
 CTOC/COP/2016/8 األمـم املتحـدة

 
 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

 
Distr.: General 
2 August 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

290816    V.16-04884 (A)
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  الدورة الثامنة
 ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١- ١٧فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 

 التعاون الدويل، مع التركيز خصوصاً على تسليم اجملرمني
 واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض 

      وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها املصادرة،
م املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لترويج تنفيذ أنشطة مكتب األم  

األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
     عرب الوطنية نظمةاجلرمية امل

     تقرير من األمانة   
 مةمقدِّ - أوالً 

 
يف  ،عـرب الوطنيـة   د مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمةشدَّ -١

التعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   املتعلقة بحكام األ، املعنون "تنفيذ ٧/٤قراره 
اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة"، علـى األمهيــة اخلاصـة التفاقيـة اجلرميـة املنظمـة كأسـاس للتعــاون           

والتعاون الدويل ألغراض املصـادرة،   الدويل يف جمال تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
وكذلك للتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون فيما بني سلطات إنفاذ القانون. وعالوة علـى ذلـك،   

بـه مكتـب األمـم املتحـدة     يقوم من العمل الذي  جوهري الحظ املؤمتر أنَّ التعاون الدويل جزء
ء يف تنفيــذ أحكــام اتفاقيــة اجلرميــة  املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مــن أجــل دعــم الــدول األعضــا   

  .فعاالًوبروتوكوالهتا تنفيذاً  نظمةامل
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عـن األنشـطة الـيت اضـطلعت هبـا األمانـة لتنفيـذ        ثـة  ُمحدَّهذا التقريـر معلومـات   م يقدِّو -٢
بالتوصـيات الـيت وضـعت يف    ذات الصـلة  ، مبا يف ذلك معلومات عن األنشطة ٧/٤ قرار املؤمتر

الع ). وميكـن االطِّـ  القـرار العامل املعين بالتعاون الدويل (انظر مرفـق   االجتماع السادس للفريق
هتا على حملة عامة عن مجيـع اجتماعـات الفريـق العامـل يف ورقـة املعلومـات األساسـية الـيت أعـدَّ         

  ).CTOC/COP/WG.3/2016/2األمانة عن هذا املوضوع (
    

      ز على تعزيز التعاون الدويلتعزيز تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة مع التركي  - ثانياً  
    إعداد األدوات  - ألف  

  املعروفة باسم بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية ،بوابة إدارة املعارف  - ١  
  
ــدول األعضــاء بشــأن التشــريعات         -٣ ــن ال ــواردة م ــات ال ــة إدراج املعلوم واصــلت األمان

 ،ية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا يف بوابة إدارة املعـارف والسوابق القضائية املتعلقة بتنفيذ اتفاق
). وميكـن  "شـريلوك "املعروفة باسم بوابة املـوارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة باجلرميـة (بوابـة       

يف تقرير األمانـة عـن تقـدمي     "شريلوك"ثة بشأن إعادة تطوير بوابة الع على املعلومات احملدَّاالطِّ
  ).CTOC/COP/2016/10ة إىل الدول يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا (املساعدة التقني

عت األمانـة نطـاق بوابـة    وسَّـ  ٧/٤ التوصـيات الـواردة يف مرفـق القـرار    إلحـدى   ووفقاً  -٤
لتشــمل عــدداً متزايــداً مــن املــوارد املتصــلة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة واألشــكال    "شــريلوك"

  يف املسائل اجلنائية.لتعاون الدويل من ااألخرى 
ة لعمليــات حمــدَّدمعــايري  "شــريلوك"الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، أتيحــت يف بوابــة وأثنــاء   -٥

الوصـول بسـرعة إىل   ذلـك ملسـتعملي البوابـة سـبل     بالتعاون الـدويل. ويتـيح    فيما يتصلالبحث 
واملسـاعدة القانونيـة    مثل تسليم اجملـرمني  ،ة من التعاون الدويلمعيَّنالتشريعات املتعلقة بأشكال 

دة مــن املســاعدة والتعــاون غــري الرمســي ونقــل اإلجــراءات اجلنائيــة.   واألشــكال احملــدَّ ،املتبادلــة
إجـراء حبـث   تسـهل  عـدة مرشـحات   توجـد  كل من أشـكال التعـاون الـدويل تلـك،     وخبصوص 
، علـى سـبيل   عمليـات البحـث املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      ا خبصـوص  أمَّـ  ماً.أكثر تقدُّ

