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120922    120922    V.22-21549 (A) 

*2221549*  

 الدورة الحادية عشرة
 2022تشرين األول/أكتوبر  21-17فيينا،  
 * من جدول األعمال المؤقت 4البند  

                                                       التعاون الدولي، مع التركيز خصوصا  على تسليم المجرمين  
 والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة، 

    وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها 
                                                               مشروع قرار مقد م من رئيس الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي   

 
 دولي من اتفاقية األمم المتحدة  تنفيذ األحكام المتعلقة بالتعاون ال   

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
                                                                               إن  مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية، 
التعـاون الـدولي ظحظب كمكـابـة كـاي ة في الاــــــــــــــيـا  العـاة لتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة    أن  يالحظإذ   

                                                                  تناول الماــا ا المتةــهة كك ظشــك  ا جساا  أ ــا ــي ا من العما ال   ظ ــ ه   وأن،  ( 1)                              الجريمة المنظ مة عبر الوطنية
اا عهب تنفي  التفاقية والبروتوكولت                                                                      كك مكتب األمم المتحدة المعني كالمخد  يات والجريمة لماــاعدة الدول األع ــ 

 ،( 2)                            المهحقة بها تنفي ا  فع ال  

، والمعنون "تنفي  األحكاة المتعهقة 2005تشـــــرين األول/أكتوبر   19          ، المؤي خ 2/2           إلب مقر يه   وإذ ظشـــــير 
 ي فـيك أن ينشــــــــــــــ ،                                                                                        ـكالتعـاون اـلدولي من اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظ مـة عبر الوطنـية"، اـل   قر 

حول الماـــــا ا العمهية الخا ـــــة    مواضـــــي ية                                                               في دويتك الثالثة، فريقا  عامال  مفتوح الع ـــــوية لقي ظعقد مناقشـــــات  
 بتاهيم المجرمين والمااعدة القابوبية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المةادية،

، والمعنون "تنفي  أحكاة التعاون  2006  تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  18          ، المؤي خ 3/2       مقر يه                     وإذ يؤك  د مجد دا 
الــدولي من اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة"، الــ   جعــا الفري  العــامــا المفتوح 

 ولي عنةرا ثابتا من عنا ر مؤتمر األطراف،الع وية المعني كالتعاون الد

 __________ 
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تشـــــرين   22          ، المؤي خ 5/8، وقرايه  2008تشـــــرين األول/أكتوبر    17          ، المؤي خ 4/2           إلب مقر يه   وإذ ظشـــــير 
، المعنوبين "تنفيــ  األحكــاة المتعهقــة كــالتعــاون الــدولي من اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة  2010األول/أكتوبر  

، والمعنون "ضــــمان التنفي   2012وبر  تشــــرين األول/أكت   19          ، المؤي خ 6/1الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، وقرايه  
، 7/4                                                                                                   الفعـ ال لتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت المهحقـة بهـا"، وقرايه 

الـــدولي من اتفـــاقيـــة  2014تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    10         المؤي خ   كـــالتعـــاون  "تنفيـــ  األحكـــاة المتعهقـــة   ، والمعنون 
 افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"،األمم المتحدة لمك

، والمعنون "تعسيس فعالية 2016تشــــــــــرين األول/أكتوبر  21         المؤي خ  ،  8/1إلب قرايه                  وإذ ظشــــــــــير أظ ــــــــــا   
                                                                                                الاــــــــــــــه ـات المركسيـة المعنيـة كـالتعـاون الـدولي في الماـــــــــــــــا ـا الجنـا يـة من أجـا التةـــــــــــــــد    لهجريمـة المنظ مـة  

ها لبع ـــــــــها امسر أكبر قدي من الماـــــــــاعدة                                   عبر الوطنية"، ال   حث  فيك الدول                                                                األطراف عهب أن ظقد  ة كع ـــــــــ 
                                                                                                     القابوبية وفقا ألحكاة التفاقية وقوابينها الوطنية، وشــــــج عها عهب أن تاــــــتخدة التفاقية عهب أو ــــــ  ب ا  ممكن،  

