
    9/3القرار 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  لتعاون الدويل تنفيذ األحكام املتعلقة     

    املنظَّمة عرب الوطنية اجلرمية 
  إنَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،  
ــيـاق العـام التفـاقيـة األمم   أنَّ   يالحظ إذ     رزة يف الســــــــــــ التعـاون الـدويل حيظى مبكـانـة 

ــائل )1(،املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ــلة به يشـــــ   وأنَّ تناول املســـ ل جزءاً كِّ املتصـــ
ملخدِّرات واجلرمية ملسـاعدة  من  ياأسـاسـ  العمل الذي يضـطلع به مكتب األمم املتحدة املعين 

ا تنفيذاً فعَّاالً    )2(،الدول األعضاء على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
ــــــــريوإذ     ـــ ــرين األول/أكتوبر    19خ  املؤرَّ   ،2/2ره إىل مقرَّ   يشـــ ، واملعنون 2005تشــــــــــــ

لتعــاون الــدويل من اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة  "تنفيــذ األحكــام املتعلقــة 
ــوية لكي  ـــــئ، يف دورته الثالثة، فريقاً عامًال مفتوح العضــــــ عرب الوطنية"، الذي قرر فيه أن ينشـــ

ــائل العملي ــيعية حول املسـ ــات مواضـ ــاعدة القانونية يعقد مناقشـ رمني واملسـ ــليم ا ة املتعلقة بتسـ
  املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة،

ــرين األول/أكتوبر   18خ  املؤرَّ  ،3/2ره مقرَّ   جمـدَّدا  دوإذ يؤكِّـ    ، واملعنون 2006تشــــــــــــ
الوطنية"، "تنفيذ أحكام التعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

ــر   بتا من عناصــــــ ـــــرا  لتعاون الدويل عنصـــ ـــــوية املعين  الذي جعل الفريق العامل املفتوح العضـــ
  مؤمتر األطراف،

ــري    ـــــ ــرين األول/أكتوبر    ١٧خ  ، املؤرَّ ٢/ ٤ره  إىل مقرَّ   وإذ يشـــ ،  ٨/ ٥ ، وقراره ٢٠٠٨تشــــــــ
ــــــــرين األول/أكتوبر    ٢٢  خ املؤرَّ  ـــ لتعـاون الـدويل  ، املعنونني "تنفيـذ األحكـام املتعلقـة  ٢٠١٠تشـــ
تشـــرين    ١٩  ؤرَّخ ، امل ١/ ٦املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"، وقراره  اتفاقية األمم   من 

ال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ، واملعنون "ضـــــــــمان التنفيذ الفعَّ ٢٠١٢األول/أكتوبر  
ا"، وقراره  ــــــرين األول/أكتوبر    ١٠خ  ، املؤرَّ ٤/ ٧املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة  تشـــ

لتعـاون اـلدويل من اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة   واملعنون "تنفـيذ ، ٢٠١٤ األحكـام املتعلقـة 
  الوطنية"، اجلرمية املنظمة عرب

، واملعنون ٢٠16تشـــرين األول/أكتوبر   21خ  املؤرَّ   ،٨/١إىل قراره   وإذ يشـــري أيضـــاً   
لتعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية من أجل التصـــدِّي "تعزيز فعالية الســـلطات املركز  ية املعنية 

ها لبعضــها    فيه الدوَل األطرافَ  للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية"، الذي حثَّ  على أن يقدِّم بعضــُ
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ـــــجَّع ــاعدة وفقاً ألحكام االتفاقية وقوانينها الوطنية، وشـــ على أن   هااآلخر أكرب قدر من املســــــ
لى أوســع نطاق ممكن، مبا يتماشــى مع أطرها القانونية الوطنية، كأســاس  تســتخدم االتفاقية ع

  للتعاون الدويل،
ا الفريق العاملألعمال اليت  بوإذ يرّحِ    لتعاون الدويل، يضطلع    املعين 
لتعـــاون الــدويل يف يُقرُّ   -١   ــيـــات اليت اعتمـــدهــا الفريق العـــامــل املعين  التوصــــــــــــ

ـــــــرين األول/أكتوبر   13إىل    9املعقود من  ،اجتماعه الثامن ـــ ، واملدرجة يف املرفق 2017تشـــ
  ؛ذا القراراألول 

لتعاون الدويل يف   أيضــــاً  يُقرُّ  -٢  التوصــــيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين 
ر/مايو    ٣١إىل    ٢٨املعقود من  ،اجتماعه التاســـــــــع ذا ، واملدرجة يف املرفق الثاين ٢٠١٨أ

  ؛القرار
لتعـاون اـلدويل يف    كـذـلك   يُقرُّ   - 3   التوصــــــــــــــيات اليت اعتمـدهـا الفريق العـامـل املعين 

ـــرين األول/   16اشــــــر، املعقود يف  اجتماعه الع  ذا  ٢٠١٨كتوبر  أ تشـــ ، واملدرجة يف املرفق الثالث 
  القرار. 