مقابلـة جملموعـة متنوعـة مـن أنـواع      مفتاحيـة  مخس عشـرة كلمـة    "شريلوك"املثال، تعرض بوابة 
املسـتندات القضـائية"،    تسـليم من أشـخاص"، و"  إفاداتاملساعدة، مثل "احلصول على أدلة أو 

املعلومـات  تقـدمي  و"تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد"، و"فحص األشياء واملواقـع، و" 
والسـجالت ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك     املسـتندات  أصـول   اخلرباء"؛ و"تقـدمي األدلة وتقييمات و

 معتمـدة أو نسـخ   التجاريةاحلكومية أو املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو السجالت 
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، أو املمتلكـات أو األدوات أو األشـياء   اجلرائم أو اقتفاء أثرهاعائدات  حتديد أو تتبع"، و"نهام
"، و"التعـاون ألغـراض املصـادرة والتصـرف يف عائـدات      احلصـول علـى أدلـة   خرى ألغـراض  األ

و"تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطـرف   املصادرة"؛أو املمتلكات  املصادرة اجلرائم
  )١(".اإلرسال التلقائي للمعلوماتالبة" و"الط
 "شـريلوك "عات يف بوابـة  قاعـدة بيانـات التشـري    تن، تضـمَّ ٢٠١٦متوز/يوليه  ١ وحىت  -٦

ــا تشــريعيا  ٦٤ ــن  نص ــادة    ٣٤م ــداً بشــأن امل ــراض     ١٣بل ــدويل ألغ ــاون ال ــة (التع ــن االتفاقي م
(تســـليم اجملـــرمني)؛   ١٦بلـــداً بشـــأن املـــادة    ١١٧مـــن  نصـــا تشـــريعيا  ٢٤٤املصـــادرة)؛ و

نصـا   ٢٠دلـة)؛ و (املسـاعدة القانونيـة املتبا   ١٨بلـداً بشـأن املـادة     ٧٣مـن   نصا تشريعيا ١٧٤و
مــن  نصــوص تشــريعية ١٠(التحقيقــات املشــتركة)؛ و ١٩بلــداً بشــأن املــادة  ١١مــن  تشــريعيا

بلـداً بشـأن    ٢٦مـن   نصـا تشـريعيا   ٤٢(نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة)؛ و    ٢١بلدان بشأن املادة  ٨
 نصـا تشـريعيا   ١٩(التدابري الرامية إىل تعزيز التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون)؛ و      ٢٦املادة 
  (التعاون يف جمال إنفاذ القانون). ٢٧بلدان بشأن املادة  ٩من 
الوطنيــة بصــيغة النصــوص التشــريعية أجــزاء مــن تتــيح بوابــة شــريلوك  وعــالوة علــى أنَّ  -٧

د يف احلكــم احملــدَّنــص بــاالطالع علــى  ملســتعملي البوابـة تســمح  فإهنــا، (PDF)الوثيقـة احملمولــة  
ــوطين   ــانون ال ــذالق ــنص حكــم  ال ــق ب ــيَّني يتعل ــة اجلرميــة املنظمــة بشــأن املســاعدة    مع يف اتفاقي
بسـهولة وسـرعة تعزيـز معـارفهم بشـأن الكيفيـة       للمسـتعملني  ، ميكـن  ومن مثالقانونية املتبادلة. 

تفســري وتنفيــذ األحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل يف االتفاقيــة.  يف خمتلــف البلــدان تتبعهــا الــيت 
حلصـول  إىل اكن أن يستفيد من خاصية البحـث هـذه املمارسـون السـاعون     ، ميوعلى حنو مماثل

الكيانــات الــيت تتعامــل مــع طلبــات املســاعدة   ومنــها مــثالً، ةمعيَّنــعــن شــؤون علــى معلومــات 
أو متطلبـات التعـاون الـدويل     ،أو مضـمون طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      ،القانونية املتبادلة

  عدة القانونية املتبادلة.من خالل تنفيذ طلبات املسا
وحـىت   "شـريلوك "وواصلت األمانة أيضاً توسيع قاعدة بيانات السوابق القضائية يف بوابة   - ٨
بلـدان. والعديـد مـن هـذه القضـايا       ١٠٩قضية مـن   ٢  ١٥٦اشتملت على  ٢٠١٦متوز/يوليه  ١

بوابـة  تعملون يسـ واستفادت من التعاون الدويل. وبوسع املمارسـني الـذين    ،ذات طابع عرب وطين
من خالل هـذه الكلمـات    الرجوع مباشرة إىل هذه اجملموعة من االجتهادات القضائية "شريلوك"

