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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت)أ (٢البند 

  اجلرمية  ستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةا
  :املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

        اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
      إعداد خالصة لقضايا اجلرمية املنظَّمة    
      تقرير األمانة    

    مقدِّمة  -أوالً  
تعزيـز  احلاجـة املاسـة إىل      ، التأكيـد علـى      ٦٤/١٧٩ادت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا        أع  -١

 التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة            وتيسري  تشجيع يف جمال التعاون الدويل واملساعدة التقنية     
 هـذه الغايـة،     لتحقيقالدول األعضاء،    عتجَّ، وش ة املنظَّمة عرب الوطنية وتنفيذها    ملكافحة اجلرمي 

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        وأصـدرها   النظر يف األدلة والكتيبات اليت وضعها       على أن تضمن    
  . ونشرها)املكتب (باملخدرات واجلرمية

 ١٨الـيت ُعقـدت يف فيينـا مـن          وأيَّد مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، يف دورته اخلامـسة             -٢
ــشرين األول٢٢إىل  ــوبر / ت ــراره ، تلــك التوصــية، وشــجَّ  ٢٠١٠أكت ــون ٥/١ع، يف ق ــة " املعن كفال

التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة                  
لألخطـار الـيت تثريهـا    تـصّدي  عـضاء، لل  علـى مواصـلة عملـه، بالتـشاور مـع الـدول األ            كتـبَ امل،  "هبا
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اجلرمية املنظّمة عـرب الوطنيـة وال سـيما فيمـا يتعلـق مبختلـف أشـكال اجلرميـة الـيت تقـع ضـمن نطـاق                   
ويف ذلــك القــرار، طلــب املــؤمتر أيــضا إىل . االتفاقيــة والــيت متثّــل شــاغالً مــشتركاً للــدول األطــراف 
اعدة التقنية تّتـسم بدرجـة رفيعـة مـن القيمـة      املكتب أن يواصل العمل على استحداث أدوات للمس    

املــضافة، مثــل األدلــة اإلرشــادية وخالصــات الــسوابق القــضائية ذات الــصلة والتعليقــات القانونيــة،  
  .بشأن الصكوك ككل وبشأن مسائل معّينة مثل املساعدة القانونية املتبادلة واملصادرة

ام اتفاقيــة اجلرميــة املنظّمــة، قــرر  هــذه اخللفيــة، ومبناســبة الــذكرى العاشــرة إلبــر وعلــى  -٣
ــبامل ــة      ،كتـ ــشرطة اجلنائيـ ــة للـ ــة الدوليـ ــا واملنظمـ ــا وكولومبيـ ــوميت إيطاليـ ــع حكـ ــاون مـ  بالتعـ
، التمــاس مــساعدة العــاملني يف جمــال مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة مــن خمتلــف البلــدان )اإلنتربــول(

رميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة        مع وحتليل القـضايا واملمارسـات الفـضلى يف مكافحـة اجل           جلواملناطق  
 . خالصة لقضايا اجلرمية املنظَّمةيف شكلونشرها 

، وهــو يقــدِّم بيانــا باألنــشطة املــضطلَع هبــا  ٥/١عمــال بــالقرار هــذا التقريــر وقــد أُعــّد   -٤
 يِّـــدةم التقريـــر مـــوجزا للممارســـات اجلكمـــا يقـــدِّ. واملنهجيـــة املـــستخدمة إلعـــداد اخلالصـــة

لــورت أثنــاء حتليــل القــضايا وعمــل جمموعــة اخلــرباء واملمارســني الــذين    واالســتنتاجات الــيت تب
ــادرة ودعموهــا  ــر يتــضّمو. ســامهوا يف املب اقتراحــات وتوصــيات لــضمان متابعــة  أيــضا ن التقري

 يِّـدة اخلالصة وحتديثها بانتظام وكذلك لتيسري نـشرها ومواصـلة مجـع القـضايا واملمارسـات اجل                
 .املنظَّمةوالدروس املستفادة بشأن اجلرمية 

    
    مبادرة اخلالصة  -ثانياً  
    طبيعة اخلالصة والغرض منها  - ألف  

 جمموعة مـن النـصوص والتحلـيالت، مـع          )١(سوف تضّم خالصة قضايا اجلرمية املنظَّمة       -٥
واهلـدف مـن   . التعليق، لقـضايا مـستقاة مـن بلـدان خمتلفـة فيمـا خيـص مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة                    

ني مبجموعــة مــن الــدروس املــستفادة الــيت تتعلــق باجلوانــب الــيت    اخلالصــة هــو تزويــد املمارســ 
العدالة اجلنائية للجرمية املنظَّمة، ومـن مثّ اإلسـهام         تصّدي  تنطوي على مشاكل ضمن إجراءات      

                                                         
شعبة عّد اخلالصة قسم دعم تنفيذ االتفاقية للفرع املعين باجلرمية املنظَّمة واالّتجار غري املشروع التابع لأَ )1(  

خرى ذات الصلة التابعة للمكتب، مع دعم فين من العديد من ، بالتعاون مع الوحدات األشؤون املعاهدات
مته حكومتا إيطاليا ى إعداد اخلالصة بفضل الدعم املايل الذي قّدوقد تسّن. اخلرباء واملمارسني الوطنيني

لت بترمجة وعالوة على ذلك، استضافت وزارة الداخلية اإليطالية اجتماعني للخرباء، وتكفّ. وكولومبيا
ل جهاز الشرطة الوطنية يف كولومبيا، الذي استضاف  اللغتني الفرنسية واإليطالية؛ كما تكفّاخلالصة إىل

االجتماع الثاين يف قرطاجنة، بترمجة اخلالصة إىل اإلسبانية؛ وقدَّم مكتب النائب العام يف كولومبيا واإلدارة 
  . بشأن املبادرة على املمارسني الوطنينيالوطنية ملكافحة املافيا يف إيطاليا الوثائق الفنية، ووّزعا املعلومات
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 اخلالصـة الـصعوبات واحللـول       وتتنـاول . يف تيسري تنفيذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة وبروتوكوالهتـا          
رمي اجلرائم اليت تضلع يف ارتكاهبا مجاعـة إجراميـة منظَّمـة والتحقيـق              تجلتصّدي  الاملستبانة لدى   

ويشمل ذلـك حملـة عامـة عـن اخلـربات املتعلقـة بالتعـاون         .  ومالحقة مرتكبيها والفصل فيها    هافي
كما ُيقصد باخلالصة أن تـساهم يف تعزيـز      . الدويل يف جمال إنفاذ القانون واإلجراءات القضائية      

  .لية فيما يتعلق باألشكال اجلديدة واملستجدة للجرمية املنظَّمةالعم ملمارسنيامعارف 
 يِّــدةن اخلالصــة تعليقــات علــى قــضايا اجلرميــة املنظَّمــة واملمارســات اجل وســوف تتــضّم  -٦

ذات الصلة، وسوف تكمِّـل وتعـزِّز اجملموعـة القائمـة مـن أدوات املـساعدة التقنيـة الـيت أعـّدها                      
لــى تعزيــز قــدراهتا علــى منــع اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة  كتــب ملــساعدة الــدول األعــضاء عامل

  )٢(.والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، واعتماد وتنفيذ التشريعات ذات الصلة
    

    القضايا وعالقتها باتفاقية اجلرمية املنظَّمة  - باء  
نّوعـة  ت قـضية وتـشمل جمموعـة م       ٢٠٠ مـا يقـرب مـن     سوف تستند اخلالصة إىل حتليل        -٧

بيد أهنا لن تقـدِّم حتلـيال شـامال         . فعال اإلجرامية املنظَّمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة      من األ 
 للطبيعـة الديناميـة لتـدابري العدالـة اجلنائيـة يف      لقطة، وإمنا هاوأنواع جلميع أشكال اجلرمية املنظَّمة   

مارسـات اجملـسَّدة   إىل املإالّ وعـالوة علـى ذلـك، لـن تـشري اخلالصـة       . للجرمية املنظَّمـة تصّدي  ال
  .قون عليها ويناقشوهناويعلّ اخلرباء يعرضها كما ،بصورة مباشرة يف القضايا املذكورة

اتفاقيــة اجلرميــة تنفيــذ والقــضايا اجملمَّعــة والتعليقــات ذات الــصلة ال تــرتبط بالــضرورة ب   -٨
املمارسـات  تقاء   باإلمكـان اسـ    أنَّبـالنظر إىل     اجلرميـة عـرب الوطنيـة        ال تقتصر على  املنظَّمة، وهي   

.  أيضا مـن اخلـربات ذات الـصلة بالـسلوك اإلجرامـي الـوطين واألطـر القانونيـة الداخليـة                    يِّدةاجل
ــا أنَّ  ــه مب ــا دور ل غــري أن ــة وبروتوكوالهت ــسياًالتفاقي ــايري،   اً رئي ــة لوضــع املع ــد  كــأدوات عاملي فق

وكـــذلك  املواضـــيع واملـــسائل، لتحديـــد أحكامهـــا باســـتمرار كمبـــادئ إرشـــادية اســـُتخدمت
  .كمعايري للمقارنة مع املمارسات املبينة يف القضايا

وهناك بعض القضايا الواردة يف اخلالصة اليت مل يـصدر بـشأهنا أحكـام قـضائية هنائيـة،                    -٩
  . اليت تقدِّمهايِّدةلكنها سوف ُتدرج نظرا للدروس القّيمة واملمارسات اجل

