلفة لتيسري املشاورات الثنائية بني السلطات الوطنية وضمان ا
ركزية النظرية، وإجراء زيارات إىل الســـــلطة املذلك التبادل املنتظم للرســـــائل اإللكترونية، والقيام ب

  املكاملات اهلاتفية واملداوالت بالفيديو على حنو منتظم.
دلة، وأبرزوا وأشــــــار عدة متكلمني إىل قنوات إرســــــال طلبات املســــــاعدة القانونية املتبا  -١٨

و فيما بني ركزية أالتكامل بني القنوات الدبلوماســـية واالتصـــال املباشـــر (ســـواء بني الســـلطات امل
يق فيما بني األجهزة الســلطات املختصــة اليت تقوم بإرســال الطلبات وتنفيذها). وفيما يتعلق بالتنســ

وطين، شـــــدد والتعاون بني الســـــلطات املركزية والســـــلطات التنفيذية املختصـــــة على الصـــــعيد ال
العامني من  دعنياملشــاركون على ما لعقد اجتماعات منتظمة بني الســلطات املركزية والقضــاة وامل

  جدوى وأمهية. 
ل يف البلدان اتصا قضائيني أو ضباطسؤويل اتصال وشدد عدة متكلمني على أمهية تعيني م  -١٩

فني املعنيني هؤالء املســــــؤولون وغريهم من املوظالــدور الــذي يضــــــطلع بــه أنَّ ، ورأوا ىاألخر
شــرة مع ســلطات ت املباعامًال أســاســيًّا يف حتســني التعاون، حيث ييســرون االتصــاالباالتصــاالت 

ـــــة ا ـــــار متكلم آخر إىل املمارس لوطنية املتعلقة بإبرام الدولة املضـــــيفة ويعززون الثقة املتبادلة. وأش
ــــــاليب تقنية للتعاون الدويل . وكانت احلاجة مذكرات تفاهم مع البلدان األخرى لالتفاق على أس

عاون الدويل وزيادة يف جمال الت إىل احلصول على الدعم الكايف للميزانية بغرض إدخال اإلصالحات
  تكلمني.كفاءة اآلليات ذات الصلة وفعاليتها قواسم مشتركة يف مداخالت العديد من امل

االت يف يف اســــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــجتارهبم بعض املتكلمني  عرضو  -٢٠
إلقليمي أو أحكام ان إىل التشـــــريعات الوطنية وأطر التعاو ســـــياق التعاون الدويل املنفذ اســـــتنادًا

لتكنولوجية احلديثة يف ااملعاهدة األخرى. وأبرزوا كذلك فعالية التداول بالفيديو وســائر التطبيقات 
  سياق املساعدة القانونية املتبادلة.

يف استخدام الشبكات العاملية واإلقليمية، مثل  جتارهبموتبادل عدة متكلمني معلومات عن   -٢١
رابطة أمم جنوب شرق آسيا واإلنتربول وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني 

شبكة اإليبريية األمريكية للمساعدة القانونية كمنابر إلجراء مشاورات -ملكافحة اجلرمية املنظمة وال
  ا. دوليًّ طلب تعاونًاثنائية مثمرة يف احلاالت اليت تت
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أبرز العديد من املتكلمني رئيسيًّا. و وأثار عدة متكلمني أيضًا مسألة الترمجة باعتبارها حتديًا  -٢٢
، وأكد البعض جدوى وجود جمموعة من املترمجني التحريريني داخل الســــلطات املركزية واملختصــــة

نَّ التنســــــيق فيما بني على أمهية اللجوء إىل مترمجني لديهم معرفة قانونية. وأوضــــــح أحد املتكلمني أ
تبادلة ميثل وســيلة طلبات املســاعدة القانونية امل الســلطات املركزية بغرض حتديد لغة مشــتركة لصــوغ

تواها. وباإلضافة إىل فعالة لتفادي تكاليف الترمجة والتأكد من قدرة متلقي تلك الطلبات على فهم حم
د تتســـــبب يف املزيد من ذلك، أشـــــار بعض املتكلمني إىل أنَّ الترمجات غري الدقيقة أو غري املفهومة ق

مهية اســـتخدام االتفاقية أجمال التعاون الدويل. وشـــدَّد متكلمون كثريون على يف  التأخري ومتثل حتديًا
دة اليت أدجموا هبا كأســـــاس قانوين لتعزيز وتيســـــري التعاون الدويل. وأكد آخرون على الطريقة املحد

  صدد.أحكام االتفاقية يف النظم القانونية الوطنية والتحديات املواجهة يف هذا ال
فيها تكنولوجيات  لمني عن قلقه بشأن استخدام التكنولوجيا احلديثة، مباوأعرب أحد املتك  -٢٣

ساس للمعلومات املحالة مع التراُسل اآلين وعناوين الربيد اإللكتروين اخلاصة، بالنظر إىل الطابع احل
دل ر وزراء العيف إطار مؤمت ملفاوضات اجلارية،إىل ا طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. وأشري أيضًا

