
      8/1القرار   
لتعاو      ن الدويل يف املسائل اجلنائية  تعزيز فعالية السلطات املركزية املعنية 

      أجل التصدِّي للجرمية املنظمة عرب الوطنية  من
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،إنَّ مؤمتر األطراف يف    
ـــري     ـــــــ من اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة    18من املــادة    1إىل أنَّ الفقرة  إذ يشـــ

ــها اآلخر أكرب قدر ممكن    ) 1( املنظَّمة عرب الوطنية  ها لبعضــ ــُ ــي أن تقدم الدول األطراف بعضــ تقتضــ
جلرائم   ـــل  من املســـــــــاعدة القانونية يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضـــــــــائية فيما يتصــــــ

ذه االتفاقية، وأنَّ الفقرة  تقتضي أن تعنيِّ الدول األطراف سلطات    18من املادة    13املشمولة 
ا امل  ســــــــــــؤوليات والصــــــــــــالحيات الالزمة لتلقي طلبات املســــــــــــاعدة القانونية املتبادلة  مركزية تناط 

  وتنفيذها أو إحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها، 
  2014كانون األول/ديســـمرب    18املؤرَّخ   193/ 69أنَّ قرار اجلمعية العامة   وإذ يدرك   
ـــمرب    17املؤرَّخ    174/ 70وقرارهــــا   ـــــــادي  وقرار ا   2015كــــانون األول/ديســــــــــ لس االقتصــــــــــ

ــاعي   ــه    16املؤرَّخ    17/ 2014واالجتمـ ــام   2014متوز/يوليـ ــدور اهلـ ــاه إىل الـ ـــــــرتعي االنتبـ ـــ تســـ
واملتنامي للســـــلطات املركزية يف مكافحة اجلرائم العابرة للحدود الوطنية، مبا يشـــــمل اجلرمية املنظمة  

  عرب الوطنية، 
اإلجراميــة املنظمــة" الواردين    نَّ تعريفي "اجلرميــة اخلطرية" و"اجلمــاعــة   واقتنــاعــاً منــه   

ا املركزية،   2  املادة  يف من االتفاقية ميكِّنان أيَّ دولة طرف، وال ســـــــــيما من خالل ســـــــــلطا
من أن تطلب املســـــــــــــاعدة من الدول األطراف األخرى وأن تقدِّمها إليها بشـــــــــــــأن جمموعة  

حكام املادة   من االتفاقية، 3 واسعة من اجلرائم ذات الطابع عرب الوطين، وإذ حييط علماً 
د    إعالن الدوحة بشــــــــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول جمدَّداً وإذ يؤكِّ

ت االجتماعية واالقتصــــادية وتعزيز  أعمال األمم املتحدة األوســــع من أجل التصــــدِّي للتحدِّ
ة الفرعية وال ســيما الفقر  )2(ســيادة القانون على الصــعيدين الوطين والدويل ومشــاركة اجلمهور،

ا ســـتســـعى جاهدة إىل تعزيز وتوطيد التعاون  (أ) منه، اليت   8 ــاء أ ذكرت فيها الدول األعضـ
ــائل منها   ــــ ــــــي يف تطوير قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنية، بوســـ الدويل واإلقليمي على املضـــ
ــاء، وكذلك عقد دورات  بذل جهود لتحديث التشــــريعات الوطنية وتدعيمها حســــب االقتضــ

م، خصــوصــاً تدريب مشــرتكة من أجل تدريب موظفي أ جهزة العدالة اجلنائية واالرتقاء مبهارا
لتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،   من أجل تعزيز نشوء سلطات مركزية قوية وفعَّالة تُعىن 
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لتعاون الدويل، وال سـيما التوصـيات    إىلوإذ يشـري     توصـيات الفريق العامل املعين 
ــلطات ا  ــاعية إىل تدعيم وتعزيز فعالية الســــــــ ــرة؛  الســــــــ ــاالت املباشــــــــ ــ ملركزية من خالل االتصــــــ

والشـبكات العاملة يف بيئة افرتاضـية؛ وأنشـطة االتصـال، مبا يشـمل إجراء املشـاورات؛ وتتبع 
؛ وبناء القدرات والتدريب املتخصِّص؛ واستخدام التكنولوجيا،    القضا

لتعاون الدويل اليت تركِّ   العاملبتوصــــــــيات الفريق   وإذ حييُط علماً    ز على تعزيز  املعين 
ــبـل منهـا تطبيق نظم مراقبـة اجلودة وتعزيز مهـام   ــــــ ـــ ــلطـات املركزيـة بســـ القـدرات الـداخليـة للســــــــــــ
  التنسيق وإحالة املسائل إىل قنوات التعاون األخرى، مثل قنوات التعاون بني أجهزة الشرطة، 

