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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني
  واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة،

        وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لترويج تنفيذ أنشطة مكتب األمم     

األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
      اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

      تقرير األمانة    
    مةدِّمق  -أوالً  

لقــد حــدث تزايــد ســريع يف ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة يف جــرائم عــابرة للحــدود      -١
 للجرميــة نَّون يف جرميــة يف بلــدهم أن جيــدوا أولــيس مــن املــستغرب ألشــخاص حيققــ. الوطنيــة

 الشخص أو األشـخاص موضـع التحقيـق هـم جـزء مـن مجاعـة                 نَّضحايا يف بلدان أخرى، أو أ     
 العائدات املتأتية من اجلرمية ُخبِّئـْت أو اسـُتثِمَرت يف           نَّة هلا أعضاء يف بلدان أخرى، أو أ       إجرامي

بات املمكنـة للجرميـة املنظمـة يف خمتلـف البلـدان متعـددة اجلوانـب                فالتشعُّ.  أخرى والية قضائية 
وتستخدم اجلماعات اإلجرامية العديد مـن مزايـا العوملـة، مثـل سـهولة االتـصاالت                . والطبقات

ــة واســتغالل        ــشطة اإلجرامي ــدويل، لالضــطالع باألن ــسفر ال ــة وال وســرعتها والتحركــات املالي
                                                         

  *  CTOC/COP/2012/1. 
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لنباتات الربية والبيئة واستغالل نقاط الضعف يف النظم القانونية والرقابيـة           األفراد واحليوانات وا  
  .وسرقة عائدات احلكومة سعيا لتحقيق الربح

 التحقيق يف اجلرمية املنظمة ومقاضاة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم صـارت أكثـر              وهذا يعين أنَّ    -٢
ملكافحــة اجلرميــة ومــع بــذل الــدول جهــودا . تعقيــدا، وتــشمل أكثــر مــن واليــة قــضائية واحــدة

ــة         ــن األمهي ــدا م ــة مزي ــسائل اجلنائي ــشأن امل ــدويل ب ــاون ال ــسب التع ــة، اكت   . املنظمــة عــرب الوطني
وال تسمح أشكال التعاون الدويل التقليدية اليت تشمل الترتيبـات الثنائيـة وحـدها باختـاذ تـدابري              

 وتــوفّر اتفاقيــة .التــصدي الــسريعة الــيت تقتــضيها احتياجــات مكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــصرية
األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة للــدول األعــضاء، يف مجلــة أمــور، فرصــة  
طلب تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغـراض املـصادرة مـن عـدد                

ــة الــيت يبلــغ عــددها       ــدول األطــراف يف االتفاقي ــشركاء ضــمن ال ــة دون  د١٦٨كــبري مــن ال   ول
  .ما حاجة إىل اتفاقات ثنائية يف كل حالة

ر مـؤمتر األطـراف يف      وُيمثِّل الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل، املنـشأ عمـال مبقـرَّ                  -٣
، عنـصرا ثابتـا مـن املـؤمتر، وهـو      ٣/٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة        

ائل العمليـة اخلاصـة بتـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة             يعقد مناقشات مواضـيعية حـول املـس       
  .املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة

وقــد أكّــد الفريــق، يف اجتماعــه املعقــود خــالل الــدورة اخلامــسة للمــؤمتر، علــى أمهيــة     -٤
الــدويل اســتخدام االتفاقيــة يف جمــال تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون        

عاهـدات دوليـة    مب ا بـاالقتران  د لـذلك اإلجـراء وإمَّـ      ا كأساس قانوين وحيـ    ألغراض املصادرة، إمَّ  
  .أخرى

، اضــطلع  اخلامــسة املــؤمتر، عنــدما انعقــدت دورة٢٠١٠أكتــوبر /ومنــذ تــشرين األول  -٥
بأنـشطة عديـدة واسـتمر يف تـوفري         ) املكتـب (مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           

  . املساعدة التقنية وترويج تنفيذ االتفاقية، وال سيما أحكامها املتعلقة بالتعاون الدويل
    

    األدوات املوضوعة لتيسري التعاون الدويل بشأن املسائل اجلنائية  -ثانياً  
، واصـل املكتـب حتـسني وتوسـيع عـدد مـن األدوات القائمـة                ٥/٨عمال بقـرار املـؤمتر        -٦

  .شأن املسائل اجلنائية، باإلضافة إىل وضع أدوات جديدةلتيسري التعاون الدويل ب
وأنتجت األمانة أيضا نشرات إعالمية، للتوزيـع يف حلقـات العمـل اإلقليميـة ودورات                 -٧

املؤمتر، من أجل شـرح كيفيـة الوصـول إىل جمموعـة األدوات املتنوعـة املتاحـة للـدول األعـضاء                     
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ملختـــصة احلاســـويب وأداة كتابـــة طلبـــات واســـتخدامها، وال ســـيما دليـــل الـــسلطات الوطنيـــة ا
  . املساعدة القانونية املتبادلة واملكتبة القانونية احلاسوبية

    
    دليل السلطات الوطنية املختصة احلاسويب  - ألف  

لقد طـرأت زيـادة علـى عـدد الـسلطات الوطنيـة املختـصة املعيَّنـة مـن الـدول األعـضاء                         -٨
 الـدليل   ويتـضمن . ٤/٢ و ٣/٢ املـؤمتر    ْيَرنة يف مقـرَّ   عمال جبميـع الواليـات ذات الـصلة املتـَضمَّ         