                                                         
األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية تشمل تلك األدوات  )2(  

، واملنشورات القانونية املعدَّة خصيصا القوانني النموذجية واملعاهدات، وسلسلة والربوتوكوالت امللحقة هبا
أداة كتابة طلبات املساعدة و، واملكتبة القانونية، والدليل اإللكتروين للجهات الوطنية املختصة للممارسني،

وُتتاح هذه األدوات وغريها من األدوات القانونية يف املوقع الشبكي للمكتب . القانونية املتبادلة
)www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/index.html.(  
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    فون واملنهجيةاء املستهَدالقرَّ  - جيم  
اء، مثــل مــسؤويل إنفــاذ القــانون وأعــضاء  اخلالصــة طائفــة عريــضة مــن القــرَّتــستهدف  -١٠

النيابة العامة واملسؤولني القضائيني الذين ميكن أن تصبح اخلالصـة بالنـسبة إلـيهم مرجعـا وأداة                 
 الكـثري مـن     بما أنَّ فوعالوة على ذلك،    .  اجلرمية املنظَّمة  تثريهايات العديدة اليت    لتحّدلتصّدي  لل

اعتمـاد سياسـات أوسـع نطاقـا ملكافحـة اجلرميـة وأدوات             ضـرورة   ملـستفادة تـشري إىل      الدروس ا 
 لثغرات أو جوانـب القـصور يف التـشريعات القائمـة، فـإنَّ            لتصّدي  ال إىل جانب    ،قانونية جديدة 

  .مقرِّري السياسات واملشّرعني أيضا سيستفيدون من اخلالصة
ــغ     -١١ ــشأن   كتــب ممثلــي  املومــن أجــل إعــداد اخلالصــة، أبل ــدول األطــراف ب عــدد مــن ال

املبادرة، ودعاهم إىل تعـيني خـرباء وممارسـني وطنـيني، وطلـب إلـيهم تقـدمي الـسوابق القـضائية                      
إدراج و ضـــمان التمثيـــل اجلغـــرايف املتـــوازن لـــضرورةوأُويل االهتمـــام الواجـــب . ذات الـــصلة

وشـارك يف إعـداد     .  مكافحـة خمتلـف أشـكال اجلرميـة املنظَّمـة          لكيفيـة اخلربات األكثـر توضـيحا      
  )٣(. منظمات دولية٣ بلدا و٢٧ إمجاالاخلالصة 

، داً القــضايا، طُلــب إىل اخلــرباء أن يــستكملوا منوذجــا مــوجزا موحَّــعــرضومــن أجــل   -١٢
طلبــات مــن ل أو اســتجابة مببــادرة ذاتيــةا كــثريا مــا كــان ُيــستكمل بوثــائق إضــافية، وُيقــدَّم إمَّــ  

يق استبيان عـام حمـدود وأسـئلة ختـص حتديـدا قـضايا        عن طر   أيضا ملعلوماتامعت  وُج. كتبامل
وبغيـة الوصـول إىل فهـم أفـضل للـنظم القانونيـة       .  املكتب إىل اخلرباء املـشاركني   امنفردة أرسله 

الوطنية اليت ُوضعت القضايا املقدَّمة يف إطارها، استفاد املكتب أيـضا مـن املعلومـات املوجـودة              
ات اإلبالغ املختلفة اليت أرساها مؤمتر األطراف من أجـل          املقدَّمة من الدول األعضاء أثناء دور     

  )٤(.مجع املعلومات بشأن تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا

                                                         
رجنتني، إسبانيا، ألبانيا، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، جامايكا، جنوب االحتاد الروسي، األ  )3(  

، كندا، )البوليفارية-مجهورية(أفريقيا، رومانيا، السلفادور، سويسرا، صربيا، فرنسا، الفلبني، فرتويال 
لندا الشمالية، نيجرييا، هنغاريا، يرإكولومبيا، كينيا، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

الواليات املتحدة األمريكية؛ واللجنة اخلاصة املعنية باجلرمية املنظَّمة التابعة للربملان األورويب، واملنظمة الدولية 
املمثّل اخلاص واملنّسق املعين مبكافحة االجتار بالبشر، التابع ملنظمة األمن ، و)اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 

  .اون يف أوروباوالتع
يشار إىل االستبيانات واملعلومات ذات الصلة اليت قدمتها الدول األعضاء إىل املكتب أثناء دوريت اإلبالغ   )4(  

األوىل والثانية بشأن تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا اللتني اضطُلع هبما ما بني عامي 
 ومن خالل املشروع ٢٠٠٨مت يف عام لتقييم الذايت املرجعية اليت ُعمِّ ومن خالل قائمة ا٢٠٠٨ و٢٠٠٤
يب املتعلق باستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، الذي أعّده املكتب ونفَّذه عدد حمدود ـالتجري

  .صكوكمكنة الستعراض تنفيذ تلك ال، من أجل اختبار اآلليات امل٢٠١٠-٢٠٠٩من البلدان خالل الفترة 
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    نتائج االجتماعات الثالثة لفريق اخلرباء من أجل إعداد اخلالصة  - دال  
ن بلـدان خمتـارة سـامهوا        مشاركة ودعم خـرباء وطنـيني مـ        بفضلى إعداد اخلالصة    تسّن  -١٣

. خبرباهتم ومعارفهم يف هذا الربنامج، بصفاهتم الشخصية، ووافوا األمانـة بالقـضايا واملـدخالت             
أمهية خاصة بالنسبة إىل إعـداد اخلالصـة ثالثـة اجتماعـات عقـدها اخلـرباء يف عـامي                   ب سمتواّت

  . لدعم أعمال صياغة اخلالصة٢٠١٢ و٢٠١١
ــد   -١٤ ــاع األول وق ــد االجتم ــن   ُعق ــا م ــار٢٦ إىل ٢٣ للخــرباء يف روم ــايو / أي ، ٢٠١١م

 بلـدا ممـن     ٢١ خـبريا مـن      ٤٥وحضر االجتمـاع    . واستضافته األكادميية العليا للشرطة اإليطالية    
وأتـاح  .  منظمـات دوليـة وإقليميـة   ٣ خمتلف جوانـب اجلرميـة املنظَّمـة، و   بشأنهلم خربة مباشرة    

ق اخلالصــة وأهــدافها وكــذلك حتديــد هنــوج االجتمــاع للفريــق أن يكــوِّن فهمــا مــشتركا لنطــا
ومشــل اســتعراض القــضايا  . منهجيــة وهيكــل أويل وجمــاالت مواضــيعية إلدراجهــا يف اخلالصــة  

أســاليب وتقنيــات التحقيقــات واإلجــراءات القــضائية الــيت يــستخدمها مــسؤولو إنفــاذ القــانون  
 وخـالل .  بالتعاون الـدويل   والتحقيقات وكذلك تدابري عملية وقانونية لتعزيز الفعالية والتعجيل       

د جمموعـة مـن القـصص عـن      اخلالصـة جمـرّ  أالّ تكـون  اخلـرباء أيـضا علـى       اتفـق ذلك االجتماع،   
ن بــاألحرى حتلــيال ناقــدا للــصعوبات  تتــضّموإمنــا التحقيقــات اجلنائيــة واإلجــراءات القــضائية،  

 احللـــولض لجرميـــة املنظَّمـــة، وتعـــرلتـــصّدي الاخلاصـــة الـــيت تواجههـــا الـــسلطات الوطنيـــة يف 
قــضايا اللمــسائل ول مناقــشة املــواد والتعليقــات اجملمَّعــة وفقــا  تنظــيمكمــا اتُّفــق علــى . املــستبانة

  .واضيعية وليس وفقا للجرائمامل
 / تـشرين الثـاين  ٢٨وُعقد االجتماع الثاين لفريق اخلـرباء يف قرطاجنـة، كولومبيـا، مـن             -١٥

ــوفمرب إىل  ــانون األول٢ن ــسمرب / ك ــك مبقــ ٢٠١١دي ــابع ل  ، وذل ــدريب الت ــز الت ــة ر مرك لوكال
 بلـدا   ١٨ خـبريا مـن      ٣٠وحضر االجتماع أكثر من     . اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية     

 اجلوانــب وشــرح العمليــة بالتفــصيلض خــرباهتم عــروأتيحــت للخــرباء فرصــة . ومنظمــة دوليــة
الـة  الة أو غري فعّ   جد أهنا فعّ  اليت وُ ) املقاضاة أسلوب تقنية التحقيق أو  مثل  (قضايا فردية   ل دةاحملّد

دعومــة بــالعروض  املوســامهت املناقــشة اجلماعيــة للقــضايا،    . واألســباب الداعمــة لتقييمــاهتم  
ــة، بدرجــة كــبرية يف تيــسري الفهــم       ــة واملؤســسية الوطني ــسياقات املعياري اإليــضاحية ملختلــف ال

 يِّــدةيــة واملمارســات اجلوأثنــاء االجتمــاع، تبــادل الفريــق أوىل النتــائج األول . اجلمــاعي للقــضايا
كمـا نـاقش سـبل      . املستبانة عـن طريـق حتليـل القـضايا واتفـق عليهـا، ونـاقش اخلطـوات املقبلـة                  

