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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل
  التقنية املعين باملساعدة   

  الدورة السابعة
 ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ٣٠- ٢٨ فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  إنشاء برامج لبناء قدرات أعضاء النيابة العامة
  واجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون،

         نسيق بني األجهزةألغراض منها تعزيز التعاون والت
   إنشاء برامج لبناء قدرات أعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي    

      وأجهزة إنفاذ القانون
     ورقة مناقشة من األمانة    

     مةمقدِّ  -أوالً  
، يف  املنظمة عرب الوطنيـة    األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية    مؤمتر األطراف يف اتفاقية   طلب    -١

 ضمان التنفيذ الفعَّال التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب                " املعنون ٦/١قراره  
، إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  "الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا

أن يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل دعــم واســتكمال ، ضــمن مجلــة أمــور، )املكتــب(
واإلقليمية واملواضيعية، تبعـاً الحتياجـات الـدول األعـضاء وأولوياهتـا             الوطنيةالربامج واألنشطة   
  .اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف جمال مكافحة

───────────────── 
   CTOC/COP/WG.2/2013/1.  
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التعاون على مكافحة اجلرمية املنظمـة      على   من اتفاقية اجلرمية املنظمة،      ٢٧ املادة   وحتثُّ  -٢
  واخلـربات عاون الـدويل وتبـادل املعلومـات   التعلى فوائد د كما أهنا تؤكِّيف جمال إنفاذ القانون،   

 . الدول األعضاءفيما بني

وتدرس هذه الورقـة بعـضاً مـن القـضايا والتحـديات املتعلقـة بالتعـاون بـني الوكـاالت                     -٣
والتعاون اإلقليمي واألقـاليمي علـى مكافحـة اجلرميـة املنظمـة مـن منظـور اخلـربة الـيت اكتـسبها                       

 للمــساعدة التقنيــة وبــرامج مواضــيعية، وكــذلك بــرامج  املكتــب يف معــرض تنفيــذ عــّدة بــرامج 
ــل   ــة، مث ــاب       عاملي ــل اإلره ــة ومتوي ــدات اجلرمي ــوال وعائ ــسل األم ــاملي ملكافحــة غ ــامج الع  الربن

  .عاملي بشأن األسلحة الناريةالربنامج وال
    

      للمناقشةمسائل  -ثانياً  
عــاون بــني الوكــاالت  التحــديات الــيت تعتــرض التلعــلّ الفريــق العامــل يــوّد أن ينظــر يف  -٤

والتعاون األقاليمي بني أجهزة اجلمارك وإنفاذ القانون ووحدات االستخبارات املاليـة وأعـضاء             
 ا والتحقيــق فيهــأنــشطة اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــةمنــع النيابــة العامــة املنوطــة هبــم مــسؤولية 

أن ينظــر يف وعلــى وجــه اخلــصوص، لعــلَّ الفريــق العامــل يــوّد   . مــن يــضطلعون هبــا وحماكمــة 
  :هملداوالت املسائل التالية كأساس

 بـني  علـى مـستوى العمليـات   كيف ُيسهِم القصور العام يف فهم أمهيـة روابـط التعـاون          •
 قطاعات سيادة القانون يف الفشل يف مواجهة التحديات اليت تثريها اجلرمية املنظمة؟

التـصدي  ) ات أخـرى  األمم املتحدة أو منظم    وأالدول  (كيف ُيمكن للمجتمع الدويل       •
على حنو أفضل ألوجه القصور اليت تعتري التصدي لتحديات اجلرمية املنظمـة املتزايـدة            

 على املستويات الوطنية؟

ــتقين  أن ُتعــاجلكيــف ُيمكــن    • ــارَ ا يف مــشاريع التعــاون ال س علــى أعلــى  ملقاومــة الــيت متُ
ــشراكا    ــة والـ ــات القائمـ ــدارس املمارسـ ــانون لتـ ــاذ القـ ــزة إنفـ ــستويات أجهـ ت بـــني مـ

 الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظمة؟وتدابري التصدي الوكاالت 

ما الذي ميكن عمله للتقليل إىل أدىن حد من صراع الوكاالت على السلطة وتنافـسها                 •
 على املوارد احلكومية؟

ما هو نوع التدابري أو املبادرات اليت أثبتت جناحاً، أو اليت ُيمكـن أن تثبـت جناحـاً، يف                     •
 الثقة بني الوكاالت الوطنية أو بني وكاالت البلدان املختلفة؟بناء 
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هل توجد حاجـة إىل مبـادئ توجيهيـة عمليـة لـدعم تبـادل املعلومـات بـني الوكـاالت                       •
 اليت توجه خماطر مشتركة من ِقبل اجلرمية املنظمة؟

 اخلطـوط   الـيت توجـد يف    كيف ميكن للدول حتسني الروابط بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون                •
ألمامية وأجهزة النيابة العامة من أجل التصدي جلوانب القصور يف مجع األدلـة بـشأن          ا

 التحقيقات املعقدة املتعلقة باجلرمية املنظمة؟ 

هـي   ما هي التحديات الـيت تواجـه الـدول يف اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة ومـا                 •
  استخدامها بفعالية؟املساعدة القانونية والتقنية اليت ُيمكن للمكتب أن يقدمها لدعم

ما الـذي ُيمكـن للمكتـب أن يفعلـه أكثـر مـن ذلـك لتيـسري جعـل الـسلطات املركزيـة                          •
 وأجهزة النيابة العامة مستدامة مالياً وسياسياً؟

كيــف ُيمكــن للمكتــب أن يقــّوي علــى حنــو أفــضل براجمــه للمــساعدة التقنيــة املقدمــة     •
تلفـة مـن اجلرميـة    ليت تتصدى ألشـكال خم ألجهزة النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون ا   

  املنظمة؟
    

    التعاون بني الوكاالت  -ثالثاً  
 تصّدي احلكومات على حنو شـامل وفّعـال       التعاون بني الوكاالت هو حجر الزاوية يف          -٥

وتستثمر احلكومات الكـثري يف وضـع التـشريعات الـسليمة ويف بنـاء القـدرات                . للجرمية املنظمة 
والتقنية هلياكلها املعنية بسيادة القانون مـن أجـل إنفـاذ تـشريعاهتا، ولكنـها يف       التشغيلية واملهنية   

كثري من احلـاالت تفـشل يف ضـمان أن النـواتج الـيت تـستهدف خـري اجملتمـع ُتقـدَّم علـى النحـو               
وتكون النتيجة يف كـثري مـن األحيـان ازدواج جهـود الوكـاالت والتنـاحر فيمـا                . املنسَّق املتوقَّع 
و جيعل للتنافس على السلطة وموارد احلكومة الـسبق علـى خدمـة اجملتمـع وُيفتِّـت               بينها على حن  

ــصدي  ــدابري الت ــة       ت ــني اجلهــات الفاعل ــصال ب ــل االت ــها ويعرق ــدها فّعاليت ــة ويفق ــة املنظم  للجرمي
  .الرئيسية يف سلسلة سيادة القانون

، حــاالت وقــد صــادف املكتــب بانتظــام، يف معــرض تنفيــذه لرباجمــه للمــساعدة التقنيــة   -٦
وقـد متثَّـل عنـصر      . تنطوي على إمكانية زيادة التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية          

