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 تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، املعقود يف فيينا   

     ٢٠١٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٨و ٢٧يومي 
   مقدِّمة - أوالً 

عـرب الوطنيـة، يف    اجلرميـة املنظَّمـة  قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة    -١
مفتــوح العضــوية لكــي يعقــد مناقشــات مواضــيعية حــول  ، أن ينشــئ فريقــاً عــامال٢/٢ًمقــرَّره 

املسائل العملية املتعلقة بتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعـاون الـدويل ألغـراض    
أن يكون الفريق العامل املفتوح العضوية املعـين بالتعـاون    ٣/٢املصادرة. وقرَّر املؤمتر يف مقرَّره 

 الذي أنشـئ من عناصر املؤمتر. وعقد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، الدويل عنصراً ثابتاً 
 .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧يف فيينا يومي  ذلك املقرَّر، اجتماعاً مبوجب

    
   التوصيات - ثانياً 

 وضع الفريق العامل التوصيات التالية:  -٢

ن مجع وتبادل األدلة اإلثباتيـة  ينبغي أن تواصل األمانة إعداد مواد تدريبية بشأ  (أ)  
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    ــة، مبوجــب اتفاقي ــة، ملواصــلة   اجلرميــة املنظَّمــةاإللكتروني عــرب الوطني

  استخدامها يف أنشطة املساعدة التقنية؛
ــة علــى      (ب)   ــة اإلثباتيــة اإللكتروني ينبغــي أن تواصــل األمانــة تعمــيم موضــوع األدل

منـها الحقـاً، وأن تطلـب مـن الـدول       دُّاجلنائي الدويل وما سـُيعَ هو قائم من أدوات التعاون  ما
ــة إدارة املعــارف تقــدمي معلومــات ومــواد ذات صــلة إلدراجهــا يف بوَّ   ــة   اب ــة باســم "بوَّاب املعروف

  ؛)شريلوك( املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية"
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ن يف جمـال إنفـاذ القـانون    ز الدول األعضـاء كفـاءة آليـات التعـاو    ينبغي أن تعزِّ  (ج)  
بوسائل منها اسـتحداث نظـم فعَّالـة لتبـادل املعلومـات، وإنشـاء قنـوات اتصـال بـني السـلطات           

  فيها، وعقد ترتيبات لتعزيز املساعدة التنفيذية إذا لزم األمر؛ املختصة
ينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيـز    (د)  
 وحفـظَ  ؛األدلـة اإلثباتيـة اإللكترونيـة    ، اسـتخدامَ فيمـا يشـمل  يشـمل،   على حنـو لدويل التعاون ا

الســبل املمكنــة للتعجيــل بعمليــات املســاعدة  استكشــاَف علــى وجــه اخلصــوص؛ وهــذه األدلــة
  القانونية املتبادلة الرمسية؛

ينبغي أن تنظـر الـدول األعضـاء، يف احلـاالت املناسـبة، يف تشـجيع املمارسـني          (ه)  
لــى التشــاور بصــفة غــري رمسيــة قبــل تقــدمي طلــب رمســي بشــأن تســليم املطلــوبني أو التمــاس     ع

؛ وحتقيقاً لذلك، ينبغي للدول األطراف أن تشـجِّع املبـادرات الراميـة    املتبادلة املساعدة القانونية
  تقدمي تلك الطلبات؛إجراءاهتا ومتطلباهتا املتعلقة بإىل إتاحة إرشادات واضحة عن 

أن تنظر الدول األعضاء يف دعم جهود املساعدة التقنية، مبـا فيهـا تلـك     ينبغي  (و)  
ات واجلرميـة (املكتـب)، الراميـة إىل وضـع     خـدِّر اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  

لـون  برامج تدريبية لتحسني قدرات موظفي إنفاذ القـانون احمللـيني، ومـن ضـمنهم أولئـك املخوَّ     
االتصال، وقـدرات قضـاة االتصـال، وتعزيـز معـارفهم بشـأن مواضـيع منـها         القيام مبهام ضباط 

الصكوك الدوليـة املنطبقـة والـنظم القانونيـة احملليـة للبلـدان املضـيفة وقـوانني إجراءاهتـا اجلنائيـة،           
  يف ذلك شروط مقبولية األدلة اإلثباتية يف احملاكم؛  مبا

الدويل يف املسائل اجلنائيـة، مبـا   ينبغي أن تواصل األمانة تطوير أدوات التعاون   (ز)  
حــة، وأن يف ذلــك وضــع الصــيغة النهائيــة ألداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املنقَّ  

يف دورتــه الثامنــة عــن املرحلــة     اجلرميــة املنظَّمــة م تقريــراً إىل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة    تقــدِّ
  رسة العملية كمادة تدريبية؛التجريبية الختبار استخدام هذه األداة يف املما

ينبغــي أن تواصــل األمانــة عملــها، مبــا يف ذلــك مــن خــالل وســائل عــدَّة منــها    (ح)  
البوَّابة اإللكترونية إلدارة املعارف "شريلوك"، على مجع وتعميم القوانني الوطنيـة واإلرشـادات   

