
  4/2قرر  امل 
  

لتعاون الدويل يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       تنفيذ األحكام املتعلقة 
  اجلرمية

    عرب الوطنية  املنظمة
  إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  
يني العامل الذي قّرر فيه أن يكون فريق اخلرباء احلكوم  3/2مقّرره  استذكر    (أ)  

رمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل   لغرضاملفتوح العضوية املعين بتسليم ا
بتا من عناصر مؤمتر األطراف   ؛املصادرة عنصرا 

ن الفريق العامل املفتوح العضوية اجتمع أثناء دورة املؤمتر أحاط   (ب)   علما 
م، استعرض بصورة مفّصلة تنفيذ املواد املتعلقة الرابعة وأنه، إذ عمل يف جو من التعاو  ن والو

مما أّدى  )1(لتعاون الدويل يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 
  ؛إىل تبادل مثمر لآلراء والتجارب بشأن تنفيذ تلك املواد

    
    أوال

    مناقشات الفريق العامل املوضوعية
قش املسائل التالية مناقشة  أن الفريالحظ   (ج)    ق العامل املفتوح العضوية 

  :متعمِّقة
رمني، من اتفاقية 16خمتلف عناصر املادة   ‘1‘    مكافحة ، املتعلقة بتسليم ا

اجلرمية املنظمة، مسلطاً الضوء على إمكانية استخدام تلك األحكام كأساس قانوين 
رمني وجوانب خمتلفة من مسألة تسليم ا إما التسليم وإما   ومبدأيملواطنني  لتسليم ا

  احملاكمة وازدواجية التجرمي؛
ملساعدة القانونية 18األحكام الشاملة الواردة يف املادة   ‘2‘    ، املتعلقة 

ا تشكِّل جمموعة متكاملة من  املتبادلة، من االتفاقية، واليت وجد الفريق العامل أ
تنطبق فيها أي معاهدة أخرى؛ وسبل   القواعد اليت ميكن تطبيقها يف املناطق اليت ال

ووسائل طلب املساعدة، ومنها مثال الربيد اإللكرتوين واالتصال الشفوي؛ 
  واستخدام لغات العمل؛

 
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(    .39574، الرقم 2225، ا



لتعاون الدويل 13ملادة ا  ‘3‘    املصادرة، من االتفاقية، مبا ألغراض ، املتعلقة 
مثل املصادرة املستندة يف ذلك تنوّع مشاريع املصادرة الواردة يف التشريعات الوطنية،  

  إىل اإلدانة واملصادرة غري املستندة إىل اإلدانة؛

ن يُنظر يف استعمال وسائل االئتمار أحاط   (د)   علما بتوصية الفريق العامل 
بواسطة الفيديو وتقدمي األدلة بواسطة وصالت فيديو، وتشجيعه الدول األطراف على أن 

ذلك النوع من التعاون الذي ينطوي على فوائد تنص يف نظمها القانونية الداخلية على 
  خمتلفة، مبا يف ذلك النجاعة يف التكاليف وإمكانية توفري احلماية للشهود؛

طلب إىل األمانة أن تسعى إىل إجياد السبل اليت تدعم استعمال وسائل   (ه)  
ت التقنية والقانوني ة وأن تقّدم االئتمار بواسطة الفيديو وأن تساعد الدول يف تذليل الصعو

  تقريرا إىل املؤمتر، يف دورته اخلامسة، عن توفري تلك املساعدة؛
 18و  16و  13و  12قّرر أن تُعَقد مناقشات متعّمقة بشأن تطبيق املواد    (و)  

من االتفاقية يف دورة املؤمتر اخلامسة على أساس أمثلة عملية واضحة على تطبيق تلك 
  فّعال لتلك املواد؛املواد، بغية مواصلة تيسري التنفيذ ال

طلب إىل األمانة أن جتمع من الدول األطراف، قبل دورة املؤمتر اخلامسة،   (ز)  
املصادرة، ألغراض  أمثلة على تطبيق املواد املذكورة أعاله، وال سيما يف جمال التعاون الدويل  