ــديره   تقــ املعين   وإذ يعرُب عن  ــدة  ــا مكتــــب األمم املتحــ ــدثهــ ــتحــ ــــــ ـــ لألدوات اليت اســـ
ات واجلرمية ملســــــاعدة الســــــلطات املركزية على تنفيذ االتفاقية، ومنها دليل الســــــلطات ملخدِّر 

ســــــم بوابة املوارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة  الوطنية املختصــــــة وبوابة إدارة املعارف املعروفة 
  جلرمية وأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت يواصل املكتب تطويرها،

م   ـــــــــلِّ ـــ نَّ الســـــــــــــــلطـات املركزيـة تكون أكثر فعـاليـة عنـدمـا تزوَّد على النحو    وإذ يســـ
ـــــالحيات الالزمة للنهوض   ـــــب مبا حتتاجه من موظفني ومعدات وعندما ُمتَنح الصــــــــــ املناســــــــــ
ــــــــــية يف جمال التعاون الدويل يف إطار االتفاقية وعندما تكرس جهودها   ا الرئيســـ مبســـــــــــــؤوليا

  ى الوجه الصحيح، للنهوض بتلك املسؤوليات عل 
ــدِّق بعـُد على اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة    يـدعو -١  ـــ الـدول، اليت مل ُتصــــــــــ

ا ـــــمَّ إليها بعد، إىل النظر    )3(اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة  أو مل تنضــــــــــ
  يف التصديق عليها واالنضمام إليها وتنفيذ أحكامها تنفيذاً فعَّاًال؛ 

الدول األطراف على أن يقدِّم بعُضها لبعضها اآلخر أكرب قدر من    حيثُّ   -2  
  وقوانينها الوطنية؛  املساعدة القانونية وفقاً ألحكام االتفاقية 

ر -3  ــائـل    الـدول األطراف يـذكِّ ـــــــ ملســــــ ــــــــــــلطـة مركزيـة معنيـة  لتزامهـا بتعيني ســـ
ــلطات اليت   18من املادة  13اجلنائية، وفقاً للفقرة   ـــــ لســــــ خطار األمانة  من االتفاقية، و

  عيَّنتها إلدراجها يف دليل السلطات الوطنية املختصة؛ 
ع -4  الدول األطراف على أن تســـــــتخدم االتفاقية على أوســـــــع نطاق    يشـــــــّجِ

  شى مع أطرها القانونية الوطنية، كأساس للتعاون الدويل؛ ممكن، مبا يتما
ــبُ  -5  ــان  يطلـ ــبـ ــــــ ـــ ــذاً يف احلســـ آخـ ــذه    إىل الـــدول األطراف،  أنَّ الغرض من هـ

تعزيز التعـاون على منع ومكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنـية مبزـيد من الفعـالـية،    االتفـاقـية هو
ــى قدر تتيحه قوانينها الوطنية، على   قصــ ــال    ســــماحالأن حترص،  ــاالت وإرســ جراء االتصــ
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الطلبات بصـورة مباشـرة بني السـلطات املركزية ويشـجعها، حيثما يكون ذلك مناسـباً وممكناً،  
على تعيني موظفني قضــــــائيني أو ضــــــباط لتنســــــيق االتصــــــاالت يف عواصــــــم الدول األطراف  

  األخرى؛

ع -6  ــّجِ ــه من   يشــــــــــــ ــة على خري وجـ ــامـ ــادة التـ ــتفـ ــدول األطراف على االســــــــــــ الـ
ــلطات املركزية،   ـــــري التعاون بني الســــــ ــتعانة مبوارد   مباالتكنولوجيات املتاحة لتيســـ يشــــــــمل االســــــ

االتصـال احلاسـويب املباشـر املسـتحدثة على املسـتوى الوطين واألدوات املناسـبة اليت اسـتحدثها  
ملخدِّر  ـــــــم بوابة  مكتب األمم املتحدة املعين  ســـ ات واجلرمية، مثل بوابة إدارة املعارف املعروفة 

ــــاعـدة القـانونيـة املتـبادـلة،   ـــــــ جلرميـة وأداة كتـابـة طلـبات املســـ املوارد اإللكرتونـية والقوانني املتعلقـة 
وإقامة شـــبكات افرتاضـــية بني الســـلطات املركزية واســـتكشـــاف مدى إمكانية إقامة اتصـــاالت  