مارسـني يف إعـداد   واملبادئ التوجيهية ذات الصلة اليت ميكن أن تسـاعد السـلطات املركزيـة وامل   
  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتقدميها بسرعة؛

ل أن تعــدِّ ،مــن أجــل تعزيــز االتصــال املباشــر بــني الســلطات املركزيــة  ،ينبغــي  (ط)  
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ١٧و ٧و ٦السلطات الوطنية املختصـة مبوجـب املـواد     دليلَ األمانةُ

والسـلطات الوطنيـة    ١٩٨٨ات العقلية لعام ؤثِّرات واملخدِّر اململكافحة االجتار غري املشروع يف
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ــةاملختصــة مبوجــب   ــدليل إىل جــزأين،    اجلرميــة املنظَّمــة مكافحــة  اتفاقي ــة بتقســيم ال عــرب الوطني
نـة مبقتضـى خمتلـف األحكـام التعاهديـة      ن معلومـات عـن السـلطات املركزيـة املعيَّ    يتضـمَّ أحدمها 

ة املتبادلــة، مبــا يف ذلــك بيانــات االتصــال، واللغــات املقبولــة       ذات الصــلة باملســاعدة القانونيــ  
ة معلومـات عـن سـائر السـلطات املختصَّـ     اآلخـر  ن واألشكال املقبولة إلحالة الطلبـات، ويتضـمَّ  

  التعاون غري الرمسي؛ُسبل و/أو السلطات التنفيذية، حسب االقتضاء، وعن القنوات و
ف إىل حتـديث شـرط اإلشـعار مبوجـب     ينبغي أن تـدعو األمانـةُ الـدول األطـرا      (ي)  
والنظر يف إتاحـة هـذه املعلومـات     اجلرمية املنظَّمةمن اتفاقية  ١٦(أ) من املادة  ٥ الفرعية الفقرة
  ثة على نطاق واسع؛احملدَّ

 اجلرميـة املنظَّمـة  ينبغي، بالنظر إىل عدم قبـول بعـض تقـارير األطـراف باتفاقيـة        (ك)  
خـذ الـدول   مـن االتفاقيـة، أن تتَّ   ١٨مـن املـادة    ٧الفقـرة   كأساس للمساعدة القانونيـة مبوجـب  

كأسـاس قـانوين للمسـاعدة     اجلرميـة املنظَّمـة  يف سبيل تعزيز استخدام اتفاقيـة   خطواٍت األطراُف
نطـاق  بشـأن  التعـاون الـدويل    تيسِّـر  أداةًباعتبارهـا  قيمتـها املضـافة   مراعاة القانونية املتبادلة، مع 

سـع مـدى ممكـن؛ وينبغـي للـدول األطـراف أيضـاً أن تكفـل امتثـال          واسع من اجلرائم وعلى أو
  من االتفاقية؛ ١٨قوانينها وممارساهتا الداخلية للمادة 

، مبساعدٍة من األمانة ورهنـاً بتـوافر مـوارد مـن     األعضاء ينبغي أن تنظر الدول  (ل)  
لغـرض إنشـاء   خارج امليزانية، يف إمكانية اسـتحداث شـبكة عامليـة، مـن خـالل بيئـة افتراضـية،        

  وتعزيز سبل االتصال املباشر بني السلطات املركزية؛
ينبغي أن تباشر األمانة حتديث واستكمال وإقرار مشروع تقرير الفريـق العامـل     (م)  

هــو يــات املشــتركة، مبــا يف ذلــك اســتنتاجاته وتوصــياته، و غــري الرمســي مــن اخلــرباء املعــين بالتحرِّ 
ــذي   ــروع الـ ــه مـــؤمتر األ  املشـ ــة   أُطلـــع عليـ ــراف يف دورتـــه الرابعـ ــة اضـــمن طـ جتمـــاع الورقـ

CTOC/COP/2008/CRP.5؛  
ــدَع  (ن)   ــدول األطــراف إىل  ى ُت ــا  تضــمَّ إىليف أن  أن تنظــرال  املشــاركة يفوفوده
صلة بأحكام التعاون الدويل املنصـوص  فني مبسائل متَّممارسني مكلَّاملقبلة لفريق العامل ادورات 

  على املشاركة بنشاط يف اجتماعات الفريق العامل؛وإىل تشجيعهم عليها يف االتفاقية 
ــد       (س)   ــد مواعي ــة، يف حتدي ــدول األطــراف، بالتنســيق مــع األمان ينبغــي أن تنظــر ال

أخـرى ذات صـلة)    اجتماعـاتٍ كـأن تعقُـَب   (املقبلـة علـى حنـو معـيَّن     لفريق العامل ااجتماعات 
  على أفضل وجه ممكن. مارسني واستخدام موارد احلكومة واملؤمتراملمشاركة سِّر ُيَي
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    موجز املداوالت  - ثالثاً  
    مجع وتبادل األدلة اإلثباتية اإللكترونية  - ألف  

، ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٧نظر الفريق العامل، أثناء جلسته األوىل املعقـودة يف    -٣
رونيـة".  من جدول األعمال، وهو البند املعنون "مجـع وتبـادل األدلـة اإلثباتيـة اإللكت     ٢يف البند 

وترأس الرئيس هذه اجللسة، وأدار املناظر ديفيد ورنر (الواليات املتحدة األمريكيـة) مناقشـات   
  هذه اجللسة.