ــة ــليم  :املفتاحيـ ــوبني"تسـ ــودات"    املطلـ ــترداد املوجـ ــل مصادرة/اسـ ــن أجـ ــدويل مـ ــاون الـ " و"التعـ
                                                         

 "قاعدة بيانات التشريعات"باع خالل اتِّ من "شريلوك"الع على القائمة من الصفحة الرئيسية لبوابة ميكن االطِّ  )١(  
 ."التعاون الدويل"وأخرياً  "األفعال الشاملة"مث 
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ــوم      ــل الشــــخص احملكــ ــة" و"نقــ ــراءات اجلنائيــ ــل اإلجــ ــة" و"نقــ ــة املتبادلــ ــاعدة القانونيــ و"املســ
مـن خـالل   ه/األشخاص احملكـوم علـيهم" و"التعـاون الـدويل علـى إنفـاذ القـانون (مبـا يف ذلـك          علي

ــل   ــول)" و"التعجي ــات احلاســوبية"      اإلنترب ــة" و"حفــظ البيان ــة الرقمي ــق باألدل ــا يتعل باملســاعدة فيم
  )٢(مي اخلدمة"." و"االتصال املباشر مبقدِّبالشبكة على مدار الساعة االتصال ةو"جه

ألمانة االعتماد على مشـورة املـؤمتر وأفرقتـه العاملـة بشـأن كيفيـة مواصـلة        وستواصل ا  -٩
  الدويل. بالتعاونفيما يتعلق  "شريلوك"تعزيز فائدة املوارد املتاحة يف بوابة 

    
  ةع للسلطات الوطنية املختصَّالدليل املوسَّ  - ٢  

  
الـدليل مـورداً   هـذا   نتيجة للتوسع املستمر متشياً مع الواليـات السـابقة للمـؤمتر، أصـبح      -١٠

نــة مبقتضــى األحكــام  ســلطة خمتلفــة معيَّ ٥٠٠شــامالً. فهــو يتضــمن معلومــات مــن أكثــر مــن   
واملـؤثرات العقليـة    خـدِّرات املختلفة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتـار غـري املشـروع يف امل   

وبروتوكوالهتــا،  ، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة ١٩٨٨لســنة 
نـة للتعامـل   يتضمن الـدليل معلومـات عـن السـلطات املعيَّ    كما . ٦٨/١٨٦ وقرار اجلمعية العامة

مــع طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتســليم املطلــوبني، ونقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم، 
يب املهـاجرين عـن   عن طريق البحر، ومنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وهتر خدِّراتواالجتار بامل

طريق البحر، واالجتار باألسـلحة الناريـة واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة. ومـع ذلـك، كمـا أفـاد          
، ٢٠١٥يف االجتماع السادس للفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل، يف عـام     املتكلمني بعض 

عـة  ئفـة متنوِّ كان من الصعب يف كثري من األحيان التنقل داخل دليل يكتظ باملعلومـات عـن طا  
علـى أن حيتـوي    ،تقسـيم الـدليل إىل جـزأين   بسلطات. ولذلك أوصى الفريق العامـل  هذه المن 

اجلزء األول على معلومات عن السلطات املركزية الـيت تتعامـل مـع طلبـات املسـاعدة القانونيـة       
 ذة.ملنفِّـ ة األخـرى و/أو ا وأن حيتوي اجلزء الثاين على معلومات عن السلطات املختصَّـ  ،املتبادلة

تعـرض نسـخة   وف ومتابعة هلذه التوصية، أجـرت األمانـة عـدة تغـيريات علـى الـدليل الـذي سـ        
  حة منه على املؤمتر يف دورته الثامنة.منقَّ
ــادة تصــميم النســخة املوسَّــ        -١١ ــل حتــديث وإع ــام   وجــرى بشــكل كام ــدليل لع ــن ال عة م

  ."شريلوك" بوابة نسخة إلكترونية يف النسخة الورقية وضُع يعقب نشَروف . وس٢٠١٦

                                                         
السوابق قاعدة بيانات "باع من خالل اتِّ "شريلوك"الع على القائمة من الصفحة الرئيسية لبوابة ميكن االطِّ  )٢(  

 ."التعاون الدويل"وأخرياً  "األفعال الشاملة"مث  "القضائية
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  املتبادلة أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية  - ٣  
  

، ال تزال األمانة تعمل على تنقيح وحتديث أداة مكتب األمـم  السابعة ملؤمترامنذ دورة   -١٢
واجلرميــة لكتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، الــيت وضــعها    خــدِّراتاملتحــدة املعــين بامل
ــة      املكتــب ملســاعد  ــات املســاعدة القانوني ــة يف صــياغة طلب ــة اجلنائي ة املمارســني يف جمــال العدال