  إلكرتونية آمنة؛
ملوظفني واملعــــدات    يهيــــبُ  - 7  لــــدول األطراف أن تزود الســـــــــــــلطــــات املركزيــــة 

ــــلطات بدور تنســـــــيقي فعَّال بني خمتلف األجهزة   والصـــــــالحيات الالزمة لكي تضـــــــطلع تلك الســـ
ـــمـان  التنفيـذ الفعـَّال احلكوميـة داخـل الـدولـة الطرف ومع الـدول األطراف األخرى من أجـل ضــــــــــ

يذ طلبات املسـاعدة  ائل اجلنائية، واملسـاعدة على تيسـري تنف التعاون الدويل يف املسـ   لالتفاقية بشـأن 
ــول على األدلة اإلثباتية    أو التعاون يف  ــاء، طلبات احلصـ الوقت املناســـب، مبا يشـــمل، عند االقتضـ
  اإللكرتونية؛ 
ـــع ســــــياســــــات وإجراءات ميكن  يدعو   -8  الدول األطراف إىل أن تكفل وضـــ

ا لتعزيز فعالية الســـلطات املرك ــتعانة  زية وتزويدها جبوانب الكفاءة الالزمة، مبا يشـــمل  االسـ
ــتفادة الفعَّالة، عند االقتضـــــاء، من قنوات التعاون   وضـــــع ســـــياســـــات وإجراءات تتيح االســـ
األخرى، مثـل قنوات التعـاون بني أجهزة إنفـاذ القـانون أو بني أجهزة االدعـاء العـام أو بني  

  قضاة التحقيق، وفقاً للقوانني الوطنية؛ 

ع -9  الدول األطراف على اختاذ تدابري لتحســني نوعية طلبات التعاون    يشــّجِ
دة وضــوحها ودقتها وحتســني ترمجتها وتقليل عدد املســتندات املطلوبة   الدويل، مبا يشــمل ز
ـــب الطابع   ـــ ت الطلبات الواردة والصـــــــــادرة حســـ إىل أدىن حد ممكن والنظر يف ترتيب أولو

  وع املساعدة املطلوبة؛ املستعجل للطلب وخطورة اجلرمية ون 
د  - 10  على أمهية إجراء االتصــــاالت واملشــــاورات بني الســــلطات املركزية لدى    يشــــدِّ

ال  الــدول األطراف املقــدمــة للطلبــات واملتلقيــة هلــا، عنــد االقتضـــــــــــــــاء، د  عمــاً للتعــاون الــدويل الفعــَّ
املرحلة الســابقة لتقدمي طلبات التعاون الدويل من أجل ضــمان أنَّ الطلب املقدَّم كاف قانونيا    يف 

مبقتضــــــــى القانون الوطين للدولة الطرف املتلقية للطلب، وكذلك يف املرحلة التالية لتقدمي  ووقائعيا  
ــاعدة   ــاورات قبل رفض طلب املسـ جراء مشـ ــماح  ــائل حمددة والسـ ــيح مسـ الطلب من أجل توضـ



ــق مع أحكام الفقرة   ــــ من   18  من املادة   26والفقرة    16من املادة    16كليا أو جزئيا، مبا يتســــــ
  االتفاقية؛ 
ع بقوة  - 11  الدول األطراف على تيســـــــــري التعاون يف العمل بني الســـــــــلطات   يشـــــــــّجِ

املركزية بســــبل من بينها إقامة الشــــبكات اإلقليمية أو اســــتخدام الوســــائط االفرتاضــــية مثل تقنيات  
ــة للتعاون يف العمل بني الســـلطات املركزية   ــدِّد على األمهية اخلاصـ التداول عن طريق الفيديو، ويشـ

ســـــتعراض تنفيذ الطلبات ومناقشـــــة معوقات التعاون واســـــتبانة حلول للتغلب على تلك من أجل ا 
ت؛    التحد
لتعـاون مع مكـتب األمم املتحـدة املعين   حيـثُّ  - 12  اـلدول األطراف على أن تقوم، 

ملخدِّرات واجلرمية وغريه من اجلهات، بتعزيز التدريب واملسـاعدة التقنية من أجل تسـهيل التعاون  
ع يف هذا الصـــــــــدد الدول األطراف على إعطاء أولوية للجهود  الدويل  ـــجِّ ـــ  يف إطار االتفاقية، ويشـــ

الرامية إىل تدعيم املعارف والقدرات لدى الســـلطات املركزية وســـائر املؤســـســـات ذات الصـــلة، مبا  
ا، إذا طلب منها   يشـــــــــــمل اجلهود الرامية إىل احملافظة على ســـــــــــرية طلبات التعاون الدويل وحمتو