 املوقـع  علـى  اخلالصـة  نـشر  من قبيـل ضمان نشر اخلالصة على نطاق واسع، ونظر يف خيارات         
  .ة بإدراج قضايا وتعليقات جديدةالشبكي للمكتب وحتديثها بصفة دوري
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 / حزيـران  ١٤ إىل   ١١مو، إيطاليا، مـن     ريجتماع الثالث واألخري فقد ُعقد يف بال      أما اال و  -١٦
وسبق االجتمـاَع حفـل افتتـاح     .  يف باالتسو دي نورماين، وهو مقّر برملان صقلية        ٢٠١٢يونيه  

رفيع املستوى حـضره رئـيس جملـس الـشيوخ اإليطـايل ووزيـر الداخليـة والنائـب العـام ورئـيس                
وأثنـاء االجتمـاع، نـاقش اخلـرباء        . ني لـسلطات وطنيـة وحمليـة أخـرى        جهاز الشرطة وعـدة ممـثل     

ــاولوا الثغــرات القائمــة وحتققــوا مــن املمارســات اجل     ــه، وتن  يِّــدةمــشروع اخلالصــة وعلّقــوا علي
كما ناقش االجتماع إدراج معلومـات ومـواد مرجعيـة إضـافية يف اخلالصـة       . الواردة يف الوثيقة  

 املصاحب هلا، وكـذلك الفائـدة مـن إعـداد فـصول إضـافية               املُدمجمن خالل مرفقاهتا والقرص     
واتفـق االجتمـاع علـى أمهيـة فـصول      . دةللتركيز على منع اجلرمية املنظَّمة وأفعـال إجراميـة حمـدّ       
دة ذات الـصلة بأشـكال خاصـة للجرميـة          املنع وعلى الفائدة من معاجلة السمات واملـسائل احملـدّ         

شف االجتماع خمتلف اخليارات الـيت ميكـن أن تـضمن           وأخريا، استك .  فصل مستقل  يفاملنظَّمة  
  .استدامة اخلالصة وحتديثها بانتظام

    
    هيكل اخلالصة  - هاء  

العدالـة  تـصّدي   على جوانب خمتلفة من تدابري يركّزسوف تتبع اخلالصة هنجا مواضيعيا     -١٧
دة مـن   لى فئات حمـدّ   وبدال من التركيز ع   ).  وغريها واملالحقة القضائية التجرمي والتحّري   (اجلنائية  

الــسلوك اإلجرامــي، ســوف تــشمل اخلالصــة مجيــع أشــكال اجلرميــة املنظَّمــة بــالنظر إىل الــدروس  
. اإلجراميـة ترتكبـها اجلماعـات    طائفـة واسـعة مـن اجلـرائم الـيت            ختـصّ  قضايا   املستقاة من الكثرية  

  .اجلرمية بأشكال معّينة من املتعلقةسمات اخلاصة لبعض ال اخلالصة أيضا ىوسوف تتصّد
: اجلرميـة املنظَّمـة   ) أ: (ونتيجة لـذلك، سـوف تنقـسم اخلالصـة إىل سـّتة فـصول، وهـي                 -١٨

التعــاون الــدويل يف جمــال إنفــاذ ) ج(التحــّري واملالحقــة القــضائية؛ و) ب(طبيعتــها وجترميهــا؛ و
 مســات جــرائم) ه(التــدابري املتعلقــة بعائــدات اجلرميــة؛ و ) د(القــانون واإلجــراءات القــضائية؛ و 

وسـوف ُتـستخدم أُطـر نـّصية منفـصلة لتقـدمي بيانـات أكثـر                . منع اجلرميـة املنظَّمـة    ) و(حمددة؛ و 
ــصيال  ــنتف ــة،       ع ــاذج وطني ــوانني أو من ــة إىل ق ــن أجــل اإلحــاالت املرجعي ــضايا حمــددة، أو م  ق

ــستفادة      ــدروس امل ــة وال ــتنتاجات العام ــن أجــل االس ــستخدم اخلالصــة   . وكــذلك م وســوف ت
علــى ســبيل املثــال، (حــرف وأرقــام لإلشــارة إىل البلــد ورقــم القــضية اختــصارات مكوَّنــة مــن أ

اء تعقّـب   وسـوف يتـيح ذلـك للقـرَّ       ).  مـن ألبانيـا    ١ إىل القـضية رقـم       ALB.1سوف يشري الرمز    
وسوف ُتدرج مبرفـق اخلالصـة      . القضايا على منصة الدعم اإللكتروين اليت ستصاحب اخلالصة       

  .معلومات حول حمتواها وأمهيتهاقائمة بالقضايا املقدَّمة، مبا يف ذلك 
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    خلالصةا حملة عامة عن  -ثالثاً  
    طبيعة اجلرمية املنظَّمة وجترميها  - ألف  

. سائل مواضـيعية تتعلـق بالقـانون اجلنـائي        ملـ سوف خيصَّص الفصل األول من اخلالصة         -١٩
ــسمح ــل وي ــّدة حتلي ــضايا ع ــةمقدَّ ق ــان مــن اخلــرباء  م ــة املن  ببي ــشوء مفهــوم اجلرمي ــة ن ظَّمــة  كيفي

، وكذلك نطاق تطبيـق      بشيء من التفصيل   واستخدامه يف خمتلف القوانني واملمارسات الوطنية     
كما سـيحتوي الفـصل علـى معلومـات تفـصيلية          . لجرمية املنظَّمة ل ىاليت تتصدّ القوانني الوطنية   

اق بشأن جرمية املشاركة يف مجاعة إجرامية منظَّمة، ومسؤولية اهليئات االعتبارية، وتوسـيع نطـ             
اجلرميـة  " اخلالصة تقـدمي تعريـف دقيـق ملـصطلح           حتاولولن  . الواليات القضائية اجلنائية الوطنية   

 على كيفية عمل اجلماعات اإلجرامية املنظَّمـة وعلـى مرونـة            ز باألحرى ولكنها ستركّ " املنظَّمة
  .ر والتنويعتلك اجلماعات وقدراهتا الفريدة على التطّو

    
     املنظَّمة واألفعال اإلجرامية املنظَّمةجلرميةمكافحة اسياسات   - ١  

 اتفاقية اجلرمية املنظَّمة ال تتضمن صيغة صرحية لسياسة جنائيـة عامـة   على الرغم من أنَّ   -٢٠
اســتبانة اســتراتيجية عامــة ب يــسمح التحليــل الــشامل ألحكامهــا ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة، فــإنَّ

 وبغـّض النظـر عـن املظـاهر امللموسـة للـسلوك             .عيـاري امل ها إىل أساسـ   مـا ُيفـضي    ، وهو وشاملة
 املنظمـة للجرميـة املنظَّمـة جيـب أن تـستهدف     تـصّدي   تدابري العدالة اجلنائيـة يف ال    اإلجرامي، فإنَّ 

ــة ذاهتــا،  ــل وينبغــياإلجرامي ــة لتلــك املنظمــ  لجهــود أن تركّ . ةز علــى تفكيــك الكيانــات املكوِّن
، وهـو مـا   الـسياساتية ر االسـتراتيجية واخليـارات      النهج العام سلسلة من اآلثـا      ب على هذا  ويترّت
  .د يف االتفاقية ويشمل مجيع جوانب القانون اجلنائي ونظام العدالة اجلنائيةيتجّس

    
    اإلجراميةأمناط املنظمات   - ٢  

، الناشـئة تعلق الكثري من القضايا املقدَّمة يف اخلالصة باجلرائم املنظَّمة اجلديدة أو         يسوف    -٢١
، وباملثـل .  الثقافيـة  املمتلكـات  ضـد     املرتكبـة  اجلرمية السيربانية واجلرمية البيئية واجلـرائم     مبا يف ذلك    

فاجلماعــات اإلجراميــة . نّوعــة مــن األمنــاط التنظيميــة للجرميــة املنظَّمــة تتكــشف القــضايا طائفــة م
أو هرمـي   / و عرقـي  مجاعـات مـشكَّلة علـى أسـاس          بـني الضالعة يف ارتكاب تلك اجلرائم تتـراوح        

 مجاعــات قائمــة علــى التوزيــع اإلقليمــي  وبــنياعــات ذات هياكــل فــضفاضة وأكثــر مرونــة،  مجو
 الـسلوك اإلجرامـي   يقتـضي وعـالوة علـى ذلـك، عنـدما     . اعات تركز على األعمال التجارية ومج

عــة أشــكاال متنّو أيــضا تأخــذ الــروابط بــني خمتلــف األطــراف الفاعلــة  ، فــإنَّخمتلفــة أدوار تكامــل
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 جمموعـة مـن عـّدة خاليـا         بـه  تـضطلع إحدى اجلماعات بالعمـل بكاملـه، أو         تضطلع   فقد حمتملة،
  .يديرها منسِّق واحد، أو شبكة من الكيانات املستقلة اليت تعمل معا على أساس عرب وطين

 أسـاليب التحقيـق     د أنَّ  القـضايا تؤكّـ    وبالنظر إىل تنّوع اجلـرائم وأسـاليب العمـل، فـإنَّ            -٢٢
 أيــضا يف تــصلحلجــرائم أو األمنــاط التنظيميــة األكثــر تقليديــة     ل بالنــسبةواملالحقــة املعتمــدة  

  .اإلجراءات املتعلقة هبذه اجلرائم أو ُنظُم الترابط الشبكي اجلديدة
 القــوانني الداخليــة ل الــدروس املـستفادة بــشأن هــذا املوضـوع هــو أنَّ   أوَّ، فــإنَّومـن مثّ   -٢٣