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

    2017تشرين األول/أكتوبر   13إىل   9املعقود من  ،الثامن
الثــــامن     لتعــــاون الــــدويل، يف اجتمــــاعــــه  العــــامــــل املعين  الفريق  ــد  من املعقود  اعتمــ

ــرين األول/أكتوبر    ١٣ إىل  ٩ ــر لفريق اخلرباء    ٢٠١٧تشــــــــــــ لتزامن مع االجتمــــاع العــــاشــــــــــــ
ملساعدة التقنية،   التوصيات التالية لكي يقرها املؤمتر: )3(احلكوميني العامل املعين 

ــجَّع اـلدول األطراف يف اتفـاقـية األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة    (أ)   تشــــــــــــ
على اســــتخدام االتفاقية، حســــب االقتضــــاء وعند االنطباق، أســــاســــاً قانونيا   )14(الوطنية  عرب

ــمولـة  ــــــــوص اجلرائم املشــــــــــــ ـــ التفـاقيـة والربوتوكوالت لنقـل اإلجراءات اجلنـائيـة فيمـا بينهـا خبصـــ
ا ووفقاً للمقتضيات املنصوص عليها يف املادة    من االتفاقية؛ ٢١امللحقة 

تشـــجَّع الدول األطراف على أن تنظر، عند التحضـــري لتقدمي طلبات رمسية   (ب) 
ــــاعدة، يف إجراء مشـــــــاورات قبل إعداد طلبات التعاون الدويل وأثناء إعدادها من أجل  للمســـ

اجات املطلوبة وتقييم مدى مالءمة تلك الطلبات واســـــتكشـــــاف ســـــبل التعامل حتديد االحتي
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ــافيـة وازدواج العمـل،  ـــــــ ـــ مع اجلوانـب العمليـة هلـذا التعـاون، وذلـك بغيـة جتنـب التكـاليف اإلضـــ
ــوص عليهـا يف  وخبـاصـــــــــــــــة يف جمـال نقـل اإلجراءات اجلنـائيـة، مبـا يف ذلـك يف احلـاالت املنصــــــــــــ

  ركة أفرقة حتقيق مشرتكة؛التشريعات الوطنية واليت تشمل مشا
ــرورة تقـدمي طلبـات    (ج)  ينبغي للـدول األطراف أن تنظر، عنـد تقييم مـدى ضــــــــــــ

ــــائية اجلنائية، وكيفية إقامة العدل  ـــ نقل اإلجراءات اجلنائية، يف األســــــــــس القائمة للوالية القضـــ
)، والتكاليف  ــــــحا على النحو األمثل، ومصـــــــــاحل وحقوق األشـــــــــخاص املعنيني (اجلناة والضـــ

لسيادة الوطنية وغري ذلك من املسائل؛امل   تكبدة، واملسائل املتعلقة 
من االتفـاقيـة وإبرام معـاهـدات   ٢١جيوز للـدول األطراف، عنـد تنفيـذ املـادة    (د) 

اتفاقات ثنائية بشـأن نقل اإلجراءات اجلنائية، أن تنظر يف االسـتفادة الكاملة من املعاهدة   أو
عتبارها أداة إرشادية؛ النموذجية بشأن نقل اإلجراءات يف   املسائل اجلنائية 

ينبغي للدول األطراف أن تســتفيد من شــبكات التعاون القضــائي اإلقليمية   )(ه 
  القائمة يف تيسري املناقشات يف حاالت تنازع الوالية القضائية اجلنائية وأساليب معاجلتها؛

ــــــاعــد املؤمتر يف جتميع املواد واملع  (و)  لومــات الواردة من ينبغي لألمــانــة أن تســــــــــ
ــمل  ــات يف جمال نقل اإلجراءات اجلنائية، مبا يشــــــــ ــأن أفضــــــــــل املمارســــــــ ــ ـــ الدول األطراف بشـــ