  ك؛ ذل 
إىل الدول األطراف أن تســــاعد الســــلطات املركزية على اســــتحداث   يطلبُ  -13 

ــاء، مبا يشـــــمل   نظم لتتبع حالة طلبات التعاون الدويل، أو تعزيز تلك النظم، حســـــب االقتضـــ
ع الدول األطراف على مجع  ــجِّ ــة لتنفيذها، ويشــــــ ـــ ــلطات املختصـــ ـــ تتبعها بعد إحالتها إىل الســـ

ــأن ــائية بشـ حة معلومات إحصـ ــاعدة املطلوبة واألســـس    وإ ــكال املسـ ــمل أشـ الطلبات، مبا يشـ
ا والفرتات الزمنية ملعاجلة الطلبات؛   القانونية املستظهر 

د -14  الذي   2006تشـــــــرين األول/أكتوبر   18املؤرَّخ   2/ 3مقرَّره    جمدداً   يؤكِّ
ـــــــــر مؤمتر   ـــ بتـاً من عنـاصـــ ـــــراً  لتعـاون الـدويل عنصــــــــــ قرَّر فيـه أن يكون الفريق العـامـل املعين 

  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ 

مبناســبة الذكرى الســنوية العاشــرة  الدويل   لتعاونالفريق العامل املعين  يُهنئ -15 
ــاركة يف العمل  ــــ ـــ ــون، للمشـــ ـــــــ عتباره منتدى للخرباء احلكوميني، مبن فيهم املمارســـ ــائه  إلنشــــــــــ

  واستبانة القضا واحللول املشرتكة ووضع توصيات عملية من أجل التعاون الدويل؛

لتعاون الدويل   يقرُّ  - 16  ــيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين  يف اجتماعيه  التوصـــ
ـــــــرين األول/أكتوبر    28و   27املعقودين يومي   تشــــــــــرين   21إىل    19ويف الفرتة من    2015تشـــ

ع الدول األطراف على تنفيذها؛ 2016أكتوبر  األول/  ذا القرار، ويشجِّ   ، واملرفقة 

ع   -17  الدول األطراف على تيسري املشاركة النشطة للسلطات املركزية يف  يشّجِ
ـــــبـة  لتعـاون    االجتمـاعـات املنـاســــــــــ ـــــيمـا الفريق العـامـل املعين  للمؤمتر وأفرقتـه العـاملـة، وال ســــــــــ



ملمارســـــات اجليِّدة والدروس املســـــتفادة يف جمال التعاون الدويل   الدويل، من أجل التعريف 
  سيما املمارسني؛   وتوثيق العالقات بني اخلرباء احلكوميني، وال

ـــع جـدوًال   يطـلبُ  - 18  ملخـدِّرات واجلرميـة أن يضــــــــــ إىل مكـتب األمم املتحـدة املعين 
لتعاون الدويل من أجل تيســري مشــاركة الســلطات   زمنيا لالجتماعات املقبلة للفريق العامل املعين 
ــيق مع   ـــــ ـــ ــائل منها التنســـ ــــــــــل وجه ممكن من املوارد املتاحة، بوســـــــــــ ــتفادة على أفضـــ ـــــ ـــ املركزية واالســـ

ع الدول  االجتماعات الدولي  لتعاون الدويل، ويشـــــــــــــجِّ ة األخرى وأنشـــــــــــــطة بناء القدرات املتعلقة 
األطراف على النظر يف عقد اجتماعات ثنائية و/أو متعددة األطراف ملمثلي الســـــــلطات املركزية،  
لتعاون الدويل ملناقشـــــــة املســـــــائل اليت حتظى   مبا يشـــــــمل عقدها على هامش الفريق العامل املعين 

  هتمام مشرتك؛ 
ـــــــــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج    يدعو -19  الدول األطراف وســـ

ا؛    امليزانية ألغراض هذا القرار وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءا
ـــــعـة تقريراً عن تنفيـذ هـذا    يطـلبُ  -20  إىل األمـانـة أن تقـدِّم إلـيه يف دورتـه الـتاســــــــــ

  القرار. 
    