مـن   املثالية، بنطاق تطبيق عريض أو مـرن،  سم، يف الظروفملكافحة اجلرمية املنظَّمة جيب أن تتّ     
 الـسمات   ملكافحـة تفادي خطر اجلمود وأيضا للسماح باسـتخدام أدوات قانونيـة معـزَّزة             أجل  

نطبـق  حيـث إهنـا ت     لتطبيـق االتفاقيـة،      غري احملدود النطاق  سُتخدم  اقد  و. اجلديدة للجرمية املنظَّمة  
يــة ومرتكَبــة مبــشاركة مجاعــة إجراميــة  عنــدما تكــون عــرب وطن" (اجلــرائم اخلطــرية"علــى مجيــع 

  .الصدد كمفهومني توجيهيني يف هذا ،الواسع" جلماعة اإلجرامية املنظَّمةا"، وتعريف )منظَّمة
 الـسياسة اجلنائيـة   يـة تطبيـق   كيفتبـّين  وفرية مادة تلك القضايا تتيحوعالوة على ذلك،      -٢٤

ينبغـي  العدالة اجلنائية للجرميـة املنظَّمـة       صّدي  ت  تدابري أنَّ  وهي - األساسية املتضمَّنة يف االتفاقية   
  . بصورة ملموسة يف بلدان خمتلفة- تفكيك اجلماعة اإلجراميةأن تستهدف 

    
     منظَّمةإجراميةاملشاركة يف مجاعة   - ٣  

د القضايا أيضا أمهية التجرمي الصحيح جلرمية املـشاركة يف مجاعـة إجراميـة منظَّمـة                تؤكّ  -٢٥
وإىل جانـب تقـدمي القـضايا، قـدَّم اخلـرباء           .  من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة    ٥دة   املا حسبما تقضي به  

 وتفتـرض اخلالصـة أنَّ    . نصوصا تشريعية وتوضيحات ألحكـامهم الوطنيـة فيمـا خيـص التجـرمي            
اختالف املـسارات التـشريعية للبلـدان الـيت تطبـق القـانون العـام، والـيت عـادةً مـا تعتمـد شـكل                         

 اجلنـائي،  االتفـاق ق القانون املدين، واليت عادةً ما تعتمد شكل         لدان اليت تطبّ  ، والب اجلنائي التآمر
 مـن ذلـك،    وبـدالً . بالضرورة عائقا أمام التدابري العاملية الفعالة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة           ل  ثّال مي 
 ليهمــاشــكلي اجلرميــة ك النــهج التراكمــي الــوارد يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة، واملكــوَّن مــن فــإنَّ
  .قضايا عّدة  ال حيظر النظاُم القانوين الوطين املبادئ األساسية، تدعمه نتائج إجيابية يفعندما
 من الضروري، لـدى إعـداد التـشريعات الداخليـة، التفكّـر يف أمهيـة                وتوضِّح القضايا أنَّ    -٢٦

، واحلاجةملنظَّمة   واحلاجة إىل سياسات لتفكيك اجلماعة اإلجرامية ا       اجلنائي واالتفاقجترمي التآمر   
 علـى حنـو أفـضل مـع خـصائص اجلرميـة املنظَّمـة يف كـل          امواءمتهملدى جترمي هذين الفعلني، إىل      

توسـيع  فيمـا يتعلـق ب   أساسـيتان  االتفـاق /وجرميتـا التـآمر  . بلد، وكذلك على الـصعيد عـرب الـوطين       
  . واجملرمنيعالوقائ يشمل أوسع دائرة ممكنة من حبيثنطاق التحقيقات واملالحقة القضائية 
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    مسؤولية اهليئات االعتبارية  - ٤  
ــة       -٢٧ ــات االعتباري ــشأن موضــوع مــسؤولية اهليئ ــدِّم عــدد حمــدود مــن القــضايا ب ومــن . قُ

 هـذا التـدبري     أنَّ سببهادة بشأن ما إذا كانت ندرة القضايا        ل إىل استنتاجات حمدّ   الصعب التوصّ 
ومـع ذلـك، فقـد الحـظ بعـض         . ة املنظَّمـة   غري مرتبط مبكافحـة اجلرميـ      أنهنادرا ما ُيستخدم، أو     

أو التطبيـق يف    / صـعبة اإلدراج و    زالتسؤولية اهليئات االعتبارية ما     مب اخلاصةالتدابري   أنَّاخلرباء  
قـة وشـاملة هبـذا      عمِّت دراسـة م   إجـراء  أنَّويبـدو   . فيها أصالً  مألوفة ال تكون    اليتالنظم القانونية   

 على اسـتبانة مجيـع اجلوانـب اجلنائيـة للجرميـة املنظَّمـة             مع التركيز خاصة  الشأن سيكون مفيدا،    
  . حكم بشأن تلك املسؤوليةوجود  فيهاضروريا أو مالئما  يبدواليت

    
    اجلرائم عرب الوطنية والوالية القضائية اجلنائية  - ٥  

قِّــد اجلــرائم املنظَّمـة تتــسم يف الوقـت احلـايل بكوهنــا عـرب وطنيــة، ممـا يع      أنَّ القـضايا  نُتبـيِّ   -٢٨
ــها  ــة ملكافحت ــضائية،    . اجلهــود املبذول ــضروري اســتحداث وســائل وممارســات ق ــذلك، مــن ال ول

وبــصورة أعــّم، ثقافــة للتعــاون الــدويل الفعــال فيمــا بــني مؤســسات إنفــاذ القــانون واملؤســسات    
  .القضائية

ــراهن للتعــاون الــدويل     -٢٩ ــربهنوتوضــح القــضايا الوضــع ال ــة أمــور،وُت  أنَّ  علــى، يف مجل
ن كثريا ما ينطوي على تنسيق مـستمر لألنـشطة، مبـا يف ذلـك مراحـل كاملـة مـن تـدابري                       التعاو

غيـاب التنـسيق     أنَّويف هذا الصدد، يالحـظ بعـض اخلـرباء          . إنفاذ القانون أو املالحقة القضائية    
د معظـم اخلـرباء الـرأي املعـاكس،         ، بينمـا يؤيّـ    نزاعـات ي إىل   يف ممارسة الوالية القضائية قد يؤدّ     

املمارسة املتوازية للوالية القضائية اجلنائية مـن جانـب أكثـر مـن بلـد ميكـن أن تـساهم                     أنَّ وهو
بدرجــة كــبرية يف التحقيقــات واملالحقــات القــضائية وأن تــسمح، بــصفة خاصــة، بتحــسني        

  .التنسيق والتآزر بني أنشطة إنفاذ القانون اليت تضطلع هبا البلدان املعنية
    

    ضائيةالتحّري واملالحقة الق  - باء  
    هنج التحّري واملالحقة القضائية جتاه اجلرمية املنظَّمة  - ١  

يـات واملالحقـات القـضائية، ومهـا عنـصران          سوف تـويل اخلالصـة عنايـة خاصـة للتحرّ           -٣٠
د اخلرباء على بعض اجلوانـب املنهجيـة األساسـية الـيت     ويؤكّ. مهمان من عناصر العملية اجلنائية    

 احلاجـة إىل اعتمـاد   مثـل  ،دةللجرمية املنظَّمة من واقع أمثلـة حمـدّ  ي تصّد يف ال   جليا ضح أمهيتها تّت



 

10 V.12-55186 

 

CTOC/COP/2012/11

صة يف جمــايل إنفــاذ القــانون هنــج اســتباقي، علــى وجــه اخلــصوص، وإىل وجــود كــوادر متخصـّـ 
  .والنيابة العامة

أمهيــة خاصــة يف النــهج االســتباقي، أوهلمــا الطبيعــة القائمــة  ب سمانيّتــوهنــاك عنــصران   -٣١
مجع وحتليل املعلومات عـن تـاريخ اجلماعـات          أنَّحقيقات اجلنائية؛ ذلك    على االستخبارات للت  

اإلجرامية وتكوينها ووسائلها وأهدافها وأسـاليب عملـها، وكـذلك عـن الـشبكات واألسـواق           
 حتقيــق، ومهــا عــادةً مــا يكونــان أيــضا عــاملني حمفّــزين  نــان أساســيان أليِّغــري املــشروعة، مكّو

 علــى توســيع نطــاق التحقيــق فينطــوي، كــبرياً اًثبــت جناحــألــذي ا العنــصر الثــاين، اأّمــ. مهّمــني
 بنيـة اجلماعـات أو الـشبكات وسـلوكها اإلجرامـي، بغـّض النظـر عـن مـدى               لكامـل تصّدي  وال

وميثِّـل هـذا   .  منـع اجلـرائم يف املـستقبل   هـو  هدف هنـائي    وذلك لتحقيق صغر القضية يف البداية،     
  .قات اجلنائية االستباقيةاجلانب الوقائي عنصرا مهما من عناصر التحقي

جهـزة التحقيـق واملالحقـة القـضائية أن تعتمـد           ألينبغي   هوالدرس املستفاد اآلخر هو أن      -٣٢
كـرب عـدد مـن األشـخاص الـضالعني يف اجلماعـات اإلجراميـة               ألتـصّدي   من أجل ال  هنجا مشوليا   