  االعتبارات العملية يف هذا الشأن؛
ـــــاركة النشــــــــطة   (ز)  ينبغي للدول األطراف أن تواصــــــــل العمل على تيســــــــري املشـــ

ا املركزية وأجهزة إنفاذ القانون يف اجتماعات املؤمتر وأفرقت ـــــــلة، لســـــــــــــلطا ـــ ه العاملة ذات الصـــ
لتعاون الدويل؛   وخباصة اجتماعات الفريق العامل املعين 

ينبغي لألمانة أن تواصــــــل الســــــعي، يف إطار واليتها، إىل تنظيم اجتماعات    (ح) 
لتزامن مع فرقة من أل ةعملي  اتذات توجه اخلرباء على هامش اجتماعات الفريق العامل أو 

ـــلة دعم تبادل اخلربات  انعقاد اجتماعات اهليئات احلك ومية الدولية ذات الصــــــلة ابتغاء مواصـــ
ــــــني يف جمال التعاون الدويل، وذلك رهناً بتوفر املوارد الالزمة وابتغاء  العملية فيما بني املمارســــــ

  أفضل وجه؛ االستفادة من تلك املوارد على
ــــــــائي   املؤمتر يودُّ  لعلَّ   (ط)  ـــــراكات مع شـــــــــــبكات التعاون القضـــ النظر يف بناء شــــــ

عقد اجتماعات منتظمة يف   بوســـائل منهااإلقليمية القائمة لتعزيز آليات التنســـيق فيما بينها،  
لتزامن مع انعقاد اجتماعات اهليئات احلكومية الدولية ذات   فيينا، وذلك رهناً بتوافر املوارد و

  الصلة؛
النظر يف أن يطلب إىل األمانة، رهناً بتوافر املوارد، مواصــــــلة  املؤمتر يودُّ  لعلَّ   (ي) 

ت القطاع  نشـــــــطة لتدريب موظفي أجهزة العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون وكيا االضـــــــطالع 



ــاص ( دمياخلـ ــِّ ــة    مقـ ــايل مجع األدلـ ــدين الوطين واإلقليمي، يف جمـ ــعيـ ــ ــات)، على الصــــــــــ ــدمـ اخلـ
  أن تلك األدلة، يف إطار االتفاقية؛اإللكرتونية وتبادهلا والتعاون الدويل بش

النظر يف دعوة األمانة إىل مســاعدته ومســاعدة فريقه العامل  املؤمتر يودُّ  لعلَّ   (ك) 
جراء دراسة شاملة ملشكلة  لتعاون الدويل على متابعة التواصل مع فريق اخلرباء املعين  املعين 

  اجلرمية السيربانية، يف إطار والية كل منهما، وإبقاء مكتيب الفريقني على علم بذلك؛
الالزمـــة ملنع   القــــانونيــــة  نظر يف اختـــاذ التــــدابريينبغي للــــدول األطراف أن ت  (ل) 

ــــــــفَّرة يف غســـــــــــل األموال، مبا يف ذلك يف الدول اليت ال حتظر تلك  ـــــتخدام العمالت املشـــ ـــ اســـ
المتثال ملقتضيات مكافحة   لعمالت املشفَّرة  لزام الشركات اليت تتعامل  العمالت، وذلك 

ـــــل األموال، مثـل ــــيـات املتعلقـة بتوخي احلر   غســــــــــ ــــ ـــ ئن، املقتضـــ ص الواجـب يف التعـامـل مع الز
وحتديد مصــــــدر حركة العائدات اإلجرامية ومقصــــــدها والغرض من نقلها، والتصــــــدي لتمويل 

  اإلرهاب؛
ا حبيث حتدِّد بوضـــــــــــوح   (م)  ــريعا ـــ ـــ ُتدعى الدول األطراف اليت مل تُعدِّل بَعُد تشـــ

اخلاصــة، إىل أن تنظر  قواعد مقبولية األدلة يف احملاكم ومقتضــيات اســتخدام أســاليب التحّرِي 
ـــيات وتطبيقهـا يف احلـاالت املتعلقـة   ــــــ ـــ يف القيـام بـذـلك، من أجـل مراعـاة تلـك القواعـد واملقتضـــ
ــائية أجنبية، وأن تُنقِّح، عند االقتضـــــــاء،   ت قضـــــ ل عليها يف وال ألدلة اإللكرتونية املتحصـــــــَّ

ــــاعدة القانونية من أجل مواءمتها مع طلب ـــ ا اخلاصــــــــــة بتبادل املســـ ات احلصــــــــــول على إجراءا
  األدلة اإللكرتونية وأساليب التعامل مع تلك األدلة؛

ُتدعى الدول األطراف إىل بناء أو تعزيز شــــــــــــبكات فعَّالة لتبادل املعلومات    (ن)  
  بغرض احلصول على األدلة اإللكرتونية.