مهّم من برامج املكتب املعنية بالتـصدي للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف قيامـه بـدور الوسـيط                      
ــن ــه الــذي يتمتــع مبــا يكفــي مــن املعرفــة واخلــربة جلمــع أصــحاب املــصلحة الرئيــ      ال سيني معــاً زي

ومساعدهتم على تركيز التشريعات املتاحة واملوارد املهنيـة والتـشغيلية لتحقيـق نتيجـة مـشتركة                
  .اجحة يف مكافحة اجلرمية املنظمةن
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ووفّر املكتب أيضاً، يف براجمه للمساعدة التقنية، دعماً ناجحاً للجهات الفاعلـة التابعـة         -٧
. وكاالت وتشجيع الدعم التـشغيلي املنـتظم واملتبـادل        للدولة بشأن تنسيق النتائج اليت حتققها ال      

ويـشمل ذلـك، فيمـا يتعلـق بإنفـاذ القـانون، مبـادرة مكاتـب االتـصال علـى احلـدود ومـشروع             
AirCop   بعـة  وهي تتشارك كلها يف التحديات املواَجهة والنـهوج املتّ        .  وبرنامج مراقبة احلاويات

  .والنتائج الناجحة املتحققة
 حكومــة مــن أجــل مجــع ١٩ج مراقبــة احلاويــات، عمــل املكتــب مــع ففــي إطــار برنــام  -٨

جمموعـة متنّوعـة مـن وكـاالت إنفــاذ القـانون معـاً لتكـوين قــدرة تـشغيلية مـشتركة بغيـة تقويــة           
وعلـى حـسب    . ممارسات وإجراءات إدارة احلدود يف مواجهة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود            

، جيمـع الربنـامج معـاً أجهـزة اجلمـارك والـشرطة             واليات الـوزارات القائمـة وجمـاالت عملياهتـا        
وأجهزة مكافحة املخدرات وحرس السواحل والبحرية وأجهـزة أخـرى يف وحـدات مـشتركة               

وتتجـسد نتيجـة ذلـك يف وجـود فريـق تـشغيلي تتـوافر لـه جمموعـة عريـضة مـن                       . ملراقبة املوانئ 
ــة واملعلومــات عــن اجملــرمني     واجتاهــات اجلرميــة التــشريعات والــصالحيات والــسجالت اإلداري

  .املنظمة حالياً واملهارات املهنية والقوى العاملة والدعم التقين
ولدى إنشاء وحدة تشغيلية متعددة الواليات، يساعد برنـامج مراقبـة احلاويـات بـادئ              -٩

ذي بدء الوكاالت املشاركة على وضع مبادئ توجيهية تشغيلية لتعـيني احلـدود واالحتياجـات       
. دة والقيود القانونيـة أو غـري ذلـك مـن العوامـل بغيـة ضـمان الوضـوح التـشغيلي           التشغيلية احملد 

ويأخذ ذلك يف العادة شكل مذكرة تفاهم ويضمن اسـتدامة وحـدة مراقبـة املينـاء املـشتركة يف         
ويتطلـب تـشكيل وكـاالت متـشاهبة،        . املستقبل بالنظر إىل تغّير املوظفني نتيجة لتناوهبم املتوقـع        

ات خمتلفــة، يف فريــق تــشغيلي متماســك عــدداً مــن اخلطــوات املهّمــة الــيت  وإن تكــن ذات واليــ
ي مـشترك ُيقـدَّم    ويبدأ بنـاء الفريـق بربنـامج تـدريب      . يتمثل أوهلا يف إجياد الثقة بني أعضاء الفريق       

جلميع أعضاء وحـدة مراقبـة املينـاء املـشتركة ويـشمل املعـارف واملهـارات واملمارسـات املهنيـة                    
ــدة، كمــا يرت  ــة إىل مــستوى مــشترك  اجلدي ــاءة والثق ــة   . قــي بالكف وجيــري تقاســم املهــام اليومي

بالتساوي بني أعضاء الفريق، كما تـوزَّع باملثـل النتـائج النامجـة عـن عمليـات حتديـد الـسمات                     
  .وتقييم البيانات بنجاح

وتتمثل عقبة شائعة أخرى يتعّين التغلب عليها يف الوصول القـانوين لـسجالت فـرادى              -١٠
وال تتطلـب   . ت أو معلوماهتا عن اجلرمية املنظمـة أو عـن األفـراد أو الكيانـات التجاريـة                الوكاال

هذه املبادرة إدخال تغيريات على القانون؛ وإمنا هـي تـدعم بـاألحرى ممثلـي فـرادى الوكـاالت                   
من أعضاء األفرقة يف الوصول إىل السجالت اخلاصة بوكاالهتم هـم وحتديـد املعلومـات، طبقـاً                 

تقديرهم، اليت ُيمكـن تبادهلـا داخـل وحـدة مراقبـة املينـاء املـشتركة أو الـيت ال ُيمكـن                    خلربهتم ول 
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وهكذا، تبين الوحدة تـدرجيياً قاعـدة بيانـات خاصـة هبـا بـشأن الـسمات املـستمدة مـن                     . تبادهلا
عمليات االعتراض الناجحة والتحقيقات املكتملة واملقابالت الشخـصية، ممـا يـؤدي إىل إنـشاء               

  . متاح لوكاالت عديدة يف جمال إنفاذ القانونمورد قيِّم 
وُيمكن للقيادة والتحكم أن يكونا جمـاالً حـساساً عنـدما تتـشارك وكـاالت قويـة معـاً                     -١١

ــايتيف ســياق  ــة حــدود     . عملي وإىل حــد مــا، تفــرض الواليــات التــشريعية املختلفــة لكــل وكال
 االعتـراض تتطلـب االنتقـال مـن         قيادهتا، خاصة وأن العمليات اليت ُيضطلع هبا يف إطار حاالت         

وسـوف يكـون لكـل وكالـة ممثَّلـة موظـف كـبري يقـود زمـالءه، وإن                   . امليناء إىل منـاطق أخـرى     
وعند نشوء مسائل تتطلب البحـث، جتـري مناقـشتها يف           . كانت املهام اليومية توزَّع بالتساوي    

ن مث حييـل اجمللـس      اجتماع منتظم جمللس مشترك بني الوكـاالت ميثِّـل الوكـاالت املـشاركة، ومـ              
  .ق وحدة مراقبة امليناء املشتركةقراراته إىل أعضاء فري

ــسخري         -١٢ ــى ت ــه عل ــات يف قدرت ــة احلاوي ــامج مراقب ــسي لنجــاح برن ــصر رئي ــل عن ــد متث وق
صالحيات تشريعية خمتلفة وبيانات مستمدة من الوكاالت واالستفادة من جمموعة واسـعة مـن              

ــتقين    ــدعم ال ــة وال ــوى العامل ــالو. الق ــع      وع ــة م ــشبكات الدولي ــوين ال ــزِّز تك ــك، يع ــى ذل ة عل
الوحدات املشتركة األخرى ملراقبة املوانئ، العاملة يف البلدان األخرى، التعاون والتنـسيق علـى              

  .مع الشركاء التجاريني الرئيسينيحنو مشابه 
تـابع   ال ربنامج العاملي ملكافحة غسل األمـوال وعائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب             ويتَّبع ال   -١٣