وأشــري إىل اســتخدام مصــطلحي "األدلــة الرقميــة" و"األدلــة اإللكترونيــة"، وبــيَّن بعــض   -٤
ني إىل تكلِّمض املـ كـال املصـطلحني مسـتخدمان يف واليـاهتم القضـائية. وأشـار بعـ        ني أنَّتكلِّمامل

خرباهتم الوطنيـة يف جمـال مجـع وتبـادل األدلـة اإللكترونيـة، وذكـروا، يف مجلـة أمـور، قوانينـهم           
م، علـى سـبيل   تلـك القـوانني تـنظِّ    القائمة أو عمليات التحـديث الـيت جتـرى عليهـا، وكيـف أنَّ     

  املثال، عمليات اعتراض االتصاالت.  
ــلَّط   -٥ ــوسـ ــوء علـــى متكلِّمـ ــرون الضـ ــيربانية    ون آخـ ــة السـ ــابع عـــرب الـــوطين للجرميـ الطـ

يات ذات الصلة اليت تفرضها على مسألة السيادة الوطنية ومسـألة حتديـد أنسـب واليـة     والتحدِّ
د املســائل القانونيــة والتنفيذيــة املرتبطــة باجلرميــة الســيربانية   قضــائية جنائيــة. وأشــري إىل أن تعقُّــ 

أجهـزة إنفـاذ القـانون والسـلطات القضـائية      ب اسـتحداث وسـائل إضـافية لتحسـني قـدرة      يتطلَّ
لدى الدول األعضاء، وكذلك تقدمي مساعدة تقنية دعماً الختصاص أجهـزة إنفـاذ القـانون يف    

  .ربانيةيي للجرائم السالتصدِّ
ون جتارب دوهلم يف جمال طلب معلومات من مقدِّمي خدمات اإلنترنـت  تكلِّموناقش امل  -٦

ملتطلبات اإلجرائية والقانونية الالزمة لذلك. وبرز حتـدٍّ خـاص   أو طلب حفظ البيانات لديهم، وا
ل يف كيفية تقدمي ذلك النوع من الطلبات إىل مقدِّم خدمات إنترنـت أجـنيب يعمـل يف الواليـة     متثَّ

يف خـادوم موجـود يف واليـة قضـائية أخـرى.       نـةً القضائية لدولة ما، أو عندما تكون البيانات خمزَّ
الرمسي الالزم لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة من هذا النـوع، كمـا    ونوقشت مسألة املستوى

نوقشت مسألة أمهية نقاط االتصال املتاحة علـى مـدار السـاعة طـوال أيـام األسـبوع يف التعجيـل        
ز السـلطات املركزيـة عمليـات توعيـة     ني إىل ضـرورة أن تعـزِّ  تكلِّمبتنفيذ الطلبات. وأشار أحد امل

  ات السليمة لطلب معلومات من والية قضائية أخرى.  القضاة باإلجراء
ــى أنَّتكلِّمد بعــض املــ وشــدَّ  -٧ ــة     ني عل ــة اإللكتروني ــادل األدل ــة جبمــع وتب املســائل املتعلق
تتعلق فقـط باجلرميـة السـيربانية، بـل تتعلـق أيضـاً بأشـكال أخـرى مـن اجلـرائم مثـل التزييـف              ال

جتـار باألشـخاص وإيـذاء األطفـال عـرب شـبكة       واالجتار بأدويـة مغشوشـة ومتويـل اإلرهـاب واال    
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اجلرميــة مــن اتفاقيــة مكافحــة  ١٨ني إىل ضــرورة تفســري املــادة تكلِّماإلنترنــت. وأشــار أحــد املــ
، املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة، مبعناها الواسع لتشـمل طلبـات املسـاعدة القانونيـة     املنظَّمة

  إثباتية إلكترونية أو مناولتها.   املتبادلة اليت تنطوي على استخدام أدلة
ــم      ني أنَّتكلِّمورأى بعــض املــ   -٨ ــانوين عــاملي يف إطــار األم مــن الضــروري وضــع صــك ق

ن مــن مكافحــة اجلرميــة الســيربانية بفعاليــة، وأنــه ينبغــي لــذلك الصــك أن يتنــاول   املتحــدة للــتمكُّ
ني اآلخـرين  تكلِّمبعـض املـ   ورأىال وقانون اإلجراءات اجلنائية. جماالت منها التعاون الدويل الفعَّ

ز علـى التنفيـذ الفعلـي للصـكوك القائمـة،      أنه ينبغي للدول بدالً مـن وضـع صـك جديـد أن تركِّـ     
، وعلى حتديـد احتياجاهتـا الوطنيـة مـن املسـاعدة التقنيـة. ونـاقش        اجلرمية املنظَّمةسيما اتفاقية  وال