 كما يتماشب م  أطرها القابوبية الوطنية، كأ اس لهتعاون الدولي،

، المعنون "تنفي  أحكاة اتفاقية 2018تشــــــرين األول/أكتوبر   19        المؤي خ  9/3إلب قرايه   ك لكوإذ ظشــــــير   
ــيات  ــأن التعاون الدولي"، ال   أقر فيك المؤتمر التو ـــ األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كشـــ

 المعتمدة في الجتماعات الثامن والتا   والعاشر لهفري  العاما المعني كالتعاون الدولي،

المعنون "الحتفـال ـكالـ كر     ،2020تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    16         المؤي خ  ،  10/4إلب قرايه ذ ظشــــــــــــــير  وإ 
الاــــــــــنوية العشــــــــــرين لعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعسيس تنفي ها تنفي ا  

 ي  ال ــــــــــــــتفـادة القـامهـة والفعـالـة فعـال"، الـ   دعـا فيـك المؤتمر الـدول األطراف، ضــــــــــــــمن جمهـة أموي، إلب تحق
 من التفاقية، وسةــــــو ــــــا من سالل ب ا  الب با  الوا ــــــ  لتعري" "الجريمة الخ يرة" المنةــــــو  عهيك في  

كشـــأن  16منها، وك لك من سالل أحكامها المتعهقة كالتعاون الدولي، وسةـــو ـــا المادة  2الفقرة )ب( من المادة 
ــهيم المجرمين، والمادة  ــاعدة القابوبية المتبادلة، من أجا تعسيس التعاون عهب من  ومكافحة   18تاــــــ ــأن الماــــــ كشــــــ

 األشكال الجديدة والماتجدة والمتغيرة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

كاألعمال التي ظ ـــــــــــــ ه  بها الفري  العاما المعني كالتعاون الدولي، وسا ـــــــــــــة م  مراعاة             وإذ يرح  ب 
ــات التي جرت سالل اج ــتخداة هي ات التحقي  المناقشـــــــ ــأن جمهة أموي، من بينها ا ـــــــ ــر، كشـــــــ تماعك الثابي عشـــــــ

المشتركة ودويها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتعاون الدولي ال   ين و  عهب ا تخداة أ اليب  
ــة، وأثر  ــا ا الجنا    (19-)كوفيدجا حة مرض فيروس كويوبا  التحر  الخا ـــــــ ية؛ عهب التعاون الدولي في الماـــــــ

وفي اجتماعك الثالث عشــــــــر كشــــــــأن بقا األشــــــــخا  المحكوة عهيهم، وبالشــــــــترا  م  فري  الخبراا الحكوميين  
العاما المعني كالماــــاعدة التقنية، كشــــأن الماــــا ا المتةــــهة كيلية ا ــــتعراض تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت المهحقة بها،
التو ــــــــــــــيـات التي اعتمـدهـا الفري  العـامـا المعني كـالتعـاون الـدولي في اجتمـاعـك الثـابي         ظ قر    -1 

 ، المبينة في المرف  األول له ا القراي؛2021آذاي/مايس  26و 25                     عشر، ال   ع قد يومي  

التو ـــــــــــــــيات التي اعتمـدها الفري  العـاما المعني كالتعـاون الدولي في اجتمـاعك             ظ قر  أظ ــــــــــــــا -2 
كالتسامن م  الجتماع الثالث عشـــــر لفري    2022و  أظاي/ماي  27إلب  23                                الث عشـــــر، ال   ع قد في الفترة من الث 

 الخبراا الحكوميين العاما المعني كالمااعدة التقنية، المبينة في المرف  الثابي له ا القراي.
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 المرفق األول  
 

الدولي في اجتماعه الثاني عشر،  التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالتعاون    
 2021أذار/مارس  26و 25المعقود يومي 

آذاي/  26و   25اعتمـد الفري  العـامـا المعني كـالتعـاون الـدولي في اجتمـاعـك الثـابي عشـــــــــــــر، المعقود يومي   
ـــيات الـتالـية 2021ـمايس                                                                           لقي ظقر هـا مؤتمر األطراف في اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة   ( 3) ، التو ـــــــــــ

 عبر الوطنية:
 

 افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاستخدام هيئات التحقيق المشتركة ودورها في مك