للمكتــب هنجــاً ثالثــي االجتاهــات يف مــساعدته للــدول األعــضاء علــى االمتثــال ملعاهــدات األمــم  
: يلـي  املتحدة وغريها من الصكوك اليت تتصدى لغـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، ويتمثـل فيمـا                 

تـوفري املـساعدة    ) ج(بنـاء القـدرات القانونيـة والتنظيميـة واملؤسـسية؛ و          ) ب(إذكاء الـوعي؛ و    )أ(
التقنية وبنـاء القـدرات املـصممني خصيـصاً للمـنظِّمني ووحـدات االسـتخبارات املاليـة وسـلطات                   
إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وكذلك للجهات الفاعلة يف القطـاع اخلـاص، بـشأن املـسائل                

ويف كـل مـن هـذه النـهوج، يؤكـد           . التشغيلية يف جمال مكافحة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب           
  .وكذلك التعاون اإلقليمي والدويلعلى ضرورة التنسيق على الصعيد الوطين، الربنامج 

ربنـــامج العـــاملي ملكافحـــة غـــسل األمـــوال وعائـــدات اجلرميـــة ومتويـــل  ومـــن خـــالل ال  -١٤
 يرمـي  ، وهـو برنـامج  أعـضاء النيابـة العامـة   ، ُيقدَّم الدعم اجلـاري إىل برنـامج توظيـف         اإلرهاب

ــة العامــ  ــينية إىل إكــساب أعــضاء النياب ــاً باملــصادرة مــن ذوي اخلــربة احملــدودة فهمــاً  املعن   عملي
فريـق قـانوين أوسـع      ل يف مكتـب     عن طريق تـوظيفهم   ملنهجيات مصادرة املوجودات وممارساهتا     
 ويعمـل الربنـامج حاليـا يف    .شهرينو تتراوح بني شهرخربة يف جمال مصادرة املوجودات لفترة       
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 جبنـوب   ة املوجـودات التابعـة هليئـة االدعـاء الوطنيـ          جنوب أفريقيا باالشتراك مع وحدة مصادرة     
صادرة املوجـودات،   مبـ  املعنـيني وباإلضافة إىل بناء قـدرات أعـضاء النيابـة العامـة اجلـدد              . أفريقيا

 مـسامهة الـدول األعـضاء يف التنميـة          ويـسلط الـضوء علـى      بني الوكاالت يعّزز الربنامج التعاون    
 .ني املاليني احملققلفائدة استهالل برنامج مماثل إىل الربنامج العاملي  ويسعى.اإلقليمية

ربنـامج العـاملي ملكافحـة      وبغية بناء قدرة الدول على مكافحـة هتريـب النقـود، وضـع ال               -١٥
وتـوفّر هـذه    .  دورة عن مكافحة ناقلي النقـود      غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب     

ــوطنيني املــض    ــدورة الدراســية فرصــة للممارســني ال ــشرطة   ال ــة احلــدود ومــوظفي ال طلعني مبراقب
الـصكوك  و ووحدات االستخبارات املالية لتنمية معـارفهم ومهـاراهتم بـشأن رصـد نقـل النقـود        

.  عــرب احلــدود، وكــذلك بــشأن اكتــشاف نــاقلي النقــود واعتراضــهم   القابلــة للتــداول حلاملــها 
ــب        ــشاء ش ــاالت يف إن ــدد الوك ــدريب املتع ــذا الت ــضافة هل ــة امل ــل القيم ــن   وتتمث ــة م ــري رمسي كة غ

 .املمارسني يف البلدان املستهدفة، مما يساعد على التغلب على احلواجز التنظيمية

وعالوة على ذلك، مـن املهـّم للـدول األعـضاء أن تركّـز علـى التعـاون علـى املـستوى                     -١٦
الوطين بني هيئات من قبيل الشرطة واجلمـارك ووحـدات االسـتخبارات املاليـة وأعـضاء النيابـة            

يـة مواصـلة تعزيـز      مة والقضاة وأي أطراف فاعلـة أخـرى معنيـة مبكافحـة اجلرميـة املنظمـة بغ                العا
  .التعاون الدويل

    
     تشبيك الشبكات-التعاون اإلقليمي على مكافحة اجلرمية املنظمة   -رابعاً  

أن تواصـــل تـــشجيع التعـــاون الـــدويل    ، ٥/٨طلـــب املـــؤمتر إىل األمانـــة، يف قـــراره      -١٧
 مكافحــة علــىتيــسري إنــشاء شــبكات إقليميــة ُتعــىن بالتعــاون   بطرائــق منــهاواإلقليمــي، وذلــك

اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية، وعند االقتضاء، تيسري التعاون فيما بني مجيع هـذه الـشبكات بغيـة                 
وعـالوة علـى    . املضي قُدماً يف استكشاف إمكانية تطلّع الدول األعضاء إىل إنشاء شبكة عاملية           

 أن يواصــل، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، ،٦/١، يف قــراره كتــبامل إىل رذلــك، طلــب املــؤمت
ــد         ــها عق ــاون الرمســي وغــري الرمســي، بوســائل من ــسري التع ــات أخــرى لتي ــشاء شــبكات وآلي إن

  .اجتماعات إقليمية وأقاليمية وتبادل التجارب بني املمارسني
    

     بني مراكز االستخبارات اجلنائيةالتشبيك  - ألف  
ارات اجلنائيـة وتنـسيق عمليـات التـصدي         شاء مراكـز إقليميـة لتبـادل االسـتخب        ساعد إن   -١٨

ــة      ــة عــرب الوطني ــة املنظم ــز مكافحــة اجلرمي ــى تعزي ــذه املراكــز   . عل ــشمل ه املركــز اإلقليمــي  وت
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مركــز املعلومــات اجلنائيــة جمللــس التعــاون لــدول    و)١(للمعلومــات والتنــسيق يف آســيا الوســطى 
 )٤(.مركـز إنفـاذ القـانون جلنـوب شـرق أوروبـا           و )٣(شتركةاملـ طيط  تخاللية  وخ )٢(اخلليج العربية 

وقد أدت أنشطة هذه املراكز إىل ضبطيات ُيعتد هبا من اهلريوين واحلشيش وأنواع أخـرى مـن                 
املخــدرات وإىل توقيــف أعــضاء نــشطني يف مجاعــات إجراميــة منظمــة، وكــذلك اكتــشاف         

 منـسقة متعـددة األطـراف، مبـا يف          وتفكيك عّدة مجاعات إجرامية منظمـة مـن خـالل عمليـات           
  .ذلك عمليات التسليم املراقب

ويعـزِّز املكتــب، يف إطـار هنجــه األقـاليمي ملكافحــة املخـدرات، االســتفادة مـن تــضافر        -١٩
أو تطـوير الـروابط     /من أجل إقامـة و    " شبكة من الشبكات  "قوى هذه املراكز عن طريق إنشاء       

وبغيـة  . د الراميـة إىل مكافحـة االجتـار غـري املـشروع           بني هذه الكيانات بغية مضاعفة أثر اجلهـو       
استكـــشاف هـــذه املـــسائل، ســـيعقد املكتـــب اجتماعـــاً مـــشتركاً بـــني الوكـــاالت قبـــل هنايـــة   

، مــن أجــل دراســة واليــات وأولويــات خمتلــف الوكــاالت واستكــشاف خيــارات  ٢٠١٣ عــام
ســوف ُيــدعى إىل و. التعــاون والــسعي إىل اســتبانه فُــرص االضــطالع بأنــشطة تــشغيلية منــسقة 