ــافعَ تكلِّمبعــض املــ  ــة    توســيع نطــاق اســتخدام اتفا  ني أيضــاً من ــة باجلرمي ــا املتعلق ــة جملــس أوروب قي
عهـم إىل مواصـلة عمـل فريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء        ني عـن تطلُّ تكلِّمالسيربانية. وأعرب بعـض املـ  

يف الدراسـة الشـاملة الـيت    دراسة شاملة ملشكلة اجلرميـة السـيربانية وإىل النظـر يف إمكانيـة التوسُّـع      
فريــق اخلــرباء هــو احملفــل   ون آخــرون أنَّمتكلِّمــد جيريهــا املكتــب عــن اجلرميــة الســيربانية. وأكَّــ  

املي جديـد ملكافحـة اجلـرائم السـيربانية     النظر يف احلاجة إىل صك قانوين عـ  مزايااملناسب ملناقشة 
  والصكوك اإلقليمية املنطبقة. اجلرمية املنظَّمةعلى اتفاقية قياساً على مواصلة االعتماد 

ــار بعـــض املـــ   -٩ ــة يف     ني إىل أنَّتكلِّموأشـ ــق االتفاقيـ ــة تطبيـ ــأن حالـ ــات بشـ ــع معلومـ مجـ
بـان وضـع   التشريعات الوطنية وحتديد االحتياجات من املساعدة التقنيـة علـى حنـو صـحيح يتطلَّ    

الفريـق العامـل املعـين     ون آخـرون إىل أنَّ متكلِّمـ . وأشـار  اجلرمية املنظَّمـة آلية الستعراض اتفاقية 
  مسألة آلية االستعراض. سمبالتعاون الدويل ليس احملفل املناسب حل

    
  حتقيق أقصى قدر من الكفاءة، بطرائق منها استخدام ضباط االتصال   - باء  

    وآليات التبادل اخلاصة بأجهزة الشرطة 
تشرين األول/أكتـوبر   ٢٧نظر الفريق العامل، يف جلستيه األوىل والثانية املعقودتني يف   -١٠

ند املعنـون "حتقيـق أقصـى قـدر مـن الكفـاءة،       من جدول األعمال، وهو الب ٣، يف البند ٢٠١٥
ــأجهزة الشــرطة". وأدار         ــادل اخلاصــة ب ــات التب ــها اســتخدام ضــباط االتصــال وآلي ــق من بطرائ

يف إطار هذا البند من جدول األعمال املنـاظران ريكـاردو أنـدرادي سـادي (الربازيـل)       املناقشةَ
  وسيزار موريسيو رودريغيس زارايت (كولومبيا).

اط االتصـال وقضـاة   ون معلومـات عـن جتـارهبم املتعلقـة باسـتخدام ضـبَّ      تكلِّمـ املوتبادل   -١١
بني للعمل لدى أجهزة أجنبية إلنفاذ القانون أو لدى منظمـات حكوميـة دوليـة،    االتصال املنتَد
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مثــل املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) ومكتــب الشــرطة األورويب (يوروبــول)         
مية السيربانية، ومعلومات عن جتارب ناجحـة يف جمـال التعـاون الـدويل.     واملركز األورويب للجر

اط اتصـال أو  ومشلت تلك التجارب الناجحة يف جمال التعاون الدويل حاالت اضطلع فيهـا ضـبَّ  
الة عرب احلدود، بسبل منـها تيسـري إعـداد طلبـات     قضاة اتصال بدور هام يف إجراء حتقيقات فعَّ

دلــة املقدَّمــة إىل دوهلــم، وتقــدمي معلومــات بشــأن مــا يلــزم إدراجــه يف    املســاعدة القانونيــة املتبا
ضـابط االتصـال الـذي يعمـل      طلبات تسليم املطلوبني وإجراءات التسليم. وأشـري أيضـاً إىل أنَّ  

فعاليــة اســتخدام ضــباط  ر التعــاون مــع بلــدان أخــرى يف املنطقــة، وأنَّيف بلــد مــا ميكنــه أن ييسِّــ
اجلرميـة  اتفاقيـة  علـى كيفيـة اسـتخدام    ص ز بالتـدريب املتخصِّـ  تتعـزَّ  االتصـال أو قضـاة االتصـال   

والصكوك الدولية املنطبقة األخرى، والنظام القـانوين للبلـد املضـيف وقوانينـه الوطنيـة.       املنظَّمة
اط االتصــال أو قضــاة االتصــال الشــرط الــالزم للنجــاح يف عمليــة انتــداب ضــبَّ دِّد علــى أنَّوُشــ

ئية أجنبية أو لدى منظمات حكومية دولية هو وجـود واليـات واضـحة    للعمل يف واليات قضا
الضوء على أمهية مسامهة ضباط االتصـال   متكلِّمدة بدقة بشأن دورهم ومهامهم. وسلَّط وحمدَّ

عـاء العـام يف   ل القضـاء أو االدِّ إىل احلاجة إىل ضمان تـدخُّ  أو قضاة االتصال، ولكنه أشار أيضاً
ــة وضــع آليــات تنســيق  تكلِّمذلــك الشــأن. وأشــار أحــد املــ   خــذة يفاإلجــراءات املتَّ ني إىل أمهي

داخليــة مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال واجلــرائم األخــرى، وَعــَرَض اخلــربةَ الــيت اكتســبتها    
  حكومته يف ذلك الصدد.

