
      5/8القرار 
لتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       تنفيذ األحكام املتعلقة 

     عرب الوطنية  نّظمةاجلرمية امل
  رب الوطنية، ع نظّمة إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  
ا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   إذ يشــّدد   على األمهية اخلاصــة اليت تّتســم 

رمني واملســاعدة   )1(عرب الوطنية،  نظّمة امل عتبارها أســاســًا للتعاون الدويل يف جمال تســليم ا
أدوات لتيسـري  القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصـادرة، وإذ يُدرك ضـرورة وضـع

 التعاون الدويل وضرورة تعزيز السلطات املركزية، 

الذي قّرر فيه   ،2006تشـــرين األول/أكتوبر   18املؤرّخ   ،3/2مقّرره  وإذ يســـتذكر 
ـــر  بتا من عناصـــ ـــرا  لتعاون الدويل ليكون عنصـــ ـــوية معين  تشــــــكيل فريق عامل مفتوح العضـــ

ــرين األول 17املؤرّخ  ،4/2املؤمتر، ومقّرره  ــ الــذي أحــاط فيــه علمــا  ،2008أكتوبر /تشــــــــــ
ــــوعية املتعمِّقة اليت دارت يف إطار ذلك الفريق العامل يف اجتماعه الذي  ـــ ملناقشــــــــــات املوضـــ

 ُعقد أثناء دورة املؤمتر الرابعة،

لفعل حســــــــــبما   مع التقدير وإذ ُحييط علماً   ــــطلعت به األمانة  لعمل الذي اضــــــ
 نفا، رين املذكورين آطُلب إليها يف املقرّ 

ــــل تعزيز يطلب  -1    مقّرر املؤمتراألنشــــــــــــــطة املذكورة يف  إىل األمانة أن تواصــــــــــ
ــــــــــــرين األول/أكتوبر  17، املؤرّخ 2/ 4 ، وذلـك من خالل مجلـة أمور منهـا مـا 2008تشـــ

 يلي: 

األدلة التشـريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   ترويج ونشـر (أ)  
اعرب الوطنية والرب  نظّمة امل ــعها مكتب األمم املتحدة املعين  )2(، وتوكوالت امللحقة  اليت وضــ

 ملخدرات واجلرمية؛ 

ــاء عن كيفية تطبيق   (ب)   ـــ حتليل واســــــــتخدام األمثلة اليت قّدمتها الدول األعضـــ
عرب  نّظمــــة من اتفــــاقيــــة األمم املتحــــدة ملكــــافحــــة اجلرميــــة امل 18و 16و 13و 12املواد 

ملخـدرات واجلرميـة  وكـذـلك الفهرس اـلذ )3(الوطنـية،  ـــــره مكـتب األمم املتحـدة املعين  ي نشــــــــــ
رمني وتبادل املسـاعدة القانونية وأشـكال أخرى من التعاون   مثلة قضـا تسـليم ا واملتعلق 

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

 .A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )2(  

لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(    .39574، الرقم 2225، ا



ــوء   ــلِّط الضـ ــة وأدوات أخرى ُتسـ ــائل القانونية، وذلك من أجل تقدمي خالصـ الدويل يف املسـ
ات اليت ُحيتمل أن تعوق تنفيذ االتفاقية  على املمارســـــــــات الفضـــــــــلى من أجل تفادي العقب

جحا؛   تنفيذا كامال و

ـــــعها مكتب األمم املتحدة   (ج)   ـــ تعزيز اســـــــــــتخدام القوانني النموذجية اليت وضـــ
رمني واملساعدة القانونية املتبادلة؛  ملخدرات واجلرمية يف جمال تسليم ا  املعين 

على الطلب، لضـمان فعالية  تقدمي املسـاعدة التقنية، عند االقتضـاء وبناء  (د)  
ــتناداً إىل اتفاقية   رمني املقّدمة اســــــــ ــليم ا طلبات املســــــــــاعدة القانونية املتبادلة وطلبات تســــــــ

ا، مبا يف ذلك تيســــري إنشــــاء قنوات اتصــــال وتبادل   نظّمة اجلرمية امل والربوتوكوالت امللحقة 
 املعلومات بني الدول األطراف املعنية؛ 

ـــــلإىل األ يطلب أيضــــــــاً  -2  التعاون الدويل واإلقليمي   تشــــــــجيع مانة أن تواصـــ
 ، وذلك بطرائق منها ما يلي: 2/ 4املؤمتر قرر مب عمالً 

لتعاون  (أ)     نّظمةمكافحة اجلرمية امل علىتيسـري إنشـاء شـبكات إقليمية تعىن 
ــبكات بغية املضـــــي   ــري التعاون فيما بني مجيع هذه الشـــ ــاء، تيســـ عرب الوطنية، وعند االقتضـــ

 استكشاف إمكانية تطّلع الدول األعضاء إىل إنشاء شبكة عاملية؛  ُقدمًا يف

ــري التعاون الدويل واألقاليمي  (ب)  دف تيســـــــ ـــني  ــع دليل عملي للممارســــــ ــــ وضـــ
ــات  نظّمةألغراض املصـــــادرة يف إطار مكافحة اجلرمية امل الســـــتفادة من الدراســـ عرب الوطنية، 

 فرة حالياً؛ااملتو 

ــو  (ج)   ــري صـــــ ــع دليل عملي لتيســـــ ــاعدة  وضـــــ ــليم وطلبات املســـــ غ طلبات التســـــ
ملــادتني  ـــــــــــــاهلــا وتنفيــذهــا عمال  ، يف نظّمــة من اتفــاقيــة اجلرميــة امل 18و 16القــانونيــة وإرســـ