لطريقـة، ميكـن    وهبـذه ا  .  انتشاراً وأوسع أشكال السلوك اإلجرامي الذي تقترفه تلك اجلماعات       
اال يف اسـتراتيجية هتـدف إىل تفكيـك اجلماعـة            جزءا فعّ   أن تكون  العدالة اجلنائية تصّدي  تدابري  ل

ويتطلب ذلـك، يف مجلـة أمـور، التخطـيط الـدقيق للعمليـات وإقامـة                . ومنع اجلرائم يف املستقبل   
  .عالقات وظيفية بني مجيع األطراف الفاعلة املعنية

    
    صة من أجل اجلرمية املنظَّمةنات متخّصكيا: الوضع املؤسسي  - ٢  

 املكاتــب أو الوحــدات املكلَّفــة إنــشاء، مثــل ةخمتلفــ  ترتيبــات تنظيميــةجــرى النظــر يف  -٣٣
األغـراض مـن تلـك الكيانـات        ل  تتمثّـ و.  اجلرمية املنظَّمة ومالحقة مرتكبيهـا     بالتحقيق يف حتديدا  

ــي ــا يلـ ــة وإ  ) أ: (فيمـ ــواهر اإلجراميـ ــشأن الظـ ــارف بـ ــع املعـ ــة؛  مجـ ــتخدامها بفعاليـ ــا واسـ   دارهتـ
يف جمــال   الــسياسات اجلنائيــة واألســاليب ذات الــصلة    بــشأن خــربات حمــددة   تكــوين) ب(و

صة يف  تطبيـق األدوات القانونيــة املتخصـّـ بــشأنبنــاء القـدرات  ) ج(مكافحـة اجلرميــة املنظَّمـة؛ و  
الحقـات القـضائية     وامل التحقيقـات تنـسيق أو تعزيـز      ) د(جمال التحقيقات واملالحقة القضائية؛ و    

حتقيــق النتــائج املثلــى مــن جهــود املالحقــة  ) ه(لتفــادي احتمــاالت التــداخل بــني املبــادرات؛ و 
  .القضائية ضد فرادى اجلماعات أو الشبكات اإلجرامية
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    أساليب التحّري اخلاصة  - ٣  
سوف تناقش اخلالصة األمور املتعلقة باستخدام أساليب التحّري اخلاصـة، وخـصوصا              -٣٤

وهــي التــسليم املراقَــب واملراقبــة أال  مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة، ٢٠املــذكورة يف املــادة تلــك 
ــدرس املــستفاد،  . والعمليــات املــستترة  ــرار باحلاجــة إىل مواصــلة االســتفادة   إىل جانــبوال  اإلق

األســاليب اخلاصــة،  عــن ال غــىن القــصوى مــن الوســائل التقليديــة للتحقيــق واإلثبــات، هــو أنــه
هـي مرتبطـة بالنجاحـات      ف . اجلرمية املنظَّمة ومالحقة مرتكبيهـا     التحقيق يف  لدى    عامة، كقاعدة
وتركِّز األسـاليب اخلاصـة مـن قبيـل اعتـراض           .  اليت قدَّمها اخلرباء   أخطر التحقيقات  قهااليت حقّ 

قيمـة مـضافة خاصـة      ب سمتتّـ وهـي   . االتصاالت أو التسليم املراقَـب علـى التفاعـل بـني اجملـرمني            
  . إىل اكتشاف هيكل تلك املنظمات وسلوكهايتؤّد إذ إهنا ، إجراميةملنظمةتصّدي اللدى 
 دقيقـا  تنظيمـا ب   تلك األساليب اخلاصة تتطلّـ     د اخلرباء، لدى تقدميهم القضايا، أنَّ     وأكّ  -٣٥

 عـالوة علـى ذلـك،      ،وأشـاروا .  غائبا يف بعـض البلـدان      زال ما    أمر على الصعيد الداخلي، وهو   
.  التعـاون الـدويل    بـشأن واءمة بـني القـوانني الداخليـة كـثريا مـا خيلـق صـعوبات                 غياب امل  نَّإىل أ 
ــ ضح ذلــك مــن القــضايا الــيت تعــذَّر فيهــا اســتخدام نتــائج تلــك األســاليب يف حمكمــة البلــد    ويّت

 ولـــذلك، فـــإنَّ. الطالـــب ألســـباب تتعلـــق مبخالفـــات شـــكلية أو جوهريـــة ملتطلبـــات قانونيـــة 
 اسـتخدام أسـاليب التحـّري اخلاصـة      ل يف أنَّ   هذا الشأن سـيتمثّ    االستنتاج الرئيسي للخالصة يف   

  . إىل قدر أكرب بكثري من بناء القدرات وكذلك من املساعدة التشريعيةحيتاج جماال زالما 
    

    أساليب التحّري األخرى  - ٤  
. أيـضا إىل نتـائج      أساليب التحّري االعتيادية ميكن أن تفضي       قضايا عديدة أنَّ   أظهرت  -٣٦

اجلمـع بـني    ن كيـف ميكـن       تبـيّ  حـاالت وسوف يصف القسم املعين هبذا املوضوع من اخلالصـة          
فعلــى ســبيل املثــال، يف إحــدى . ق حتقيقــي واحــد تــدفّيفأســاليب التحــّري املبتكــرة والتقليديــة 

ر  يف اكتـشاف عناصـ     املتـواطئني  للقمامة امللقاة من مكتـب أحـد         الدقيقاملّرات، ساهم الفحص    
ــه التحّريــاتســاعدت علــى أساســية  ــة ضــبط أّدى، وباملثــل. توجي رة وعــدم  مــزّولوحــات فّني
كمـا سـيناقش   .  بنجـاح حتقيـق مـواز  إىل إكمال  رة   مزوّ أهنا، مبوافقة النيابة العامة، عن      اإلفصاح

ف لـة يف التعـرّ    ب علـى الـصعوبة الـشائعة املتمثّ       كيفيـة التغلّـ   لالقسم ذو الصلة أيضا ويقدِّم أمثلـة        
 منيطـة  لبطاقـات    املراقَـب  األشـخاص األجانـب وكيفيـة التعامـل مـع االسـتخدام غـري                 هوية لىع

البيانـات الشخـصية إىل أحـد       عـزو     على اهلويـة   فالتعّروُيقصد ب ). SIM( املشترِك   بيانات هوية 
وسـوف يـتم    . األشخاص وربط ذلك الـشخص مبـسرح اجلرميـة أو باجلرميـة، أو بقـضايا سـابقة                

  .لتعرف على األشخاصل املعياري النظامتقدمي إحاالت إىل 
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    محاية الشهود  - ٥  
 لــبعض األطــر لةومفــّص واضــحة أوصــافا املعــين حبمايــة الــشهود الفــصلســوف يقــدِّم   -٣٧

وسوف توضَّح محايـة الـشهود واملتعـاونني        . ماية الشهود واملتعاونني  حب اخلاصةالقانونية الوطنية   
يتــضمن تــدابري مثــل تغــيري أمــاكن إقامــة   " صــةللحمايــة اخلا"مــن خــالل تقــدمي برنــامج وطــين  

 القـضايا   دوتؤكّـ . األشخاص احملميني، وتغيري اهلويـة، واملـساعدة االجتماعيـة، وإعـادة اإلدمـاج            
 عنــدما يكــون هنــاك هنــج ق أفــضل النتــائجحتقّــ بــرامج احلمايــة  أنَّ مــرارا وتكــراراقيــد الدراســة

، وتطبيـق قواعـد      مـن جانـب الـشرطة      لة املـدى  تة وطوي  يبدأ بتطبيق تدابري مؤقّ    االجتاهاتد  متعّد
  .بالفيديو أثناء اإلدالء بالشهادة أمام احملكمة، مثل استخدام التداول صة متعلقة باإلثباتخمّص

    
    التعاون الدويل يف جمال إنفاذ القانون واإلجراءات القضائية  - جيم  

    األساس القانوين الدويل  - ١  
غنيا ومنّوعا للتعاون الدويل، على مـستوى إنفـاذ القـانون            القضايا اجملمَّعة منظورا     تتيح  -٣٨

إقامــة د أنــه يف احلــاالت الــيت ال ميكــن فيهــا  وهــي تؤكّــ.  ســواءواملــستوى القــضائي علــى حــدّ 
تــسليم اجملــرمني ل حكــم قــانوين يــسمح بــذلك، كمــا هــي احلــال بالنــسبة  إذا ُوجــد تعــاون إالّال

يعات الداخليــة واالتفاقــات الثنائيــة أو اإلقليميــة هــي   التــشرواملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، فــإنَّ 
 مــن ١٨ مــن املــادة ٧ مــع الفقــرة ومتاشــيا. األســاس القــانوين الــسائد الــذي تــستخدمه الــدول 

، وخـصوصا  ةبقـوّ  تشجيع تطبيـق املعـايري املـشمولة يف تلـك املـادة           ينبغياتفاقية اجلرمية املنظَّمة،    
 يف املعاهــدات الثنائيــة أو اإلقليميــة ويف القــوانني  اردةالــولتعــاون، كبــديل لتلــك  ا عنــدما ُتيــّسر

بضرورة تشجيع استخدام االتفاقية كعامل مهـم       القائل  قضايا االستنتاج   وتدعم عّدة   . الداخلية
ة بلـدان أن    ويف احلـاالت الـيت ُيطلـب فيهـا إىل عـدّ           . نـسَّقة عامليـا   امل  التعـاون  يف تطوير ممارسـات   