ون مسألة جدوى التعاون بـني أجهـزة الشـرطة ومسـألة مقبوليـة األدلـة       تكلِّموناقش امل  -١٢
ون أمهيـة أن تكـون السـلطات احملليـة     تكلِّمـ ل التعاون الـدويل. كمـا نـاقش امل   اليت جتمع من خال

على علـم باملتطلبـات القانونيـة واملقتضـيات اإلجرائيـة املتعلقـة جبمـع واسـتخدام خمتلـف أنـواع           
ى سبيل املثال، احلاالت اليت ميكن فيها احلصول على تلك األدلة من خـالل  د، علاألدلة، فتحدِّ

فيهــا اســتخدام قنــوات  جيــبالتعــاون غــري الرمســي فيمــا بــني أجهــزة الشــرطة أو احلــاالت الــيت  
علـى فائـدة التكنولوجيـات     ني أيضـاً تكلِّمبالطابع الرمسـي. وشـدَّد بعـض املـ     ساماًاتصال أكثر اتِّ

  تعاون الدويل.  املتاحة يف تيسري ال
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معلومات حمدَّثة من األمانة عن أدواهتا ذات الصلة بالتعاون الدويل، مبا يف ذلك   - جيم  
فيما خيصُّ مجع املعلومات عن تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية 

    عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة 
 ،٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٧اء جلسته الثانيـة املعقـودة يف   نظر الفريق العامل، أثن  -١٣

من جدول األعمـال، وهـو البنـد املُعنـون "معلومـات حمدَّثـة مـن األمانـة عـن أدواهتـا            ٤يف البند 
ذات الصلة بالتعاون الدويل، مبا يف ذلك فيما خيصُّ مجع املعلومات عن تنفيذ األحكـام املتعلقـة   

لـون  عـرب الوطنيـة". وقـدَّم ممثِّ    اجلرميـة املنظَّمـة  ية األمم املتحدة ملكافحة بالتعاون الدويل من اتفاق
  لألمانة عروضاً َيسَّرت النقاَش بشأن هذا البند من جدول األعمال.  

ى األدوات اليت اسـتحدثتها األمانـةُ ومنظمـاٌت حكوميـة     ون جدوى شتَّتكلِّموناقش امل  -١٤
؛ ومنها مثالً أداة كتابـة طلبـات املسـاعدة القانونيـة     دولية أخرى من أجل تيسري التعاون الدويل

املتبادلة اليت استحدثها املكتب ومبـادرة اإلنتربـول املتعلقـة باملعاجلـة اإللكترونيـة ملسـائل تسـليم        
طلبات املساعدة القانونيـة   دة ختصُّمن الضروري توفري استمارات موحَّ املطلوبني. ولوحظ أنَّ

يـة للطلبـات   أن تكون الدول علـى درايـة مبـا لـدى الـدول املتلقِّ      مع ذلك من املهم أنَّو، املتبادلة
  نة من األدلة اإلثباتية.من معايري خاصة بشأن احلصول على أنواع معيَّ

ني إىل اإلكثار من استخدام أشكال جديدة من التكنولوجيـا، مبـا يف   تكلِّمودعا أحد امل  -١٥
ة، علــى الصــعيد الثنــائي واإلقليمــي والــدويل  ذلــك، حيثمــا يكــون مناســباً، املنصَّــات احلاســوبي 

، وال ســيما يف اجلرميــة املنظَّمــةلتعزيــز التعــاون الــدويل علــى النحــو املنصــوص عليــه يف اتفاقيــة   
ني يف هذا الصدد إىل مسألة أمـن االتصـاالت (التشـفري)    تكلِّم. وأشار أحد امل١٨و ١٦املادتني 

  ومتطلبات التوثيق.
املكتـب مبوجـب اتفاقيـة عـام     الذي أَعدَّه ليل السلطات الوطنية وناقش الفريق العامل د  -١٦

ني بشـأن مـا إذا كـان مـن املفيـد      تكلِّمحيث دار نقـاش بـني املـ   ، اجلرمية املنظَّمةواتفاقية  ١٩٨٨
نـة  معلومات عـن السـلطات املركزيـة املعيَّ   أحدمها ن تقسيم الدليل إىل جزأين، يتضمَّبقدر أكرب 

اآلخـر  ن تعاهديـة ذات الصـلة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، ويتضـمَّ      مبقتضى خمتلـف األحكـام ال  
وأعـرب   .التعـاون غـري الرمسـي   ُسـبل  القنـوات و  نوعـ معلومات عـن سـائر السـلطات املختصـة     