منظمة  على ســــاحةنية األمريكية للمســــاعدة القانو-األمريكية/الشــــبكة اإليبريية-للبلدان اإليبريية
اق يتعلق بإرســــال مشــــروع اتفمن أجل وضــــع األمريكية للتربية والعلم والثقافة، -الدول اإليبريية

   املنظمة. عضاء يفطلبات التعاون الدويل إلكترونيًّا فيما بني السلطات املركزية يف الدول األ
  

  التطورات األخرية فيما خيص احلصول على األدلة اإللكترونية  -٣  
 تشــرين األول/ ١٠قودة يف نظر الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، أثناء جلســته الثالثة املع  -٢٤

 حلصــــول على األدلةامن جدول األعمال، املعنون "التطورات األخرية فيما خيص  ٤أكتوبر، يف البند 
داهنم يف احلصـــول  تواجهها بلاإللكترونية". وســـلط املتكلمون الضـــوء على التحديات الرئيســـية اليت

أنَّ ظم املتكلمني على األدلة اإللكترونية وتبادهلا واملمارســــات اجليدة يف هذا الشــــأن. وأكد مع  على
دة والعابرة للحدود عقاألدلة اإللكترونية تشــكل جزءًا حامسًا من عمليات التحقيق يف جل القضــايا امل

ل على حنو متزايد ميزة حجب اجلماعات اإلجرامية املنظمة تستغنَّ الوطنية املتعلقة باجلرائم اخلطرية أل
صاالت احلالية يف ارتكاب اجل ضحايا اهلوية اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالت ستهداف ال رائم وا

تلك أنَّ تكلمون إىل ميف إخفاء منشأ العائدات غري املشروعة. وأشار  وتوسيع نطاق أنشطتها، وأيضًا
اض إرهابية، واالجتار اجلرائم تشــــمل االحتيال، واجلرائم املتصــــلة باهلوية، واســــتخدام اإلنترنت ألغر

ق األطفال والنســـــاء، واألســـــلحة النارية، واالجتار باألشـــــخاص، واجلرائم املرتكبة يف ح خدِّراتبامل
  نت) الرتكاب تلك اجلرائم.-شبكة اإلنترنت اخلفية (الداركواستخدام 

عدد طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة للحصــــــول على أدلة أنَّ وذكر عدة متكلمني   -٢٥
األساليب أنَّ إىل  ثريونإلكترونية أو احلفاظ عليها آخذ يف التزايد بشكل حاد، وأشار متكلمون ك

ـــــت احلالية للتعامل مع هذه الطلبات  ـــــبة من حيث اجلوهر وإمكانية املعاجلة ليس يف بالكفاءة املناس
وقت مناسب، بسبب طبيعة البيانات اإللكترونية املؤقتة وغري املستقرة. ويف هذا الصدد، ُشدد على 
األمهية احلامسة للتعاون والتنســيق مع القطاع اخلاص لضــمان احلفاظ على البيانات والوصــول إليها. 

يف التعاون بني ســلطات  ،على الصــعيد الوطين ،على ممارســة جيدة تتمثل وســلط متكلمون الضــوء
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العدالة اجلنائية ومقدمي خدمات اإلنترنت حلفظ البيانات اإللكترونية قبل اســـتصـــدار إذن قضـــائي 
للحصــول على تلك البيانات، وعلى الصــعيد الدويل، يف تقدمي الطلبات املتعلقة حبفظ البيانات قبل 

ي للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة. وسلط الضوء أيضًا على استخدام تقدمي الطلب الرمس
الوســائل اإللكترونية يف تقدمي طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة كممارســة جيدة، وقال متكلمون 

ا مع نســـخ إلكترونية من الوثائق. وأشـــار تتعامل يف أغلب احلاالت أو حصـــريًّإداراهتم  إنَّ ثريونك
 ،"٢٤/٧املعروفة باســـم "الشـــبكة  ،االتصـــاالتشـــبكة التعاون من خالل  كلمون أيضـــا إىل أنَّمت

  حفظ البيانات.ييسر  ،املنشأة مبوجب اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
ت االفتراضـــــية وأبرز العديد من املتكلمني أمهية امتثال الشـــــركات اليت تســـــتخدم العمال  -٢٦

كافحة غسل األموال ومتويل املعايري الدولية بشأن مة ملكافحة غسل األموال، مبا فيها للمعايري الدولي
شار توخي منها املعايري املتعلقة باليت وضعتها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، و اإلرهاب واالنت

وغايتها،  ، وحتديد مصــــــدر حركة املوجودات ومقصــــــدهايف التعامل مع الزبائنالواجب احلرص 
  والتصدي لتمويل اإلرهاب. 