 دولــة عــضوا، إضــافة إىل ١٦٨ ســلطة وطنيــة خمتــصة عّينتــها  ٤٧٨اآلن معلومــات االتــصال بـــ
ــسليم اجملــرمني ونقــل       ــة بت ــات املتعلق االحتــاد األورويب والكرســي الرســويل، لكــي تتلقــى الطلب

دلة بشأن املـسائل اجلنائيـة، وكـذلك املتعلقـة      األشخاص احملكوم عليهم واملساعدة القانونية املتبا     
 باملخــدرات عــن طريــق البحــر وهتريــب املهــاجرين عــن  االتِّجــاربــاجلهود الراميــة إىل مكافحــة 

  )١(.لرّد على هذه الطلبات ومعاجلتها باألسلحة النارية، وااالتِّجارطريق البحر و
ات الـيت ترسـلها الـدول بـشأن      على اإلشعارًءوتقوم األمانة بتحديث الدليل بانتظام بنا   -٩
ــة أن  . تغــيريات يف تعــيني الــسلطات ويف تفاصــيل االتــصال هبــا   أيِّ وُيمكــن للــسلطات املركزي

ويقـوم  . ُتنقح سجالهتا بنفسها، رهنـا باسـتعراض هـذا التنقـيح واملوافقـة عليـه مـن قبـل األمانـة                     
بعثــات الدائمــة للــدول  والاملعيَّنــةاملكتــب بنــشر الــدليل مــرتني ســنويا وتوزيعــه علــى الــسلطات  

  )٢(.ترونيا يف املوقع الشبكي للمكتبوهو متاح أيضا إلك. األعضاء
 الدليل تفاصيل كاملة عن سبل االتصال بالـسلطات املعّينـة وسـاعات عملـها               ويتضمَّن  -١٠

والتوقيــت احمللــي يف منطقتــها واللغــات الــيت تــستخدمها واملعلومــات أو الوثــائق الالزمــة لتنفيــذ 
لصيغ وقنوات االتصال املقبولة وما إذا كان جيوز تقدمي الطلبات عن طريـق املنظمـة    الطلبات وا 

 حقـالً   يتـضمَّن واإلجراءات احملددة للحاالت امللّحـة، كمـا        ) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية    
 ملخـصات   تقـدِّم ويسمح حقل التعليقـات للـدول بتقـدمي معلومـات إضـافية، كـأن               . للتعليقات

ونية واإلجرائية الواجب استيفاؤها لالستجابة لطلبات تسليم اجملـرمني أو طلبـات            للشروط القان 
املساعدة القانونية املتبادلة، ووصالت بالقوانني الوطنيـة واملواقـع الـشبكية ذات الـصلة، وقائمـة         

                                                         
 غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية االتِّجاروجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة السلطات املعّينة مب  )1(  

) ١٨-١٦املواد (واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ) ١٧ و٧ و٦املواد  (١٩٨٨لعام 
وبروتوكول مكافحة صنع ) ٨املادة (وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو 

املكملني التفاقية ) ١٣املادة ( هبا بصورة غري مشروعة االتِّجاراألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا وذخريهتا و
 .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  .ى الطلب علًءكن احلصول عليها من املكتب بناب الوصول إىل الدليل كلمة سّر، مييتطل  )2(  
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مبعاهدات التعاون الثنائية واإلقليميـة الـيت أبرمتـها تلـك الـدول أو أي ترتيـب بـديل متـاح فيمـا                       
ويبّين الـسجل أيـضاً مـا إذا كانـت الدولـة            .  بتسليم اجملرمني أو املساعدة القانونية املتبادلة      يتعلق

 من اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، أهنـا ستـستخدم            ١٦ من املادة    ٥الطرف قد أعلنت، عمالً بالفقرة      
  .االتفاقية كأساس قانوين لتسليم اجملرمني

، كمــا كــان احلــال املعيَّنــة علــى الــسلطات ويقتــصر الوصــول إىل الــدليل املوّســع حاليــاً  -١١
 غـري   االتِّجـار بالنسبة لدليل السلطات الوطنية املختصة يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                

 وكان االعتباران الرئيـسيان يف تقييـد        )٣(.١٩٨٨رات واملؤثرات العقلية لعام     املشروع يف املخد  
يات وســالمة مــوظفي الــسلطات املركزيــة، الوصــول إىل الــدليل مهــا خــشية النيــل مــن خــصوص

الذين يعرَّفون يف بعض احلاالت باالسم مع إيراد تفاصيل االتصال هبم شخـصياً؛ والغـرض مـن             
الدليل، وهو تزويد السلطات املعّينة بوسيلة وصول سهلة إىل معلومـات حمدَّثـة لـسبل االتـصال                 

  .تخدماً مسجالً للدليل احلاسويبس م٤٤٥وقد قيَّدت األمانة . بنظرائها يف البلدان األخرى
    

    أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة  - باء  
اســتحدث املكتــب أداة كتابــة طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة مــن أجــل مــساعدة    -١٢

وتـساعد  . الدول على إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلة لتيسري التعـاون الـدويل وتعزيـزه             
داة على تاليف طلبات املساعدة القانونية املتبادلة غـري املـستوفاة وتقلـل بالتـايل قـدر اإلمكـان                   األ

وُترشــد األداة املمــارس املعــين باحلالــة خــالل عمليــة إعــداد   . مــن احتمــال تأخريهــا أو رفــضها 
. الطلــب خطــوة خبطــوة حــسب نــوع املــساعدة املتبادلــة، وُتنّبهــه إذا أغفــل معلومــات أساســية  

 أيِّع األداة مجيع البيانات املُدَخلة وتولِّـد طلبـاً صـحيحاً وكـامالً وفّعـاالً توطئـة إلدخـال                  وُتجمِّ
  )٤(.ت حتريرية هنائية عليه وتوقيعهتعديال
، بأداة كتابة طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة وشـجع           ٤/٢ره   املؤمتر، يف مقرَّ   رحَّبوقد    -١٣