ــة        ــشرطة اجلنائي ــة لل ــهم املنظمــة الدولي ــد هبــم، من ــون ُيعت ــشاركة يف االجتمــاع شــركاء دولي امل
ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واملنظمــة العامليــة للجمــارك ومكتــب الــشرطة ) اإلنتربـول (

  .األورويب ومنظمات دولية وإقليمية معنية أخرى
    

املسؤولني عن مكافحة  العامة عضاء النيابةأوشبكات السلطات املركزية   - باء  
    اجلرمية املنظّمة

الربنــامج العــاملي لتعزيــز قــدرات الــدول األعــضاء علــى منــع ومكافحــة اجلرميــة     يقــوم   -٢٠
ــراري املــؤمتر    املنظَّمــة واخلطــرية  ــذ ق ــابع للمكتــب، كاســتراتيجية لتنفي ــشاء ٦/١ و٥/٨ الت ، بإن

ويف حــني أن هنــج الــشبكات . ضاء النيابــة العامـة شـبكات إقليميــة مــن الـسلطات املركزيــة وأعــ  
 الوطنيـة يف    النيابـة العامـة    يتمثـل أيـضا يف دعـم مكاتـب           هـدف الـشبكات   ، فـإن     النطاق إقليمي

───────────────── 
طاجيكستان وتركمانستان و أوزبكستانوأذربيجان واالحتاد الروسي  املركز تشمل الدول األعضاء يف )1(  

  .كازاخستان وقريغيزستانو
اململكة والكويت وقطر ومان ُعوالبحرين  واإلمارات العربية املتحدةتشمل الدول األعضاء يف املركز  )2(  

  .العربية السعودية
  . ومجهورية إيران اإلسالميةتان وباكستانأفغانستشمل الدول األعضاء املشتركة يف اخللية  )3(  
مجهورية  واجلبل األسود وتركيا والبوسنة واهلرسك وبلغاريا وألبانياتشمل الدول األعضاء يف املركز  )4(  

  .اليونان وهنغاريا وكرواتيا وصربيا ورومانيا ومجهورية مولدوفا ومقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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ــصدي           ــن أجــل الت ــة م ــر فّعالي ــدة وتأســيس هياكــل وختصــصات أكث ــتبانه املمارســات اجلي اس
  .عامل مع اجلرمية العابرة للحدودللتعقيدات والتنسيق الالزم للت

 يف مكافحـة  أعضاء النيابة العامـة املتخصـصني       شبكة   ٢٠١١مارس  /واسُتهلت يف آذار    -٢١
 هبـدف حتـسني التحقيـق       )٥()"REFCOرِفكو  "املعروفة بامسها اإلسباين املختصر      (اجلرمية املنظَّمة 

واملالحقــة القــضائية علــى املــستوى عــرب الــوطين فيمــا يتعلــق باجلرميــة املنظمــة مــن خــالل تعزيــز 
 العمليــايتت الوحــدات املعنيــة باجلرميــة املنظمــة والوحــدات املتخصــصة وتــدعيم التعــاون  قــدرا

ويتحقــق ذلــك علــى املــستوى اإلقليمــي مــن  . والقــضائي علــى املــستويني اإلقليمــي واألقــاليمي
يف اإلقلـيم وإتاحـة منـّصة ُيمكنـهم         أعـضاء النيابـة العامـة       خالل تعزيز االتصال وبنـاء الثقـة بـني          

  . املنظمة عرب الوطنيةاخلربات واحللول للمشاكل املشتركة لدى التحقيق يف اجلرميةفيها تبادل 
جملـس أمريكـا الوسـطى للنيابــات    وبـالنظر إىل أثـر شـبكة رِفكـو داخـل اإلقلـيم، عـدَّل          -٢٢

 لتنفيــذ املبــادرات اإلقليميــة يف اإلداري نظامــه الــداخلي وأدمــج رِفكــو باعتبارهـا اجمللــس  العامـة 
أعضاء النيابـة العامـة     رابطة  وعالوة على ذلك، أوصت اجلمعية العمومية ل      .  املنظمة جمال اجلرمية 

أعـضاء   بإقامـة شـبكة مـن        ٢٠١٢نـوفمرب   / املعقودة يف بنما يف تشرين الثاين      األمريكية-اإليبريية
ــة  ــة العام ــة اســتناداً إىل منــوذج     النياب ــة املنظمــة يف أمريكــا اجلنوبي  متخصــصة يف مكافحــة اجلرمي

أيــضاً رِفكــو باعتبارهــا املنــصة الرئيــسية  )٦(منظومــة تكامــل أمريكــا الوســطىحــددت و. رِفكــو
  .٢٠١٥-٢٠١٣لبناء القدرات للفترة لتنفيذ خطتها الرئيسية 

  )٧(:والدعائم األربع ألنشطة رِفكو هي كما يلي  -٢٣
يـضع أعـضاء النيابـة العامـة ومـسؤولو          : التحقيقات املشتركة العـابرة للحـدود       )أ(  
ملكلفـون بـالتحقيق يف القـضايا البـارزة اسـتراتيجية حتقيـق مـشتركة لتبـادل املعلومـات                   الشرطة ا 

عن التحقيقات اجلارية بغيـة تفكيـك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة وضـبط املوجـودات املتأتيـة                   
وقد أّدى دعم رِفكو إىل عمليات توقيف وضبط وأحكام باإلدانـة           . من األنشطة غري املشروعة   

  :لق باجلرمية املنظمة، حسبما يتضح من األمثلة التالية قضية تتع١٢ يف
 ٨٠ يف السلفادور، ُحكم على مّتجر باملخدرات رفيع املستوى بالسجن ملـدة            ‘١‘

ونتيجة لذلك، أجرى أعـضاء النيابـة العامـة يف نيكـاراغوا حتريـات بـشأن غـسل                . عاماً
───────────────── 

  )5( Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado . بنماوتشمل الدول األعضاء اليت شاركت يف املبادرة 
  .املكسيك ونيكاراغوا وهندوراسكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا وو

  )6( Sistema de la Integracion Centroamericana.  
  .www.refco.org.pa  يف املوقعرفكوُتتاح معلومات إضافية عن  )7(  
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ت الالزمــة وقــد دعمــت رِفكــو تبــادل املعلومــا . األمــوال مــن أجــل ضــبط موجوداتــه 
  ملصادرة ممتلكاته؛

يف بنما، تبادل أعضاء النيابة العامة املعلومات مع السلطات الكولومبية بـشأن              ‘٢‘
ــار         ــة باالجت ــضية كــبرية متعلق ــار ق ــة يف إط ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــة للم ــات خمتلف طلب

وقــد دعمــت رِفكــو تبــادل املعلومــات مــن  . باملخــدرات، وذلــك بغيــة تــسريع العمليــة
   االئتمار بواسطة الفيديو بني مراكز االتصال يف الشبكات دون تكلفة؛خالل

ــة يف نيكــاراغوا         ‘٣‘ ــة العام ــني أعــضاء النياب ــات ب ــسيق التحقيق دعمــت رِفكــو تن
  . دوالراً أمريكيا٥٤٣ً ٩٤٠وهندوراس وكوستاريكا، مما أّدى إىل ضبط 