ن نني منفصـلني علـى النحـو املبـيَّ    ل يف إنشـاء مكـوِّ  ثِّـ مني عن تأييد االقتـراح املت تكلِّمملالكثري من ا
  سواء. اس وتيسرياً للتعاون الرمسي وغري الرمسي على حدٍّباً لاللتبأعاله جتنُّ
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عرب الوطنية كأساس  اجلرمية املنظَّمةاستخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   - دال  
    عرب الوطنية  اجلرمية املنظَّمةقانوين للتعاون الدويل على مكافحة مجيع أشكال 

 ،٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٨ملعقـودة يف  نظر الفريق العامل، أثناء جلسته الثالثـة ا   -١٧
من جدول األعمال، وهـو البنـد املعنـون "اسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          ٥يف البند 

اجلرميـة  عرب الوطنية كأساس قانوين للتعاون الدويل على مكافحـة مجيـع أشـكال     اجلرمية املنظَّمة
مناقشـة هـذا    تسـيري انـا ماريـا رومـان (رومانيـا) مهمـةَ      ت املنـاِظرةُ د عرب الوطنية". وتولَّـ  املنظَّمة

 البند من جدول األعمال.

كأســاس قــانوين  اجلرميـة املنظَّمــة اســتخدام اتفاقيــة  جمـال  ون جتــارهبم يفتكلِّمــوتبـادل امل   -١٨
ــاون يف  ــها   للتع ــدَّة جمــاالت، من ــوبني، ومصــادرة     ع ــة، وتســليم املطل ــة املتبادل املســاعدة القانوني

ي اخلاصـة، والتحقيقـات   ة، ونقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم، وأسـاليب التحـرِّ      عائدات اجلرميـ 
ــاملشــتركة. وأشــار امل  ــة      تكلِّم ــع أشــكال اجلرمي ــل م ــة مــن أجــل التعام ون إىل اســتخدام االتفاقي
ــدة   ــة واجلدي ــى حــدٍّ املســتجدَّوالتقليدي ــا يف ذلــك االجتــار بامل   ة عل ات والفســاد خــدِّرســواء، مب
ون يف تكلِّمــالربيــة واالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة. وشــدد امل احليــاةجــرائم واجلــرائم الســيربانية و

مها ااسـتخد ما تنطوي عليـه مـن قـدرة هائلـة علـى      ذلك الصدد على القيمة املضافة لالتفاقية، و
االتفاقيـة هتـدف   معيَّنـة مـن   كأساس قانوين للتعاون الدويل، وأشاروا بصورة خاصة إىل أحكام 

مـن املـادة    ٧و ٣الفقـرتني  و؛ ١٦مـن املـادة    ٦و ٣ستخدام (مثل الفقـرتني  إىل النهوض هبذا اال
). ولوحظ أنه ميكن تفادي التعارض احملتمل بني الواليات القضائية أو انتـهاك قاعـدة عـدم    ١٨

جواز احملاكمة مـرتني علـى نفـس اجلـرم باسـتخدام االتفاقيـة األوروبيـة املتعلقـة بنقـل الـدعاوى           
أدلـة علـى الفريـق العامـل، مـن       تشـريع الـوطين بـذلك. وُعرضـت أيضـاً     اجلنائية عندما يسـمح ال 

زيــادة اســتخدام االتفاقيــة كأســاس قــانوين لتعزيــز  بشــأن ، حمــدَّدةخــالل حــاالت وإحصــاءات 
  التعاون الدويل يف قضايا اجلرائم السيربانية وفيما يتعلق جبرائم أخرى مثل الفساد.

ــل كــذلك "التفاعــل" بــ      -١٩ ــق العام ــاقش الفري ــة ون ــة ني اتفاقي ــة املنظَّم ــن   اجلرمي ــا م وغريه
دة األطراف املستخدمة كأُسس قانونيـة للتعـاون الـدويل. وأُشـري إىل     املعاهدات الثنائية أو املتعدِّ

ــاك دوالً أنَّ ــوبني وأنَّ    ال  هن ــانوين لتســليم املطل ــة كأســاس ق ــل باالتفاقي ــة   تقب املعاهــدات الثنائي
عاملــة باملثــل ميكــن أن يكــون هلــا عالقــة تكامليــة يف تعزيــز    دة األطــراف واملواإلقليميــة واملتعــدِّ

ــار الصــك  يســتند علــى حــاالت  ون أمثلــةًتكلِّمــم املالتعــاون الــدويل وتســهيله. وقــدَّ  فيهــا اختي
ون تكلِّمــم املنـة، مثـل تيســري التعـاون الـدويل وفعاليتــه. كمـا قـدَّ      معــايري معيَّإىل القـانوين املنطبـق   

اجلرميـة  نة، اسـتخدام اتفاقيـة   تتيح، يف حاالت معيَّوطنية ممارسات على تشريعات وطنية و أمثلةً
  ألغراض تسليم املطلوبني.   املنظَّمة
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ــاقش الفريــق العامــل املــادة    -٢٠ ــة.    ١٨ون ــة املتبادل ــة، بشــأن املســاعدة القانوني مــن االتفاقي
 اَمالنظــراء األجانــب يف بعــض املشــاورات مــع بلــده اســتخد إىل رفــض ني تكلِّمأحــد املــ وأشــار