     املرفق األول     
لتعاون الدويل يف   اجتماعه    التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين 

      2015تشرين األول/أكتوبر  28و  27  فيينا يومي املعقود يف
  الدويل:   لتعاونفيما يلي التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين  

ـــــــأن مجع وتبادل األ  (أ)    ــــل األمانة إعداد مواد تدريبية بشـــ ـــ دلة  ينبغي أن تواصـــ
  ) 4(اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة،   ملكـافحـة اإلثبـاتيـة اإللكرتونيـة، مبوجـب اتفـاقيـة األمم املتحـدة  

  ملواصلة استخدامها يف أنشطة املساعدة التقنية؛ 
ــل األمانة تعميم   (ب)    ــوعينبغي أن تواصـــ األدلة اإلثباتية اإللكرتونية على    موضـــ

هو قـائم من أدوات التعـاون اجلنـائي الـدويل ومـا ســـــــــــــــيـُعـَدُّ منهـا الحقـاً، وأن تطلـب من   مـا
ــم  ســـــــــ الدول تقدمي معلومات ومواد ذات صـــــــــــلة إلدراجها يف بوابة إدارة املعارف املعروفة 

جلرمية"؛    "بوابة املوارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة 
ــــــاء كفــاءة آليــات التعــاون يف جمــال إنفــاذ    (ج)    ينبغي أن تعّزِز الــدول األعضــــــــــ

ــال بني   ــتحداث نظم فعَّالة لتبادل املعلومات، وإنشـــاء قنوات اتصـ ــائل منها اسـ القانون بوسـ
  السلطات املختصة فيها، وعقد ترتيبات لتعزيز املساعدة التنفيذية إذا لزم األمر؛ 
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 اســتكشــاف الســبل والوســائل الكفيلة  ينبغي أن تنظر الدول األعضــاء يف  (د)   
األدلة اإلثباتية اإللكرتونية؛    اســتخدامَ بتعزيز التعاون الدويل على حنو يشــمل، فيما يشــمل،  

وحفَظ هذه األدلة؛ وعلى وجه اخلصــــوص اســــتكشــــاَف الســــبل املمكنة للتعجيل بعمليات  
  املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية؛ 

ـــــــاء، يف احلاالت املناســـــــــــــبة، يف تشـــــــــــــجيع  ينبغي أن تنظر الدول ا   (ه)    ـــ ألعضـــ
بشــأن تســليم املطلوبني أو   رمسياملمارســني على التشــاور بصــفة غري رمسية قبل تقدمي طلب  

ع   ـــــــجِّ ـــ ــاعدة القانونية املتبادلة؛ وحتقيقاً لذلك، ينبغي للدول األطراف أن تشـــ التماس املســـــــــــ
ا و  حة إرشــــادات واضــــحة عن إجراءا ا املتعلقة بتقدمي تلك املبادرات الرامية إىل إ متطلبا

  الطلبات؛ 
ينبغي أن تنظر الدول األعضـــاء يف دعم جهود املســـاعدة التقنية، مبا فيها    (و)   

ــع   ــ ملخدِّرات واجلرمية، الرامية إىل وضــــــ ا مكتب األمم املتحدة املعين  تلك اليت يضــــــــــطلع 
ـــــــــ  ـــ منهم أولئــك  برامج تــدريبيــة لتحســـــــــــــــني قــدرات موظفي إنفــاذ القــانون احملليني، ومن ضـــ

ــاة االتصــــال، وتعزيز معارفهم بشــــأن   املخوَّلون القيام مبهام ضــــباط االتصــــال، وقدرات قضــ
مواضـــــــــيع منها الصـــــــــكوك الدولية املنطبقة والنظم القانونية احمللية للبلدان املضـــــــــيفة وقوانني  

ا اجلنائية، مبا   يف ذلك شروط مقبولية األدلة اإلثباتية يف احملاكم؛   إجراءا
ــــــــــل األمــانــة تطوير أدوات التعــاون الــدويل يف املســــــــــــــــائــل  ينب   (ز)    غي أن تواصــــــ

يف ذلك وضــــع الصــــيغة النهائية ألداة كتابة طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة    اجلنائية، مبا
تقـدِّم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف اتفـاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة يف دورتـه الثـامنـة عن    املنقَّحـة، وأن
  يبية الختبار استخدام هذه األداة يف املمارسة العملية كمادة تدريبية؛ املرحلة التجر 

ة منهــا بوَّابــة املوارد    (ح)    ــل عــدَّ ـــائ ــــــــــ ينبغي أن تواصــــــــــــــــل األمــانــة عملهــا، بوســـ
ــــادات   ـــ جلرميـــة، على مجع وتعميم القوانني الوطنيـــة واإلرشــــــــــ اإللكرتونيـــة والقوانني املتعلقـــة 

ــلة اليت مي ــ ــلطات املركزية واملمارســـــــني يف  واملبادئ التوجيهية ذات الصـــ ــاعد الســـــ كن أن تســـــ
  إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتقدميها بسرعة؛ 