رات تدريبية وأكد معظم املتكلمني لزوم التخصــــــص، ومن مث األمهية احلامسة لتنظيم دو  -٢٧
قات اجلنائية واملالحقات للممارسني املعنيني بشأن معاجلة األدلة اإللكترونية واستخدامها يف التحقي

ني العامني والقضـــاة موظفي إنفاذ القانون واملحامني واملدعأنَّ ولوحظ يف هذا الصـــدد القضـــائية. 
كِّنهم من مجع األدلة والعاملني معهم يف جمال العدالة اجلنائية حيتاجون إىل تدريب مناسب وكاف مي

اء األجانب بادهلا مع النظريف املحكمة وت هاواستخدام استقصاء األدلة اجلنائية الرقميةاإللكترونية، و
ــــــايا عابرة للحدود الوطنية. وأعرب عدة متكلمني عن دعمهم  فيما لمكتب لعند التعامل مع قض

 وفرييع، وطلبوا تيف بلداهنم ومناطقهم لتقدمي دورات تدريبية بشـــــأن هذه املواضـــــيبذله من جهود 
إىل ضرورة  ري أيضًاُأش. واملزيد من املساعدة التقنية يف هذا املجال على الصعيدين الوطين واإلقليمي

من املتكلمني  األدلة اإللكترونية يف املحاكم. وقدم العديدوضــــــع تشــــــريعات وطنية تكفل قبول 
، سواء من ذا الشأنهيف القوانني وحتديث معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا بلداهنم من أجل اعتماد 

ت على الصــعيد نية اختذعن مبادرات وط . وقدمت معلومات أيضــًااملنظور املوضــوعي أو اإلجرائي
ســيربانية ومكافحتها، املؤســســي إلنشــاء مراكز ُتعىن بأمن الفضــاء الســيرباين من أجل منع اجلرمية ال

نفاذ القانون القائمة. العدالة اجلنائية وإ أجهزةووحدات خمصــصــة ملكافحة اجلرمية الســيربانية داخل 
عدة متكلمني إىل  يأنَّ وأشـــــــار  لدول عاون مع املنظمات ا ية، مثل اإلالت نتربول، واملنظمات ة املعن

ر تشريعات وطنية وتطوياإلقليمية، مثل جملس أوروبا ومنظمة الدول األمريكية، قد أسهم يف وضع 
  اجلرمية السيربانية واألدلة اإللكترونية.هامة ومناسبة بشأن 

لة اجلرمية ن مشـــكعونوَّه بعض املتكلمني بعمل فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســـة شـــاملة   -٢٨
أهنا تعود بالنفع رأوا ار، والسيربانية، وشددوا على مزايا أخذ األعمال املقبلة لذلك الفريق يف االعتب

ــــــيما فيما يتعلق بتبادل  أيضــــــًا على مؤمتر األطراف وفريقه العامل املعين بالتعاون الدويل، وال س
ــاعدة ال التعاون الدويل  تقنية وأنشــطةاملعلومات عن التشــريعات الوطنية وأفضــل املمارســات واملس

  والعدالة اجلنائية. للجنة منع اجلرمية ٢٦/٤للقرار  املتعلقة باألدلة اإللكترونية، وذلك وفقًا
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   فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية  -باء  
  حالة املعلومات الواردة من الدول األطراف بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   

  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا واملساعدة التقنية ذات الصلة
 ٣أكتوبر، يف البند /تشرين األول ١٢نظر الفريق العامل أثناء جلسته السابعة، املعقودة يف   -٢٩
ـــــــأن تنمن  فيــذ اتفــاقيـة جـدول األعمــال، املعنون "حـالـة الردود الواردة من الـدول األطراف بش
ة هبا واملســــــاعدة التقنية املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحق األمم

  َيسَّر املناقشات. ا. وقدَّمت األمانة عرضًا إيضاحيًّذات الصلة"
دليل الســلطات  على فائدة بوابة "شــريلوك" وقواعد بياناهتا، وخباصــةوأكد عدة متكلمني   -٣٠

دِّد على أمه ية حتديث ذلك الوطنية املختصـــة الذي تســـتخدمه ســـلطات خمتصـــة عديدة يوميًا. وشـــُ
شريلوك" والب وابة املعروفة باسم "بوابة الدليل. واقترح أحد املتكلمني تعزيز أوجه التآزر بني بوابة "

  د املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد" ("بوابة تراك").األدوات واملوار
  نتها.وشجع متكلمون الدول على زيادة مسامهاهتا يف تطوير بوابة شريلوك وصيا  -٣١
  

بني الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلكوميني  اناملشترك دانالبن  -جيم  
   العامل املعين باملساعدة التقنية

إعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،   -١  
  ملؤمتر األطراف يف االتفاقية  ٨/٢وفقًا للقرار 

لنظر يف بند لتشـــرين األول/أكتوبر، جلســـتني مشـــتركتني  ١٠عقد الفريقان العامالن، يف   -٣٢
دة ملكافحة اجلرمية الســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحجدول األعمال املعنون "إعداد اســــــتبيان 

عا الرئيس الوفود إىل إبداء ملؤمتر األطراف يف االتفاقية". ود ٨/٢املنظمة عرب الوطنية، وفقًا للقرار 
  .تعليقات عامة قبل الشروع يف إجراء استعراض أكثر تفصيًال ملشروع االستبيان

سائر  هاعدادإلمانة وأعرب املتكلمون عن تقديرهم لأل  -٣٣ مشروع االستبيان ومراعاهتا آلراء 
األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر اليت ســبق أن نظرت يف مشــاريع االســتبيانات املتعلقة بالربوتوكوالت 
امللحقة باالتفاقية. وشــدد عدة متكلمني على ضــرورة أن يكون االســتبيان وجيزًا ودقيقًا ومركَّزًا، 