، وحيـد مجيعـا االتفاقيـة كأسـاس قـانوين         اسـتخدامها   إمكانيـة    استكـشاف    ينبغيتعاون،  ال متقّد
  .هبدف تيسري اعتماد هنج أكثر جتانسا وتنسيقا جتاه املساعدة القانونية الدوليةوذلك 

    
    التعاون يف جمال إنفاذ القانون  - ٢  

 علـى التعـاون      هبـا  بدرجـة ُيعتـدّ   يـات أيـضا     لنهج االستباقي والـشمويل جتـاه التحرّ      ا ريؤثّ  -٣٩
 احلاجة إىل اسـتخدام ذلـك التعـاون     علىوسوف تؤكد اخلالصة. دويل يف جمال إنفاذ القانون  ال

 أن ينبغــي مــن االتفاقيــة، ٢٧ مــع املــادة ومتاشــيا. يف مرحلــة مبكــرة قــدر اإلمكــان مــن العمليــة
" التلقائيــة"يــشمل ذلــك تبــادل املعلومــات االســتخبارية وأن يــستند إىل آليــات مثــل التبــادالت  

رة وإحاطـة نظـرائهم   مكِّـن احملققـني مـن اسـتبانة اجلـرائم يف مرحلـة مبكّـ             يُ وهو مـا   ،للمعلومات



 

V.12-55186 13 
 

CTOC/COP/2012/11 

رة قـدر   على أجهزة إنفاذ القانون أن تتصل، يف مرحلـة مبكّـ           أنَّوالدرس املستفاد هو    . هباعلما  
  . يف الواليات القضائية األخرى لضمان التنسيق بني إجراءات التحقيقبنظرائهااإلمكان، 

    
    ب املؤسسيةاجلوان  - ٣  

إنفـاذ   يمـستوي يف حالة اجلرائم املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، نـادرا مـا ينحـصر التعـاون علـى                      -٤٠
 مـن    بـاألحرى  ف وحمـدودة للمـساعدة وإمنـا يتـألّ        وحيـدة القانون واملالحقـة القـضائية يف أفعـال         

لتنـسيَق  ويعـين ذلـك ا  . سلسلة من األنشطة املستمرة واملترابطة الـيت يـضطلع هبـا بلـدان أو أكثـر      
، مبــا يف ذلــك برجمتــها وتوقيتــها وتوزيعهــا وتطــوير املفهــوم اخلاصــة بالتحقيقــاتبــني املبــادرات 

 جــرىويف القــضايا الــيت . لتحقيــق واملالحقــة القــضائية ل اإلدارة املــشتركةاجلديــد القــائم علــى  
وهـي أساسـية    مرتبطة بالطبيعـة عـرب الوطنيـة للجرميـة املنظَّمـة             املواصفاتتلك   أنَّيبدو  حتليلها،  
  .لسياسات الرامية إىل تفكيك املنظمات اإلجراميةلبالنسبة 

 مفهوم التنسيق املمتد بني أنشطة التحقيق واملالحقـة القـضائية          وعالوة على ذلك، فإنَّ     -٤١
 ا دوليـ انظامـ  أنَّ القضايا اليت قـدَّمها اخلـرباء        وقد أظهرت . يستتبع استحداث مؤسسات تعاونية   

ــانون، كمــا  ــع لالســتخبارات     إلنفــاذ الق ــادل مــستمر وموسَّ ــسمح بتب  هــو موصــوف أعــاله، ي
والتنسيق اجليد أثناء أنشطة التحقيق، يستفيد بدرجة كبرية من هيكل مقام علـى أسـاس دائـم،                 

دة وضـمان وجـود قنـاة دائمـة         يات حمـدّ  سواء على الصعيد الثنائي أو الدويل، للمساعدة يف حترّ        
هلياكــل مبزيــد مــن التفــصيل وتقــدِّم املزيــد مــن       وســوف تتنــاول اخلالصــة تلــك ا   . لالتــصال

اإلمكانــات وتــشمل بعــض .  اخلــرباءعرضــهاالتوضــيحات اســتنادا إىل النمــاذج التــشريعية الــيت 
، والنظـر يف    "مكاتب مشتركة إلنفاذ القـانون    "األكثر شيوعا تعيني ضباط اتصال، واستحداث       

وحـدة التعـاون القـضائي      األورويب و اخلربات اليت اكتسبها االحتاد األورويب مع مكتب الشرطة         
  .التابعة لالحتاد األورويب

    
    أفرقة التحقيق املشتركة  - ٤  

 اخلالصــة  مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة، فــإن١٩َّبــالنظر إىل األحكــام الــواردة يف املــادة   -٤٢
ثـل  إنـشاء م  أنَّة قـضايا  وقـد أظهـرت عـدّ   . سألة أفرقـة التحقيـق املـشتركة     ملستويل عناية خاصة    

واسـتنادا إىل القـضايا   . تلك األفرقة مفيـد يف التحقيقـات اخلاصـة بـاجلرائم عـرب الوطنيـة املعقـدة              
فريـق   أنَّ الدرس املستفاد هو     واملعلومات املتاحة بشأن األطر املعيارية الوطنية أو اإلقليمية، فإنَّ        

 جمـال إنفـاذ القـانون       الـة مـن أجـل التـدابري املنـسَّقة يف          التحقيق املـشترك ميكـن أن يكـون أداة فعّ         
ويعـين إنـشاء مثـل تلـك األفرقـة عـدم احلاجـة إىل طلـب رمسـي للمـساعدة                     . واملالحقة القضائية 
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 يف يـة هـود العمليات  اجلزيادة التنسيق إىل أقصى حّد وتوحيد       جيعل باإلمكان   القانونية املتبادلة مما    
 النابعـة مـن نظـامني    ومـع ذلـك، نظـرا جملموعـة الـسلطات      . جهاز واحـد واختـاذ التـدابري سـريعا        

لعدالـة اجلنائيـة، وللمـسائل القانونيـة العديـدة الناشـئة عـن عمليـات         ا نظم  أو أكثر من   منفصلني
ال يف جمموعـة مـن املعـايري املواضـيعية          أفرقة التحقيق املـشتركة، جيـب أن يكـون إنـشاؤها متأصّـ            

مــن احلاجــات  يكــون نابعــا وأالّ ، املتفــق عليهــا ثنائيــا أو إقليميــااملعّرفــة جيــدا،العامــة واللــوائح 
أفرقــة بإنــشاء لبلــدان املهتمــة اهتمامــا خاصــا ل وينبغــي. نــة فحــسبالطارئــة واآلنيــة لقــضية معّي

  .مشتركة أن تقوم بتحضريات مشتركة وأنشطة جتريبية
 القضايا أنه يف حال عدم مساح الظروف بإنـشاء أفرقـة حتقيـق              نُتبيِّوعالوة على ذلك،      -٤٣

ل أن تواصـل النظـر يف اختـاذ إجـراءات أخـرى لـضمان اسـتمرار التنـسيق          لـدو ل ينبغيمشتركة،  
بني حتقيقاهتا وأن تستخدم أنشطتها املـستقلة املوازيـة لزيـادة فعاليـة التحقيقـات وتوسـيع نطـاق                 

 آلية التنسيق، أن تنظر أيضا يف مشاركة سـلطات النيابـة            إنشاءلدول، لدى   ل وينبغي. األهداف
 املعنيـة علـى    املنـسقة ريعاهتا الوطنية، من أجل تعزيز قدرات الكيانات        العامة والقضاء، رهنا بتش   

  .القيام بالعمليات
    

    املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  - ٥  
ر آلليـات التعـاون الـيت تقـدِّمها املنظمـة           االسـتخدام العـاملي واملتكـرّ     علـى    القـضايا    تدلّ  -٤٤

 طبيعـة قواعـد     عـن  اخلالصـة معلومـات      نوسـوف تتـضمّ   ). اإلنتربـول (الدولية للـشرطة اجلنائيـة      
، "اإلشــعارات والنــشرات"البيانــات ونظــم املعلومــات اخلاصــة بــاإلنتربول، مبــا يف ذلــك نظــام   

د علـى دور اإلنتربـول يف      األنواع األخرى من الـربامج واخلـدمات، وسـوف تؤكّـ           عنوكذلك  
  .الدويل لقوات الشرطة الوطنيةالتشبيك تعزيز 

    
    ة املتبادلة وتسليم اجملرمنياملساعدة القانوني  - ٦  

ى أمهية املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني من كـون هـذين الـشكلني مـن      تتجلّ  -٤٥
  عـن   اخلـرباء  وقـد أعـرب   . املعروضـة أشكال التعاون الـدويل موجـودين يف حنـو نـصف القـضايا              

االت التعـاون الـدويل،    إزاء استمرار الصعوبات املعتادة اليت تعتـرض هـذا اجملـال مـن جمـ         األسف
 علـى طلبـات املـساعدة وتبـاين القـوانني اإلجرائيـة للبلـدان          أو عـدم اكتماهلـا    الـردود   ر  تـأخّ مثل  

 الـيت جتـري يف    ال ميكـن تقـدميها يف احملاكمـات         متعلقـة باإلثبـات     ي إىل نتـائج     املعنية، مما قد يؤدّ   
سلطات النيابـة العامـة   لـ  نبغـي ي هوالـدرس الـذي سـُيعبَّر عنـه يف اخلالصـة هـو أنـ             . الدول الطالبـة  