 احلاالت اليت تستخدم فيها هذه االتفاقية كأساس قانوين للطلب؛ 

دِّد   (د)   ــــــــــــفوفـة، بنـاء على احلـاالت والتجـارب املتـاحـة حـاليـا، حتـُ وضـــــــــــــــع مصـــ
ــائل القانونية  ــياق تنفيذ املادة  املســـ من اتفاقية اجلرمية   19والعملية اليت ُميكن أن تُثار يف ســـ

ــــــــاء   نظّمة امل واســـــــــــتحداث طرائق إجراء التحقيقات املشـــــــــــرتكة، مبا يف ذلك من خالل إنشـــ
هيئات حتقيق مشــــــرتكة، وكذلك النظر يف حلول حمتملة لتلك املســــــائل، مبا يشــــــمل جتميع  

 تها دول أطراف لذلك الغرض؛ أمثلة عن ترتيبات أو اتفاقات أبرم

دِّد   (ه)   ــــــــــــفوفـة، بنـاء على احلـاالت والتجـارب املتـاحـة حـاليـا، حتـُ وضـــــــــــــــع مصـــ
ــــــائـل القـانونيـة والعمليـة اليت ُميكن أن تُثـار لـدى تنفيـذ املـادة  من اتفـاقيـة اجلرميــة   20املســــــــــ

ا واســتخدام أســاليب حتّر خاصــة، وكذلك النظر يف حلول حمتملة لتلك املســائل، مب نظّمة امل
ــتخدام تلك  ــأن اسـ يف ذلك بتجميع أمثلة عن ترتيبات أو اتفاقات أبرمتها دول أطراف بشـ

  األساليب؛ 



واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري موارد من خارج   األعضــاءالدول  يدعو -3 
ــة الواردة يف الفقرتني  ــة لتنفيـــذ األنشـــــــــــــــطـ ــد واإلجراءات   2و 1امليزانيـ ــًا للقواعـ أعاله، وفقـ

ا يف  األمم املتحدة؛  املعمول 

  نّظمةالدول األطراف على مواصــــــــلة اســــــــتخدام اتفاقية اجلرمية امل يُشــــــــّجع -4 
رمني واملســـاعدة القانونية املتبادلة، مبا يف  كأســـاس قانوين للتعاون الدويل يف جمال تســـليم ا
ذلك املصـــــادرة، واضـــــعة يف اعتبارها كامل نطاق التعاون املتاح مبقتضـــــى أحكامها، وذلك  

ــاة واملّدعني  من أ ــلطات املركزية والقضـ ــطة التدريبية للسـ ــري األنشـ التفاقية وتيسـ جل التوعية 
نفـاذ القـانون وموظفي املكـاتـب املركزيـة الوطنيـة التـابعـة لل   منّظمـةالعـامني واملوظفني املعنيني 

افحة  الدولية للشــرطة اجلنائية (اإلنرتبول) العاملني يف جمال التعاون القانوين الدويل على مك
ا؛  نظّمة اجلرمية امل  عرب الوطنية من خالل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوال

ــــطلع، على وجه اخلصــــــــــوص يُشــــــــــجع  -5  ـــ ومبا  الدول األطراف على أن تضـــ
ا الداخلي  ، مبا يلي: يتماشى مع قانو

رمني وإىل تبســـــــيط متطلبات   (أ)   أن تســـــــعى إىل تعجيل إجراءات تســـــــليم ا
ي ج  ؛ نظّمة من اتفاقية اجلرمية امل 16رمية تنطبق عليها املادة اإلثبات فيما يتعلق 

ــاء، إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة   (ب)   ــعى، عند االقتضـــ أن تســـ
رمني أو تعزيز فاعليته، آخذة يف اعتبارها أحكام املادة  من  16األطراف لتنفيذ تســـــــليم ا

ــة امل ــة اجلرميـ ــاقيـ ــة اتفـ ــدم أغر نّظمـ ــذلـــك لكي ختـ ــادة ، وكـ ــة  18اض املـ ــة، املتعلقـ ــاقيـ من االتفـ
 ملساعدة القانونية املتبادلة، أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها؛ 

مـا مجيع أحكـام اتفـاقيـة اجلرميـة امل (ج)   لتعـاون   نظّمـة أن تنفـّذ تنفيـذا  املتعلقـة 
ـــــرتكة مع  الدويل، مع إيالء اهتمام خاص ألمور منها إمكانية إنشـــــــــــــــاء هيئات حتقيق مشــــــــــ

ـــــة يف ســــــــياق  19االحرتام التام لســــــــيادة الدول (املادة  )، واســــــــتخدام أســــــــاليب حتّر خاصـــ
 )؛13)، والتعاون الدويل ألغراض املصادرة (املادة 20التعاون على الصعيد الدويل (املادة 

أن تتصــــّرف يف ما ُيصــــادر من عائدات اجلرمية أو املمتلكات وفقا ألحكام  (د) 
، وأن تعطي األولوية، إذا طـلب إليهـا ذلك، لرد عائدات  نظّمـةفاقـية اجلرمية املمن ات  14املادة 

ــــــىن هلا تقدمي  ــــــادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتســـ اجلرمية املصـــــــــادرة أو املمتلكات املصـــ
ا  ــحا ــحا اجلرمية أو رد عائدات اجلرمية أو املمتلكات تلك إىل أصــــــــــــ ــات إىل ضــــــــــــ ــ ـــــــ تعويضـــ

من   3إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشـــــــأن األغراض املذكورة يف الفقرة  الشـــــــرعيني، وأن تنظر يف  
 ؛14املادة 

ــة تقريرا عن تنفيذ  يطلب -6  ــادســـــ إىل األمانة أن تقّدم إىل املؤمتر يف دورته الســـــ
  القرار.  هذا