  مبا يف ذلك املصادرة غري املستندة إىل اإلدانة؛
  

    نيا 
رمنيفائدة االتفاقية واستخد   امها كأساس للتعاون الدويل يف جمال تسليم ا

  املصادرة  ألغراض واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل  
  

عتبارها صكا دوليا معموال به على نطاق واسع، أّكد   (ح)   على أن االتفاقية، 
عرب   ة املنظمة لتعاون على التصدي لألشكال القائمة واملستجّدة من اجلرمي ل  جمال توفّر أوسع 

  الوطنية؛
حظ أن عددا متزايدا من الدول يستعمل االتفاقية بنجاح كأساس  ال  (ط)  

رمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل   ألغراضلالستجابة لطلبات تسليم ا
  املصادرة؛
شّجع الدول األطراف على مواصلة استعمال االتفاقية كأساس قانوين   (ي)  
رمني واملساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك املصادرة، للتعاون  الدويل يف جمال تسليم ا

رمني  16واضعا يف اعتباره نطاق التعاون الواسع املتاح مبقتضى املادة  املتعلقة بتسليم ا



ا القانونية الداخلية لتطبيق  18واملادة  ملساعدة القانونية املتبادلة واشرتاطا املتعلقة 
  االتفاقية؛
شّجع أيضا الدول األطراف على استعمال االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة   (ك)  

ما عندما ال تنص أسس تعاون أخرى، كاالتفاقات الثنائية والقانون  )2(ا استعماال 
رمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل  الداخلي، على تدابري فّعالة لتسليم ا

املصادرة، مؤكدًا بصورة خاصة على أن للطابع املتعدد اجلوانب لألحكام الواردة  اضألغر 
لتعاون الدويل مع  18و 16يف املادتني  قيمة كبرية لألخصائيني املمارسني ألنه يسمح 

  دول عديدة دون احلاجة إىل إبرام اتفاقات ثنائية إضافية؛
التفاقية وعلى شّجع كذلك الدول األطراف على أن تعمل على    (ل)   التوعية 

أن تيّسر األنشطة التدريبية للسلطات املركزية والقضاة واملّدعني العامني واملوظفني املعنيني 
نفاذ القانون وموظفي املكاتب املركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

جلرمية املنظمة عرب الوطنية من (اإلنرتبول) العاملني يف جمال التعاون الدويل على مكافحة ا
  خالل تنفيذ االتفاقية؛

طلب إىل األمانة أن تدعم ذلك التدريب وتلك التوعية على الصعيد   (م)  
  الوطين، عندما يطلب منها ذلك؛

    
    لثا 

    استحداث أدوات لتيسري التعاون الدويل 
داة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت اس  (ن)   تحدثها رّحب 

ملخدرات واجلرمية واليت ستساعد أخصائيي العدالة اجلنائية  مكتب األمم املتحدة املعين 
السلطات املركزية على  وشجعاملمارسني على صوغ طلبات صحيحة وكاملة وفّعالة؛ 

فادات مرجتعة عن تلك  االستفادة من األداة، حسب االقتضاء، وتزويد املكتب 
مانة أن تستخدم األداة يف التدريب املقّدم إىل السلطات املركزية إىل األ وطلباالستفادة؛ 

  واألخصائيني املمارسني؛
ملساعدة   (س)   َرّحب أيضا بوضع دليل على اإلنرتنت للسلطات املركزية املعنية 

رمني وكذلك السلطات املعّينة مبقتضى  القانونية املتبادلة والسلطات املعّينة ملعاجلة تسليم ا
ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل  8 املادة من بروتوكول مكافحة 

  ؛التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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طلب إىل األمانة أن تواصل توسيع الدليل حبيث يشمل السلطات املعّينة   (ع)  
ا والذخرية من بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النار   13مبقتضى املادة   ية وأجزائها ومكّو

ا بصورة غري مشروعة، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  واالجتار 
  الوطنية؛
الدول األطراف قّدم إىل األمانة معلومات عن   عدداً متزايداً منالحظ أن    (ف)  

ا املعّينة؛  ل ذلك وعلى أن حتّدث تلك مجيع الدول األطراف على أن تفع وحثّ سلطا
لنسبة إىل التعاون الكفؤ؛   املعلومات احليوية 

رمني واملساعدة القانونية املتبادلة   (ص)   رّحب جبمع أمثلة حلاالت تسليم ا
الستناد إىل االتفاقية؛   واألشكال األخرى من التعاون الدويل يف املسائل القانونية 