بشــأن معاهــدات  التفــاوَضوتفضــيلهم االتفاقيــة كأســاس قــانوين للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة  
ــة  ــذه املمارســة إىل صــعوبات كــبرية نظــراً ألنَّ      ثنائي ــؤدِّي ه ــه مــن أن ت ــاً عــن قلق ــة  معرب عملي

بــل ونظــراً أيضــاً   ضــخمةً ب مــوارَدتتطلَّــالتفــاوض بشــأن معاهــدات ثنائيــة هــي عمليــة شــاقة   
بعـض  فـق  ممارسات التعاون الدويل. واتَّعن ذلك فيما خيصُّ املعايري اليت ميكن أن تنشأ  ختالفال
ز ل مصـدر قلـق. وركَّـ   يشـكِّ  ١٨عـدم امتثـال بعـض الـدول األطـراف للمـادة        ني علـى أنَّ تكلِّمامل

تفسـريات خمتلفـة فيمـا يتعلـق     حيث طرحت وفـوٌد  ، ١٨من املادة  ٣٠الفريق العامل على الفقرة 
دة األطراف". وبصرف النظر عن التفسـريات املختلفـة،   اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّمبعىن "

ض التزام الـدول األطـراف بـأن    على أهنا تقوِّ ١٨من املادة  ٣٠لوحظ أنه ال ينبغي تفسري الفقرة 
مـع تلـك   ل ينبغي التعامـ هنا إ؛ وُيقدِّم بعضها لبعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلـة

  .١٨من املادة  ٧أهنا حكم تكميلي، ُيقرأ باالقتران مع الفقرة على الفقرة 
لـدى بعـض الـدول معلومـات وافيـة عـن اسـتخدامها لالتفاقيـة كأسـاس           وأُشري إىل أنَّ  -٢١

هـذا  دة عـن  بأنـه لـيس لـديها أي إحصـاءات حمـدَّ     فادت األمانة أ قانوين للتعاون الدويل؛ غري أنَّ
ــذ عــام    املوضــوع، إذ مل ــارير من ــة تقــدمي التق . وأُشــري أيضــاً إىل املناقشــات  ٢٠٠٨ ُتجــَر هيكل

اجلاريــة يف االجتمــاع احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باستكشــاف مجيــع اخليــارات   
ــة      ــة مكافحـ ــذ اتفاقيـ ــتعراض تنفيـ ــة السـ ــبة وفعَّالـ ــة مناسـ ــع آليـ ــة بوضـ ــة املتعلقـ ــة املنظَّمـ  اجلرميـ

  هبا.والربوتوكوالت امللحقة 
    

    مسائل أخرى  - هاء  
، ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٨نظر الفريق العامل، أثناء جلسته الثالثـة املعقـودة يف     -٢٢

 الــرئيس أنَّ والحــظمــن جــدول األعمــال، وهــو البنــد املعنــون "مســائل أخــرى".    ٦يف البنــد 
عـن   ق العامـل، فضـالً  ر اإلبالغ عن النقاط البارزة املنبثقة من مداوالت الفرياألمانة سوف تيسِّ

اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الرابع املفتوح املشاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل    أثناء توصياته، 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، املُزمــع عقــده يف ســانت بطرســربغ، االحتــاد   يف إطــار 

الــدورة السادســة  انعقــادالتوازي مــع بــ، ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣و ٢الروســي، يــومي 
الغرض مـن هـذا    أنَّإىل أشري ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. و

  .بني هاتني اهليئتني املتخصِّصتني مواصلة تعزيز الترابط وتبادل املعلوماتاإلبالغ هو 
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    تنظيم االجتماع  - رابعاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

جمموعـه   ، وعقد مـا ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧لعامل يومي اجتمع الفريق ا  -٢٣
  أربع جلسات.

  توماس بوروز (الواليات املتحدة). وترأس اجللسات  -٢٤
    

    الكلمات  - باء  
لـــو الـــدول التاليـــة مـــن جـــدول األعمـــال أدىل بكلمـــات ممثِّ ٧إىل  ٢يف إطـــار البنـــود   -٢٥

، إيطاليــا، إكــوادور، أفغانســتان، إســبانيا، رجنــتنياأل، األطــراف يف االتفاقيــة: االحتــاد الروســي
، الصـني ، رومانيـا ، جنـوب أفريقيـا  ، اجلمهوريـة التشـيكية  ، بـريو ، الربتغـال ، الربازيـل ، باكستان

، املغـرب ، مصـر ، كينيـا ، كولومبيـا ، كوسـتاريكا ، كوبا، كندا، فرنسا، غواتيماال، غانا، مانُع
  األمريكية.  الواليات املتحدة ، هولندا، اهلند، املكسيك

ــوقِّعتني       -٢٦ ــدولتني املـ ــا، الـ ــة كوريـ ــان ومجهوريـ ــن اليابـ ــان عـ ــاً املراقبـ ــة أيضـ وأدىل بكلمـ
  االتفاقية.  على
  من جدول األعمال. ٥و ٤و ٣و ٢لون لألمانة عروضاً يف إطار البنود وقدَّم ممثِّ  -٢٧
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   - جيم  
، ٢٠١٥تشرين األول/أكتـوبر   ٢٧ثناء جلسته األوىل املعقودة يف الفريق العامل، أ أَقرَّ  -٢٨