رطًا على اخلرباء املمارســـني الذين ســـيتولون مســـؤولية َمِلئه. وُأبرزت يف هذا وأالَّ يشـــكل عبئًا مف
الصــدد أمهية اســتخدام أســلوب "خانات التأشــري االختياري" باعتباره طريقة مفيدة لتبســيط تقدمي 

ا" يف الردود أنَّ إدراج خيارات مثل "نعم، جزئيًّ الردود وجعلها أكثر قابلية للمقارنة. ورئي أيضــــًا
املعلومات التكميلية  وضعإضافة إجيابية. وإىل جانب ذلك، ُذكر أنَّ استخدام بوابة "شريلوك" ل ميثل

اليت تقدمها الدول إضـــــافة إىل ردودها ســـــيكون مفيدًا. وذكر أحد املتكلمني أنَّ هناك حاجة إىل 
شامل مبا إجياد توازن بني  ستبيان  ستبيان وجيز ودقيق ومركز وإعداد ا ساعد علىإعداد ا حتسني  ي

سبل منهاوكيفية تنفيذهاباالتفاقية معارف الدول األطراف املجيبة  حشد  ، وذلك من خالل مجلة 
ــــتبيان  ــــتقدم الردود. وذكر عدة متكلمني أنَّ االس ــــلطات الوطنية املعنية اليت س طاقات خمتلف الس

تكلمني أنه ينبغي أن يقتصـــــر على اســـــتعراض تنفيذ األحكام اإللزامية من االتفاقية. وقال بعض امل
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ـــتبيان املتعلق باالتفاقيةيف  أن ُتدرج ينبغي الربوتوكوالت امللحقة املنطبقة على  أحكام االتفاقية االس
  وليس يف االستبيانات املتعلقة بكل من الربوتوكوالت.هبا، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، 

ية الســـتعراض تنفيذ قة بإنشـــاء آلوذكر عدة متكلمني أنه، بالنظر إىل أنَّ املناقشـــات املتعل  -٣٤
اة من االستبيان، فسيتعني االتفاقية وبروتوكوالهتا ال تزال جارية وأنه مل تتحدد بعد األغراض املتوخ

ــــــتبيان التقييم الذايت اخلاص باالتفاقية وتعديله  يخدم أغراض آلية لمعاودة النظر يف مشــــــروع اس
  ا. االستعراض بعد أن ُيتفق على إجراءاهتا وقواعده

الدويل وفريق  واســــــتفســــــر بعض املتكلمني عن دواعي قيام الفريق العامل املعين بالتعاون  -٣٥
بيان اخلاص باالتفاقية، مبا اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية باستعراض مشروع االست

ــــتبيان يتناول جوانب كثرية ال ختص حصــــرًا أحكام االتفاقية امل لقة بالتعاون الدويل تعأنَّ هذا االس
 ٨/٢للقرار  وفقًا عدَُّأمشـروع االسـتبيان أنَّ ا على ذلك، أوضـحت األمانة واملسـاعدة التقنية. وردًّ

اض مشــــــروع باســــــتعرين الفريقني العاملني من املرفق إىل تكليف هذ ٢الذي يشــــــري يف اجلدول 
ع للمؤمتر  ــتبيان. وأضــافت األمانة أنَّ املكتب املوســَّ عمال األجدويل لى علك الســبب وافق لذاالس

كذلك أنَّ فريق ااملؤقتني ل عاملني. وُذكر  حلاليني للفريقني ال ماعني ا عامل الجت خلرباء احلكوميني ال
أحكام االتفاقية املتعلقة بتتعلق  املعين باملســــاعدة التقنية كان قد ناقش يف اجتماعاته الســــابقة بنودًا

نفيذ االتفاقية، ولذلك يوجد فريق عامل خمصَّص الستعراض تبالتجرمي. وذكر أحد املتكلمني أنَّه ال 
ق اخلرباء احلكوميني العامل رئي أنَّ من املناســـب أن يتوىل الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفري

  املعين باملساعدة التقنية أداء هذه املهمة.
يانات يعود إىل مؤمتر االســتب كد العديد من املتكلمني على أنَّ اختاذ القرار النهائي بشــأنوأ  -٣٦

شــأن حمتوى االســتبيانات بمهمة الفريقني العاملني هي تزويد املؤمتر مبشــورة اخلرباء أنَّ األطراف، و
  وهيكلها لكي يسترشد هبا يف اختاذ قراراته.