ــلطات املركزية، أن تعدِّل    (ط)   ــر بني الســـ ــال املباشـــ ينبغي، من أجل تعزيز االتصـــ
دة من اتفاقية األمم املتح  17و  7و  6األمانُة دليَل السـلطات الوطنية املختصـة مبوجب املواد  

ــنة   ــ ــــلطات   )5(1988ملكافحة االجتار غري املشـــــــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســـ والســـ
ــــيم اـلدلـيل إىل  ــــ ـــ الوطنـية املختصــــــــــــــة مبوجـب اتفـاقـية مكـافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عرب الوطنـية بتقســـ
ـــــى خمتلف األحكام  ـــــلطات املركزية املعيَّنة مبقتضـــ جزأين، أحدمها يتضــــــــمَّن معلومات عن الســـ

ت االتصــــــال، وا ملســــــاعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك بيا للغات التعاهدية ذات الصــــــلة 
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ــلطات   ــائر السـ ــمَّن اآلخر معلومات عن سـ املقبولة واألشـــكال املقبولة إلحالة الطلبات، ويتضـ
ة و/أو بل التعاون غري   املختصــــــَّ ــُ ــاء، وعن القنوات وســــ ــلطات التنفيذية، حســــــب االقتضــــ الســــ

  الرمسي؛
ينبغي أن تـدعو األمـانـُة الـدول األطراف إىل حتـديـث شـــــــــــــــرط اإلشـــــــــــــــعـار    (ي)   

ــة  مبوجــب الفقرة الفرع حــة    16(أ) من املــادة    5ي ــة اجلرميــة املنظَّمــة والنظر يف إ من اتفــاقي
  هذه املعلومات احملدَّثة على نطاق واسع؛ 

تفـاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة   (ك)   لنظر إىل عـدم قبول بعض تقـارير األطراف  ينبغي، 
خذ الدول  من االتفاقية، أن تتَّ   18من املادة   7كأســــاس للمســــاعدة القانونية مبوجب الفقرة 

األطراُف خطواٍت يف ســبيل تعزيز اســتخدام اتفاقية اجلرمية املنظَّمة كأســاس قانوين للمســاعدة  
ر التعاون الدويل بشـــأن نطاق  ــِّ عتبارها أداًة تيسـ ــافة  القانونية املتبادلة، مع مراعاة قيمتها املضـ

تكفل امتثال  واســــــع من اجلرائم وعلى أوســــــع مدى ممكن؛ وينبغي للدول األطراف أيضــــــاً أن
ا الداخلية للمادة    من االتفاقية؛ 18قوانينها وممارسا

ينبغي أن تنظر الدول األعضاء، مبساعدٍة من األمانة ورهناً بتوافر موارد من   (ل)  
خارج امليزانية، يف إمكانية اســـتحداث شـــبكة عاملية، من خالل بيئة افرتاضـــية، لغرض إنشـــاء  

  السلطات املركزية؛وتعزيز سبل االتصال املباشر بني 
ــروع تقرير الفريق   (م)    ــتكمال وإقرار مشـ العامل   ينبغي أن تباشـــر األمانة حتديث واسـ

ت املشـرتكة، مبا يف ذلك اسـتنتاجاته وتوصـياته، وهو املشـروع   لتحرِّ غري الرمسي من اخلرباء املعين 
  ؛ CTOC/COP/2008/CRP.5الذي أُطلع عليه مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة ضمن ورقة االجتماع  

ُتدَعى الدول األطراف إىل أن تنظر يف أن تضـــــمَّ إىل وفودها املشـــــاركة يف    (ن)   
حكام التعاون الدويل   ــلة  ــائل متَّصـــــــــ ــــــــني مكلَّفني مبســـــــــ دورات الفريق العامل املقبلة ممارســـ

الفريق  املنصــــوص عليها يف االتفاقية وإىل تشــــجيعهم على املشــــاركة بنشــــاط يف اجتماعات  
  العامل؛ 

ــيق مع األمانة، يف حتديد مواعيد    (س)    لتنســــ ينبغي أن تنظر الدول األطراف، 
َب اجتمــاعــاٍت أخرى ذات   اجتمــاعــات الفريق العــامــل املقبلــة على حنو معنيَّ (كــأن تعقــُ

ر مشاركة املمارسني واستخدام موارد احلكومة واملؤمتر على أفضل وجه ممكن.    صلة) يـَُيسِّ
    



      املرفق الثاين    
لتعاون الدويل يف    اجتماعه    التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين 