املتبادلــة بســرعة، وبالتــايل تعزيــز التعــاون بــني الــدول والتعجيــل بــالردود علــى طلبــات التعــاون  
خـرباء يف فيينـا،   لفريقـي  الدويل. ويف هـذا السـياق، استضـافت األمانـة اجتمـاعني غـري رمسـيني        

تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣و ٢٢أيار/مــايو واآلخــر يف يــومي   ١٤و ١٣ي ُعقــد األول يف يــوم
، بغية احلصول على تعليقات وتوجيهات بشأن اجلوانب الفنيـة والتقنيـة املتعلقـة بتنقـيح     ٢٠١٥

هذه األداة. وكان الغرض من االجتمـاعني هـو رسـم إطـار إعـادة تطـوير األداة وإدراج مسـات        
دة أو وسـائل  املوجـودات، واألدلـة الرقميـة واألشـكال احملـدَّ     إضافية فيها بشأن استرداد وظيفية 

نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، والتـداول بالفيـديو،       ومنـها مـثالً  التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة،   
اخلـرباء   والتحقيقات املشتركة والتعاون علـى القيـام بعمليـات التسـليم املراقـب. وبالتشـاور مـع       

جـرى التوصـل إىل الصـيغة النهائيـة ملضـمون وهيكـل األداة املعـاد        الذين حضروا االجتمـاعني،  
جـرى  كمـا  يف املمارسـة العمليـة.   اسـتعماهلا  تطويرها، مما أتاح بـدء املرحلـة التجريبيـة الختبـار     

  .  ٢٠١٦اختبار األداة املعاد تطويرها يف إثيوبيا وكينيا وأوغندا يف متوز/يوليه 
زيـادة الـوعي بـاألداة    إيضـاحية مـن أجـل    مانة عروضـاً  مت األوأثناء عملية التنقيح، قدَّ  -١٣

خالل االجتماع الدويل الثالث بشأن حتسني التعاون الدويل بشأن اجلرميـة السـيربانية يف منطقـة    
، ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٥و ٤الشراكة الشرقية، الذي استضافه جملس أوروبـا يف كييـف يـومي    

يف  ت عقـد يتالـ  ،بادلـة يف قضـايا الفسـاد الـدويل    ويف حلقة العمـل بشـأن املسـاعدة القانونيـة املت    
الصـني واململكـة املتحـدة     اشارك يف استضـافته و، ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٤و ١٣ يبيجني يوم

يرلندا الشمالية ومنظمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، بالتعـاون الوثيـق مـع       ألربيطانيا العظمى و
كـذلك يف  يا رئيسـ  ها املختلفـة موضـوعاً  املكتب. وكان موضوع إعادة تطـوير األداة يف مراحلـ  

مبادرة "تدريب املدربني" التابعة لشبكة السلطات املركزية واملدعني العامني يف غـرب أفريقيـا.   
  .يف التدريب يف إطار تلك املبادرةبغية استعماهلا كما اكتملت ترمجة هذه األداة إىل الفرنسية 

    
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية م املتحدة ملكافحةاألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األم  - ٤  

  امللحقة هبا ربوتوكوالتالو
 

األدلة التشـريعية لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ثت ، ُحد٢٠١٦ِّيف متوز/يوليه   -١٤
يـا  وُنشـرت إلكترون  ،٧/٤وفقـاً للقـرار    امللحقـة هبـا   ربوتوكوالتالاجلرمية املنظمة عرب الوطنية و
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ــة بوايف  ــق . وعقــد اجتمــاع غــري رمســي   "شــريلوك"ب ــرة مــن   لفري ــا يف الفت إىل  ٥خــرباء يف فيين
، للحصــول علــى التوجيــه ٧/٤، عمــالً كــذلك بقــرار املــؤمتر ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٩

هــو مسـاعدة املشــرعني   األدلـة التشـريعية  واخلـربة السـتكمال عمليــة التحـديث. واملقصـود مــن     
مـن جهـود لوضـع التـدابري      هفيما يبذلونـ  يف البلدان املسؤولني وصائغي التشريعات وغريهم من

التشريعية والتدابري األخرى الالزمة لكي تصبح بلـداهنم أطرافـاً يف االتفاقيـة أو لتنفيـذ االتفاقيـة      
  .ملقتضياهتا امتثاالً

    
  اجلرمية املنظمة بتنفيذ اتفاقيةذات الصلة االحتياجات  تقديرأدوات   - ٥  

 
ــرة   -١٥  خــدِّراتاملمكتــب ، عقــد ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ١٨إىل  ١٦مــن يف الفت

ذات االحتياجــات  تقــديرخــرباء يف فيينــا مــن أجــل اســتكمال أدوات لفريــق اجتماعــاً واجلرميــة 
وف االحتياجـات يف منشـور سـ    تقديرترد أدوات وف بتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة. وسالصلة 

ت "تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ن مؤقَّــبعنــوا ٢٠١٦يتــاح يف وقــت الحــق مــن عــام 
من هـذه األدوات هـو تـوفري    والغرض اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: أدوات تقييم االحتياجات". 