 ختـصيص املـوارد   وينبغـي هلمـا  .  ممكن، يف بيئة من الثقة املتبادلـة إىل أقصى حّد، العملوالقضاء  
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تطوير االتصال املباشر غري الرمسي من أجل التحضري لإلجـراءات الرمسيـة للمـساعدة       لالعملياتية  
 اسـتخدام  مل ميسِّرة مهّمة يف هـذا الـصدد    ل عوا ثّومن األمور اليت ميكن أن مت     . القانونية املتبادلة 

صة وإقامــة شــبكات دوليــة مــن ســلطات النيابــة العامــة والقــضاء        ســلطات مركزيــة متخّصــ  
واستخدام االجتماعـات مـع املـسؤولني األجانـب، سـواء االجتماعـات ذات الطبيعـة العامـة أو                   

  . يف سياق قضايا بعينهاتلك املعقودة
 ١٦املـادة    أنَّ يف القـضايا     املـذكورة االت تـسليم اجملـرمني      حلـ العـدد احملـدود     ن من   يتبّيو  -٤٦

 وجـود معـايري منظِّمـة للجوانـب         عنـد  ،كأسـاس قـانوين    من االتفاقية ميكن أن ُتستخدم بنجـاح      
األساســية إلجــراءات تــسليم اجملــرمني يف القــوانني الداخليــة للبلــدين املعنــيني، يف القــضايا الــيت    

للموافقـة  فيهـا وجـود معاهـدة لتـسليم اجملـرمني            يـة للطلـب   تلقّيقتضي النظـام القـانوين للدولـة امل       
  .على التسليم

    
    التدابري ذات الصلة بعائدات اجلرمية  - دال  

    األساس السياسايت والقانوين  - ١  
سوف ُيعىن أحد فصول اخلالصة مبصادرة عائدات اجلرمية، وهو تدبري اكتـسب، علـى         -٤٧

احلجـة  ل تتمثّـ و. قمـع اجلرميـة املنظَّمـة   للقانونيـة املعتمـدة   مّر الـسنني، دورا بـارزا بـني الوسـائل ا        
 سـواء عقـاب      علـى حـدّ     هـو  حرمـان اجملـرم مـن منـافع اجلرميـة          أنَّ يفلمـصادرة   ل دةاملؤّياألقوى  

وهـي رادع قـوي للمجـرمني املهـتمني بـالربح أساسـا، وكـذلك آليـة         . الـة مناسب وأداة منع فعّ   
ن املـوارد املاديـة الـيت ميكـن أن ُتـستخدم ملواصـلة األنـشطة                كفؤة إلزالة املوارد املالية وغريها مـ      

 املـصادرة تعيـق إعـادة اسـتثمار املوجـودات املكتـسبة علـى               وعالوة على ذلك، فـإنَّ    . اإلجرامية
وتتماشى املصادرة كوظيفة للردع، إىل درجـة كـبرية،         . حنو غري مشروع يف االقتصاد املشروع     
  .مع سياسة تفكيك اجلماعات اإلجرامية

علـى   عـّدة قـضايا   تنطـوي لخالصـة حيـث   ل القضايا املقدَّمـة    مند أمهية املصادرة    وتتأكّ  -٤٨
 االهتمـام    هـذه القـضايا أيـضا      نتبـيّ و. مصادرة أو ضبط كميات كبرية من العائدات واألدوات       

 وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ       . الذي توليه سلطات إنفاذ القـانون والـسلطات القـضائية للمـصادرة           
ــّو ــة جتــسّ     رات األالتط ــد مــن القــوانني الوطني ــعا يف صــالحيات مــصادرة   خــرية يف العدي د توّس

  .عائدات اجلرمية من أجل احلّد من األنشطة احملتملة هلياكل اجلرمية املنظَّمة
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    املصادرة املوسَّعة واملصادرة غري املستندة إىل قرار إدانة  - ٢  
املـصادرة املوسَّـعة أو غريهـا مـن         يشري العديد من القضايا اليت سُتدرج يف اخلالصة إىل            -٤٩

ب إدانـة جنائيـة أو ال     صادرات ال تتطلّـ   املـ  وهـذه . أنواع املـصادرة غـري املـستندة إىل قـرار إدانـة           
دة صدر بشأهنا قـرار إدانـة وإمنـا تـشمل أيـضا مجيـع              ية من جرمية حمدّ   تقتصر على العائدات املتأتّ   

ثبـت أو ُيفتـرض احلـصول عليهـا بـصورة      املوجودات األخرى الواقعة حتت سيطرة اجملرم واليت ي       
وسـوف تقـدِّم اخلالصـة أمثلـة علـى          . مباشرة أو غري مباشرة عن طريـق أنـشطة إجراميـة سـابقة            

نـا أساسـيا مـن    املـصادرة جيـب أن ُتعتـرب مكوّ    أنَّمة من املصادرة وختلص إىل   تلك األنواع املتقدّ  
قـني واملـّدعني    ومـن مثّ، ينبغـي للمحقّ     . ةالعدالـة اجلنائيـة للجرميـة املنظَّمـ       تصّدي  نات تدابري   مكّو

ف يف العـــاّمني أن جيعلـــوا التحقيقـــات املاليـــة والتـــدابري الراميـــة إىل منـــع اجملـــرمني مـــن التـــصرّ  
ومـن  . املسؤولية اجلنائية للمجرمني  إثبات  جراءاهتم، إىل جانب    إ أ من ال يتجزّ املوجودات جزءا   

ط لــه وقائيــة، مــن البدايــة، يف النـشاط الــذي ختطّــ  دمــج التحقيقــات املاليــة والتـدابري ال ينبغـي ، مثّ
ويف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا املــصادرة املوسَّــعة . ســلطات إنفــاذ القــانون واملالحقــة القــضائية

  . أن تشمل مجيع املوجودات املنسوبة إىل اجملرمني املزعومنيفينبغي هلاممكنة، 
 ألجهزة إنفاذ القـانون ومكاتـب       ص، وينبغي  احلاجة إىل التخصّ   بوضوحوتبيِّن القضايا     -٥٠

رة إن أمكـن،  النيابـة العامـة أن تـضمن أن يـشارك يف القـضايا األكثـر تعقيـدا، ويف مرحلـة مبكّـ         
كــي يــسامهوا مبعــارفهم  ل املتخصــصون يف إجــراءات املــصادرة  وأعــضاء النيابــة العامــة الــضباط 

  .هاوتطوير وخرباهتم يف ختطيط مبادرات املصادرة
    

     تنفيذ املصادرةبشأنيل التعاون الدو  - ٣  
ســوف يــشار يف اخلالصــة إىل أن تنــّوع آليــات املــصادرة الداخليــة واملــصادرة املوسَّــعة   -٥١
الـة، وخـصوصا عنـدما يكـون أمـر املـصادرة صـادرا يف                يف مـنح املـساعدة الفعّ      دالترّدي إىل   يؤّد

ــة ــة الطالب ــوســوف . الدول ــسبة  ب قعلــى حنــو متعمـّـ  هاهــذه املــسألة حتليلــ   حبــثسميّت ــة بالن أمهي
.  مصادرة املوجـودات اخلاصـة مبجـرمني موجـودين يف اخلـارج     بالسعي إىل لممارسني املهتمني   ل

 تيـسري    ينبغـي، مـن أجـل       أنـه  على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       تنّصويف هذا السياق،    
دة على حنـو    ات حمدّ املساعدة الدولية املتبادلة يف تنفيذ األوامر األجنبية باملصادرة، دراسة إجراء         

 مـن تلـك     ٥٥ مـن املـادة      ١ووفقـا للفقـرة     . املـصادرة ب ة اخلاصة الداخلي جراءاتاإلمنفصل عن   
 االعتـراف بـأمر املـصادرة األصـلي الـصادر عـن             ل يف  أن تتمثّـ   تلـك اإلجـراءات   ل جيوزاالتفاقية،  

  .وتنفيذهحمكمة يف الدولة الطالبة 
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    دةمسائل تتعلق جبرائم حمدَّ  - هاء  
العدالـة اجلنائيـة ولـيس    تـصّدي  ف جتسِّد مواضيع اخلالصة املراحل املختلفة لتـدابري    سو  -٥٢

 مالحظـات   لـصياغة  نقاط انطالق كافيـة      تتيح القضايا   ومع ذلك، فإنَّ  . دة للجرائم الفئات احملدّ 
وسـوف يتنـاول أحـد الفـصول        .  اجلرمية  منفردة من  فئاتبدة املتعلقة   بشأن بعض السمات احملدّ   

 باجلرائم املرتبطة باألسلحة الناريـة وغـسل       على وجه التحديد   املتعلقة من املسائل    عة متنوّ طائفة
  . الثقافية واجلرمية البيئيةواملمتلكاتاألموال والقرصنة البحرية 

    
    منع اجلرمية املنظَّمة  - واو  

 أسـهمت وقـد   . نع اجلرمية املنظَّمـة   مل ةخمتلف سوف يناقش أحد فصول اخلالصة جوانب       -٥٣
 تـدابري خاصـة     بشأنسلسلة من املؤشرات    ب يف االجتماعات     اخلرباء مداخالتمة و املقّديا  القضا
 من اتفاقيـة اجلرميـة      ٣١تلك الواردة يف املادة     ل مشاهبة لتالئم اجلرمية املنظَّمة، وهي      مكّيفةللمنع  
  .املنظَّمة