يأخذ بعني االعتبار ما  االســتبيان اخلاص باالتفاقية ينبغي أن وذكر العديد من املتكلمني أنَّ  -٣٧
فا بذل حاليًّا، من جهود جلمع املعلومات يف إطار ات ملاضــــــي، وما ُي قية اجلرمية املنظمة، ُبذل يف ا

لصــلة، كما اوكذلك يف إطار اتفاقية مكافحة الفســاد وســائر الصــكوك والعمليات األخرى ذات 
ســتفادة على أفضــل ولال العمللالزدواجية يف  لة تلك اجلهود تفاديًاينبغي له أن يســتفيد من حصــي

موجَّهًا إىل  ا مســـتمرًّهناك نداًء ، وذكر أن٨/٢َّالقرار  وجه من املوارد. وأشـــار أحد املتكلمني إىل
ـــتبياين تفادي وهو  املذكور،. ولتحقيق الغرض ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ عامي الدول األطراف بأن متأل اس

مني الرد على بعض واالستفادة على أفضل وجه من املوارد، اقترح عدة متكل ملالعاالزدواجية يف 
يف إطار آلية قدمة املوصالت أو إشارات إىل الردود وضع األسئلة الواردة يف االستبيان من خالل 

املراجع مانة أن توفر اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفســــــاد واآلليات اإلقليمية، وطلبوا إىل األ
ما أنَّ . غري ةالالزم هذا قد تتكبده األمبعض املتكلمني أعربوا عن القلق إزاء  نة من تكاليف يف  ا

اســـتخدام  يمة يفتواجه حتديات عملية جســـقد األمانة أنَّ على عدة متكلمني  الشـــأن، واتفق رأى
كذلك يف و ،مةاتفاقية اجلرمية املنظبشــــأن  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤الردود الســــابقة على اســــتبياين عامي 

  آلليات اإلقليمية.تسلمتها ا صول على الردود اليتاحل
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  مسائل أخرى  -٢  
ون "مســائل أخرى" يف البند املشــترك من بنود جدول األعمال املعنالفريقان العامالن  نظر  -٣٨

لوفود إىل اقتراح تشـــــرين األول/أكتوبر. ودعا الرئيس ا ١٢أثناء اجللســـــة الصـــــباحية املعقودة يف 
إجراء بعد  لعاملنياإدراجها يف جداول أعمال االجتماعات املقبلة للفريقني املواضــــــيع اليت ميكن 

شأهنا مزيد من املشاورات بني الدول األطراف ب املوسع للمؤمتر. املكتبعد أن ينظر ويبت فيها و ب
  لتعاون الدويل: وفيما يلي املواضيع املقترحة لالجتماعات املقبلة للفريق العامل املعين با

ــــــان وااللتزامات كيفية حت  •   وجب االتفاقية مباملقررة قيق التوازن بني التزامات حقوق اإلنس
لضــــمانات املتعلقة ااملســــاعدة القانونية، مبا يف ذلك تبادل و املطلوبني فيما يتعلق بتســــليم

ضمانات، واملمارسات الفضلى للدول األطراف  سان، ورصد هذه ال خرباهتا وحبقوق اإلن
  ذ االتفاقية.املتعلقة مبراعاة األصول القانونية عند تنفي يف هذا الصدد، والضمانات

ملوجودات املراد مصادرهتا اا يف الدولة الطالبة واألموال أو الصلة بني اجلرائم املالحقة قضائيًّ  •  
يف ذلك مقتضيات  من االتفاقية، مبا ١٢ألحكام املادة  يف الدولة املتلقية للطلب، وفقًا

   هذا الشأن.القانون الوطين للدول األطراف واخلربات املكتسبة واملمارسات الفضلى يف
ىل اإلفادات أو االســـتفادة من تكنولوجيا االتصـــاالت، مثل التداول بالفيديو، لالســـتماع إ  •  

  لالستعانة هبا أثناء اإلجراءات اجلنائية.
  رب الوطنية. عاستخدام هيئات التحقيق املشتركة ودورها يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة   •  
ملشاركة الفعالة اكيفية إدارة السلطات املركزية والسلطات الوطنية املختصة لتمكينها من   •  

  يف التعاون الدويل.
ــــــاورات قبل رف  •   ــــــات املتعلقة بإجراء مش طلبات  ضتبادل اخلربات واآلراء حول املمارس

  التسليم، وخباصة يف احلاالت اليت تتخذ فيها املحكمة هذا القرار.
لتركيز على غسل تبادل املمارسات الفضلى يف التعامل مع عائدات اجلرمية املصادرة، مع ا  •  

ية م تأت مية، وخباصـــــــة األموال امل ئدات اجلر عا ية التصــــــرف يف  ن االجتار األموال وكيف
  باملمتلكات الثقافية.

  غراض اإلرهابية.استخدام األدلة اإللكترونية، مع التركيز على استغالل اإلنترنت يف األ  •  
  تبادل اخلربات بشأن مسألة ازدواج جنسية األفراد املطلوب تسليمهم.  •  
  تبادل اخلربات بشأن التسليم املؤقت واملشروط.  •  
شأن إنفاذ العقوبات املفروضة على مواطين الدو  •   من  ية للطلب بدًاللة املتلقتبادل اخلربات ب

  تسليمهم.
  لك اإلجراءات.تبادل اخلربات بشأن تبسيط إجراءات التسليم واملتطلبات اإلثباتية يف ت  •  
ما يلي   -٣٩ لة لفريق اخلرباءموضــــــوعان مقترحان من أجل اوفي احلكوميني  الجتماعات املقب

  العامل املعين باملساعدة التقنية:
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رمية املنظمة املركزية والســلطات الوطنية املختصــة على مكافحة اجلتعزيز قدرة الســلطات   •  
  عرب الوطنية من خالل هنج إقليمية للمساعدة التقنية.