وطلـب املـؤمتر أيـضاً إىل       . ادة مـن األداة، حـسب االقتـضاء       السلطات املركزية الوطنيـة علـى االسـتف       
  .ىل السلطات املركزية واملمارسنياألمانة أن تستخدم األداة يف الدورات التدريبية املقّدمة إ

                                                         
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )3(  
تتيح أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أيضاً إمكانية الوصول إىل املعاهدات واالتفاقات الثنائية   )4(  

تعقّب إدارة احلاالت املتعلقة واملتعددة األطراف واإلقليمية والقوانني الوطنية ذات الصلة، وتشمل نظاماً ل
 .بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة والصادرة
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 نـسخ منـها بالعربيـة والبوسـنية والكرواتيـة           زيـل   تنولزيادة تيسري استخدام األداة، ميكن        -١٤
ية والروسية والصربية واإلسبانية وبلغة اجلبل األسود مـن املوقـع           واإلنكليزية والفرنسية والربتغال  

طـــري يف قُا إىل الفارســـية بواســـطة املكتـــب الوجتـــري ترمجـــة األداة أيـــض. الـــشبكي للمكتـــب
  .مجهورية إيران اإلسالمية التابع للمكتب

 عــروض لتعريــف الــسلطات املركزيــة وممثلــي  قُــدِّمتوبغيــة تــشجيع اســتخدام األداة،   -١٥
كومات هبا يف الدورات التدريبيـة واملـؤمترات واحللقـات الدراسـية، وال سـيما تلـك املتعلقـة                   احل

وحيثمـــا أمكـــن، أعقـــب التعريـــف بـــاألداة متـــارين عمليـــة اســـتخدم فيهـــا  . بالتعـــاون الـــدويل
  .املشاركون األداة إلعداد طلب للمساعدة القانونية املتبادلة

ل زيـادة   ثّـ داة، وهـذا العـدد مي      نـسخاً مـن األ     وا مستخدماً وتلقّ  ٦١٣وحىت اآلن، طلب      -١٦
 وتــستكمل األداة دليــل الــسلطات الوطنيــة )٥(.٣٨٠ وهــو ٢٠١٠مقارنــة بالعــدد املنــاظر لعــام 

  .املختصة احلاسويب واملكتبة القانونية، وميكن حتميل معلومات من هذين املصدرين يف األداة
هـا أداة كتابـة طلبـات املـساعدة         وقد أشاد املشاركون يف االجتماعات اليت ُعرضـت في          -١٧

القانونية املتبادلة بفائدة هـذه األداة، سـواء كـأداة ُمعينـة علـى صـياغة طلبـات املـساعدة التقنيـة                      
ولكـي حتـصل األمانـة    . املتبادلة أو كوسيلة لتدريب املوظفني علـى مواصـفات الطلبـات الفّعالـة        

ــي        ــتخدامها الفعل ــشأن اس ــا ب ــن آرائه ــد م ــى املزي ــسلطات عل ــن ال ــن   م ــت م ــذه األداة، طلب  هل
األجوبـة املتلقـاة حـىت اآلن       أنَّ   بيـد . مستخدمي األداة اإلجابة عن جمموعة موجزة مـن األسـئلة         

  .مل تسمح لألمانة بأن تكوِّن صورة كاملة عن استخدام األداة
، ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ و١٤وعـــالوة علـــى ذلـــك، نظّـــم املكتـــب، يف   -١٨

ن تطـــوير األداة لكـــي تـــشمل مســـات إضـــافية تتعلـــق باســـترداد  اجتماعـــا لفريـــق خـــرباء بـــشأ
. د الـسمات الـيت ينبغـي إضـافتها إىل األداة          ّدض االجتمـاع عـن توصـيات حتـ        ومتّخ. املوجودات

ومن املقرر عرض األداة احملدَّثة علـى الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين                      
ويف حـني يظـل     . ٢٠١٢أغـسطس   /مـع عقـده يف آب     باسترداد املوجودات خـالل اجتماعـه املز      

اهليكل والسمات األساسية لألداة دون تغيري، فإن هذه الصيغة املوسَّعة تتيح مسـات وإمكانـات               
  . فيما يتعلق باسترداد املوجوداتإضافية

                                                         
لطلب حساب مستخدم وملزيد من املعلومات، ُيرجى زيارة املوقع الشبكي للمكتب   )5(  

)http://www.unodc.org/compauth.( 
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    املكتبة القانونية  - جيم  
ىل التشريعات اليت اعتمـدهتا     ر املكتبة القانونية احلاسوبية التابعة للمكتب وصوالً مفيداً إ        توفّ  -١٩

الدول واألقاليم على الصعيد العاملي لتنفيذ االتفاقيـات الدوليـة ملكافحـة املخـدرات واتفاقيـة اجلرميـة           
وهي مورد معلومـات فريـد للمـشّرعني حيـث تتـضمن قـوانني              . املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا   

  )٦(. دولة١٥٠ة واإلسبانية ألكثر من نسي باإلنكليزية والفر١٩٤٨ولوائح يرجع تارخيها إىل عام 
وقــد جــرى االرتقــاء باملكتبــة القانونيــة وتوســيعها لتــشمل التــشريعات ذات الــصلة           -٢٠

 وبروتوكـول   )٧( باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،    االتِّجاربربوتوكول منع وقمع ومعاقبة     
ــرب والبحــر واجلــو،      ــق ال ــاجرين عــن طري ــب امله كــول مكافحــة صــنع    وبروتو)٨(مكافحــة هتري