    
    هامقترحات لضمان متابعتها واستدامت": ةوثيقة حيَّ"اخلالصة بوصفها   -ارابع  

 يــة صــيغة منوذجيف قــضية، معظمهــا ملخَّــصة ٢٠٠ســوف حتتــوي اخلالصــة علــى حنــو   -٥٤
ــ ــسريية أخــرى    ةدموّح ــائق تف ــضائية ووث ــرارات ق ــشفوعة بق ــضمّ .  وم ــا ستت ــن  كم ــد م ن العدي

القوانني واللوائح الوطنية والبحوث املقارنة اليت تسهم يف حتليل القـضايا وفهـم الـنظم القانونيـة                 
  .اليت تستند إليها

الـذي  مبواصلة تبـادل اخلـربات      عن اهتمامهم    اجتماعاهتم الثالثة،    خالل اخلرباء،   وأعرب  -٥٥
وطلبـوا إىل املكتـب أن يـسعى إىل إجيـاد سـبل لـضمان اسـتمرار تلـك            .  من أجل اخلالصـة    اسُتهلّ

 وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ورهنـا بتـوافر مـوارد طوعيـة             ". وثيقة حيـة  "كي تصبح اخلالصة    التبادالت ل 
  . يف الفقرات التاليةواملوصوفة بعضها لبعض، يقترح املكتب عددا من التدابري املعزِّزة يةإضاف
  اخلالصـة  رسـالة " اخلالصة وتوسيع نطاقهـا مـن خـالل اسـتحداث            استمرار فمن املمكن   -٥٦
مـن شـأنه تيـسري مجـع ونـشر القـضايا اجلديـدة، وكـذلك                وذلك   ،عن طريق اإلنترنت  " خباريةإلا

 أن تكــون لرســالة اإلخباريــةل وُيمكــن.  والتطــورات التــشريعيةيِّــدةملمارســات اجلتبــادل اآلراء وا
ومن زاوية أعّم، يؤمـل أن تـصل تلـك الرسـالة     . بانتظامخلالصة نفسها   ا مبثابة آلية لتحديث     أيضا

اإلخباريــة إىل مجهــور أوســـع وأن حتفِّــز إجـــراء حــوار دويل بــني املمارســـني والبــاحثني بـــشأن       
  .العدالة اجلنائية هلاتصّدي  واملسائل املتعلقة مبنع اجلرمية املنظَّمة وتدابري دةيِّاملمارسات اجل
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 نهاالــيت تتــضّميعتــزم املكتــب، مــن أجــل إتاحــة املــواد والوثــائق    ،وعــالوة علــى ذلــك  -٥٧
ن معلومـات عـن اخلالصـة وكـذلك القـضايا ذات            اخلالصة، إنشاء موقـع شـبكي خـاص يتـضمّ         

  )٥(.الصلة واملواد املتعلقة هبا
سواء عـن   الـ وسيصبح من املمكن الوصول إىل الرسالة اإلخبارية واملوقع الشبكي على             -٥٨

  .طريق الصفحة الشبكية للمكتب وبوابته اجلديدة إلدارة املعارف
 أخـرى جلمـع اخلـربات        مهمةً  تنظيم حلقات العمل اإلقليمية لفائدة املمارسني طريقةً       ثِّلومي  -٥٩

 وبنـاء   يِّـدة  نـشر املمارسـات اجل     هـو  غـرض مـزدوج      هـذه لقات العمـل    حلسيكون  و. العملية وتبادهلا 
 االجتماعــات فرصــة جلمــع املزيــد مــن القــضايا هــذهر كمــا ســتوفّ.  تطبيقهــاعلــىالقــدرات الوطنيــة 

ــ ــادل اخلــربات فيمــا بــني      هاوحتليل ــة لظــواهر اجلرميــة املنظَّمــة وتيــسري تب ــسمات اإلقليمي  واســتبانة ال
ر اآلليات القائمة، مثل شبكة أمريكا الوسـطى للمـّدعني العـاّمني يف جمـال               وميكن أن توفّ  . املمارسني

اجلرمية املنظَّمة، أو أنواع أخـرى مـن األجهـزة اإلقليميـة، مثـل مكتـب الـشرطة األورويب أو وحـدة                      
  .التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب، منابر مفيدة للترويج لتلك االجتماعات

ق، علــى املــستوى عــرب اإلقليمــي، مــن  مــل أقاليميــة دوريــة للتحقّــوميكــن عقــد حلقــات ع  -٦٠
 األكثــر ارتباطــا باملوضــوع والــدروس املــستفادة واملــسامهة يف التحــديث املنــتظم يِّــدةاملمارســات اجل

      .للخالصة
    االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

 وبعـني ناقـدة     نهجيم مجع احلاالت القضائية وحتليلها على حنو         إعداد اخلالصة أنَّ   دأكّ  -٦١
  .يِّدة املمارسات اجلفيما يتعلق بإرساءميثِّالن مصدرا كبريا للمعارف واإلهلام 

رهـا مـن زاويـة       حتليـل القـضايا يف توسـيع نطـاق فهـم اجلرميـة املنظَّمـة وتطوّ                قد أسهم و  -٦٢
. الناشـئة واجلديـدة    نّوعـة مـن اجلـرائم واألمنـاط التنظيميـة         تعلم اإلجرام، مبا يف ذلك اجملموعـة امل       

نــة يف  بعــض الــسياسات واالســتراتيجيات املبيّ   حتليــل القــضايا أنَّ دأكّــوعــالوة علــى ذلــك،   
االتفاقية، مثـل تفكيـك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة مـن خـالل حرماهنـا مـن موجوداهتـا غـري                       

وسـوف حتـدِّد اخلالصـة      .  أدوات صاحلة يف منع اجلرمية املنظَّمة ومكافحتها       زالتاملشروعة، ما   
أيضا عددا من الدروس املهمة املستفادة فيما يتعلق بالتطبيق امللموس للتـدابري الدوليـة والوطنيـة          

                                                         
ُتتاح معلومات عن مبادرة اخلالصة، مبا يف ذلك التقارير عن االجتماعات واألعمال اإلضافية ذات الصلة،  )5(  

وسوف ميكن . www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/digest-of-organized-crimecases.html :يف املوقع
بة من خالل بوابة إدارة قاعدة املعارف التابعة صات القضايا والوثائق والقوانني املصاحالوصول إىل ملّخ

  . للمكتب لدى إنشائها
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ــدابري   ــة لت ــصّدي  يف املراحــل املختلف ــراوح   ت ــيت تت ــة، وال ــة اجلنائي ــنيالعدال التحــّري و التجــرمي ب
  .والتعاون الدويل

ــضايا       -٦٣ ــشأن الق ــة اســتكمال العمــل ب ــورحَّــب اخلــرباء مبنهجي ــا  التحليالب ــيت جيريه ت ال
ــون و ــرةالاملمارسـ ــات املباشـ ــا تعليقـ ــدلون هبـ ــد.  الـــيت يـ ــل أحـ ــة  ومتثَّـ ــة اإلجيابيـ ــواتج اجلانبيـ  النـ

كما قدَّم اخلرباء، لـدى مناقـشة       .  التفاعل النشط بني املشاركني     يف لالجتماعات الثالثة للخرباء  
 ملموسة للمـشاكل    الًيات والصعوبات اليت يواجهها أقراهنم يف القضايا قيد النقاش، حلو         التحّد

  .اليت وصفها زمالؤهم
ــوّد أن يطلــب إىل املكتــب أن    مــؤمتر األطــراف لعــلّويف ضــوء هــذه االســتنتاجات،    -٦٤ ي

  :يعمل على
 الــواردة يف اخلالصــة، بوســائل منــها  يِّــدةتيــسري نــشر وتطبيــق املمارســات اجل   )أ(  

  ؛مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية ومن مثّ توزيعهاترمجتها إىل 
، عـن   "ةوثيقـة حيَّـ   " سبل ضمان استمرار هذا التبادل وجعل اخلالصـة          التماس  )ب(  

  ، بالنظر إىل الطبيعة املتطورة للجرمية املنظَّمة؛هاطريق حتديث
ــصلة       )ج(   ــضايا ذات الـ ــع وحتليـــل القـ ــلة مجـ ــة، مـــشفوعة   بمواصـ اجلرميـــة املنظَّمـ

 إيالء اهتمام خـاص للمجـاالت املـستبانة         بالتعليقات القانونية والدراسات القانونية املقارنة، مع     
  يف اخلالصة باعتبارها تنطوي على مشاكل يف التطبيق أو ثغرات يف املعارف؛

 حمفـل إعداد رسـالة إخباريـة للخالصـة عـن طريـق اإلنترنـت كوسـيلة إلنـشاء                    )د(  
  للجرمية املنظَّمة؛تصّدي  يف اليِّدةلحوار الدويل بني املمارسني بشأن املمارسات اجلل

ــادل اخلـــربات بـــني      )ه(   ــة وتبـ ــة واألقاليميـ ــلة تيـــسري االجتماعـــات اإلقليميـ مواصـ
  .املمارسني بغية االستفادة من املعارف املكتسبة عن طريق اخلالصة وتبادل تلك املعارف

  : الدول إىلأن يدعواملؤمتر يوّد أيضا  ولعلّ  -٦٥
   ذلك احلوار؛تيسري املشاركة النشطة للممارسني واخلرباء الوطنيني يف  )أ(  
 . التربعات املالية والعينية تقدميدعم استمرار مبادرة اخلالصة عن طريق  )ب(  