ب وبناء القدرات، تبادل اآلراء حول املمارسات اجليدة لتوفري دورات دراسية فعالة للتدري  •  
لتعاون فيما ال أنشــطة مثل تنظيم دورات لتدريب املدربني وتوفري دورات تدريبية من خال

  بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك رصد تلك الدورات وتقييمها.
لوك" يف عن بوابة "شري روض إيضاحيةوتضمنت االقتراحات األخرى ما يلي: تقدمي ع  -٤٠

املعنية بإنفاذ قوانني  االجتماعات احلكومية الدولية األخرى، مثل اجتماعات رؤساء األجهزة الوطنية
يق العامل املعين بالتعاون الدويل ؛ وربط املواضيع اليت ينظر فيها الفرخدِّراتالتابعة للجنة امل خدِّراتامل

من  املطلوبة حتياجاتوفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية بغرض مناقشة اال
حتملة بني املواضيع اليت املأوجه الصلة املساعدة التقنية بالنسبة ألشكال معينة من التعاون الدويل؛ و

من األفرقة العاملة التابعة  ينظر فيها فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية وغريه
  ت امللحقة باالتفاقية.باملساعدة التشريعية يف تنفيذ الربوتوكوالمثل اجلوانب املتعلقة للمؤمتر، 

ة إىل انعقاد الدورة خالل الفترة املفضــــــيأعماهلما املقبلة  وناقش الفريقان العامالن أيضــــــًا  -٤١
للفريقني العاملني  املقبلةات التاســـعة للمؤمتر. وأعرب عن آراء خمتلفة بشـــأن توقيت عقد االجتماع

تفاقية والربوتوكوالت االستبيانات اخلاصة باستعراض تنفيذ اال اريعبغرض وضع الصيغة النهائية ملش
قبل  ٢٠١٨يف عام  لعديد من املتكلمني بعقد اجتماعات الفريقني العاملنيامللحقة هبا. وأوصــــــى ا

الســــتبيانات يف حبيث يتاح الوقت الكايف لوضــــع ا بوقت مناســــب للمؤمتر الدورة التاســــعة انعقاد
توافر مدى مسـألة  لمني أيضـًاصـيغتها النهائية وتقدميها إىل املؤمتر للنظر فيها، وأثار العديد من املتك

 اريعقي فيما يتعلق مبشالالزمة لدعم االجتماعات اإلضافية. وأشري إىل ضرورة التنسيق األفاملوارد 
شاء آلية  أنَّا. وذكر عدة متكلمني آخرين هتايحمتواالنتهاء من إعداد االستبيانات بغرض  شة إن مناق

ا نص مل وفقًا رةاالســتعراض وإعداد اإلجراءات والقواعد اخلاصــة هبا هي عمليات متوازية ومســتم
عقد موعد رار بشــــــأن ق، ومن مث فليس من املمكن يف املرحلة احلالية اختاذ ٨/٢املؤمتر عليه قرار 

بشــــأن االســــتبيانات  اجتماعات الفريقني العاملني املقبلة. واقترح بعض املتكلمني مواصــــلة النقاش
يف الفائدة اليت  خالل اجتماعات إقليمية أو اجتماعات املجموعات اإلقليمية، بينما شــكك آخرون

سينظران ه العافريقيأنَّ  ٨/٢يف قراره  بني املؤمتر قدأنَّ ميكن أن تعود من ذلك، موضحني  يف ملني 
تكون واالستبيانات  االستبيانات. واقترح عدة متكلمني أن تعد األمانة وثيقة تتضمن مجيع مشاريع

ؤمتر أن حيدد املواعيد إىل أنه ســـيتعني على املكتب املوســـع للم للوفود. وأشـــري أيضـــًا ًامفيد ًامرجع
  . ٢٠١٨الدقيقة الجتماعات الفريق العامل يف عام 

ان املتعلق باالتفاقية أن يس الوفود إىل إبداء آرائها بشأن ما إذا كان ينبغي لالستبيودعا الرئ  -٤٢
. وذكر ه اختالف احلال، مع مراعاة ما يقتضيعلى الربوتوكوالت امللحقة هباملنطبقة يشمل األحكام ا
من شأن  نَّإ االتفاقية، إذبستبيان املتعلق هذه األحكام ينبغي أن تدرج فقط يف االأنَّ أحد املتكلمني 

  الستبيانات.مع عمل املمارسني الوطنيني الذين سيجيبون على ا ذلك أن يكون أكثر اتفاقًا
يف  ا عن أداة كتابة طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلةإيضـــــاحيًّ وقدمت األمانة عرضـــــًا  -٤٣