علـى  الـدول األطـراف لضـمان االسـتفادة     أن تتخـذها  توجيهات بشأن تقييم التدابري اليت ميكن 
ــة أكمــل وجــه ممكــن   ــوخى اســتخدام هــذه األدوات يف تقــدمي   اجلرميــة املنظمــة  مــن اتفاقي . وُيت

احتياجات الدول من املسـاعدة التقنيـة، مـع التركيـز علـى       تقديراملساعدة التقنية، وال سيما يف 
 وخصوصــاًاألدوات اخلــرباء أيضــاً، هــذه التشــريعات التنفيذيــة. وعلــى الصــعيد احمللــي، متكــن   

ــة واضــعي السياســات   ــذ واملشــرِّالعام ــيم تنفي ــق     عني، مــن تقي ــا يف ذلــك عــن طري ــة، مب االتفاقي
ــمَّ     ــئلة مصـ ــرات وأسـ ــن مؤشـ ــون األدوات مـ ــة. وتتكـ ــات الذاتيـ ــرات يف  التقييمـ ــبني الثغـ مة لتـ

وتيسر إعداد وإقامة مشاريع املسـاعدة التقنيـة الـيت ُتعـىن علـى       ،التشريعات القائمة ويف تنفيذها
ضــع مؤشِّــرات األداء لتقيــيم  و حنــوٍ واٍف بســدِّ الثغــرات وتلبيــة االحتياجــات املســتبانة وتيســري  

  ).CTOC/COP/WG.2/2016/2الوثيقة التقدُّم احملرز يف التنفيذ (انظر أيضاً 
االحتياجات بالتدابري التشريعية واإلداريـة الراميـة إىل    تقديرمن أدوات  ٣ويتعلق الفصل   - ١٦

والتعـاون الـدويل بـني     تعزيز خمتلف أشكال التعاون الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة
: تسليم اجملـرمني (املـادة   ١٢نة يف األقسام املعنونة "األداة إنفاذ القانون. وهذه األدوات مبيَّأجهزة 
: ١٤)" و"األداة ١٨: املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة (املـادة      ١٣"، و"األداة )١٦

  )".٢٧و ٢١و ١٩و ١٧أشكال أخرى من التعاون الدويل (املواد 
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أداة املساعدة العملية للمساعدة على تنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري   - ٦  
  ار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به دالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتاجلرمية والع منع

  من جرائم أخرى
  

يف أيار/مـايو  رميـة  واجل خـدِّرات امل، أطلق مكتـب  ٦٩/١٩٦عمالً بقرار اجلمعية العامة   -١٧
أداة املساعدة العملية للمساعدة علـى تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة      منشوراً بعنوان  ٢٠١٦

ار باملمتلكات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه     دالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتبشأن تدابري منع اجلرمية والع
نية وسلطات إنفاذ القـانون  مة لتستخدمها السلطات الوط. وهذه األداة مصمَّمن جرائم أخرى

م الفصـل  العـاملون يف جمـال املمتلكـات الثقافيـة. ويقـدِّ     العامـة  واملمارسون وواضعو السياسـات  
الثالــث، بشــأن التعــاون، معلومــات عمليــة عــن املســائل املتصــلة بالتعــاون الــدويل هبــدف منــع    

ــال،       ــى ســبيل املث ــك، عل ــا يف ذل ــة، مب ــة القضــائية،  ومكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافي الوالي
والتعــاون القضــائي يف املســائل اجلنائيــة، وتســليم اجملــرمني، والتعــاون الــدويل ألغــراض احلجــز    

التحــري، ورد التحقيــق وواملصــادرة والتعــاون الــدويل بــني ســلطات إنفــاذ القــانون وســلطات   
  .موطنهااملمتلكات الثقافية وإعادهتا إىل 

    
رمية السيربانية واستخدام األدلة اإلثباتية موضوع اجلوإدماج الربط الشبكي   - باء  

      اإللكترونية يف أدوات التعاون الدويل القائمة
  الربط الشبكي من أجل مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  - ١  