لـة   املكمّ )٩( هبـا بـصورة غـري مـشروعة،        االتِّجـار األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا وذخريهتا و     
وبغيــة تعزيــز اســتخدام املكتبــة  . التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  

خريطـة تفاعليـة للمنـاطق      القانونية واملعلومات املتاحة فيها، أدخلت األمانة مسات جديدة مثـل           
وإضـافة إىل هـذا،     . والبلدان وأضافت وصالت للمواقع الشبكية احلكوميـة املـوفِّرة للمعلومـات          

جرى تـصنيف مجيـع التـشريعات يف املكتبـة تبعـاً لالتفاقيـات والربوتوكـوالت ذات الـصلة مـن                     
  . الوصول إليها على النحو األمثلأجل إتاحة

    
    قة باجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاملتعلبّوابة إدارة املعارف   - دال  

سُينشئ املكتب بوابة إدارة املعارف املتعلقة باجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة الـيت سُتـصمَّم                 -٢١
يف شكل منّصة شبكية وحيـدة علـى املوقـع الـشبكي للمكتـب لتيـسري نـشر املعلومـات املتعلقـة                      

  .لحقة هبانظمة والربوتوكوالت املبتنفيذ اتفاقية اجلرمية امل
لكترونيــا للقــوانني ذات إوحَّــدة ومــستودعا وستــضم البوابــة مكتبــة قانونيــة حمــسنة وم   -٢٢

الصلة مبتطلبـات االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، وسـتكون قابلـة للبحـث حبـسب البلـد                     
وقــد ُصــممت البوابــة حبيــث تكــون متوافقــة مــع آليــة اســتعراض تنفيــذ   . واملــادة ونــوع اجلرميــة

  . السادسةقية اجلرمية املنظمة، اليت قد يعتمدها املؤمتر يف دورتهاتفا
                                                         

  رة املوقع الشبكي للمكتب  زياُيرجىللوصول إىل املكتبة القانونية وملزيد من املعلومات،  )6(  
)www.unodc.org/enl.(  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )7(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  )8(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، اجمللد  )9(  
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وستضم البوابة أيضا قاعدة بيانات عـن الـسوابق القـضائية تتـضمن أحكـام القـضاء يف                    -٢٣
 باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين       االتِّجـار جمال اجلرمية املنظمة يف خمتلف مظاهرها، مبا يف ذلـك           

غـــسل األمـــوال واملـــشاركة يف اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة   باألســـلحة الناريـــة واالتِّجـــارو
 باملمتلكـات الثقافيـة واجلرميـة الـسيربانية والتزييـف وعرقلـة سـري        االتِّجار باملخدرات و  االتِّجارو

وسيسمح ذلك للمستخدمني بأن يـروا كيـف تتـصدى          . العدالة وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية     
  .مة يف حماكمهاالدول األعضاء لقضايا اجلرمية املنظ

  . أعاله١١-٨ابة أيضا دليل السلطات الوطنية املختصة املذكور يف الفقرات وستضم البّو  -٢٤
وعــالوة علــى ذلــك، ستــضم البوابــة أيــضا جــزءا عــن املعاهــدات واالتفاقــات ووثــائق     -٢٥

وسيحتوي هذا اجلزء على املعاهدات املعقودة من الدول األطراف لتيـسري التعـاون         . السياسات
الــدويل، مثــل معاهــدات تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، واالتفاقــات األخــرى،    

  . وكذلك وثائق خمتلفة خاصة باالستراتيجيات وسائر السياسات، فيما يتعلق باجلرمية املنظمة
    

    الدليل اخلاص باملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني  - هاء  
، أن تواصل تشجيع التعاون الـدويل واإلقليمـي         ٥/٨ األمانة، يف قراره     طلب املؤمتر إىل    -٢٦

، وذلك بطرائق منـها وضـع دليـل عملـي لتيـسري صـوغ طلبـات تـسليم                  ٤/٢ر املؤمتر   عمال مبقرّ 
 مـن   ١٨ و ١٦اجملرمني وطلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة وإرسـاهلا وتنفيـذها عمـال باملـادتني                

  .، يف احلاالت اليت تستخدم فيها هذه االتفاقية كأساس قانوين للطلباتفاقية اجلرمية املنظّمة
ــسليم اجملــرمني خــضع        -٢٧ ــة وت ــة املتبادل ــيال عــن املــساعدة القانوني ــة دل وقــد أعــدت األمان

سـبتمرب  / أيلـول  ٢ و ١الستعراض نقدي يف اجتمـاع غـري رمسـي لفريـق خـرباء ُعقـد يف فيينـا يف                    
 مجيــع اخلطــوات العمليــة يف عمليــة تــسليم اجملــرمني  ويتنــاول الــدليل علــى حنــو شــامل . ٢٠١١

وُيَتـــوخَّى اســـتخدامه كـــأداة ملواصـــلة تعزيـــز التعـــاون الـــدويل  . واملـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة
ــة بــني الــدول عمــال باملــادتني     ــاليمي بــشأن املــسائل اجلنائي ــة اجلرميــة  ١٨ و١٦واألق  مــن اتفاقي

تـدريب تـستكمل أداة كتابـة طلبـات املـساعدة           وسوف ُيستخدم الـدليل أيـضا كـأداة         . املنظمة
ــة ــة املتبادل وســوف ُيتــاح الــدليل يف املوقــع الــشبكي للمكتــب بلغــات األمــم املتحــدة     . القانوني