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

ر/مايو  31إىل  28التاسع، املعقود من       2018أ
الـــــدويل  اعتمـــــد   لتعـــــاون  العـــــامـــــل املعين  ــع املعقود   ،الفريق  التـــــاســــــــــــ اجتمـــــاعـــــه  يف 

ر/مـــــايو    ٣١  إىل  ٢٨ من لفريق اخلرباء    ٢٠١٨أ ــر  لتزامن مع االجتمـــــاع احلـــــادي عشــــــــــــ
ملساعدة التقنية،   لتوصيات التالية:ا )4(احلكوميني العامل املعين 

ينبغي للــدول األطراف يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة    (أ) 
ـــــة لديها  )14(الوطنية  عرب أن تنظر يف تزويد األمانة مبعلومات عن املتطلبات اإلجرائية املفروضـــ
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ــليم  ــأن الطلبات اليت تردها لتســـــ ــ رمني بشـــ ــاعدة القانونية، وذلك لكيا ــ تتمكن    وتبادل املســـ
حتها، حبســب االقتضــاء و  األمانة من من أجل توفري نشــر تلك املعلومات أو توســيع نطاق إ

  ؛يف هذا الشأن من املساعدة التقنيةاملطلوبة  االحتياجات 
ــــياق ممارســـــــ   (ب)  رمنيتعلقة بملاا  اينبغي للدول األطراف، يف ســـ أن  ،تســـــــليم ا

من االتفــاقيــة، اليت تنظم إبرام   16من املــادة    (ب)  ٥الفقرة    ألحكــامتويل االعتبــار الواجــب  
رمني، وينبغي أن تنظر يف تبسـيط اشـرتاطات اإلثبات يف إجراءات   املعاهدات بشـأن تسـليم ا

  تلك املادة؛ من ٨التسليم وفقاً للفقرة 
دة ت   (ج)    ــــجَّع اـلدول األطراف على النظر يف ز ــــلوب ُتشــــــــــ ـــــــ واتر اســــــــــــــتخـدام أســـ

ــليم وإجراءات   نتظام يف خمتلف مراحل إجراءات التســــــ املشــــــــاورات غري الرمسية أو اســــــــتخدامه 
، وذلــك من أجــل التمكُّن من تبـــادل  ني تبـــادل املســــــــــــــــاعــدة القـــانونيـــة وإجراءات نقـــل احملكوم 

ــــــــري اختاذ القرارات يف تـلك اإلجراءات، مبـ  ـــ ا يف ذلك، املعلومات عن املتطلـبات الـقانونـية أو تيســـ
ــاء، قـبل رفض تـلك الطلـبات وبعـده. وميكن أن تشــــــــــــــمـل هـذه اجلهود خطوات  ــــــ ـــ وعـند االقتضـــ

ــــليم   ْطالع ال  لطلبات. وفيما يتعلق بتســــــ ــــل  ـــ البلدان الطالبة على املشــــــــــاكل احملتملة فيما يتصـــ
رمني، ميكن هلذه اجلهود أن  ــــــاً إبالغ الدول الطالبة حبجج الدفاع اليت حيتمل    ا ـــ ــــــمل أيضـــ ـــ تشـــ

ر  ـــــًة لتقـدمي املزيـد من املعلومـات أو األدلـة اإلثبـاتيـة لـدعم طلـب  إ ـا، ومنح تلـك الـدول فرصــــــــــ
لقرارات التســـــــــليم. كما ينبغي للدولة متلقية الطلب إبالغ الدولة الطالبة يف الوقت املناســـــــــب  

ـــــائية املعاكســــــــة  ـــــاء، من توفري املعلومات الالزمة  القضـــ لكي تتمكن الدول الطالبة، عند االقتضـــ
  يف اإلطار الزمين املناسب؛ ظلم  ت لل 

ــجَّع الــدول األطراف على    (د)  دةُتشــــــــــــ  التوعيــةبتلبيــة احلــاجــة إىل  االهتمــام    ز
عتبارها أســـــاســـــاً قانونيا للتعاون الدويلوائد فب تعزيز فعالية تنفيذ  و  االتفاقية وقيمتها املضـــــافة 