لعمل ى امن مسات وعناصـر. وقد انته إليها ، وقدمت توضـيحات بشـأن ما أضـيفصـورهتا اجلديد
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ستخدامها من خالل واألمانة بصدد إتاحتها للممارسنييف تطوير األداة،  ، مبا يشمل متكينهم من ا
التصال احلاسويب املباشر. وأشري إىل أنه ميكن ترمجة هذه األداة إىل لغات أخرى، سواء لتطبيقات 

  .زمالتمويل الالبتوافر  كانت اللغات الرمسية لألمم املتحدة أو لغات أخرى، رهنًا
  

   تنظيم االجتماعني  -ًارابع  
  مدة االجتماعني  -ألف  

تشرين  ١٣إىل  ٩عقد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل تسع جلسات خالل الفترة من   -٤٤
  عين باملساعدة التقنية.لعامل املاألول/أكتوبر، منها مخس جلسات مشتركة مع فريق اخلرباء احلكوميني ا

لســـات خالل الفترة وعقد فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســـاعدة التقنية ســـبع ج  -٤٥
ل املعين تشـــــرين األول/أكتوبر، منها مخس جلســـــات مشـــــتركة مع الفريق العام ١٣إىل  ١٠من 

  بالتعاون الدويل. 
  وترأس جلسات الفريقني العاملني توماس بوروز (الواليات املتحدة).  -٤٦
  

  البيانات  -باء  
لدويل، تكلم ممثلو من جدول أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون ا ٤و ٢يف إطار البندين   -٤٧

 ،جامايكا ،تايلند ،الربازيل ،باكستان ،أملانيا ،إكوادور ،الدول التالية األطراف يف االتفاقية: األرجنتني
 ،الصني ،سويسرا ،لسودانا ،سنغافورة ،النكاسري  ،رومانيا ،رواندا ،انيا املتحدةزنمجهورية ت ،اجلزائر
 ،اململكة املتحدة ،كاملكسي ،املغرب ،كينيا ،كولومبيا ،كوت ديفوار ،كندا ،الفلبني ،عمان ،العراق

  اليابان. ،الواليات املتحدة ،نيجرييا ،موريشيوس
باملســاعدة املعين  من جدول أعمال فريق اخلرباء احلكوميني العامل ٣و ١ويف إطار البندين   -٤٨

  ر، رومانيا، الواليات املتحدة.التقنية، أدىل ببيانات ممثلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: اجلزائ
ول أعمال من جد ٧و ٦و ٥ ودالبن يبنود جدول األعمال املشـــتركة، وهوتكلم يف إطار   -٤٩

ق اخلرباء احلكوميني فري من جدول أعمال ٥و ٤و ٢الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، والبنود 
سبانيا، قية: األرجنتنيالعامل املعين باملساعدة التقنية، ممثلو الدول التالية األطراف يف االتفا ، أملانيا، إ

، سويسرا، السودان، سنغافورة، سري النكا، رومانيا، رواندا، اجلزائر، تركيا، الربازيل، باكستان
  اليابان.، يات املتحدةالوال، نيجرييا، اململكة املتحدة، كاملكسي، مصر، كينيا، كندا، عمان، العراق
بند  يف إطارة، ببيان عة على االتفاقيوأدىل ممثل مجهورية إيران اإلســـــالمية، وهي دولة موقِّ  -٥٠

  جدول األعمال املشترك املعنون "مسائل أخرى".
لفريق العامل اأعمال من جدول  ٤إىل  ٢ن م دوا بشأن البنإيضاحيًّ وقدمت األمانة عرضًا  -٥١

  عامل املعين باملساعدة التقنية.من جدول أعمال فريق اخلرباء احلكوميني ال ٣املعين بالتعاون الدويل والبند 
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   -جيم  
  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  -١  

  ألعمال التايل:جلسته األوىل جدول ا أقرَّ الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف  -٥٢
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
ال نقل اإلجراءات االعتبارات العملية واملمارسات اجليِّدة والصعوبات القائمة يف جم  -٢  

  ئل اجلنائية. يل يف املسااجلنائية، بصفته شكًال منفصًال من أشكال التعاون الدو
ية، مبا يف ذلك املمارســات اجليِّدة بشــأن املشــاورات الثنائية بني الســلطات املركز  -٣  

  اإلعداد وتتبع القضايا والتدريب واملشاركة.
  التطورات األخرية فيما خيص احلصول على األدلة اإللكترونية.  -٤  
رمية املنظمة عرب ملتحدة ملكافحة اجلإعداد اســتبيان الســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم ا  -٥  

ــــــتملؤمتر األطراف يف االتفاقية ( ٨/٢الوطنية، وفقًا للقرار   رك يف جدويلبند مش
وميني العامل املعين أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق اخلرباء احلك

  ).باملساعدة التقنية
  ).بند مشتركمسائل أخرى (  -٦  
  ).بند مشترك( اعتماد التقرير  -٧  

  
  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية  -٢  

لســــته األوىل، املعقودة يف أقرَّ فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملســــاعدة التقنية يف ج  -٥٣
  تشرين األول/أكتوبر، جدول األعمال التايل: ١٠

  املسائل التنظيمية:  -١  
  االجتماع؛افتتاح   (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
رمية املنظمة عرب إعداد اســتبيان الســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل  -٢  