  . الرمسية الست؛ وسُتتاح أيضا ُنسخ ورقية منه
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    الدليل اخلاص بالتعاون الدويل ألغراض املصادرة  - واو  
ــرا   -٢٨ ــة، يف ق ــا للممارســني هبــدف   ٥/٨ره طلــب املــؤمتر إىل األمان ــيال عملي ، أن تــضع دل

تيــسري التعــاون الــدويل واألقــاليمي ألغــراض املــصادرة يف إطــار مكافحــة اجلرميــة املنظّمــة عــرب    
  .الوطنية، باالستفادة من الدراسات املتوافرة حالياً

. وعمال هبذا القرار، طلبت األمانة وضع دليل عـن التعـاون الـدويل ألغـراض املـصادرة        -٢٩
، عقـد املكتـب اجتمـاع فريـق خـرباء غـري رمسـي ملناقـشة واسـتعراض          ٢٠١٢فربايـر   /ويف شباط 

. وحتسني مشروع الدليل، الذي أُثري بتجارب وأمثلة عملية حلاالت مستقاة من بلـدان خمتلفـة           
وسوف يصدر الدليل خـالل دورة املـؤمتر الـسادسة بـثالث مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة،                      

وتلتمس األمانة حاليا التمويل من أجل ترمجـة الـدليل إىل           . لفرنسية واإلسبانية هي اإلنكليزية وا  
سـُيتاح  وسوف ُينشر الدليل يف طبعة ورقية كمـا         . لغات األمم املتحدة الرمسية الثالث األخرى     

  .يف املوقع الشبكي للمكتب
ة والـسلطات   ى من الدليل أن يكون دليال شامال يستخدمه ممارسو العدالة اجلنائيـ           وُيتوّخ  -٣٠

املركزية وغريها من السلطات الوطنية املختصة ومقررو السياسات الذين يرغبـون إمـا يف حتـسني               
اإلجراءات والترتيبات القائمة وإما يف وضع ترتيبات جديدة لتحسني التعاون الدويل واألقـاليمي             

االسـتفادة  وُيمكن استخدام الـدليل أيـضا كمـورد للتـدريب و    . ألغراض مصادرة عائدات اجلرمية 
  .تبادلة وتسليم اجملرمنيمنه كدليل مصاحب للدليل اخلاص باملساعدة القانونية امل

    
    الدليل اخلاص بالنقل الدويل للمحكوم عليهم  - زاي  

أعّد املكتب أيضا دليال بشأن النقـل الـدويل للمحكـوم علـيهم يف إطـار واليتـه املتمثلـة           -٣١
  .جلرمية وإصالح العدالة اجلنائيةإلرهاب وتعزيز منع ايف مكافحة انتشار اجلرمية واملخدرات وا

وُيركز هذا الدليل على كيفية وضع ترتيبات لنقل احملكوم علـيهم بالـسجن يف بلـد مـا                    -٣٢
وُيشكل هذا اجملال املتخـصص مـن       . إىل بلدهم األصلي لكي يقضوا فيه عقوبتهم أو جزءا منها         

ويـصف  .  الـدول بـشأن مـسائل العدالـة اجلنائيـة          القانون جزءا مـن التعـاون الـدويل املتزايـد بـني           
الدليل ويشرح العناصر الرئيسية يف الصكوك العديدة القائمـة يف هـذا اجملـال، وهـو يهـدف إىل                   

  .اليةة على أن تستخدمها مبزيد من الفعمساعدة الدول اليت توجد لديها ترتيبات قائم
  ة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة،    وقـد ُصـمِّم الـدليل لكـي تـستخدمه مجيـع األطـراف الفاعلـ          -٣٣

رو السياسات واملشرعون ومديرو السجون وموظفو الـسجون وأعـضاء النيابـة            مبا يف ذلك مقرّ   
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. العامة والشرطة وأعضاء املنظمات غري احلكومية وسـائر األفـراد املهـتمني واملعنـيني باملوضـوع           
  .وميكن استخدامه أيضا كوثيقة مرجعية وكأداة تدريب

    
    ة لقضايا اجلرمية املنظمةخالص  - حاء  

، أن تواصل تعزيز األنـشطة املـذكورة   ٥/٨طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف قراره          -٣٤
، بطرائق منها حتليـل واسـتخدام األمثلـة الـيت قّدمتـها الـدول األعـضاء عـن                 ٤/٢يف مقرر املؤمتر    

وكـذلك الفهـرس الـذي       من اتفاقيـة اجلرميـة املنظّمـة،         ١٨ و ١٦ و ١٣ و ١٢كيفية تطبيق املواد    
نشره املكتب لقضايا تشمل تسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة وأشـكاال أخـرى مـن                   

ل اهلـدف مـن ذلـك يف وضـع خالصـة وأدوات             ويتمثّـ . التعاون الدويل بـشأن املـسائل القانونيـة       
أن تعـوق   أخرى ُتسلِّط الضوء على املمارسات الفضلى من أجل تفادي العقبـات الـيت ُيحتمـل                

 نظـرة عامـة علـى       CTOC/COP/2012/11وترد يف الوثيقة    . تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وناجحا    
العمل الـذي أجنزتـه األمانـة يف سـبيل إعـداد خالصـة للقـضايا الـيت تكللـت بالنجـاح واملنطويـة                        

  .على التحقيق يف اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية أو مالحقة مرتكبيها قضائيا
    

    وات أخرىأد  - طاء  
 املكتــب أيــضاً وأتــاح للــدول األعــضاء مــوارد وأدوات أخــرى لتــسهيل التعــاون    أعــدَّ  -٣٥

وتوفِّر بعض املواد التوجيـه يف جمـاالت معّينـة مـن التعـاون الـدويل، يف حـني تلـيب مـواد                    . الدويل
  .أخرى احتياجات منطقة معينة أو جمموعة أخرى