                                                                                 ت شــــــــــــــج   الــدول األطراف، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا ومال مــا ووفقــا لهقوابين والهوا   المحهيــة   )أ( 
والتفاقات الدولية المن بقة، عهب ا ــتخداة التحقيقات المشــتركة، كما فيها التحقيقات المناــقة، كشــكا حديث من 

ة التحقيقات عبر الحدود وتاــــــــريعها كشــــــــأن أو ــــــــ  ب ا  ممكن من الجرا م  أشــــــــكال التعاون الدولي لسيادة فعالي 
                                                                                               المشــــــــــــمولة كاتفاقية الجريمة المنظمة. وت شــــــــــــج   الدول األطراف، عند قيامها ب لك، عهب التةــــــــــــرف في الوقت  

يتعين المنا ــب عند ال ــتجاكة ل هبات إجراا ه ه التحقيقات المشــتركة، م  مراعاة أن المعهومات أو األدلة التي 
 الحةول عهيها قد ل تقون متاحة إل لفترة  منية محدودة؛

ــهة ا ــــــتخداة المادة  )ب(  ــا عهب موا ــــ من التفاقية، وغيرها من  19                                                   ت شــــــج   الدول األطراف أظ ــــ
ــا  م  األطر القابوبية   ــاا وبالتاـــ ــتو  الدولي وا،قهيمي والثنا ي، حاـــــب القت ـــ ــايية عهب الماـــ ــكو  الاـــ الةـــ

ــاس   ــ  اتفاقات بموذجية أو أن الوطنية، كأ ــ ــتركة. ولعهها تود، عند قيامها ب لك، أن ت ــ قابوبي لهتحقيقات المشــ
ــاا، م   ــاا هي ات تحقي  مشــــتركة، حاــــب القت ــ ــأن إبشــ تاــــتخدة التفاقات القا مة عهب الماــــتو  ا،قهيمي كشــ

 ي، وأن توا ــــا تعميم تهك الحتراة التاة لاــــيادة الدول المشــــايكة ومراعاة الخةــــو ــــيات المحتمهة لهتعاون الثنا
 التفاقات عهب  ه ات الق اا والدعاا العاة وإبفاذ القوابين المختةة؛

ــتفادة في ميدان  )ج(                                                                               ت شـــــج   الدول األطراف ك لك عهب تبادل أف ـــــا المماي ـــــات والديوس الماـــ
ه ا الةــــــدد التشــــــديد عهب منها. وينبغي في   19التحقيقات المشــــــتركة المتعهقة بتنفي  التفاقية، ول  ــــــيما المادة 

 التجايب الناجحة والفعالة؛

                                                                                  ت شج   الدول األطراف عهب تياير أبش ة تدييب الق اة أو أع اا النياكة العامة أو موظفي  )د( 
 إبفاذ القابون أو غيرهم من المماي ين المشايكين في التحقيقات المشتركة؛

عهب قنوات التةــــال عهب النحو المنا ــــب                                              ت شــــج   الدول األطراف أظ ــــا  عهب كفالة الحفا  )هـ( 
ــا ا العمهية والقابوبية  وتحديد الاــــــه ات المختةــــــة في جمي  مراحا التحقيقات المشــــــتركة كغرض معالجة الماــــ
والموضــــــــومية والعمهياتية عهب بحو فعال، كما في ذلك تقدظم توضــــــــيحات كشــــــــأن المت هبات القابوبية ومت هبات 

ــاح الواجبة الت بي . وتشـــــ  ــا  ج  الدول األطراف  ا،فةـــ ــ ة عن         أظ ـــ عهب ب ل جهود لهتغهب عهب التحدظات الناشـــ
التباينات بين هياكا ومبادئ التحقي  أو التباينات المتعهقة كالولظة الق ــــــــــــــا ية، ومبدأ عدة جوا  محاكمة المتهم 

المحاكم، وفقا عهب الفعا الواحد مرتين، ومقبولية األدلة المتحةـــــــــــا عهيها من سالل التحقيقات المشـــــــــــتركة في  
 لهمبادئ األ ا ية لنظمها القابوبية؛