ت اخلاصة حّث الدول األطراف على أن تواص  (ق)   لبيا ل تزويد األمانة 
رمني أو  ا بغية إنفاذ تسليم ا ستنادها إىل أحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
املساعدة القانونية املتبادلة أو األشكال األخرى من التعاون الدويل يف املسائل القانونية؛ 

  الدول األطراف؛إىل األمانة أن حتّدث فهرس احلاالت وتوّزعه على    وطلب
    

    رابعا
    تعزيز السلطات املركزية

ستنتاجات وتوصيات سلسلة حلقات العمل اإلقليمية اليت أحاط   (ر)     علما 
واليت عقدت يف بوغو وداكار والقاهرة وكواال ملبور   2/ 3نظّمتها األمانة عمال مبقرر املؤمتر  

قضاة االتصال وغريهم من لفائدة السلطات املركزية و  2008و 2007وفيينا يف عامي 
رمني  القضاة واملّدعني العامني واألخصائيني املمارسني املكّلفني مبعاجلة مسائل تسليم ا

  واملساعدة القانونية املتبادلة؛
رّحب بعقد حلقات العمل اإلقليمية تلك وغريها من حلقات التدريب اليت    (ش)     

ا يف تعزيز عالقات العمل الوثيقة ب  بني  ني السلطات وتيسري تبادل اآلراء فيما أثبتت فائد
  النظراء؛

طلب إىل األمانة أن تواصل تلك األنشطة يف املناطق اليت مل ُتشمل بعد   (ت)  
يف حلقات العمل السابقة وأن تقوم كذلك مبتابعتها على الصعيدين دون اإلقليمي 

  واألقاليمي تلبية الحتياجات التعاون احملّددة اليت جرت استبانتها؛
ملساعدة القانونية املتبادلة والسلطات   (ث)   شّجع السلطات املركزية املعنية 

مة من الشبكات اإلقليمية  رمني على أن تستفيد استفادة  املختصة املعنية بطلبات تسليم ا
إىل األمانة أن تقّدم الدعم من أجل تعزيز إقامة الشبكات فيما بني  وطلب القائمة؛ 

تواصل تلك السلطات وحلها ى األقاليمي واستقصاء سبل تيسري السلطات على املستو 



لنظر يف إقامة منتدى للمناقشة ضمن إطار شبكة مأمونة فيما بينها للمشاكل ، وذلك 
االت ذات الصلة،  وضمان أوسع مشاركة من جانب اخلرباء واألخصائيني املمارسني يف ا

مية، يف مداوالت الفريق العامل أثناء دورات لتماس التمويل ملشاركة خرباء من البلدان النا
  املؤمتر املقبلة؛

وفقا ملا هو منصوص عليه يف مقّرر   ، ن تُقدَّم إىل الدول األطراف  ىوصأ  (خ)  
رمني واملساعدة ، ا4/ 3مؤمتر األطراف  ملساعدُة على تنفيذ األحكام املتعلقة بتسليم ا

  املصادرة من االتفاقية؛  ألغراضالقانونية املتبادلة والتعاون الدويل  
االت ذات األولوية يف أّكد   (ذ)   جمّددا على أن التعاون الدويل هو أحد ا

ا، مثلما هو مذكور  تقدمي املساعدة التقنية من أجل دعم وترويج تنفيذ االتفاقية وبروتوكوال
  ؛4/ 3من مقّرر مؤمتر األطراف   2يف التوصية الواردة يف الفقرة  

ملخدرات واجلرمية أن يضع يف طلب إىل مك  (ض)   تب األمم املتحدة املعين 
رمني واملساعدة القانونية  اعتباره، يف أنشطته املتعلقة بدعم التعاون الدويل يف جمال تسليم ا

املصادرة وفقا لصكوك األمم املتحدة املختلفة، وال سيما اتفاقية  ألغراضاملتبادلة والتعاون 
العمل الذي اضطُلع به يف حمافل أخرى بغية جتّنب  )3(ساد،األمم املتحدة ملكافحة الف

  االزدواج يف العمل، مولياً خصوصية كل صك ما يستحق من االعتبار.
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