دلة والكتيبات اخلاصة بآليات التعاون الدويل واملـستندة إىل         ونشر املكتب عدداً من األ      -٣٦
دليـل رابطـة أمـم      فقـد سـاعد املكتـب يف إنتـاج          . أو أسـهم فيهـا    /طائفة واسعة مـن اخلـربات، و      

، الـذي نـشرته      باألشـخاص  االتِّجـار جنوب شرق آسيا للتعاون القانوين الدويل بـشأن حـاالت           
شر مكتـب الربنـامج اإلقليمـي جلنـوب شـرق           ون. ٢٠١٠رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف عام        

ــق حبــاالت        ــدويل فيمــا يتعل ــاون ال ــة عــن التع ــادئ توجيهي ــابع للمكتــب مب ــا الت  االتِّجــارأوروب
وتــرد فــصول عــن التعــاون الــدويل أيــضاً يف عــدد كــبري مــن   . باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين

 االتِّجــاركــول إطــار العمــل الــدويل مــن أجــل تنفيــذ بروتو منــشورات املكتــب األخــرى، مثــل  
ودليــل التــدريب األساســي  )١٠(، باألشــخاصاالتِّجــارباألشــخاص، وجمموعــة أدوات ملكافحــة 

  .على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه
                                                         

  .A.08.V.14منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )10( 
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 املكتب أيضاً، بناًء على الطلب، منشورات قانونية للممارسني من أجـل تـسهيل           وأعدَّ  -٣٧
ويواصـل املكتـب دعـم منـو املنـصة القـضائية اإلقليميـة              . ومناطق معّينـة  التعاون الدويل يف بلدان     

ومدغــــشقر ) ريونيــــون(جــــزر القمــــر وسيــــشيل وفرنــــسا (ألعــــضاء جلنــــة احملــــيط اهلنــــدي 
، وهــي شــبكة تعاونيــة دوليــة مــن الــسلطات املركزيــة أعــّد هلــا املكتــب ملخــصا  )وموريــشيوس

.  باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة وتــسليم اجملــرمنيلالتفاقــات الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة
ويــدعم املكتــب، بالتعــاون الوثيــق مــع الــسلطات املركزيــة، نــشر امللخــص واســتخدامه إلعــداد 

ويتـضمن  . طلبات فّعالة لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ألعضاء جلنة احمليط اهلنـدي    
طلبات اخلاصـة لكـل دولـة عـضو، وسـوف ُيـستخدم       امللخص معلومات مفّصلة وعملية عن املت     

 على السواء للدول األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي وملـن يلتمـسون التعـاون الـدويل                 قيِّمكمورد  
  .مع هذه الدول

كفالة التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة        " املعنون   ٥/١وعمال بقرار املؤمتر      -٣٨
ــة املنظَّمــة عــرب الو  ــا  اجلرمي ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق ــشريعية   "طني ــا ت ــّد املكتــب أحكام ، أع

وســوف تيــّسر األحكــام التــشريعية النموذجيــة تقــدمي املكتــب . منوذجيــة بــشأن اجلرميــة املنظمــة
للمساعدة التـشريعية وتـساعد علـى تقـدمي هـذه املـساعدة بطريقـة منهجيـة علـى الـسواء، كمـا             

قائمـة واعتمـاد تـشريعات جديـدة مـن جانـب الـدول              سُتيّسر اسـتعراض وتعـديل التـشريعات ال       
ف تبعـا الحتياجـات   وقـد ُصـممت األحكـام التـشريعية النموذجيـة حبيـث تتكيّـ            . األعضاء ذاهتـا  

كل دولـة، بـصرف النظـر عـن تقاليـدها القانونيـة وظروفهـا االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة                     
ــة ــة،    . واجلغرافي ــع األحكــام يف صــورهتا النهائي ــع   وســوف ُتطب ــا يف املوق ــشر إلكتروني كمــا سُتن

وســوف ُينظــر يف ترمجــة األحكــام إىل مجيــع لغــات األمــم املتحــدة الــست  . الــشبكي للمكتــب
  .الرمسية، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية

ن أنشطة املكتب الراميـة إىل تعزيـز ودعـم تنفيـذ بروتوكـول هتريـب املهـاجرين                  مَّوتتض  -٣٩
ــدع   ــشأن ت ــاون الــ باســتمرار عناصــر ب ــدول يم التع ــني ال ــض. دويل ب ــانون النمــوذجي  مَّويت ن الق

ــام       ــشر يف ع ــذي ُن ــاجرين، ال ــب امله ــدويل   ٢٠١٠ملكافحــة هتري ــاون ال ــشأن التع ــا ب . ، أحكام
، دليــل التــدريب املتعمــق الستقــصاء ومالحقــة عمليــات هتريــب املهــاجرين ويتــضمن كــل مــن 

لــى االســتجابة بــصورة فعالــة  للمــساعدة علــى بنــاء قــدرات الــدول ع ٢٠١١الــذي ُنــشر عــام 
ودليـل التـدريب األساسـي علـى التحقيـق يف هتريـب املهـاجرين واملالحقـة                 لتهريب املهـاجرين،    

ــه  ــدان أمريكــا الوســطى،     القــضائية ملرتكبي ــا لظــروف املكــسيك وبل ، الــذي جــرى تكييفــه تبع
ت، ويف جمـال التخطـيط االسـتراتيجي ووضـع الـسياسا          . وحدات حمددة بـشأن التعـاون الـدويل       
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، ٢٠١١يغطي إطار العمل الدويل لتنفيـذ بروتوكـول هتريـب املهـاجرين، الـذي صـدر يف عـام                    
  .التعاون الدويل أيضا