 __________ 
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                                                                                   ت شــــــــــج   الدول األطراف ك لك عهب ال ــــــــــتفادة من الموايد والتاــــــــــهيالت التي تقدمها الهي ات أو   )و(  
ــه ات  ــي  الاــ ــبكات إبفاذ القابون القا مة، مثا ا،بتربول، لتعسيس تناــ ــا ية وشــ ــبكات الق ــ امليات ا،قهيمية، وك لك الشــ

 لهتحقيقات المشتركة في جمي  المراحا، من التخ يط إلب ا،عداد، ومن التشغيا إلب ا،بهاا والتقييم؛ المختةة 

                                                                                         ت شـج   الدول األطراف عهب إدياج أحكاة أو بنود كشـأن الترتيبات المالية في اتفاقاتها المتعهقة  ) ( 
يقة مربة لهاـماح بتقييفها، كيية وضـ  كالتحقيقات المشـتركة كما فيها، حاـب القت ـاا، أحكاة ظمكن ت بيقها ك ر 

إطاي واضــ  كشــأن تخةــيا التقالي"، كما في ذلك تقالي" الترجمة وغير ذلك من النفقات التشــغيهية المتحمهة  
 سالل التحقيقات المشتركة؛

ــهـة عمههـا لجم  معهومـات عن القوابين أو الترتيـبات المن بقـة عهب   )ح(  ينبغي لألمـاـبة موا ــــــــــــ
الوطني وا،قهيمي التي تنظم الجوابب ذات الةــــــــهة كالتحقيقات المشــــــــتركة، وإتاحة تهك المعهومات  الماــــــــتو   

ــم بواكـــة الموايد ا،لقتروبيـــة والقوابين المتعهقـــة كـــالجريمـــة )بواكـــة  ــا ــــــــــــ كـ عهب بواكـــة إداية المعـــايف المعروفـــة 
لمتبادلة التي أعيد ت ويرها، والتي  "شـيرلو "(؛ وموا ـهة تعسيس ا ـتخداة أداة كتاكة طهبات الماـاعدة القابوبية ا

ــاعدة القابوبية المتبادلة كغرض إجراا   ــياغة طهب لهماـــ ــأن كيلية  ـــ ــادات كشـــ ــمن جمهة أموي، منها إيشـــ تت ـــ
 تحقي  مشتر ، حيثما ظكون ذلك ضروييا؛

، ولإليشــــــــــــادات ذات الةــــــــــــهة المنبثقة عن 5/8                                       وفقا  لهولظات المت ــــــــــــمنة في قراي المؤتمر  )ط( 
ي  العاما، ينبغي لألمابة، يهنا بتوافر الموايد، وضـ  مةـفوفة تحدد الماـا ا القابوبية والعمهية التي مداولت الفر 

                                                              من التفاقية، وك لك حهول  محتمهة لتهك الماـــــــا ا، كما ظشـــــــما تجمي    19ظمكن أن تثاي في  ـــــــيا  تنفي  المادة 
ــاعدة الدول األطراف، بناا عهب أمثهة عن ترتيبات أو اتفاقات أبرمتها دول أطراف ل لك الغرض، وين  بغي لها ماـ

 ؛19طهبها، في وض  مجموعة من المبادئ التوجيهية القابوبية والعمهية والتنفي ظة كشأن تنفي  المادة 
 

 التعاون الدولي الذي ينطوي على استخدام أساليب التحري الخاصة

ن التفاقية، حاـــــب القت ـــــاا م   20                                                    ت شـــــج   الدول األطراف عهب ال ـــــتعابة كشـــــكا أكبر كالمادة   ) (  
ووفقا لقوابينها المحهية، كأ ــاس قابوبي لهتعاون الدولي ال   ين و  عهب ا ــتخداة أ ــاليب التحر  الخا ــة؛ وا ــتخداة  
الةـــــــــــــكو  ا،قهيمـية األسر  المن بـقة والتـفاـقات أو الترتيـبات الثـنا ـية أو، في حـاـلة عـدة وجود مـثا هـ ه التـفاـقات أو  

 داة أ اليب التحر  الخا ة عهب أ اس كا حالة عهب حدة، من أجا تعسيس التعاون في ه ا الميدان؛ الترتيبات، ا تخ 