 
ــة دوراً مهمــ تــؤدي شــبك  -١٨ دة للبلــدان يف دعــم االحتياجــات احملــدَّ  اات التعــاون اإلقليمي

يـة واإلقليميـة للتحقيقـات اجلنائيـة واملالحقـات القضـائية. وقـد أطلـق         ملعاجلة األبعـاد عـرب الوطن  
ــب  ــة  خــدِّراتاملمكت ــاملي   ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   يفواجلرمي بنــاء بشــأن الربنــامج الع

مـن   ،بالشـراكة مـع وكـاالت دوليـة وإقليميـة      ،شبكات فعالة ضد اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة    
 الربنـامج  القـوانني. وتشـمل أهـدافُ   املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ    التعاون الدويل بني العناية بأجل 

 ،التواصل بني الكيانات املكلفة مبكافحة مجيع أنـواع اجلرميـة املنظمـة   سبل مزيد من  العاملي بناَء
ــاليمي. كمــا      ــة علــى الصــعيدين اإلقليمــي واألق وحتســني تبــادل املعلومــات االســتخبارية اجلنائي

ــني   ــاون ب ــز التع ــاذ      هتــدف إىل تعزي ــة بإنف ــة املعني ــة القائم ــة واإلقليمي املراكــز واملنظمــات الدولي
القانون، ومن مث متكينهم مـن دعـم التحقيقـات املتعـددة األطـراف واسـتهداف اجلرميـة املنظمـة         

عـن  األداء مقـاييس  وما يتصـل بـذلك مـن التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة. وُيشـجع اسـتخدام          
سســات التدريبيــة والتعليميــة يف جمــال إنفــاذ القــانون مــن  تعزيــز الــربط الشــبكي بــني املؤطريــق 
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ومـن  خالل تبادل املناهج التدريبية واملواد التدريبية واملنهجيات وأفضل املمارسات واملـدربني.  
اجلهــود الوطنيــة يــدعم  أناألجهــزة بــني زة املعــزَّ املتوقــع مــن التبــادالتازديــاد التواصــل  شــأن

  قيد اليت تضطلع هبا الشبكات اإلجرامية عرب الوطنية.ملكافحة العمليات املتزايدة التع
وباإلضافة إىل احلاجـة إىل الـربط الشـبكي بـني اجلهـات املعنيـة بإنفـاذ القـانون، فهنـاك            -١٩

الـذي   التعاون الدويلوميكن أن يكون الحقات قضائية أسرع وأكثر فعالية. القيام مبحاجة إىل 
دة القانونيــة املتبادلــة وتســليم املطلــوبني ومصــادرة  ، ألغــراض املســاعيتســم بالفعاليــة والكفــاءة

دة. ومـع  عائدات اجلرمية، أداة هامة يف املالحقات القضـائية الـيت تشـمل واليـات قضـائية متعـدِّ      
ويفرض عبئـاً عليهـا    ،للبلدان هذا اجملال املتخصص من القانون ال يزال يشكل حتدياً ذلك، فإنَّ

  دون حتقيق النتائج املرجوة.من من حيث الوقت واملوارد، وغالباً 
إنشاء ثالث شـبكات ترمـي إىل    يفواجلرمية  خدِّراتاملويف هذا الصدد، ساعد مكتب   -٢٠

حسـب االحتياجـات اخلاصــة   منـها مصـممة   الحقـات قضـائية أكثـر فعاليــة، كـل     القيـام مب دعـم  
دول يف تنفيذ االتفاقيـة  (انظر أيضاً تقرير األمانة عن تقدمي املساعدة التقنية إىل الاملعنية نطقة بامل

  )).CTOC/COP/2016/10وبروتوكوالهتا (
، تيســر شــبكة املــدعني العــامني ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة، الــيت    القــارة األمريكيــةويف   -٢١

دة واملعلومـات العمليـة   يقودها جملس أمريكا الوسطى للمدعني العامني، تبادل املمارسـات اجليِّـ  
عــابر للحــدود يف األكثــر بطــابع تتســم اجلــرائم اخلطــرية فيهــا  بــني املــدعني العــامني يف منطقــة  

لـة لعمـل   . وهـذه الشـبكة مكمِّ  املتبادلـة  والثقـة التواصـل املسـتمر   تتطلـب  ، ومن مث فهـي  الوطنية
األمريكية للمسـاعدة القانونيـة، الـيت تـربط بـني السـلطات املركزيـة واملـدعني         -الشبكة األيبريية