    
    تدعيم التشبيك األقاليمي  -ثالثا  

واصل املكتب العمل مع البلدان واملناطق لبنـاء وتـدعيم التـشبيك األقـاليمي مـن أجـل                    -٤٠
  .نائيةاإلقليمي بشأن املسائل اجلتقوية التعاون 

 إســهام كــبري يف تــدعيم التعــاون القــضائي الــدويل يف أمريكــا الوســطى بإنــشاء     وقُــدِّم  -٤١
وهـذه  . ٢٠١١شبكة أعضاء النيابة العامة املعنيني باجلرمية املنظمة يف أمريكـا الوسـطى يف عـام                

نظمـة  الشبكة هي حمفل لتبادل املعارف واخلربات بشأن القضايا املشتركة فيما يتعلق باجلرمية امل            
 باملخدرات، من قبيل طرائق التحـري واعتـراض االتـصاالت ومحايـة الـشهود وغـسل               االتِّجارو

دة بالتعــاون مــع معاهــد وتــوفّر الــشبكة هــيكال لتطــوير بنــاء القــدرات بطريقــة موحـّـ  . األمــوال
ر يـسّ ا التـدريب داخـل املنطقـة نفـسها وت         تـيح أيـض   وهي ت . ية بأعضاء النيابة العامة   التدريب املعن 

  .ز تبادل املعلومات العملياتيةعّزابة العامة بني مكاتب املنطقة وتادل أعضاء النيتب
وتوفّر الشبكة املشورة الـسياساتية والتقنيـة بـشأن تنفيـذ التـشريعات الوطنيـة وتـضطلع                   -٤٢

ن ز األنـشطة املـشتركة واملنـسقة علـى املـستوى اإلقليمـي كيمـا يـتمكّ                ص وتعـزّ  بتدريب متخصّ 
  .عامة من بناء الثقة الالزمة لتبادل املعلومات بشأن القضاياأعضاء النيابة ال

عة من الدورات التدريبية املتخصصة ألعضاء النيابـة        ت وُعقدت جمموعة متنوّ   وقد أُعدَّ   -٤٣
ــة     ــة العملي ــة التقني ــسلة مــن األدل ــدريب وتقدميــه   . العامــة، كمــا أُنتجــت سل ــسيق الت وجــرى تن

. ادور وغواتيمـاال وكوسـتاريكا ونيكـاراغوا وهنـدوراس    ألعضاء النيابة العامة من بنمـا والـسلف     
وانضمت إىل الشبكة مؤخرا مكاتب النيابة العامة يف اجلمهورية الدومينيكية واملكسيك، كمـا             

  .شاركت بليز وكولومبيا بانتظام يف أنشطتها قبل انضمامهما إىل عضويتها
القــضائية لبلــدان   ، رعــى املكتــب اجتماعــا لــربط املنــصة     ٢٠١٢فربايــر  /ويف شــباط  -٤٤

وقـد شـارك يف     . الساحل واملنـصة القـضائية للجنـة احملـيط اهلنـدي بالـشبكة القـضائية األوروبيـة                
ومســح االجتمــاع . استــضافة االجتمــاع، الــذي ُعقــد يف الهــاي، الــشبكة القــضائية األوروبيــة  

ها بتبــادل املعلومــات بــشأن وظــائف مثــل هــذه الــشبكات والفوائــد والعقبــات املرتبطــة بإنــشائ  
وأخذ املكتب أيضا زمام املبادرة يف مناقشات اسـتهدفت احلـصول علـى آراء بـشأن      . وصيانتها

وقـد  . إنشاء شبكة من السلطات املركزية وأعضاء النيابة العامة لبلدان أخرى يف غـرب أفريقيـا    
ضمن املكتب التمويـل ملـشروع إنـشاء شـبكة للمـدعني العـامني يف غـرب أفريقيـا سُتـستهل يف                   

  . ٢٠١٢م منتصف عا
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    تدعيم السلطات املركزية واملختصة بشأن التعاون الدويل   -رابعا  
 املكتـب مـساعدة   قـدَّم ، ٢٠١٢فربايـر  / وشـباط ٢٠١٠أكتـوبر  /فيمـا بـني تـشرين األول     -٤٥

مت املساعدة التـشريعية    دِّوقد قُ . تشريعية ويف جمال بناء القدرات بشأن التعاون الدويل لباكستان        
قانون املساعدة القانونية املتبادلة عن طريق تيسري دورتني حول صياغة القانون        فيما يتعلق بإعداد    

وشـارك  . مع مجيع السلطات احلكوميـة املعنيـة علـى املـستوى الـوطين وعلـى مـستوى املقاطعـات                 
وخـالل  . املكتب أيضا يف ختطـيط الـدعم إلنـشاء سـلطة وطنيـة مركزيـة، ويف تقـدمي هـذا الـدعم                     

تــب أيــضا دورات تدريبيــة عامــة عــن التعــاون الــدويل ودورات تدريبيــة الفتــرة نفــسها، عقــد املك
عـن طريـق إجـراء دراسـات      (متعمقة عن استخدام أداة كتابة طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة             

  .ختصة، وأنواعا أخرى من التدريبودليل السلطات الوطنية امل) حاالت
، ٢٠١١أبريل  /مارس ونيسان /نائية يف آذار  ويف إثيوبيا، أجرى املكتب تقييما للعدالة اجل        -٤٦

وقـد  . ن فـصال عـن التعـاون الـدويل      مَّ، لربنامج يتض  ٢٠١١يوليه  /ووضع الصيغة النهائية، يف متوز    
  .جرت مناقشات مع مسؤويل العدالة اإلثيوبيني بشأن متابعة املزيد من املساعدة التقنية