  أحكامها ذات الصلة من خالل التدريب وبناء القدرات؛
ـــــــال طلبات التعاون   )(ه   دة الرتويج إلرســــــ ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف ز

الدويل مباشــــرة إىل الســــلطات املركزية بغية تبســــيط مســــار التعاون الدويل يف املســــائل اجلنائية 
  منها؛ 18من املادة  13وتسريعه، مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، ووفقاً للفقرة 

األطراف على اســــــتخدام املوارد على أفضــــــل حنو ممكن من ُتشــــــجَّع الدول   (و)  
ــــلطات املختصـــــــة يف معاجلة   دة كفاءة وفعالية الســـــــلطات املركزية و/أو غريها من الســـ أجل ز
ــع  طلبـات التعـاون اـلدويل. ولعـلَّ اـلدول األطراف تودُّ، عنـد قيـامهـا ـبذلـك، أن تنظر يف وضــــــــــــ

ا املركزية من  أجل رصـد وحتسـني إدارة أعباء العمل املتزايدة  نظم إلدارة القضـا داخل سـلطا
ـــاعدة التقنية لأن تنظر يف طلب أو   ،النامجة عن الطلبات ـــ ــع وتطوير النظم من هذا  املســـ ــــ وضـــ

  ؛القبيل



األمم ُتشـــــجَّع الدول وســـــائر مقدِّمي املســـــاعدة التقنية، مبا يف ذلك مكتب    (ز) 
الراميـــة إىل تعزيز توفري التـــدريـــب  ملخـــدِّرات واجلرميـــة، على إدمـــاج التـــدااملتحـــدة املعين  بري 

ــلطات  ــاعدة القانونية، والســـــ ــلطات املركزية املســـــــؤولة عن تبادل املســـــ ــاعدة التقنية للســـــ واملســـــ
رمني املختصة املسؤولة عن تسليم      من أجل مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية؛ا

ــاركة اخلرباء ا   (ح)    ـــــجَّع الدول األطراف على تيســــــــري مشــــــ لوطنيني يف جمال  ُتشـــ
ــاركة نشـــيطة يف  رمني مشـ ــليم ا ــاعدة القانونية املتبادلة وتسـ ــبة مثل املسـ الفريق  احملافل املناسـ

لتعاون الدويل، ومن مث تيســـــــــــري الت  ت،  عريف العامل املعين  ــــــــات اجليدة والتحد ملمارســـ
ــيط وت  قيمة  عظيم ت تنفيذ االتفاقية و حول  احلوار املباشــــر بني االختصــــاصــــيني املمارســــني  نشــ

ت.    تلك املنتد
  

    املرفق الثالث    
لتعاون الدويل يف اجتماعه     التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعين 

    2018شرين األول/أكتوبر  ت 16يف العاشر، املعقود 
لتعاون الدويل يف اجتماعه العاشــــر، املعقود يف     تشــــرين   16اعتمد الفريق العامل املعين 

  ، التوصيات التالية لكي يقرَّها املؤمتر: 2018أكتوبر  األول/ 
ــجَّع اـلدول األطراف يف اتفـاقـية األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة    (أ)  ُتشــــــــــــ

على أن تواصــل بذل اجلهود الرامية إىل تعجيل إجراءات التســليم وتبســيط ما   )14(عرب الوطنية
ا من متطلبات إثباتية وفقا للفقر  من االتفاقية؛ وأن تشـــــرع، بوجه   ١٦من املادة   ٨ة  يتصـــــل 

عام وعند االقتضــــاء، يف مراجعات داخلية الســــتكشــــاف اإلصــــالحات املمكن إدخاهلا على 
نظم التســـليم لديها من أجل تبســـيط إجراءات التســـليم يف احلاالت اليت يوافق فيها الشـــخص 

ـــعي إىل تقليل احتماالت التأخري يف عملية   املطلوب على تســـــــــليمه إىل الدولة الطالبة؛ والســــــ
  ؛إىل أدىن حد التسليم

ا يف جمال التســــــليم على أســــــس من ُتشــــــجَّع الدول على أن   (ب)  ترســــــي عالقا
، بوســائل منها  حتقيقا هلذا الغرض  االتصــال والتنســيقســبل وأن تســعى إىل تعزيز املتبادلة الثقة 