      2016تشرين األول/أكتوبر  21إىل  19املعقود يف فيينا من 
لتعاون الدويل التوصيات التالية:   -1   وضع الفريق العامل املعين 

املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب  ينبغي لـلدول األطراف يف اتفـاقـية األمم    (أ)  
ــتخدام االتفاقية ألغراض    أن توفر معلومات، وال  )4(الوطنية ـــائية، عن اســــ ت إحصـــ ـــيما بيا ســـ

ت احملددة يف الفقرة   من قرار مؤمتر    13التعاون الدويل يف املســــــــائل اجلنائية، مبا يشــــــــمل البيا
"تعزيز   املعنون 8/1ملنظمــة عرب الوطنيــة اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة ا  األطراف يف

لتعاون الدويل يف املســائل اجلنائية من أجل التصــدِّ  ي للجرمية فعالية الســلطات املركزية املعنية 
دة دقة الفهم ملدى    "املنظمة عرب الوطنية من أجل دعم احلوار النشط داخل الفريق العامل وز

  فعالية االتفاقية؛
ــا  ينبغي للــدول    (ب)    ــــعــارا األطراف يف اتفــاقيــة اجلرميــة املنظمــة أن تُراجع إشــــــــــ

لتعاون الدويل، وال ملواد املتصــــــــلة  ا املتعلقة  ـــــيما املواد   وإعال ، اليت  18و  16و  13ســـ
ـــديق أو القبول أو اإلقرار أو   لتصــــــــــ ــــــــــكوكها اخلاصـــــــــــــة  تلقاها األمني العام وقت إيداع صـــ

ــــمام، وأن ـــــــعارات وا  االنضــــــ ت عند االقتضــــــــــاء، مبا فيها تلك اليت  ُحتدِّث تلك اإلشـــ إلعال
دة املرونة والفعالية يف تنفيذ   ــــــرياً لز تقدِّمها وفقاً لقرارات مؤمتر األطراف ذات الصـــــــــلة، تيســـ

  أحكام تلك املواد؛ 
ــتبانة وَتعقُّب وجتميد  (ج)    ــ  ينبغي للدول األطراف أن تعّزِز تدابريها الرامية إىل اســــــــــ

التفاقية، مبا وحجز واســـــــــرتداد عائدات اجلرائ  ــــــمولة  يشـــــــــمل    م، حيثما كانت تلك اجلرائم مشـــ
اية املطاف والتصرُّف فيها على حنو  ا يف  ــــــــــي، بغرض مصادر لتهرب الضريبــــ   اجلرائم املتعلقة 

  شفاف؛ 
ــــني موقوتية    (د)    ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إنشــــــــــاء آليات تتيح حتســــــ

لك بني ســـــــلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة  وفعالية التعاون بني الســـــــلطات املركزية، وكذ
والقضــاء، يف املناطق احلدودية، وخصــوصــاً يف املناطق احلضــرية املتالصــقة، وأن تنظر أيضــاً  

  يف إطالع الفريق العامل على تلك التجارب يف اجتماعاته املقبلة؛ 
ميــة  ينبغي للــدول األطراف املعنيــة أن تنظر يف تطوير وتعزيز األطر اإلقلي   (ه)   

ـــــبكـة غرب أفريقـيا للســـــــــــــــلطـات املركزـية واـملدعني العـامني ملكـافحـة اجلرميـة   القـائمـة، مثـل شــــــــــ
األمريكية للتعاون القضــائي الدويل وشــبكة كامِدن املشــرتكة بني  -املنظمة والشــبكة اإليبريية 

ــائي التابعة جلامعة الدول العربية، من   ــبكة التعاون القضـ الوكاالت الســـرتداد املوجودات وشـ



مواصــــــلة العمل على بناء الثقة وحتســــــني التعاون الدويل يف املســــــائل اجلنائية واملضــــــي  أجل  
آلليات   الســــــــتعانة  قدما يف الرتويج لعقد اجتماعات من أجل التفاعل املباشــــــــر، وذلك 

  واهليئات القائمة؛ 
يقوم، إىل    (و)    أن  واجلرميـــــة  ملخـــــدِّرات  املعين  املتحـــــدة  األمم  ينبغي ملكتـــــب 

ــع قائمة  جانب عمله   ــة، بوضـــ ــلطات الوطنية املختصـــ يف جمال التحديث املنتظم لدليل الســـ
ت االتصــــــــــــال   ـــــني من الدول األطراف يف االتفاقية تتضـــــــــــمن بيا ـــ بريدية للخرباء واملمارســـ
حتها يف بيئة آمنة أو مواصـــــــــــلة تعميمها على اخلرباء، مع حتديثها   م، وميكن إ اخلاصـــــــــــة 