  جدول األعمال: ت وتنظيم األعمال. وفيما يلي نصُّبتوافق اآلراء جدول أعماله املؤقَّ
  املسائل التنظيمية:    -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.    (ب)    
  ية اإللكترونية.مجع وتبادل األدلة اإلثبات  -٢  
ــها اســتخدام ضــباط االتصــال          -٣   ــق من ــاءة، بطرائ ــن الكف ــدر م ــق أقصــى ق حتقي

  وآليات التبادل اخلاصة بأجهزة الشرطة.
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معلومات حمدَّثة مـن األمانـة عـن أدواهتـا ذات الصـلة بالتعـاون الـدويل، مبـا يف           -٤  
الـدويل   ذلك فيما خيصُّ مجع املعلومات عـن تنفيـذ األحكـام املتعلقـة بالتعـاون     

  عرب الوطنية. اجلرمية املنظَّمةمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
عـرب الوطنيـة كأسـاس     اجلرميـة املنظَّمـة  استخدام اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة      -٥  

  عرب الوطنية. اجلرمية املنظَّمةقانوين للتعاون الدويل على مكافحة مجيع أشكال 
  مسائل أخرى.  -٦  
  رير.اعتماد التق  -٧  

    
    احلضور  - دال  

، األرجنـتني ، لو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: االحتـاد الروسـي  حضر االجتماَع ممثِّ  -٢٩
، أوروغــواي، أنغــوال، إندونيســيا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ، إكــوادور، أفغانســتان، إســبانيا

دة املتعـدِّ -بوليفيـا (دولـة  ، بولنـدا ، بنمـا ، الربتغـال ، الربازيـل ، البحـرين ، باكستان، إيطاليا، يرلنداآ
، اجلمهوريـة الدومينيكيـة  ، اجلمهورية التشـيكية ، اجلزائر، تونس، تركيا، تايلند، بريو، القوميات)

، سويســرا، الســويد، الســودان، ســلوفاكيا، الســلفادور، ســان مــارينو، رومانيــا، جنــوب أفريقيــا
ــيلي ــني، شـ ــراق، الصـ ــانُع، العـ ــا، مـ ــاال، غانـ ــا، غواتيمـ ــبني، فرنسـ ــالف، الفلـ ــة رتويـ -(مجهوريـ

ــة) ــدا، البوليفاري ــا، الكرســي الرســويل، قطــر، قــربص، فنلن ــدا، كرواتي ــا، كن ، كوســتاريكا، كوب
ــا ــا، كولومبي ــان، كيني ــرب، مدغشــقر، لبن ــة الســعودية ، املكســيك، املغ ــار، اململكــة العربي ، ميامن
 اليمن.، دة األمريكيةالواليات املتح، هولندا، هنغاريا، اهلند، نيجرييا، النمسا، النرويج

وحضر االجتماَع ممثلٌ لالحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصـادي إقليميـة طـرف      -٣٠
  يف االتفاقية.

وحضر االجتماَع بصفة مراقب ممثلـون لليابـان ومجهوريـة كوريـا، الـدولتني املـوقِّعتني         -٣١
  على االتفاقية.

 ملتخصِّصـة التاليـة التابعـة ملنظومـِة األمـمِ     وحضر االجتماَع بصفة مراقب ممثلٌ للوكالة ا  -٣٢
  املتحدة: منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

لــو املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة: املنظمــة  وحضــر االجتمــاَع بصــفة مراقــب ممثِّ   -٣٣
ــة اآلســيوية  ــة، -االستشــارية القانوني ــة، واألفريقي مكتــب الشــرطة  و الشــبكة القضــائية األوروبي
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منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ومنظمــة التعــاون      وجامعــة الــدول العربيــة،   واألورويب، 
  والتنمية يف امليدان االقتصادي.

  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.3/2015/INF/1/Rev.1 وترد يف الوثيقة  -٣٤
    

    الوثائق  - هاء  
  :ُعرضت على االجتماع الوثائُق التالية  -٣٥

  )؛CTOC/COP/WG.3/2015/1جدول األعمال املؤقَّت وشروحه (  (أ)  
ورقـة معلومــات أساســية مــن إعــداد األمانـة عــن مجــع وتبــادل األدلــة اإلثباتيــة     (ب)  

  )؛CTOC/COP/WG.3/2015/2اإللكترونية (
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن اسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة       (ج)  
اجلرميــة عــرب الوطنيــة كأســاس قــانوين للتعــاون الــدويل علــى مكافحــة   رميــة املنظَّمــةاجلملكافحــة 
  ).CTOC/COP/WG.3/2015/3عرب الوطنية ( املنظَّمة

    
   اعتماد التقرير  - خامساً  

 اعتمد الفريُق العامل هذا التقريَر عن اجتماعه. ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨يف   -٣٦

 