ــــــتملؤمتر األطراف يف االتفاقية ( ٨/٢الوطنية، وفقًا للقرار   رك يف جدويلبند مش
وميني العامل املعين اخلرباء احلك أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وفريق

  ).باملساعدة التقنية
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ية األمم  -٣   فاق يذ ات لدول األطراف بشـــــــأن تنف لة الردود الواردة من ا حدة  حا املت
واملســـاعدة التقنية  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

  ذات الصلة.
  ).بند مشتركمسائل أخرى (  -٤  
  ).بند مشتركالتقرير ( اعتماد  -٥  

  
  احلضور  -دال  

، األرجنتني، لروســـــياحضـــــر االجتماع ممثِّلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: االحتاد   -٥٤
اإلمارات العربية ، أملانيا، ألبانيا، إكوادور، أفغانســتان، إســرائيل، إســتونيا، إســبانيا، أرمينيا، األردن
، بولندا، بنما، يابلغار، الالربتغ، الربازيل، باكستان، إيطاليا، أوكرانيا، أوروغواي، أنغوال، املتحدة

ورية مجه، اجلزائر ،جامايكا، تونس، تشــــــيكيا، تركيا، تايلند، املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة
، رواندا، لة فلســــــطنيدو، جنوب أفريقيا، مجهورية كوريا، اجلمهورية الدومينيكية، انيا املتحدةزنت

، السويد، لسودانا، سوازيلند، سنغافورة، سلوفينيا، سلوفاكيا، السلفادور، سري النكا، رومانيا
سرا ساف، عمان، العراق، الصني، صربيا، شيلي، سوي ، البوليفارية)-ويال (مجهوريةزنف، الفلبني، رن
، ينياك، كويتال، كولومبيا، كوت ديفوار، كوبا، كندا، الكرســـي الرســـويل، قطر، قربص، فنلندا
، موريشــيوس، تحدةاململكة امل، املكســيك، املغرب، مصــر، ماليزيا، مايل، مالطة، لكســمربغ، لبنان
  اليونان.، اليمن، اليابان، حدةالواليات املت، هولندا، اهلند، نيجرييا، نيبال، النمسا، النرويج، ميامنار
ليميــة طرف اقتصـــــــادي إقوُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهو منظَّمــة تكــامــل   -٥٥
  االتفاقية. يف
  تفاقية.موقِّعة على االمبراقب مجهورية إيران اإلسالمية، وهي دولة وُمثِّلت   -٥٦
  .خدِّراتوُمثِّل مبراقب مركز املعلومات اجلنائية ملكافحة امل  -٥٧
  

   الوثائق  -هاء  
  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  -١  

  :مل املعين بالتعاون الدويل وثائق العمل التاليةعرضت على الفريق العا  -٥٨
ــــت املشــــــــــروح (  (أ)   ــــؤقَّ ــــال امل ــــم ــــدول األع -CTOC/COP/WG.3/2017/1ج

CTOC/COP/WG.2/2017/1؛(  
املمارســات وورقة معلومات أســاســية من إعداد األمانة بشــأن االعتبارات العملية   (ب)  

منفصـــًال من أشـــكال  اجلنائية، بصـــفته شـــكًالاجليِّدة والصـــعوبات القائمة يف جمال نقل اإلجراءات 
  )؛CTOC/COP/WG.3/2017/2التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية (
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ستعراض تنفيذ اتفاقية ا  (ج)   ستبيان من إعداد األمانة من أجل ا شروع ا ألمم املتحدة م
قًا للقرار  ية، وف يةملؤمتر األطراف يف ٨/٢ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن فاق مة   ات اجلرمية املنظَّ

)CTOC/COP/WG.3/2017/3-CTOC/COP/WG.2/2017/2.(  
  

  فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية  -٢  
  ثائق العمل التالية:ورضت على فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية ُع  -٥٩

ــــال   (أ)   ــــم ــــدول األع ــــتج ــــؤقَّ -CTOC/COP/WG.3/2017/1املشــــــــــروح ( امل

CTOC/COP/WG.2/2017/1؛(  
ستبيان من   (ب)   شروع ا ستعراض تنفيذ اتفاقية ا إعدادم ألمم املتحدة األمانة من أجل ا

قًا للقرار  ية، وف مة ملؤمتر األطراف يف ٨/٢ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن ية اجلرمية املنظَّ فاق  ات
)CTOC/COP/WG.3/2017/3-CTOC/COP/WG.2/2017/2؛(  

ة من الدول من إعداد األمانة عن حالة املعلومات الوارد أســـاســـيةورقة معلومات   (ج)  
لوطنية والربوتوكوالت األطراف بشــــــأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ا

  ).CTOC/COP/WG.2/2017/3امللحقة هبا واملساعدة التقنية ذات الصلة (
  

  اد التقريراعتم  -ًاخامس
شرين األول/أكتوبر، هذا التقرير املش ١٣اعتمد الفريقان العامالن، يف   -٦٠ هما، يترك عن اجتماعت

  بصيغته املعدَّلة شفويًّا.
 