ــة     )ب(   ــدرات اإلقليمي ــاء الق ــامج بن ــد   : برن ــدارس الت ــع م ــاون م ــال بالتع ريب يف جم
االدعاء العام، نظمت رِفكو دورات تدريبية إقليميـة مـن أجـل التـصدي للتحـديات املـشتركة،                  

ــصابات      ــزاز والع ــوال واالجتــار باملخــدرات واالبت ــل غــسل األم ــور  (”maras“)مث ــة أم ، يف مجل
وقد ثبت أن اسـتخدام االئتمـار بواسـطة الفيـديو هـو طريقـة فّعالـة إلشـراك املزيـد مـن              . أخرى

 مــن ١ ٠٠٠وحــىت اآلن، أُتــيح التــدريب ألكثــر مــن  . شاركني دون تكلفــة علــى املــشروعاملــ
   حلقة عمل إقليمية؛١٢أعضاء النيابة العامة يف 

ــة        )ج(   ــة املنظم ــيني باجلرمي ــة املعن ــة العام ــضاء النياب ــادل ألع ــامج تب ــذا  : برن ــزِّز ه يع
ملتطلبـات القانونيـة لبلـدان اإلقلـيم        الربنامج االتصاالت املباشرة اليت تبين الثقـة والفهـم للـنظم وا           

واستبانة املمارسات اجليدة اليت تساعد أعضاء النيابة العامـة علـى قهـر التحـديات الـيت تنطـوي                   
ــة  ــا املالحقـ ــشرين األول. عليهـ ــوبر /ويف تـ ــارك ٢٠١١أكتـ ــر   ١١، شـ ــاء وأكثـ ــاً لالدعـ  مكتبـ

 ١٠  مــن أعــضاء النيابــة العامــة يف هــذه املبــادرة كمرشــدين أو مــوجهني علــى مــدى١٠٠ مــن
بنمـا  وشاركت جمموعة من مثانية مـن أعـضاء النيابـة العامـة يف عمليـات تبـادل جـرت يف                     . أيام

ــا   ــة وكولومبي ــة الدومينيكي ــسلفادور واجلمهوري ــشرطة يف  . وكوســتاريكا وال وشــارك جمتمــع ال
  يف هذا التبادل؛األمريكتني أيضاً بنشاط 

تــوفّر رِفكــو الــدعم ملكاتــب االدعــاء العــام مــن أجــل تعزيــز : املــساعدة التقنيــة  )د(  
اهلياكل الوطنية وتطبيـق القـوانني اجلديـدة بفعاليـة ومـساعدهتا علـى التـصدي علـى حنـو أفـضل                      

  :ومشلت النتائج ما يلي. للجرمية املنظمة عرب الوطنية على املستوى اإلقليمي
فادور، دعمت رِفكو تنفيذ تشريع بشأن التنصت كـان قـد اعُتمـد يف              يف السل   ‘١‘

، نظمـت رِفكـو اجتماعـا       ٢٠١٣يونيـه   /ويف حزيـران  .  ولكنه مل ُيـستخدم    ٢٠١٠عام  
مــع معهــد تــدريب أعــضاء النيابــة العامــة َدَعــم خاللــه مــدعون عــامون مــن كولومبيــا    
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 ووظـائف خمتلـف     وغواتيماال وهنـدوراس واحملـامي العـام لكوسـتاريكا اسـتعراض دور           
الوحدات املتخصصة يف الـسلفادور الـيت تتـصدى للجرميـة املنظمـة مـن أجـل احلـصول              

  على هيكل أكثر فّعالية وتنسيقاً؛ 
يف هنــدوراس، جــاء إنــشاء وحــدة مكافحــة االبتــزاز نتيجــة مباشــرة للمــشورة   ‘٢‘

التحقيـق  املتلقاة من مكتب االدعاء يف السلفادور وحلقـة العمـل التابعـة لرِفكـو بـشأن                 
  يف جرائم االبتزاز؛

  .يف بنما، دعمت رِفكو تنفيذ مبدأ احملاكمة احلضورية  ‘٣‘
شبكة السلطات املركزيـة وأعـضاء النيابـة        وعقب النجاح الذي حققته رِفكو، أُنشئت         -٢٤

الربنـامج العـاملي لتعزيـز قـدرات الـدول األعـضاء علـى              يف غرب أفريقيـا وذلـك يف إطـار           العامة
 )٢٠١٤-٢٠١٠(والربنـامج اإلقليمـي لغـرب أفريقيـا          رمية املنظَّمـة واخلطـرية    منع ومكافحة اجل  

 مـن أجـل     للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    خطة العمل اإلقليمية    التابع للمكتب وتنفيذ    
التصدي لتفاقم مشكلة االجتار غري املـشروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة وتعـاطي املخـدرات                 

ــا يف ــة املطــاف خطــة العمــل    )٢٠١١-٢٠٠٨ (غــرب أفريقي ، وســوف ختلــف الــشبكة يف هناي
  .اإلقليمية هذه

ــز الوجــود نتيجــة الجتمــاع ُعقــد يف داكــار يف       -٢٥ وقــد خرجــت الــشبكة املــذكورة إىل حي
إعالن باماكو وإطارها االستراتيجي املتعلـق       من أجل استعراض تنفيذ      ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 

ويف . ٢٠١١ديـسمرب   / املعتمدين يف كـانون األول     وحقوق اإلنسان باإلفالت من العقاب والعدالة     
، أقــرت الــدول بأنــه ينبغــي اختــاذ إجــراءات حمــددة، مبــا يف ذلــك  ١إطــار اهلــدف االســتراتيجي 

الــدعوة إىل التــصديق علــى الــصكوك ومواءمتــها مــع القــوانني الوطنيــة؛ وإجــراء اســتعراض          
باملـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم املطلـوبني          للتصديقات علـى االتفاقيـات اإلقليميـة املتعلقـة          

ة يوتنفيـذها؛ وتعزيـز شــبكات املـساعدة القانونيــة املتبادلـة فيمــا بـني القــضاة؛ ووضـع اســتراتيج      
  .إقليمية لتيسري مقاضاة األشخاص املتورطني يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

يابــة العامــة املعنــيني باجلرميــة وهتــدف الــشبكة إىل دعــم الــسلطات املركزيــة وأعــضاء الن  -٢٦
وســوف تــشمل . املنظمــة مــن خــالل أنــواع األنــشطة نفــسها الــيت ُيــضطلع هبــا يف إطــار رِفكــو 

  :النتائج احملددة للشبكة ما يلي
سري طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة ودعـم           يإنشاء نقاط اتصال من أجل ت       )أ(  

  إنشاء سلطات مركزية، حيثما ال توجد؛
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يــز فهــم الــصكوك القانونيــة اإلقليميــة والدوليــة القائمــة بــشأن التعــاون         تعز  )ب(  
  القضائي يف املسائل اجلنائية؛

توفري التدريب لتحسني املهـارات مـن أجـل تقـدمي طلبـات املـساعدة القانونيـة                 )ج(  
 مبزيـد مـن     لتلـك الطلبـات   املتبادلة وتسليم املطلوبني ومصادرة العائدات اإلجرامية واالسـتجابة         

ّعالية والكفاءة، وذلـك مـن خـالل اسـتخدام دراسـات احلـاالت وتـوفري التـدريب واألدوات              الف
  لتدريب املدربني، وكذلك تبادل املمارسات اجليدة؛

