
  3/2  املقّرر 
  األمم املتحدة ملكافحة   اتفاقيةأحكام التعاون الدويل من  تنفيذ    

    املنظمة عرب الوطنية  اجلرمية
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  األطراف يف مؤمتر إنّ   

رمنيمناقشات فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العضوية املعين بتسليم    أنّ إذ يالحظ    ا
الثالثة  دورته واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة قد جرت، أثناء 

م وانطوت على تبادل مثمر لآلراء والتجارب  يف جو من التعاون يتعلق بتنفيذ  فيماوالو
  االتفاقية:
لتعاون الدويل عنصرا   العضويةأن يكون الفريق العامل املفتوح    يقّرر  (أ)   املعين 

  بتا من عناصر مؤمتر األطراف؛
لالستجابة  بنجاحعلى أّن عددا من الدول يستند إىل االتفاقية  يؤّكد  (ب)  

رمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون  لطل   ألغراض املصادرة؛ الدويلبات تسليم ا

كأساس   أكربالدول األطراف على استعمال االتفاقية استعماال  يشّجع  (ج)  
رمني واملساعدة القانونية  لنطاق  املتبادلة،قانوين للتعاون الدويل يف جمال تسليم ا مسّلما 

  ن املتاح مبقتضى االتفاقية؛الواسع من التعاو 

ا   امللحقة الدول األطراف على استعمال االتفاقية والربوتوكوالت    يشّجع  (د)  
تدابري  علىعندما ال تنص أسس تعاون أخرى، كاالتفاقات الثنائية والقانون الداخلي، 

رمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل     صادرة؛امل  ألغراضفعالة لتسليم ا

مناسبا، على  ذلكالدول األطراف على أن تعمل، كلما كان  يشّجع  (ه)  
التفاقية يف أوساط السلطات املركزية والقضاة واملّدعني العامني  املعنيني  واملوظفنيالتوعية 

العاملني يف جمال التعاون  لإلنرتبولنفاذ القانون وموظفي املكاتب املركزية الوطنية التابعة 
  الوطنية؛  عربين الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة القانو 

على اإلنرتنت للسلطات   دليل  وضعاالقرتاح الصادر عن األمانة بشأن    يقرّ   (و)  
لفقرة   املركزية    )1(من االتفاقية؛   18من املادة   13املعيَّنة عمال 

 
 )1( CTOC/COP/2006/12 .  



  :املوجودةإىل األمانة أن تقوم مبا يلي يف حدود املوارد    يطلب  (ز)  
نشاء الدليل    مانض  ‘1‘  مع تضمينه عناصر   املذكورالقيام على سبيل األولوية 

ت االتصال اليت ُحدِّدت يف االقرتاح؛   بيا

 18املادة    مبقتضىاالقتصار يف الدليل على إدراج السلطات املعّينة   عدم  ‘2‘ 
م بطلبات تسلي تعىن(املساعدة القانونية املتبادلة) وإمنا أيضا إدراج السلطات اليت 

ملادتني  رمني ونقل األشخاص احملكوم عليهم عمال   االتفاقية،من  17و 16ا
 مكافحةمن بروتوكول  8من املادة  6وكذلك السلطات املعيَّنة مبقتضى الفقرة 

  ) 2(ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل لالتفاقية؛
إضافية، كملخصات   اتمعلومحقل اختياري يتيح للدول أن توفر    إدراج  ‘3‘ 

املساعدة القانونية  أواملتطلبات القانونية واإلجرائية لالستجابة لطلبات التسليم 
لقوانني الوطنية واملواقع الشبكية ذات الصلة،   وقائمةاملتبادلة، ووصالت 

 بديلمبعاهدات التعاون الثنائية واإلقليمية اليت أبرمتها تلك الدول أو أي ترتيب 
رمني أو املساعدة القانونية املتبادلة؛يتاح فيما ي   تعلق بتسليم ا

كتابة طلبات   علىالدليل وصالت مبوارد مفيدة كأداة املساعدة  تضمني  ‘4‘ 
ملخدرات   املعيناملساعدة القانونية املتبادلة، اليت استحدثها مكتب األمم املتحدة  