ون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة. ويف الوقــت الــراهن، حيتــاج   العــامني، وهتــدف إىل تعزيــز التعــا 
  إىل التمويل ليواصل تقدمي دعمه إىل الشبكة.واجلرمية  خدِّراتاملمكتب 

ويف غرب أفريقيا، أعاقت االختالفات يف الـنظم القانونيـة واملؤسسـات واللغـات جهـود        - ٢٢
الوطنية على حنـو فعـال. ومثـة    حلدود اعرب املعقدة وحدت من نطاق املالحقات القضائية  ،التعاون

داً. عوائق أخرى تتمثل يف نقص املوارد واملوظفني القضائيني وموظفي النيابة املـدربني تـدريباً جيِّـ   
، بـدعم مـن اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب       واجلرميـة  خـدِّرات امل وهلذه األسباب، أنشـأ مكتـب  

ــا، شــبكة غــرب   ــة واملــد  أفريقي ــا للســلطات املركزي عني العــامني ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة.   أفريقي
وتســعى هــذه الشــبكة، علــى غــرار وحــدة التعــاون القضــائي التابعــة لالحتــاد األورويب والشــبكة     
القضائية األوروبية، إىل تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واملالحقـات القضـائية يف اجلـرائم    

األدوات وتيسـري االتصـال املباشـر بـني جهـات      عـن طريـق بنـاء القـدرات، وتـوفري      وذلـك  املعقدة 
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االتصال الوطنية. وتشتمل إجنـازات الشـبكة علـى املسـاعدة علـى التوصـل إىل فهـم أفضـل لـدور          
ــز الســلطة        ــا والنيجــر، وتعزي ــة يف غان ــة، وإنشــاء الســلطات املركزي ووظــائف الســلطات املركزي

ــاءة يف معاجلــة ا     ــد مــن الكف ــق مزي ــا، وحتقي ــة يف نيجريي ــواردة واملرســلة بشــأن   املركزي ــات ال لطلب
  املساعدة القانونية املتبادلة، وتيسري حل العقبات يف قضايا تسليم اجملرمني.

املـدعي   مكتـب مـع  باالشـتراك   املخـدِّرات واجلرميـة  مكتـب   أوعالوة علـى ذلـك، أنشـ     -٢٣
ور العــام يف كازاخســتان شــبكة املــدعني العــامني والســلطات املركزيــة مــن بلــدان املنشــأ والعبــ  

ملواجهة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وممـا أدى إىل   ،واملقصد
إنشــاء الشــبكة، الــيت تــدعمها أيضــاً وحــدة التعــاون القضــائي التابعــة لالحتــاد األورويب، وجــود 

لسـابق  صعوبات يف فهم القوانني املادية واإلجرائية لبلدان العبور واملقصـد مـن خـارج االحتـاد ا    
للجمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية، والعوائــق اللغويــة، واالفتقــار إىل االتصــال املباشــر بــني    
املمارســني. وتيســر الشــبكة التعــاون بــني املمارســني مــن داخــل املنطقــة وخارجهــا يف القضــايا   

لكفـاءة يف  اجلارية، مما يؤدي إىل بناء الثقة، استناداً إىل قدرهتم على االتصـال املباشـر، وزيـادة ا   
معاجلة الطلبات الـواردة واملرسـلة بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم اجملـرمني. وتعمـل          
الشبكة من خالل عقد اجتماعات عامة منتظمة وتقدمي الدورات التدريبية األقاليميـة والوطنيـة   

  إىل ممارسي القضاء وإنفاذ القانون من البلدان األعضاء الثمانية.
    

  كافحة اجلرمية السيربانيةمن أجل مط الشبكي والتعاون الدويل الرب  - ٢  
 

، السـبل  ٢٠١٥درس الفريق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل، يف اجتماعـه السـادس عـام          - ٢٤
دلــة األ اســتخداممجلــة أمــور ومنــها  والوســائل الكفيلــة بتعزيــز التعــاون الــدويل علــى حنــو يشــمل  

الســبل  علــى وجــه اخلصــوص استكشــاف كــذلك دلــة؛ وهــذه األ اإلثباتيــة اإللكترونيــة؛ وحفــظ 
املمكنة للتعجيل بعمليـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الرمسيـة. وأوصـى الفريـق العامـل، يف مجلـة          

موضـوع األدلـة اإلثباتيـة اإللكترونيـة يف األدوات احلاليـة واملقبلـة       إدمـاج  ألمانة أن تواصل اأمور، 
وطلــب إىل الــدول أن تــوفر املعلومــات واملــواد ذات   ،جلنائيــةبشــأن التعــاون الــدويل يف املســائل ا 