  ستمرار؛ 
ـــــتفيـــد من كـــل  ينبغي ملؤمتر األط  (ز)    راف يف اتفـــاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة أن يســــــــــ

ــا، تفعيـــل  ــة أغراض منهـ ــاون الـــدويل يف مجلـ لتعـ ــامـــل املعين  ــاحـــة للفريق العـ املعلومـــات املتـ
من االتفاقية للحد من األعباء الواقعة على املمارسني وجتنب االزدواجية   32أحكام املادة 

ســتخدام بوابة  ســم "بوابة املوارد  يف العمل، عند االقتضــاء، وذلك  إدارة املعارف املعروفة 
  جلرمية"؛   اإللكرتونية والقوانني املتعلقة 

مل   (ح)    لتعـاون مع خـدِّر ينبغي ملكتـب األمم املتحـدة املعين  ات واجلرميـة أن يقوم، 
ــــطة يف جمال التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب   ــائر املنظمات الشـــــــريكة الناشـــ ســـــ
الوطنية، حيثما كان األمر مناســـــــــــــبا ورهنا بتوافر املوارد الالزمة، بتنظيم أنشـــــــــــــطة للتدريب على 
ــــتخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة يف تدعيم هذا التعاون جلملة أغراض، منها التوعية بفائدة أداة  اســـ

ـــــني الذين يعملون لدى الســــــــ  ـــــاعدة القانونية املتبادلة وتدريب املمارســـ لطات  كتابة طلبات املســـ
ــعيد الوطين  ـــ ــتخدامها على الصـــ ـــ ــر اســـ ــع يف نشــــــ ــتخدام األداة املذكورة والتوســــــ املركزية على اســــــ

  واإلقليمي والدويل. 
ــــــات املواضـــــــــيعية اليت    -2 ن ُيدرج مؤمتر األطراف يف املناقشـــ وأوصـــــــــى الفريق العامل 

  سيجريها الفريق العامل يف اجتماعاته املقبلة مسائَل منها ما يلي: 
ت القائمة يف جمال نقل  االعتبار   (أ)    ــعو ــات اجليِّدة والصـ ات العملية واملمارسـ

  اإلجراءات اجلنائية، بصفته شكًال منفصًال من أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛ 
ت يف ميدان التعاون    (ب)    ــعو ــل به من صــــــ تبادل األدلة اإللكرتونية وما يتصــــــ

ــألة اســــــــتخدام العمالت االفرتاضــــــــية يف   الدويل، مبا يشــــــــمل كيفية التعاون فيما يتعلق مبســــــ
ت؛    األنشطة اإلجرامية، وعند االقتضاء، املسائل املتعلقة بفك شفرة البيا

ت والتحقيقــات واملالحقــات   (ج)   ــأن التحر ـــــــ ـــ ــاعــدة القــانونيــة بشـــ تبــادل املســـــــــــــ
تفاقية اجلرمية املنظمة واليت جيوز جلرائم املشـمولة  ا إلقاء   واإلجراءات القضـائية املتعلقة  بشـأ

ــؤوليـة على شــــــــــــــخص اعتبـاري (الفقرة   من   10الرتبـاط مع املـادة    18من املـادة    2املســــــــــــ



ــطلعــت بــه الــدول األطراف يف اتفــاقيــة األمم  ــــــ ـــ االتفــاقيــة)، على أن يؤخــذ يف االعتبــار مــا اضـــ
  من أعمال يف هذا الشأن؛ )6(املتحدة ملكافحة الفساد

ــمولـة التعـاون الـدويل يف اإلجراءات املـد  (د)   ــــــ ـــ جلرائم املشـــ نيـة واإلداريـة املتعلقـة 
التفاقية، مبا يف ذلك ألغراض اسـتبانة وجتميد ومصـادرة املوجودات املتأتية من تلك اجلرائم، 

ــــطة التعاون الدويل يف املســــــــــائل اجلنائية، على أن ت ـــ وضــــــــــع وتفاعل تلك اإلجراءات مع أنشـــ
ــا مؤمتر الــدول األط يف راف يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة  االعتبــار األعمــال اليت قــام 

  الفساد يف هذا الشأن.
ن يواصـــل مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة    -3 وأوصـــى الفريق العامل أيضـــاً 

  من االتفاقية يف جداول أعمال اجتماعاته املقبلة.  14و 13إدراج مسألة تنفيذ املادتني  
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