ــتفادة في مجال   ) (  ــات والديوس الماــ ــا المماي ــ ــا عهب تبادل أف ــ ــج   الدول األطراف أظ ــ                                                                              ت شــ
 من التفاقية؛ 20أ اليب التحر  الخا ة، ول  يما تهك المتعهقة بتنفي  المادة 

ــج   )ل(  ــاا النياكة        ت شــ ــاة أو أع ــ ــ ة التدييب لفا دة الق ــ ــير أبشــ   الدول األطراف ك لك عهب تياــ
العامة أو موظفي إبفاذ القابون أو غيرهم من المماي ـــــين العامهين في مجال ت بي  التحقيقات التي تن و  عهب 

ك األ ــاليب، سا ــة فيما سا ــة أو ا،شــراف عهيها، م  مراعاة تعقد الماــا ا المتعهقة كا ــتخداة ته     ر   تحأ ــاليب 
يتعه  كالحةـــــــــول عهب األدلة ا،لقتروبية، وك لك مراعاة مختهل مراحا الت وي التي و ـــــــــهت إليها البهدان من 

 حيث ا تخداة تقنولوجيا المعهومات والتةالت؛

ــي  في مرحهة مبكرة من مراحا   )ة(  ــال والتناـ ــج   الدول األطراف عهب تعسيس التعجيا كالتةـ                                                                                 ت شـ
ــب ها وتبادلها عهب بحو فعال، كما في ذلك التخ ي  ــمان العثوي عهب األدلة وضـ ط لهتعاون فيما بينها من أجا ضـ

 من سالل الو ا ا ا،لقتروبية، وفقا لقوابينها المحهية؛

ينبغي لهدول األطراف، لد  ا ـتخدامها أ ـاليب التحر  الخا ـة، إيالا اهتماة سا  لحماظة   )ن( 
  ري، م  احتراة الايادة الوطنية؛الجمهوي حتب ل يهح  كك ال
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                                                                             ت شــج   الدول األطراف عهب النظر في حقو  ا،باــان عهب النحو المنا ــب عند بشــر هي ات  )س( 
ــاليب تحر سا ــــــــة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والجريمة المنظمة، ألن ذلك   تحقي  مشــــــــتركة وا ــــــــتخداة أ ــــــ

 قد ظاهم في ال تخداة الفعال لتهك األ اليب؛

، ولإليشــــــــــــادات ذات الةــــــــــــهة المنبثقة عن 5/8                                       وفقا  لهولظات المت ــــــــــــمنة في قراي المؤتمر  ()ع 
مداولت الفري  العاما، ينبغي لألمابة، يهنا بتوافر الموايد، وضـ  مةـفوفة تحدد الماـا ا القابوبية والعمهية التي 

حر  الخا ـــة، وك لك حهول محتمهة  من التفاقية وا ـــتخداة أ ـــاليب الت  20ظمكن أن تثاي في  ـــيا  تنفي  المادة 
لتهك الماا ا، كما ظشما تجمي  أمثهة عن ترتيبات أو اتفاقات أبرمتها دول أطراف كشأن ا تخداة تهك األ اليب،  
وينبغي لها أن تاـــــــــــاعد الدول األطراف، بناا عهب طهبها، في وضـــــــــــ  مجموعة من المبادئ التوجيهية القابوبية  

 ؛20في  المادة والعمهية والتنفي ظة كشأن تن 
 

 ( على التعاون الدولي في المسائل الجنائية: نظرة عامة عن مدة سنة 19- أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

                                                                      ت شــــــــــــــج   اـلدول عهب توفير التموـيا عهب أ ــــــــــــــاس ـثاـبت وماـــــــــــــــتداة حتب يتاــــــــــــــنب لمكـتب  )ف( 
الماـــــــــــــاعدة التقنية لبناا القديات في مجال التعاون                                                             األمم المتحدة المعني كالمخديات والجريمة )المكتب( أن ظقد  ة  

الدولي في الماـــــــــــــا ا الجنا ية؛ وينبغي، لد  القياة ب لك، إيالا اهتماة سا  لهتحدظات الناشـــــــــــــ ة التي طرحتها  
( التي قــد ظكون لهــا أثر دا م عهب عمــا الاــــــــــــــه ــات المركسيــة وغيرهــا من 19-جــا حــة فيروس كويوبــا )كوفيــد

