
    ٤/ ٧القرار 
لتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        تنفيذ األحكام املتعلقة 

    ة عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّم 
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،   
م   مهية التعاون الدويل يف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشــكال اجلرمية   إذ يســلِّ

  املنظَّمة عرب الوطنية، 

، الذي قرَّر فيه 2006ر  تشرين األول/أكتوب  18املؤرَّخ   2/ 3مقرَّره   وإذ يستذكر  
بتاً من عناصر املؤمتر،    تشكيل فريق عامل مفتوح العضوية ليكون عنصراً 

ذت أشــــــكاًال متنوِّعة    وإذ يســــــاوره القلق   من أنَّ اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية قد اختَّ
ــدٍّ فعَّا ــتجدَّة تتطلَّب تدابَري تصـ ــكاهلا اجلديدة واملسـ ــعيد العاملي، وأنَّ أشـ لة تعتمد  على الصـ

على تعزيز التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائية، بسـبل عدَّة منها اسـتحداث قنوات للتعاون  
  يف الوقت املناسب،

د     ا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   وإذ يشدِّ على األمهية اخلاصة اليت تتَّسم 
رمني واملســاعدة  عتبارها أســاســاً للتعاون الدويل يف  )1(املنظَّمة عرب الوطنية،   جمال تســليم ا

القــانونيــة املتبــادلــة والتعــاون الــدويل ألغراض املصــــــــــــــــادرة، وكــذلــك للتــدابري الراميــة إىل تعزيز  
  التعاون فيما بني سلطات إنفاذ القانون، 

ــتذكر   ــادي واالجتماعي أوصــــــــى، يف قراره  وإذ يســــــ ـــ لس االقتصـــ   17/ 2014أنَّ ا
عتماد قرار بشــأن التعاون الدويل يف املســائل ، اجل2014متوز/يوليه    16املؤرَّخ   معية العامة 

  اجلنائية،
ـــــع ترتيـبات ثنـائـية ومتعـدِّدة األطراف لتـبادل املســـــــــــــــاعـدة يف  واقتنـاعـاً مـنه    نَّ وضــــــــــ

املســائل اجلنائية ميكن أن يســهم يف تطوير أســاليب يف التعاون الدويل أكثَر فعاليًة ملكافحة  
ــًا  اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن  عتبارها أســـــاســـ ية، وإذ يدرك مدى فائدة اتفاقية اجلرمية املنظَّمة 

  قانونيا للتعاون الدويل، ولتفسري وإعداد سائر ترتيبات التعاون الثنائية واملتعددة األطراف، 
ــــــتعمال اتفاقية   واقتناعاً منه أيضــــــــــــاً    نَّ تقارير اإلبالغ عن الفائدة العملية يف اســــــ

ــــــــوح مدى أمهية وفائدة االتفاقية  اجلرمية املنظَّمة كأ  ســـــــــــاس قانوين للتعاون الدويل تبنيِّ بوضـــ
  كأداة قيِّمة يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، 
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ب    إلســــــــــــهام الذي تقوم به يف جمال التعاون الدويل الفعَّال الشــــــــــــبكاُت    وإذ يرّحِ
ــائية والســــــلطات امل ــلطات القضــــ ركزية، مبا يف ذلك  اإلقليمية لســــــلطات إنفاذ القانون والســــ

ـــبكة غرب أفريقيا   شــــــبكة املدَّعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظَّمة يف أمريكا الوســــــطى وشـــ
  للسلطات املركزية واملدَّعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظَّمة، 

م   ــلِّ ــى املادة   وإذ يســ ــرطة وتبادل املعلومات مبقتضــ من  27مهية تعاون أجهزة الشــ
املنظَّمة كأسـاس مهم لبناء قدرات املالحقة القضـائية اجلنائية ملكافحة اجلرائم  اتفاقية اجلرمية  

  اليت تشتمل على مجاعات إجرامية منظَّمة عابرة للحدود الوطنية، 
أحكام اتفاقية اجلرمية املنظَّمة بشــــأن تعيني ســــلطة مركزية مبقتضــــى الفقرة  وإذ يســــتذكر   

ــلطة  من االتفاقية، وإذ يقرُّ   18من املادة    13 ــيقي الذي تقوم به الســـــــ مهية الدور التنســـــــ
ــعيدين الداخلي   ــيق على الصــــ لتنســــ ــاعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق  ملســــ املركزية املعنية 