تبادل املعلومات والطرائق بشأن االجتار باملخـدرات وأشـكال اجلرميـة املنظمـة               )د(  
األخـرى، حبيـث يراعـي أعـضاء        األخرى فيمـا بـني البلـدان داخـل اإلقلـيم ومـع بلـدان األقـاليم                  
  النيابة العامة الروابط العابرة للحدود والدولية ملثل هذه اجلرائم؛

ــشطة       )ه(   ــواع األن تيــسري التــدريب بــشأن املالحقــة القــضائية املتعلقــة مبختلــف أن
  اإلجرامية املنظمة وتعزيز القدرات بشأن املالحقة القضائية املتعلقة بالقضايا املعقدة؛

  االحتياجات من املساعدة التقنية؛حتديد   )و(  
  . بشأن قضايا حمددة، حسب االقتضاءالعمليايتدعم التعاون   )ز(  

    
    آليات مصادرة املوجودات  - جيم  

 الربنــامج العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب   يعمــل   -٢٧
كــشف املوجــودات غــري التــابع للمكتــب مــع الــدول األعــضاء مــن أجــل تعزيــز قــدراهتا علــى    

املشروعة ومصادرهتا، وذلك مـن خـالل وضـع تـشريعات بـشأن مـصادرة املوجـودات وزيـادة                   
ويـــدعم الربنـــامج تطـــوير وتـــشغيل آليـــتني ملـــصادرة . مهـــارات املمارســـني وإقامـــة الـــشبكات

، شـبكة اجلنـوب األفريقـي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات                ومها   -املوجودات  
الشبكة املشتركة بني الوكاالت السـترداد املوجـودات        ن موجِّه لدعم أمانة الشبكة، و     حيث ُعيِّ 

، الـيت   التابعة لفرقة العمل املعنية بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة بغـسل األمـوال يف أمريكـا اجلنوبيـة                  
ــستمر   ــا دعــم م ــدِّم هل ــستندتان إىل    . قُ ــان، امل ــان اإلقليميت ــان اآلليت ــشجِّع هات ــِدن وت  شــبكة كام

 التابعـة لليوروبـول، التـضافر وتبـادل املعلومـات      املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات     
والتعـــاون بـــني أعـــضاء النيابـــة العامـــة واحملققـــني وســـلطات إنفـــاذ القـــانون املعنـــيني مبـــصادرة  

د وَدَعم الربنامج العـاملي أيـضاً اجلهـو       . املوجودات واستردادها على املستويني الوطين واإلقليمي     
الرامية إىل استهالل شبكة إقليمية ملصادرة املوجودات من أجل أعضاء النيابـة العامـة واحملققـني                

وطُرحـت أيـضاً اقتراحـات بـشأن        . يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ، وكـذلك يف غـرب أفريقيـا             
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سـية  ي والبلـدان الناطقـة بالرو       إنشاء نظم مشاهبة للبلدان الناطقـة باإلنكليزيـة يف منطقـة الكـاريب            
  .يف آسيا الوسطى

    
    مكافحة التجارة غري املشروعة باألسلحة النارية  - دال  

 بغيـة مـساعدة الـدول األعـضاء       عـاملي بـشأن األسـلحة الناريـة       الشروع  وضع املكتب امل    -٢٨
بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية              على التصديق على    

وتقـدَّم املـساعدة التقنيـة      .  املكمِّـل التفاقيـة اجلرميـة املنظمـة        شروعة،واالجتار هبـا بـصورة غـري مـ        
إطار هـذا الربنـامج علـى سـبيل األولويـة مـن أجـل تطـوير التـشريعات وبنـاء القـدرات بغيـة                          يف

 يف جمــال نيمارســامل نيخــصائيتعزيــز املواءمــة اإلقليميــة وتعزيــز قــدرات التحقيــق واملالحقــة لأل 
  .العدالة اجلنائية

 املـساعدة القانونيـة املتخصـصة مـن أجـل      عاملي بشأن األسلحة النارية  الشروع  يوفّر امل و  -٢٩
استعراض التشريعات الوطنية وتقييمها وتطويرها أو تعديلها بغيـة ضـمان االمتثـال لربوتوكـول        

  .ستويني دون اإلقليمي واإلقليمياألسلحة النارية وتعزيز املواءمة التشريعية على امل
لالجتـار باألسـلحة   للتـصدي    العدالـة اجلنائيـة      تـدابري اعدة التقنيـة إىل تعزيـز       وهتدف املس   -٣٠

النارية، مبا يف ذلك بناء القدرات لكشف اإلجـرام املـرتبط باألسـلحة الناريـة وحـاالت االجتـار                   
غــري املــشروع هبــذه األســلحة وروابطهــا باجلرميــة املنظمــة والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا،  

سـتخدام الفّعـال آلليـات إنفـاذ القـانون الـدويل والتعـاون القـضائي وتعزيـز                  وذلك من خالل اال   
وبغيــة دعـم هــذا العمــل املتعلـق باملــساعدة القانونيــة والتقنيـة، يقــوم املكتــب    . تبـادل املعلومــات 

نمـوذجي  القـانون   حالياً بوضع سلسلة من األدوات املتخصصة بـشأن األسـلحة الناريـة، مثـل ال              
وجيـري أيـضاً وضـع مقـرر        .  املتـاح باإلنكليزيـة والفرنـسية واإلسـبانية        ةاألسـلحة الناريـ   ب اخلاص

ي شــامل عــن األســلحة الناريــة ودورات متخصــصة للمحققــني وأعــضاء النيابــة    دراســي تــدريب
العامــة وواضــعي النــصوص القانونيــة واجملتمــع املــدين والــسلطات املعنيــة مبراقبــة نقــل األســلحة    

 دورات تدريبيـة خـالل      ١٠فريقيا وأمريكـا الالتينيـة مـن        وسوف تستفيد بلدان غرب أ    . النارية
  .٢٠١٤-٢٠١٣ الفترة
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     املستقبلاستشراف  -خامساً  
    التعاون بني الوكاالت  - ألف  

 يف جمـال اإلنفـاذ      ال مـن تـدابري التـصدي      تـدبري فعّـ    برنامج مراقبة احلاويات هو      ثبت أنَّ   -٣١
 القانونيــة عــرب احلــدود التجاريــة مــن أجــل عرقلــة تــدفق املخــدرات غــري املــشروعة والــسلع غــري

ورغم فّعالية االعتراض عند احلدود، فإن تفكيك الشبكات املسؤولة عـن كـل عمليـة               . البحرية
ى أدلــة مــن واليــات قــضائية  ميثِّــل اهلــدف األهــم الــذي كــثرياً مــا يتطلــب حتقيقــه احلــصول علــ  

  .أجنبية
ــق اســ       -٣٢ ــانون عــن طري ــاذ الق ــسعى املكتــب إىل دعــم ســلطات إنف تبانه بعــض فــرص  وي

وهـو يهـدف أيـضاً إىل أن    . التحقيق اليت تسنح يف غالبية عمليـات ضـبط الـسلع غـري املـشروعة              
ــدمي         ــها، مــن خــالل تأســيس اإلجــراءات واملمارســات وتق ــسلطات كيــف ُيمكن ــّين هلــذه ال يب
التدريب املناسب وتوفري املعـدات البـسيطة، أن تـستخدم مبـادرات ناجحـة، مـن قبيـل برنـامج                     