 شايكة في ه ا التعاون؛الاه ات المختةة الم

                                                                                       ت شـــج   الدول عهب ا ـــتخداة التقنولوجيا في ميدان التعاون الدولي من أجا التعجيا كا،جرااات   ) (  
ــد  بوجك سا  لهتحدظات التي تواجهها في ه ا المجال بتيجة لجا حة كوفيد  ــهة والتةـــ ــما  19- ذات الةـــ . وقد ظشـــ

أكثر تواترا في مجال الماــــــاعدة القابوبية المتبادلة، وإي ــــــال طهبات  ذلك عقد المؤتمرات عن طري  الفيديو كةــــــوية  
التعـاون اـلدولي إلقتروبـيا، وا ـــــــــــــتخـداة التوقيعـات ا،لقتروبـية وقبولهـا، وت بي ، كقـدي ا،مكـان، ا،داية الالويقـية في  

 جنبية؛ أعمال الاه ات المركسية وغيرها من الاه ات المختةة، فيما يتعه  كالتعاون م  بظيراتها األ 

                                                                               ت شـــــــج   الدول األطراف كقوة عهب وضـــــــ  ا ـــــــتراتيجيات فعالة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية  ) ( 
والجريمة المنظمة، وفقا لهمبادئ األ ا ية لقوابينها المحهية، م  التركيس عهب تعسيس التعاون الدولي، وك لك عهب 

ل الجتمامية والقتةـــــــادظة عند وضـــــــ  ضـــــــمان مراعاة حقو  ا،باـــــــان والمنظويات الجناـــــــابية وأوجك ال ـــــــع
ا ــــتراتيجياتها وتدسالتها في مجال الجريمة، حتب ل تتاــــبب في أضــــراي، ل  ــــيما في ضــــوا امثاي الجتمامية  

 ؛19-والقتةادظة األو   ب اقا الناجمة عن جا حة كوفيد

حدة لمكافحة  ينبغي لهدول األطراف أن تشــــــــــــاي  في آلية ا ــــــــــــتعراض تنفي  اتفاقية األمم المت  )ي( 
الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولت المهحقــة بهــا، كييــة الترويل ألمثهــة عن الممــاي ـــــــــــــــات الجيــدة في  

 التنفي ، كما ينبغي لها أن تحدد الثغرات والتحدظات ومت هبات بناا القديات في تنفي  التفاقية وبروتوكولتها؛

ود الرامية إلب تبادل أف ــــــــا المماي ــــــــات والديوس                                    ت شــــــــج   الدول األطراف عهب تعسيس الجه )ش( 
ــكال   ــالت عند تناول مختهل أشـ ــة لتقنولوجيات المعهومات والتةـ ــه ات المختةـ ــتخداة الاـ ــأن ا ـ ــتفادة كشـ الماـ
طهبات التعاون الدولي في الماــــــــــــــا ا الجنا ية، وتياــــــــــــــير و ــــــــــــــول البهدان النامية إلب تقنولوجيات المعهومات 

 ية تعسيس التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛والتةالت المال مة، كي

عهب طريقــة عمــا بظم العــدالــة الجنــا يــة   19-                                            إقرايا  كــاألثر العمي  الــ   تركتــك جــا حــة كوفيــد )ت( 
ــامهة  ــبب تدابير التباعد البدبي الشـــ ــتخداة األدوات ا،لقتروبية كاـــ ــعيد العالمي، وبالسيادة القبيرة في ا ـــ عهب الةـــ

ــاا عهب التحهي كالمروبة  19-ي اتخ ت في جمي  أبحاا العالم لهتةــــد  لجا حة كوفيدالت                                            ، ت شــــج  الدول األع ــ
 فيما يتعه  كقبول الوثا   الر مية التي تحما توقيعات إلقتروبية أو يقمية؛
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         تروبيا                                                                                           إقرايا  كأن الظروف التي أوجدتها الجا حة قد أدت إلب  يادة إي ال طهبات التعاون الدولي إلق  )ث(  
ــتخداة   ــهيمة كا ـــــ ــريعة ومربة و ـــــ ــال تهك ال هبات والرد عهيها ك ريقة مأموبة و ـــــ وأن ه ه الظروف أثبتت إمكابية إي ـــــ
                                                                                                        الو ـا ا ا،لقتروبية، ت شـج  الدول األع ـاا عهب موا ـهة تعسيس قدياتها عهب ا ـتخداة الو ـا ا ا،لقتروبية في إي ـال 