  والدويل يف تلقِّي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذها وإحالتها، 
ي يقوم بـــه مكتـــب  أنَّ التعـــاون الـــدويل جزء جوهري من العمـــل الـــذ  وإذ يالحظ    

ملخـدِّرات واجلرميـة من أجـل دعم اـلدول األعضـــــــــــــــاء يف تنفيـذ أحكـام   األمم املتحـدة املعين 
ا تنفيذاً فعَّاًال،    )2(اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة 

، الذي طلب  2005تشــــرين األول/أكتوبر   19املؤرَّخ    2/ 2مقرَّره   وإذ يســــتذكر  
لســلطات املركزية اليت تتوىلَّ معاجلة الطلبات  فيه إىل األمانة   أن تضــع وحتفظ دليًال خاصــا 

رمني ونقل األشخاص احملكوم عليهم،  ملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ا   املتعلقة 
ملخدِّرات واجلرمية من  وإذ يعرتف   جلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين 

وات التعاون الدويل، مبا يف ذلك دليل الســـلطات املركزية وأداة كتابة  أجل مواصـــلة تعزيز أد
  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، 

ــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   وإذ يرتقَّب    أعمال مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــــــــ
لتعـاون الـدويل على مكـافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة، مبـا يف  ذلـك التعـاون  فيمـا يتعلق 

  على املستوى اإلقليمي، 
ب    لتعاون الدويل،   وإذ يرّحِ   لعمل الذي يقوم به الفريق العامل املعين 

لتعاون الدويل يف اجتماعه    يقرُّ   - 1   ــيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين  التوصــــــ
ـــرين األول/أكتوبر    9و   8املعقود يومي   ر، املرفقـــة ، أثنـــاء الـــدورة الســـــــــــــــابعـــة للمؤمت 2014تشــــــــــ

  القرار؛   ذا 
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داً   -2   د جمدَّ ، الذي قرَّر فيه أن يكون الفريق العامل عنصــــــــــــــراً  2/ 3مقرَّره    يؤكِّ
  بتاً من عناصر املؤمتر.  

    



    املرفق    
لتعاون الدويل يف اجتماعه        التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين 

    2014تشرين األول/أكتوبر    9و  8املعقود يومي  
ـــيع نطاق األســـــــــــــس القانونية اليت ميكنها    -1   ينبغي أن تنظر الدول يف توســــــــــ

االعتماد عليها بشـــــأن التعاون على إنفاذ القوانني والتعاون القضـــــائي يف املســـــائل اجلنائية،  
ة منها النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة األطراف يكون من   بســـــــــــبل عدَّ

غراض   ا أن تفي    . التعاون الدويل أو تُفعِّله عمليا أو تعّزِزهشأ
ينبغي أن تنظر الـدول، عنـد التفـاوض على إبرام اتفـاقـات أو ترتيبـات ثنـائيـة    -2    

ــليم   ــتفـادة من املعـاهـدة النموذجـية لتســــــــــــ أو متعـدِّدة األطراف مع غريهـا من اـلدول، يف االســــــــــــ
رمني، واالتفاق النموذجي   )4(ســــائل اجلنائية،واملعاهدة النموذجية لتبادل املســــاعدة يف امل  )3(ا

ـــــــام العائدات   )5(بشــــــــــأن نقل الســــــــــجناء األجانب، ـــــــأن اقتســـ واالتفاق الثنائي النموذجي بشـــ
ـــلة    )6(اإلجرامية أو املمتلكات املصـــــــــــــادرة، ـــــــ وغري ذلك من الصـــــــــــــكوك النموذجية ذات الصـــ

  .ملوضوع
لألمم    -3     العــــــام  األمني  تبّلغ  مل  اليت  األطراف  للــــــدول  عن  ينبغي  املتحــــــدة 

ــاقيـــة األمم املتحـــدة    18من املـــادة    13الســـــــــــــــلطـــة املركزيـــة املعيَّنـــة ألغراض الفقرة   من اتفـ
ذا االلتزام على حنو عاجل  )7(، ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية    . أن تسعى إىل الوفاء 

ــــــــلطات    -4   ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تعزيز الدور التنســــــــــــــيقي للســــــ
ــــــبل عدَّة   18من املادة  13عيَّنة مبقتضـــــــــى الفقرة املركزية امل من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، بســـ