قـد يف فيينـا   (انظر أيضاً تقرير اجتماع الفريق العامـل الـذي عُ   "شريلوك"الصلة إلدراجها يف بوابة 
  )).CTOC/COP/WG.3/2015/4( ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧ ييوم
جلرميـة السـيربانية واألدلـة اإلثباتيـة     د اجتماع الربط الشبكي يف شرق أفريقيا بشأن اُعق  -٢٥

 خـدِّرات امل مكتـب . وقـد نظمـه   ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٠و ١٩يف نريويب يومي  ،اإللكترونية
وأمانة الكومنولث، حتت رعاية مبـادرة الكومنولـث املعنيـة باجلرميـة السـيربانية. وكـان        واجلرمية

ت املعنيـة الرئيسـية مـن الـدول     اهلدف من االجتماع اجلمع بني موظفي العدالـة اجلنائيـة واجلهـا   
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ممثلــي املنظمــات ع مجــاألعضــاء يف مجاعــة شــرق أفريقيــا والــدول األفريقيــة األخــرى، وكــذلك 
احلكومية الدولية وغريها مـن املنظمـات، ملناقشـة وتبـادل املعلومـات عـن املمارسـات الوطنيـة،         

  رائم السيربانية.واخلربات املكتسبة، بشأن الوقاية والتحقيق واملالحقة القضائية يف اجل
وانصب التركيز الرئيسي لالجتماع علـى إنشـاء شـبكة شـرق أفريقيـا للعدالـة اجلنائيـة          -٢٦

بشأن اجلرمية السيربانية واألدلة اإلثباتية اإللكترونية، متشياً مع نقاط العمل ذات الصـلة الـواردة   
فـق عليـه يف   لـى النحـو املتَّ  يف الوثيقة املعنونة "نتائج كمبـاال بشـأن تعزيـز التعـاون اإلقليمـي"، ع     
، الـذي عقـد   تـها ومكافح االجتماع اإلقليمي جلماعة شرق أفريقيا بشأن منع اجلرمية السـيربانية 

ــومي   ــاال ي ــاقش املشــاركون طائفــة مــن اجلوانــب    ٢٠١٤أيار/مــايو  ٢٨و ٢٧يف كمب . وقــد ن
ــبكة   ــذه الشـ ــوعية لتدشـــني هـ ــة واملوضـ ــ اإلجرائيـ ــوية وال هاوتفعيلـ ــا يف ذلـــك العضـ ــة ، مبـ رئاسـ

ــادل          ــز تب ــا. وهتــدف الشــبكة إىل تعزي ــل فيه ــاليب العم ــدافها وأس ــن أه ــائف، فضــالً ع والوظ
املعلومات واألدلة بني النظراء العاملني يف جمال العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون؛ وتيسري عالقـات  

ني؛ العمل بني قطاعي العدالـة اجلنائيـة وإنفـاذ القـانون وغريمهـا مـن أصـحاب املصـلحة الرئيسـي         
  واملساعدة يف التعاون الرمسي وغري الرمسي.

    
    االستنتاجات  - ثالثاً  

يتضمن هذا التقرير حملة عامة موجزة عن أنشطة األمانة الرامية إىل تعزيز تنفيذ أحكـام    -٢٧
  التعاون الدويل الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة.

مواصـلة مناقشـة    يـودُّ املـؤمتر   لعـل جدول أعمال املـؤمتر،   منويف إطار البند ذي الصلة   -٢٨
  ما يلي:

  اجلوانب العملية والقانونية املتعلقة بتنفيذ أحكام التعاون الدويل من االتفاقية؛  (أ)  
 املسـاعدة التقنيـة وأنشـطة بنـاء القـدرات      ريأثتالسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز   (ب)  

جلميـع أشـكال   يف التصـدي  تجابة فعالة يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية باعتبارها اس
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

أجنــع الســبل الــيت ميكــن لألمانــة مــن خالهلــا زيــادة تعزيــز تبــادل املعــارف             (ج)  
واخلربات وتيسري االتصال املباشر والتنسيق فيمـا بـني السـلطات املركزيـة والسـلطات املختصـة       

  ء املسؤولة عن التعاون الدويل؛األخرى واملمارسني من خمتلف الدول األعضا
ــدعم وتيســري عمــل الســلطات        د)(   ــد مــن التوجيهــات بشــأن وضــع أدوات ل مزي

  املركزية والسلطات املختصة األخرى واملمارسني املسؤولني عن التعاون الدويل.