ماس التوضــيحات وقبول المواد المر ــهة كرد عهب ال هبات كشــكهها ا،لقتروبي،  طهبات الماــاعدة القابوبية المتبادلة والت 
 ؛ 19-                                                                                               وفقا لهمبادئ األ ا ية لقوابينها الداسهية، تحقيقا  ألهداف منها تحاين قدياتها في فترة ما كعد كوفيد 

 
 مسائل أخرى 

اللها أن الدول عهب موا ــــــهة ا ــــــتقشــــــاف وبحث الاــــــبا التي ظمكن لالتفاقية من س       ت شــــــج    )خ( 
 تااعدها عهب التةد  لألشكال الجديدة والناش ة والمت وية من الجريمة المنظمة في  يا  التعاون الدولي.

  
 المرفق الثاني  

 
التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في اجتماعه الثالث عشر،    

 2022أيار/مايو   27إلى   23المعقود في الفترة من 
  27إلب    23اعتمد الفري  العاما المعني كالتعاون الدولي، في اجتماعك الثالث عشـــــــــر المعقود في الفترة من   
كالتسامن م  الجتماع الثالث عشـــــــــــــر لفري  الخبراا الحكوميين العاما المعني كالماـــــــــــــاعدة التقنية،   2022مايو    أظاي/ 

 ألطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:لقي ظقرها مؤتمر ا   ( 4) التو يات التالية 
 

 من اتفاقية الجريمة المنظمة( 17نقل األشخاص المحكوم عليهم )المادة 

من اتفاقية الجريمة  17                                                             ت شــــــج   الدول األطراف عهب إقامة أ ــــــاس قابوبي متين لتنفي  المادة  )أ( 
اتفـاـقات أو ترتيـبات ثـنا ـية أو متعـددة األطراف و/أو من سالل تشــــــــــــــريعـات وطنـية تنفـ  المنظمـة، من سالل إبراة 

تهك التفاقات أو الترتيبات أو ظمكن ا ـــــــتخدامها بدل من ذلك لتياـــــــير عمهيات النقا، وعهب اعتماد بهوج مربة، 
 في الحالت المنا بة، لدعم ال تخداة المشتر  لألدوات القابوبية المتاحة؛

غـياب أ ــــــــــــــاس قـابوبي محـدد لنقـا األشــــــــــــــخـا  المحكوة عهيهم، وحيثمـا كـاـبت القوابين في  )ب( 
ــتفادة من مبدأ المعامهة كالمثا، وك لك األ ــــــ  القابوبية                                                                                                        المحهية تأذن ب لك، ت شــــــج   الدول عهب النظر في ال ــــ

 األسر  المتاحة في حالت بقا الاجناا، عند القت اا؛

ام  ب لك القابون المحهي أو أ  معاهدة من بقة، عهب النظر في                           ت شج   الدول، حيثما كان ظ  )ج( 
                                                                                           أ   ــــــــــالت وثيقة محتمهة لألشــــــــــخا  المحكوة عهيهم كالدولة المنف   ة لهحكم كشــــــــــرط ي ياــــــــــي لنقههم، وكبديا 

 لهمت هب المتعه  كجنايتهم، بهدف تياير إعادة إدماجهم في المجتم  وتأهيههم؛

ــا )د(  ل  إبفاذ القابون وك لك أف ـــــا احتمالت إعادة التأهيا عند                              ت شـــــج   الدول عهب مراعاة مةـــ
                                                     تقرير ما إذا كان طهب بقا شخا محكوة عهيك  ي قبا أة ل؛