 يفضل املمارسات واجلرمية، وتقارير حلقات العمل اليت ينظمها املكتب حول أف
جمال التعاون الدويل، ومعاهدات األمم املتحدة النموذجية، والكتيبات، والقوانني 

  النموذجية؛

ورمبا كان ذلك   الدليل، النظر يف تقييد سبل وصول املستخدمني إىل    إعادة  ‘5‘ 
توفِّرها  اليتلسماح لكل دولة طرف بتقرير ما إذا كان ينبغي جعل املعلومات 

إمكانية   جعلة الطرف متاحة حبريّة لكل من يطلبها أو ما إذا كان ينبغي  تلك الدول
  الوصول إليها مقصورا على املستخدمني املأذون هلم؛

الدول على  بتذكريحتديث املعلومات املدرجة يف الدليل، وذلك  ضمان  ‘6‘ 
إىل آخر   يشريأساس منتظم بواجبها املتمثل يف حتديث تلك املعلومات وإدراج بند  

  ديث قامت به كل دولة طرف؛حت
استحداثه على  املراديف مدى اجلدوى العملية من إدماج الدليل  النظر  ‘7‘ 

يف املستقبل  توجداإلنرتنت يف إطار االتفاقية مع األدلة املوجودة اآلن أو اليت قد 
املشروع   غرييف إطار صكوك دولية أخرى، كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار  
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األمم املتحدة ملكافحة  واتفاقية )3(1988درات واملؤثرات العقلية لسنة يف املخ
  )4(الفساد؛ 

ملعلومات  األمانةأن عددا قليال فقط من الدول األطراف زّود  يالحظ  (ح)  
التفاقية، وحيّث كل الدول األطراف   ا املعيَّنة عمال  مل تقدم تلك املعلومات   اليتعن سلطا

  إىل توفري تلك املعلومات؛  القصوىاملوّقعة على إيالء األولوية  بعد ويشّجع كل الدول  
ملخدرات  يرّحب  (ط)   أداة  واجلرمية ستحداث مكتب األمم املتحدة املعين 

يف جمال   املمارسنيكتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من أجل مساعدة األخصائيني  
جع التعاون الدويل بني  فعالية ة، مما يزيد يف العدالة اجلنائية على صوغ طلبات صحيحة و

عند تقدمي طلبات  مناسبا، الدول، ويشجع على استخدام تلك األداة، كلما كان ذلك 
ا؛  والربوتوكوالتاحلصول على املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى االتفاقية    امللحقة 

لعمل التمهيدي الذي قام به مكتب األمم  يرّحب  (ي)   املعين  تحدةاملأيضا 
رمني   غرار أداة كتابة   علىملخدرات واجلرمية لكي يستحدث أداًة لكتابة طلبات تسليم ا

  طلبات احلصول على املساعدة القانونية املتبادلة؛
تعّني سلطات مركزية   أنالدول األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على    حيثّ   (ك)  

ملادة  رمني متارس  بطلباتخمتصة تعىن  من االتفاقية وسلطات 18فعالة عمال  تسليم ا
رمني وطلبات املساعدة   تسليممهام أخرى منها، ويف حدود اختصاصها، متحيص طلبات   ا

  نوعية الرتمجة؛  مراقبةالقانونية املتبادلة ومراقبة نوعيتها، مبا يف ذلك  
ملادة    يوصي  (ل)   لسلطات من االتفاقية وا  18السلطات املركزية املعيَّنة عمال 

رمني أن تلتمس املساعدة  يف جمال إعداد  وتقّدمهااملختصة املعنية بطلبات تسليم ا
وضعها مكتب األمم  اليتالطلبات، ويشجع الدول على اتباع أفضل املمارسات األخرى 

ملخدرات واجلرمية يف جمال التعاون الدويل   هي متاحة حاليا على املوقع   واليتاملتحدة املعين 
  للمكتب؛  الشبكي
بتقدمي أسباب رفض  االتفاقيةعلى التزام الدول األطراف مبوجب  يشّدد  (م)  

لتشاور  الدولة الطرف مقدمة الطلب،  معأي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة وكذلك 
رمني    املساعدة القانونية املتبادلة؛  أوعندما يكون ذلك مناسبا، قبل رفض طلب تسليم ا