  .ك شبكات اجلرمية املنظمةاحلاويات، كنقطة انطالق يف سبيل تفكيمراقبة 
ونادراً ما ُتكتشف الشحنات غري املشروعة، مثل املخدرات اخلاضعة للمراقبة والـسلع              -٣٣

ــاالنقراض املزيفــة و  والنفايــات الــسامة وغــري ذلــك مــن الــسلع   النباتــات واحليوانــات املهــددة ب
فكــثرياً مــا تكــون الــسلع . اويــات شــحن، يف نقطــة منــشئهااإلجراميــة البــارزة الــيت ُتنقــل يف ح

  .ساهلا إىل نقطة وصوهلا املفترضةاملهّربة قد قطعت آالف الكيلومترات من مكان إر
ويف بعض احلاالت، تقوم وحدات مراقبـة املـوانئ بـإبالغ الـضبطيات للـسلطة الوطنيـة                   -٣٤

 هذه األخـرية إلجـراء حتقيـق شـامل     املختصة، بيد أنه ال ُيعرف يف الوقت الراهن مدى استعداد      
ويف . أو مــدى قــدرهتا علــى ذلــك، كمــا أن الوضــع يتفــاوت مــن بلــد إىل بلــد يف هــذا الــصدد  

احلاالت اليت يكون فيها بلد منشأ السلع خمتلفاً عن البلد الذي ُضبِطت فيـه، فمـن غـري املـرجح               
نــه يتعــّين علــى أن مجيــع حمــاور التحقيــق املمكنــة ســوف ُتستكــشف، وذلــك علــى الــرغم مــن أ

املهرِّبني، لكي ينقلوا كميات كبرية من السلع غـري املـشروعة، أن يكونـوا علـى قـدر عـالٍ مـن                      
  .ل بصورة شبه أكيدة جرائم خطريةالتنظيم، كما أن أنشطتهم سوف تشك

ــاليب          -٣٥ ــانون وأس ــاذ الق ــاون يف جمــال إنف ــة اســتخدام التع ــة املنظم ــة اجلرمي ــزِّز اتفاقي وتع
ــدول        التحــري اخلاصــة   ــني ال ــة ب ــادل اخلــربة التحليلي ــدويل وتب ــاون ال ــد التع ــى فوائ وتؤكــد عل

الربنــامج العــاملي لتعزيــز قــدرات الــدول األعــضاء علــى منــع وبنــاء علــى ذلــك، فــإن  )٨(.األعــضاء
───────────────── 

  .٣٠ و٢٩ و٢٧ و٢٠، املواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )8(  
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 التــابع للمكتـب ُيــستخدم كوسـيلة لتقــدمي التعـاون الــتقين يف    ومكافحـة اجلرميـة املنظَّمــة واخلطـرية   
وُيقترح، من خـالل هـذا الربنـامج، العمـل بالتـآزر مـع مبـادرات املكتـب                  . يةهذه اجملاالت الرئيس  

، مــن قــسم املختــرب والــشؤون العلميــةاخلاصــة باملــساعدة التقنيــة، مثــل برنــامج مراقبــة احلاويــات و
أجل تقدمي التدريب يف جمال التحقيق لوكاالت إنفاذ القانون، وحسب االقتضاء، تـوفري املعـدات               

  :يلي وُيمكن ملثل هذا التدريب أن يشمل ما.  اليت تعقب الضبطياتملساعدة التحقيقات
  السيطرة على مسرح اجلرمية وإدارته؛  )أ(  
الفحــص الكامــل ألغــراض التحليــل اجلنــائي، مبــا يف ذلــك الفحــص لكــشف      )ب(  

، وأخـذ عينـات مـن املخـدرات ألغـراض املقارنـة             احلمـض اخللـوي الـصبغي     بصمات األصابع و  
درات أخـــرى؛ وأخـــذ عينـــات مـــن املـــواد الكيميائيـــة؛ وأخـــذ صـــور  والـــربط بـــضبطيات خمـــ

  فوتوغرافية ألساليب اإلخفاء والتعبئة؛
حبث مجيع البيانات املتاحة املتعلقة مبصّدري السلع، مبا يف ذلك إقامة خطـوط               )ج(  

اتصال مع احملققني يف بلد املنشأ بغية حتديد اجلناة من خالل بيانات من قبيل سـجالت اهلـاتف                  
  ها من سجالت االتصاالت؛وغري

  التحليل االستخبارايت اجلنائي الستبانة الثغرات االستخباراتية وسّدها؛  )د(  
تبادل التفاصيل مع املكتب املركزي الوطين التـابع لإلنتربـول املعـين مـن أجـل                  )ه(  

  ضمان أن مجيع البيانات مسجلة يف قواعد بياناته؛
  .يق مشتركة بني البلدان املتضررةقتوفري التوجيه بشأن إنشاء أفرقة حت  )و(  

وقد بدأ نشاط رائد يف هذا اجملـال ببحـوث جـرت عقـب مجيـع ضـبطيات الكوكـايني                      -٣٦
واهلريوين على مدى االثين عشر شهراً السابقة يف وحدات خمتارة مـن وحـدات مراقبـة املـوانئ                  

وعلـى أسـاس   . يـة بغية استبانة نطاق التحقيقـات الـيت جـرت وجودهتـا وحتديـد اإلجـراءات التال            
ــق        ــها إىل فريــق التحقي ــضبطيات يف حين ــة ال ــشأ آليــات مــن أجــل إحال ــيم، ســوف ُتن هــذا التقي

ويف الوقــت نفـــسه، جيــري تقيـــيم قــدرة النظـــراء وحتديــد جمـــاالت     . املناســب وإىل اإلنتربـــول 
وبنــاء علــى هــذه املعلومــات، سُيوَضــع جــدول زمــين       . املــساعدة التقنيــة املناســبة لكــل بلــد    

 مبا يف ذلك التدريب على إجراء التحقيقـات وإدارة ملفـات القـضايا اخلاضـعة لعـّدة                  باألنشطة،
واليــات قــضائية وعقــد االجتماعــات بــني احملققــني مــن البلــدان ذات الــصلة بــالتحقيق وتوريــد  

  .د الفحص ألغراض التحليل اجلنائياملعدات، مثل ُعد
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قــبض علــى األشــخاص ذوي ومــن املعقــول توقّــع أن هــذا النــهج ســيؤدي إىل إلقــاء ال    -٣٧
وقـد تـؤدي التحقيقـات إىل       . الصلة بالضبطيات الـيت جتـري يف املـوانئ وإىل تفكيـك الـشبكات             
  .املزيد من الضبطيات مىت فُهمت طرائق العمل على حنو أفضل

وُيمكــن لألنــشطة املــضطلع هبــا يف نطــاق هــذه املبــادرة أن تعمــل جنبــاً إىل جنــب مــع     -٣٨
 يف شــبكة الــسلطات املركزيــة وأعــضاء النيابــة العامــة رِفكــو ومبــادرات أخــرى للمكتــب، مثــل

 لربنــامج العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب  غــرب أفريقيــا وا
وفيما يلي الفوائد األخـرى الـيت يـرجح هلـا أن تترتـب        . عاملي بشأن األسلحة النارية   الربنامج  وال