حل إجراءات التســليم، وال ســيما اإلكثار من إجراء مشــاورات رمسية وغري رمسية يف خمتلف مرا
  فيما يتعلق بتبادل املعلومات عن املتطلبات القانونية وهوية الشخص املطلوب؛

ُتشــجَّع الدول على أن تنظر يف وضــع آليات تنســيق مشــرتكة بني الوكاالت   (ج) 
، ذهاسبل ووسائل تسريع تنفيو ملناقشة اجلوانب العملية املتعلقة بتنفيذ طلبات التسليم املتلقاة  

  ؛إذا مل تكن لديها آليات من هذا القبيل



ــجَّع الدول على  (د)  ا املركزية، مباتوثيق  ُتشــــــ ــلطا ــمل  التعاون فيما بني ســــــ ـــ يشـــ
  االتصاالت املنتظمة فيما بينها؛قنوات بط الشبكي و ارت من خالل الوتوطيده التسليم،  قضا

ـــــل جهودها الرامية إىل    (ه)   ـــــري املشـــــــــــاركة  ينبغي للدول األطراف أن تواصــــــ ـــ تيســـ
ــيما  ــلة، وال ســـــــــ ا املركزية يف اجتماعات املؤمتر وأفرقته العاملة ذات الصـــــــــ ــلطا ــطة لســـــــــ ـــ النشــــــ

لتعاون الدويل؛   اجتماعات الفريق العامل املعين 
ــتفيد من التبادل املنتظم للمعلومات    (و)  ــاء، أن تســـــ ينبغي للدول، عند االقتضـــــ

ت يف إجراءات التسـليم فيما الفضـلى واملمارسـات   املتعلقة بتقدمي وإنفاذ التأكيدات والضـما
ـــــــــائل منها تبادل ـــــــــخص املطلوب تســــــــــــليمه يف الدولة الطالبة، وذلك بوســـ  خيص معاملة الشـــ

  يف جمال حقوق اإلنسان يف احلاالت املماثلة؛ ذات الصلةالقضائية   االجتهادات

  إذا كان من احملتمل أن يرفض طلب التســـــــليم، ُتشـــــــجَّع الدول، يف ظروف  (ز)  
ــليم الشــــخص املطلوب  معيَّنة،  جيل تســ ــانية هلذا   على النظر يف خيار  مىت توفرت دواع إنســ

  ؛ التأجيل عند البت يف الطلب 

إجراء حبوث ينبغي لألمانة أن تشـرع، رهنا بتوفر موارد من خارج امليزانية، يف    (ح)  
يف  تســـتعرض بوجه عام ما ينبغي أن تراعيه الســـلطات من اعتبارات عامة  إلعداد ورقة مناقشـــة  

وفعالية    من جهة   لتوفيق بني ضــرورة احرتام ومحاية حقوق اإلنســان للشــخص املطلوب الســعي ل 
ــليم   ــ ويف التـعاـمل بكـفاءة مع الـتداـخل بني اإلجراءات املتعلقـة  من جـهة أخرى،  إجراءات التســــــــــ

ــــــــليم من جهـة أخرى لالجئني واللجوء من جهـة وإجراء  ، وكـذلـك مـا تواجهـه تلــك ات التســــــ
ت يف هذا الشـــــأن وما اكتســـــبته من دروس مفيدة وممارســـــات فضـــــلى يف   الســـــلطات من حتد

  ؛ التعامل مع تلك املشاكل 
ع الدول األطراف على مواصــلة االســتعانة، حســب االقتضــاء وعند  ُتشــجَّ   (ط)  

التفـاقيـة كـأســـــــــــــــاس قـانوين للتعـاون الـدويل ــــــــــــائـل اجلنـائيـة، مبـا يف ذلـك  االنطبـاق،   يف املســـ
  التسليم؛ 
ملخدِّرات    (ي)   ُتشجَّع الدول األطراف على أن تزود مكتب األمم املتحدة املعين 

واجلرـمية مبعلومـات حمـدـثة عن أطرهـا القـانونـية واحلـاالت الفعلـية اليت اســــــــــــــتـخدـمت فيـها االتـفاقـية  
دف  ـــــاس قانوين للتعاون الدويل، وذلك  توســــــــيع نطاق املعلومات املتاحة حالياً يف بوابة كأســـ

جلرمية، و  عداد  ، رهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية،  القيام املوارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة 
خالصــــة للقضــــا تتضــــمن املعارف املرتاكمة بشــــأن هذه املســــألة، وتكون قابلة للتحديث على 

  حنو منتظم. 
 