منها استحداث روابط قوية وخطوط اتصال فعَّالة، وكذلك آليات للتشاور، مع السلطات  
  . املختصة املعنية بتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 

يف اســــــتحداث ُنظم لتتبُّع حالة  ينبغي أن تدعم الدول الســــــلطات املركزية   -5  
ــــة من   الطلبات، مبا يف ذلك بعد أن تكون تلك الطلبات قد ُأحيلت إىل الســـــــلطة املختصـــ

  . أجل تنفيذها

 
 . 52/88 قرارهامرفق  و ، 45/116ار اجلمعية العامة  قر مرفق   )3(  

 . 53/112 قرارها املرفق األول بو ، 45/117قرار اجلمعية العامة  مرفق   )4(  

رمني، ميالنو،   )5(   أيلول/سبتمرب   6  -  آب/أغسطس   26مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ا
الفصل األول،  )، A.86.IV.1ات األمم املتحدة، رقم املبيع (منشور العامة  األمانة  من إعداد تقرير  : 1985

 ، املرفق األول. 1-دال الفرع

لس االقمرفق   )6(    . 2005/14تصادي واالجتماعي قرار ا

لَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )7(     . 39574، الرقم 2225، ا



ـــــلطــات املركزيــة جلمع    -6   ينبغي أن تــدرس الــدول اإلمكــانيــات املتــاحــة للســــــــــ
ك املعلومات  ونشر املعلومات اإلحصائية عن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذل

مة واألساس القانوين للتعاون يف هذا اخلصوص    . عن طبيعة املساعدة املطلوبة أو املقدَّ

حة إرشــادات واضــحة  ينبغي أن تشــجِّ   -7   ع الدول الســلطات املركزية على إ
عن اإلجراءات واملتطلبات اخلاصــــــــــة بكلٍّ منها بشــــــــــأن تقدمي طلبات املســــــــــاعدة القانونية  

  . املتبادلة 

ــبة، إىل التشـــــاور بصـــــفة غري  ينبغ  -8   ــعى الدول، يف احلاالت املناســـ ي أن تســـ
  التماس تبادل املساعدة القانونية. رمسية قبل تقدمي طلب رمسي بشأن تسليم املطلوبني أو 

ا املركزية الرقابة على    -9   ــلطا ــــ ــة ســـ ــــ ــمان ممارســـ ينبغي أن تنظر الدول يف ضـــــــ
لرتمجة أو     تندات الداعمة. املسنوعية الطلبات، مبا يف ذلك ما يتعلق 

ـا املركزيـة على علم    -10   ـــــلطـا ينبغي أن تكفـل الـدول األطراف أن تكون ســــــــــ
من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، خبصــــــــوص التشــــــــاور مع   18من املادة    26مبقتضــــــــيات الفقرة 

  أن املساعدة القانونية املتبادلة. الدولة الطرف الطالبة قبل رفض طلب بش
نتظام مع اجلهات الشـــــــــريكة اليت لديها عدد  ينبغي أن تتشـــــــــاور الد  -11   ول 

ها وذلك من أجل اســتعراض شــؤون تنفيذ الطلبات والتباحث  كبري من احلاالت اليت ختصــُّ 
  عايري القانونية ذات الصلة بذلك. يف امل

ــــلطات املركزية   -12   ينبغي أن تنظر الدول يف تعزيز التدريب املتاح ملوظفي الســـ
  شارِكة يف عملية التعاون القضائي. ية املوغريها من املؤسسات املعن 

ينبغي أن تنظر الدول يف موضــــــوع دعم جهود املســــــاعدة التقنية، بســــــبل    -13  
ملخدِّرات واجلرمية، بغية تعزيز  ا مكتب األمم املتحدة املعين  خذ  ة منها الســبل اليت  عدَّ

  ية. كزية وغريها من املؤسسات املعن املعرفة والقدرة ضمن السلطات املر 

ينبغي أن تســـــــــــــــتطلع الـدول الفرص املتـاحـة يف احملـافـل املتعـددة األطراف    -14  
تبادل  ذات الصلة من أجل االخنراط يف العمل مع النظراء من سلطات مركزية أخرى، بغية 

  اخلربات واملمارسات اجليدة. 