                                                                              ت شــــــــــج   الدول عهب النظر في وضــــــــــ  حد أدبب لمدة العقوبة المتبقية التي ينبغي ق ــــــــــا ها  )هـ( 
ة تأهيا الاــــجناا وإعادة إدماجهم في  كشــــرط لتنفي  عمهيات بقا األشــــخا  المحكوة عهيهم من أجا تياــــير إعاد
 المجتم  وال تفادة عهب أف ا وجك من الموايد المتاحة في ه ا المجال؛

 __________ 
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                                                                                 ت شـــــج   الدول عهب التماس الماـــــاعدة التقنية المتعهقة بنقا األشـــــخا  المحكوة عهيهم، وفي  )و( 
، عند ال هب، عهب تياـير أبشـ ة  (كتبالممكتب األمم المتحدة المعني كالمخديات والجريمة )                   ه ا الةـدد، ظ شـج    

 الـتدييب وتعسيس تدييب الاــــــــــــــه ـات المحهـية أو الموظفين العـامهين في مجـال بـقا األشــــــــــــــخـا  المحكوة عهيهم،  
 كما ظشما، حاب القت اا، أع اا النياكة العامة والق اة وموظفي الاجون والموظفين القنةهيين والمحامين؛

تةـــــــال والتناـــــــي ، كما في ذلك عن طري  تعسيس التةـــــــالت                            ت شـــــــج   الدول عهب تعسيس ال ) ( 
 المباشرة بين الاه ات المختةة كو يهة لتبايط عمهية بقا األشخا  المحكوة عهيهم؛

                                                                                   ت شــج   الدول عهب تعسيس المماي ــة المتمثهة في إجراا مشــاويات قبا النقا الفعهي لألشــخا    )ح( 
المشـروط، ومدة ا،جرااات، وإمكابيات إعادة ا،دماج في المجتم    المحكوة عهيهم كشـأن ماـا ا من قبيا ا،فراج

وإعادة التأهيا، وظروف الحتجا ، والعالج ال بي، وأثناا عمهية النقا كشــأن ماــا ا من قبيا ا دواجية التجريم،  
معامهة الاجناا  والعتراف الجس ي كاألحكاة، وتقيي" العقوبات، م  مراعاة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدبيا ل

 )قواعد بيهاون مابديال(، حاب القت اا؛

                                                                             ت شــــــــج   الدول عهب ال ــــــــتفادة، حاــــــــب ا،مكان، من البرمجيات التي تتي  تحديد الاــــــــجناا   )ط( 
 المؤههين لهنقا في مرحهة مبكرة؛

                                                                          ت شـــــــــج   الدول عهب العما بنشـــــــــاط عهب تعسيس التعاون في مجال بقا األشـــــــــخا  المحكوة  ) ( 
 والمشايكة في الشبكات أو المنظمات ذات الةهة؛عهيهم،  

                                                                                 ت شــــج   الدول األطراف التي تهقت طهبا من دول أسر  لنقا  ــــجين واف  عهب النقا عهب إيالا  ) (  
 ؛                                                                                                    العتباي الواجب له هب وتقدظم يد لهدولة ال البة في الوقت المنا ب كشأن ما إذا كان ال هب قد ق ب ا أة ل 

 
المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  المسائل 

 والبروتوكوالت الملحقة بها 

                                                                          ت شـــــــــــج   األطراف قيد ال ـــــــــــتعراض عهب إطالع مؤتمر األطراف في دوياتك المقبهة عهب ما  )ل( 
قدة المحر  في ال ــــتعراضــــات م  الجدول                                                             تحر ه من تقدة في ال ــــتعراضــــات الق  رية من أجا مواامة مد  الت 

السمني الوايد في إجرااات وقواعد تشــــــــغيا آلية ا ــــــــتعراض تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  
ــات  9/1عبر الوطنية والبروتوكولت المهحقة بها، المرف  كقراي المؤتمر   ــتعراضــ ، والمبادئ التوجيهية ،جراا ال ــ

 ؛10/1فقة كقراي المؤتمر               الق  رية، المر 

                                                                             ظ شـــــــج   المكتب عهب تنظيم اجتماعات غير ي ـــــــمية، عهب هامر اجتماعات األفرقة العامهة  )ة( 
                                                                                       التاكعة لمؤتمر األطراف، لقي تتبادل األطراف المهتمة سبراتها في إجراا ال تعراضات الق  رية.

 