  :على هذه املبادرة
  اع هنج متكامل داخل برامج املكتب؛تعزيز اتب  )أ(  
عرقلــة اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة املــسؤولة عــن نقــل هــذه الــشحنات إىل     )ب(  

  أقصى حد عن طريق احلصول على أدلة لتحديد اجلناة والقبض عليهم؛
 اإلسهام بشكل ملمـوس يف جـدول        من خالل تقوية الشراكات مع اإلنتربول       )ج(  

  .وتدابريها العملية للتصديها األفريقية أعماهلا اجلديد بشأن سياست
وعقب تقييم املرحلة الرائدة من هذا املـشروع يف بلـدان خمتـارة، مثـة إمكانيـة لتمديـده                     -٣٩

ــسلع غــري          ــع ال ــشأن مجي ــات ب ــام بتحقيق ــات والقي ــة احلاوي ــامج مراقب ــا برن ــدان يعمــل هب إىل بل
  .وانئاملشتركة لوحدات مراقبة املاملشروعة اليت تكتشفها األفرقة 

    
    التعاون األقاليمي  - باء  

سيواصل املكتب اسـتراتيجيته الراميـة إىل دعـم إنـشاء وتنفيـذ شـبكات مـن الـسلطات                     -٤٠
املركزية وأعضاء النيابة العامة يف مناطق أخرى، وقـد أعربـت عـّدة دول بالفعـل عـن اهتمامهـا        

. عـضها بـبعض   وبعـد ذلـك سيـشرع املكتـب يف ربـط الـشبكات ب             . بإنشاء مثل هذه الـشبكات    
 بـني رِفكـو وشـبكة الـسلطات         ٢٠١٥ى عقد اجتماع أقـاليمي يف عـام         أفعلى سبيل املثال، ُيرت   

يهمـا مـن    املركزية وأعضاء النيابـة العامـة يف غـرب أفريقيـا ملناقـشة الـصالت القائمـة بـني منطقت                   
  .زاوية االجتار باملخدات

ء على منع ومكافحـة اجلرميـة       الربنامج العاملي لتعزيز قدرات الدول األعضا     ومن خالل     -٤١
ــوفّر املكتــب اإلشــراف واخلــربة، بالتعــاون مــع أقــسام أخــرى واملكاتــب     املنظَّمــة واخلطــرية،   ي

وبعد ذلك، سيتعّين تكييف كـل شـبكة        . اإلقليمية، من أجل دعم إنشاء وتنفيذ هذه الشبكات       
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يـة ذات الـصلة،     تبعاً الحتياجات منطقتـها وضـمان دعـم احلكومـات املعنيـة واملنظمـات اإلقليم              
  .لدويلوكذلك اجملتمع ا

وقد اسُتعرضـت أمثلـة ألنـواع خمتلفـة مـن شـبكات أعـضاء النيابـة العامـة وفوائـدها يف               -٤٢
 التـابع للمكتـب وخـالل اجتمـاع         الربنامج اإلقليمـي ألفغانـستان والبلـدان اجملـاورة        سياق تنفيذ   
  .٢٠١٣ه يوني/ يف حزيرانجملس التعاون لدول اخلليج العربيةمع أعضاء 

، اعتمـاداً   عـاملي بـشأن األسـلحة الناريـة       الربنامج  وفيما يتعلق باألسلحة النارية، يعتزم ال       -٤٣
، أن يواصـل تعزيـز      "قضايا اجلرمية املنظمة  لخالصة  "على التجربة اإلجيابية اليت متثلت يف مبادرة        

ق يف االجتــار التعــاون اإلقليمــي وتبــادل املمارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة بــشأن التحقيــ   
باألسلحة النارية وأشكال اجلرمية املنظمة وسائر اجلـرائم اخلطـرية املتـصلة بـه ومـا يتعلـق بـذلك                    

  .شبكات من خرباء األسلحة الناريةمن مالحقة قضائية، وذلك عن طريق دعم إنشاء 
 عــن أمهيــة إدمــاج عناصــر مــن  عــاملي بــشأن األســلحة الناريــة الربنــامج وقــد كــشف ال  -٤٤

ومثـة إمكانيـة أيـضاً لوضـع مـشاريع          . يف الربامج اإلقليمية اجلديدة اليت يضعها املكتـب       املشروع  
  .حدة واملنظمات احلكومية الدوليةمشتركة مع سائر كيانات األمم املت

    
    التحديات اليت تعترض التنفيذ الناجح  -ساًساد  

رت يف خــالل تنفيــذ بــرامج املــساعدة التقنيــة، وكــذلك خــالل املناقــشات الــيت جــ           -٤٥
املؤمترات واالجتماعات، مبا يف ذلك اجتماعات هليئات حكومية دولية، جرى حتديـد العقبـات       
والتحديات التالية اليت تعترض جنـاح التحقيقـات الـيت ُتجـرى عقـب ضـبطيات املخـدرات غـري                    

  :شمل عّدة واليات قضائية ووكاالتاملشروعة واألفعال اإلجرامية املنظمة اليت ت
ــ  • ة تــدين اجلنــاة الرئيــسيني، ال اجلنــاة الــذين ُيقــبض علــيهم وحبــوزهتم   ضــرورة مجــع أدل

 السلع املهّربة فقط، من أجل حتريك دعاوى قضائية تؤدي إىل تفكيك العصابات؛

 جرامية املنظمة بأفراد وعصابات؛عدم كفاية حتليل املعلومات اليت تربط األفعال اإل  •

 واليات قضائية ووكاالت خمتلفـة الـيت        ضرورة حتسني تنسيق التحقيقات الشاملة لعّدة       •
 ُتجرى عقب الضبطيات؛

ضــرورة زيــادة تبــادل املعلومــات فيمــا بــني احملققــني وأعــضاء النيابــة العامــة واملــوظفني    •
 املعنيني املضطلعني بتحقيقات عابرة للحدود بشأن أفعال إجرامية منظمة؛

 جنبية؛عدم كفاية األدلة اليت ُتجمع من الواليات القضائية األ  •
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ــيط           • ــضائية وختط ــات ق ــّدة والي ــشاملة لع ــات ال ــني التحقيق ــسيق ب ضــرورة حتــسني التن
 استراتيجيات املالحقة؛

 عدم مالئمة التشريعات الوطنية اخلاصة باستخدام أساليب التحري اخلاصة؛  •

عدم كفاية التدريب املقدم مـن أجـل تعزيـز املهـارات املهنيـة لوكـاالت إنفـاذ القـانون                      •
 اصة؛لنيابة العامة والقضاة بشأن تطبيق أساليب التحري اخلوأعضاء ا

ــضل وضــمان         • ــو أف ــى حن ــة عل ــسارح اجلرمي ــأمني م ــن  ردودضــرورة ت ــة م أوائــل  مهني
  واحملققني الرئيسيني؛ املتدخِّلني

عدم مالءمة التعامـل مـع األدلـة وختزينـها وعرضـها علـى حنـو ميتثـل ملتطلبـات االدعـاء                        •
 واحملاكمة؛

إىل اإلرادة السياسية الالزمة للمضي قدماً يف قضايا غـسل األمـوال واملالحقـة              االفتقار    •
 القضائية املتعلقة هبا بشكل نشط؛ 

االفتقــار إىل التنــسيق وتبــادل املعلومــات بــني الوكــاالت الوطنيــة وعــدم كفايــة املــوارد   •
  .البشرية واملالية

  
  