ينبغي أن تواصـل الدول العمل، حسـبما يكون مناسـباً، مع مكتب األمم    -15  
ملخدِّرات واجلرمية على إنشـــــاء شـــــبكات إقليمية جديدة للســـــلطات املركزية املتحدة امل عين 

أو الســلطات القضــائية، وكذلك على اســتعمال الشــبكات القائمة وتعزيزها ودعمها ماليا،  
ــــبكة غرب   ــطى وشـــ ومنها شـــــــبكة املدَّعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظَّمة يف أمريكا الوســـــ

  عامني ملكافحة اجلرمية املنظَّمة. زية واملدَّعني الأفريقيا للسلطات املرك



للدول أن تنظر يف ما إذا كان الزماً وممكناً عمليا تعيني قضــاة اتصــال أو    -16  
  اون الدويل. ضباط اتصال يف عواصم بلدان أخرى، بغية تعزيز فعالية التع

مبا  ينبغي أن تنظر الدول يف اســـــتخدام أشـــــكال جديدة من التكنولوجيا،    -17  
ات احلاســوبية، من أجل تعزيز املقدرة على التشــارك  يف ذلك، حيثما يكون مناســباً، املنصــَّ 

  ة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. املأمون يف املعلومات ملكافح
ينبغي أن تنظر الدول، مبســــاعدٍة من األمانة ورهناً بتوافر موارد من خارج    -18  

املية من خالل بيئة افرتاضـية، لغرض إنشـاء وتعزيز امليزانية، يف إمكانية اسـتحداث شـبكة ع
  ال املباشر بني السلطات املركزية. سبل االتص

ينبغي أن تضـــــطلع األمانة جبهود ترمي إىل مجع املعلومات من الدول عن    -19  
النماذج املختلفة اليت ميكن أن تتبعها الســلطات املركزية بشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة،  

ارك يف اخلربات مع الدول الراغبة يف إنشاء سلطة مركزية أو تعزيزها، وكذلك بغية بغية التش
ــيري عم ــلطات املركزية لوظائفها وتســــــــــ ــــــل لكيفية أداء الســــــــــ لها على  اكتســــــــــــاب فهم أفضــــــ

  الصعيدين الوطين والدويل. 
ة ومنها البوَّابة    -20   ــائل عدَّ ـــــ ــل األمانة عملها، من خالل وســـ ـــــ ينبغي أن تواصـــ

ســـــم بوَّابة املوارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة مبكافحة  اإللكرتونية إل دارة املعارف املعروفة 
اجلرميـة املنظَّمـة، على مجع وتعميم القوانني الوطنـية واملبـادئ التوجيهـية واملواد ذات الصـــــــــــــــلـة  
ملوضــــــــوع اليت ميكن أن تســــــــاعد املهنيني املمارســــــــني يف إعداد وتقدمي طلبات املســــــــاعدة  

  تبادلة. امل  ية القانون 

ينبغي أن تواصــــل األمانة الســــري ُقُدماً يف تطوير أدوات التعاون الدويل يف    -21  
ــــائل اجلنائية، مبا يف ذلك أداة كتابة طلبات املســــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة، بغية دعم   املســــــــــ
ـــــــــاء، يف جمـال تـبادل   ـــــــــال، وعـند االقتضــــــ الســـــــــــــــلطـات املركزيـة يف جمـال تعزيز قنوات االتصــــــ

  الصعيدين اإلقليمي والدويل.   ات علىاملعلوم
لتشــــــــــــاور مع الدول، يف إمكانية حتديث  ي   -22     األدلة  نبغي أن تنظر األمانة، 

ـــــــريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت   التشــــــ
ا   )8(. امللحقة 
األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة    ينبغي أن ينظر مؤمتر األطراف يف اتفــاقيــة   -23  

لتعـاون الـدويل   ـــــــــلـة الفريق العـامـل املعين  ـــ كيـد أمهيـة مواصـــ املنظَّمـة عرب الوطنيـة يف إعـادة 
بتاً من عناصــر املؤمتر من أجل تبادل املعلومات واخلربات   عقد اجتماعاته بوصــفه عنصــراً 

 
 . .V.2A.05منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    )8(  



ارســـني حلضـــور تلك  عن املمارســـات اجليدة، وتشـــجيع الدول على إرســـال اختصـــاصـــيني مم
  االجتماعات، حسبما يكون مناسباً. 

 