تسعى إىل تعجيل   نالتزام الدول األطراف مبقتضى االتفاقية  على    يشّدد  (ن)  
رمني؛   إجراءات تسليم ا
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بتنفيذ طلبات  السرعةالدول األطراف على أن تقوم على وجه  حيثّ   (س)  
ملادة   (التعاون الدويل ألغراض املصادرة)   13التجميد والضبط واملصادرة اليت تُقدَّم عمال 

  من االتفاقية؛

عليها يف  املنصوصالدول األطراف على استعمال قنوات التعاون  حيثّ   (ع)  
من  18 ملادةمن االتفاقية، كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا ودون املساس  27املادة 

  االتفاقية؛

ا،    يشّجع  (ف)    االتصالالسلطات املركزية على أن تنسق، يف حدود اختصاصا
املساعدة  حاالتلذين يضطلعون يوميا مبعاجلة املباشر بني أعضاء النيابة العامة والقضاة ا

  القانونية املتبادلة واملصادرة، حيثما كان ذلك مناسبا؛

   13و  12سياق املواد    يفأن تناَقش يف دورته الرابعة مسألة املصادرة    يقّرر   (ص)  
  من االتفاقية، مبا يف ذلك املصادرة غري القائمة على اإلدانة؛  18و

 16الصلة بتنفيذ املادة  ذات دورته الرابعة املسائل أن تناَقش يف يقّرر  (ق)  
جحا؛ رمني) من االتفاقية تنفيذا    (تسليم ا

املعيَّنة مبقتضى   املركزية يالحظ أن عالقات العمل الوثيقة بني السلطات    إذ  (ر)  
رمنيوكذلك بني السلطات املختصة املعنية بطلبات تسليم  18املادة  لغة األمهية  ا
مبقتضى االتفاقية،  القانونية جابة على حنو فعال لطلبات التعاون الدويل يف املسائل لالست

لتزامنيطلب إىل أمانته أن تنظم، كلما كان ذلك ممكنا  مع أنشطة أخرى، ورهنا بتوافر  و
خدمات الرتمجة الفورية لصاحل السلطات   فيهااملوارد من خارج امليزانية، حلقات عمل تتاح  

واألخصائيني املمارسني املكلفني  العامنيل وغريهم من القضاة واملّدعني وقضاة االتصا
دف  دة  تيسريمبعاجلة احلاالت اليت تقتضي التعاون،  تبادل اآلراء فيما بني النظراء وز

ليات التعاون الدويل     عليها مبقتضى االتفاقية؛ املنصوصالوعي واملعرفة 

املركزية املعّينة   السلطاتبكة افرتاضية من  إىل أمانته أن تدعم بناء ش  يطلب  (ش)  
رمني وأن  بطلباتمن االتفاقية والسلطات املختصة املعنية  18مبقتضى املادة  تسليم ا

لنظر يف إقامة منتدى  وذلكتيّسر إقامة االتصاالت وحل املشاكل بني تلك السلطات، 
ستعمال الشبكات ا علىللمناقشة ضمن إطار شبكة مأمونة، ويشّجع تلك السلطات 

  اإلقليمية القائمة؛
تسليم املطلوبني  حلاالتإىل أمانته أن تعد فهرسا يتضّمن أمثلة  يطلب  (ت)  

الدويل يف املسائل القانونية   التعاونواملساعدة القانونية املتبادلة، إضافة إىل أشكال أخرى من  
ا على على تنفيذ اال  األطرافالستناد إىل االتفاقية بغية تشجيع الدول   تفاقية وبروتوكوال

  وجه أفضل؛



تالدول األطراف على تزويد األمانة  يشّجع  (ث)   ستنادها  لبيا اخلاصة 
ا يف إنفاذ تسليم  واملساعدة القانونية املتبادلة،  املطلوبني، إىل أحكام االتفاقية وبروتوكوال

مثلة املشار إليها يف الفقرة مبا يف ذلك األ  الدويل،أو األشكال األخرى من التعاون القانوين  
  (ت) أعاله؛ 

رمني واملساعدة  يوصي  (خ)   ت  القانونيةعتبار تسليم ا املتبادلة من األولو
  .تطلبهايف جمال توفري املساعدة التقنية للدول اليت  

 