    
     كأساس للتعاون الدويلاألنشطة الرامية إىل تشجيع استخدام االتفاقية  - ألف  

، على األمهية اخلاصة اليت تتسم هبـا اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة              ٥/٨شّدد املؤمتر، يف قراره       -٤٧
كأساس للتعاون الدويل يف جمال تسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل                  

  .ألغراض املصادرة
الـوعي وتـشجيع اسـتخدام أحكـام االتفاقيـة املتعلقـة       وأُدجمت اجلهود الرامية إىل إذكاء     -٤٨

بالتعاون الدويل يف العديد من احللقـات الدراسـية والـدورات التدريبيـة وغـري ذلـك مـن أنـشطة            
  .املساعدة التقنية اليت اضطلع هبا املكتب

 املكتب عّدة عروض لتشجيع استخدام االتفاقية كأساس للتعاون الـدويل لفائـدة             وقدَّم  -٤٩
 -مجهوريــة ( وأعــضاء النيابــة العامــة وســلطات إنفــاذ القــانون مــن أفغانــستان وإيــران    القــضاة

وُشــرح أيــضا اســتخدام أداة كتابــة طلبــات املــساعدة  . ومجهوريــة مولــدوفا ومــصر) اإلســالمية
ــة     ــة يف إطــار مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــة املتبادل وُشــجِّع املــشاركون علــى  . القانوني

وُتبّين التقـارير الـيت وردت فيمـا        . دى كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة     استخدام األداة ل  
  .بعد من املشاركني أهنم وجدوا األداة مفيدة يف عملهم

، ُعقـدت سلـسلة مـن حلقـات العمـل           ٢٠١٢مايو  / وأيار ٢٠١١يوليه  /وفيما بني متوز    -٥٠
دويل بــشأن املــسائل اجلنائيــة   يف آســيا الوســطى لتــدريب العــاملني املعنــيني علــى التعــاون الــ       
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مـم املتحـدة    باستخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة ومعاهـدات مراقبـة املخـدرات الدوليـة واتفاقيـة األ              
  .ملكافحة الفساد كأسس

ط اسـتخدام اتفاقيـة     ي باملمتلكات الثقافية، شجع املكتـب بـشكل نـش         االتِّجارويف جمال     -٥١
 خـالل اجتماعاتـه مـع    االتِّجـار دويل على مكافحة هـذا  اجلرمية املنظمة كأساس فّعال للتعاون ال     

) اليونـسكو (املنظمات الشريكة مثل اإلنتربول ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                 
  ).اليونيدروا(حيد القانون اخلاص املعهد الدويل لتوووجملس املتاحف الدويل 

    
    حلقات عمل إقليمية من أجل السلطات املركزية  - باء  

 بالبشر، القـدرات الوطنيـة علـى    االتِّجار املكتب، يف إطار برناجمه العاملي ملكافحة        دّعم  -٥٢
صدي ووضــع املكتــب منــاهج دراســية تدريبيــة للتــ  . التــصدي مبزيــد مــن الفّعاليــة هلــذه اجلرميــة  

لقانونيـة   بالبشر، مبا يف ذلك املـساعدة ا       لالتِّجاري العدالة اجلنائية    دِّللعناصر الرئيسية لتدابري تص   
املتبادلــة وتــسليم اجملــرمني، واســتخدام املــواد التدريبيــة املتخصــصة الــيت يعــدها املكتــب وتقــدمي   

ــدريب      ــن خــرباء الت ــدد التخصــصات م ــق دويل متع ــدريب بواســطة فري ــشطة  . الت ــستند األن وت
سـي   بالبـشر لفائـدة ممار     االتِّجاردليل مكافحة     الوحدات واالستراتيجية الواردة يف    التدريبية إىل 

ني  الصادر عن املكتب والذي يستهدف ممارسي العدالة اجلنائيـة عمومـاً والقـائم             العدالة اجلنائية 
 حلقـات العمـل مـن أجـل         ُصمِّمتوقد  . مي الدعم للضحايا  دِّعلى إنفاذ القانون خصوصاً ومق    

 إعــداد ممارســي العدالــة اجلنائيــة للتــصدي علــى النحــو املناســب للتحــديات املعقَّــدة الــيت يثريهــا 
وُنظِّمت حلقات عمل يف أوكرانيا وفيجـي ومـايل، وكـذلك يف أسـتراليا              .  باألشخاص االتِّجار

مـن أجـل عقـد دورات       " تـدريب املـدربني   "ملمارسني من الربتغال شاركوا يف حلقة عمل عن         (
  ).تدريبية يف البلدان الناطقة بالربتغالية

بــرامج تدريبيــة بــشأن تعزيــز  املكتــب اإلقليمــي آلســيا الوســطى التــابع للمكتــب ونظَّــم  -٥٣
التعاون يف جمال القضاء وإنفاذ القانون فيما بني بلـدان املـصدر وبلـدان العبـور وبلـدان املقـصد                    

  . لالجتار بالبشر يف آسيا الوسطىمن أجل التصدي
مــت يف أبــو ظــيب، بالتعــاون مــع جلنــة اإلمــارات  ، ُنظ٢٠١٠ّأكتــوبر /ويف تــشرين األول  -٥٤

نيــة ملكافحــة االتِّجــار بالبــشر، حلقــة العمــل األقاليميــة الثالثــة بــشأن تعزيــز    العربيــة املتحــدة الوط
التعاون يف جمال القضاء وإنفاذ القانون فيما بني بلدان املصدر وبلدان العبور وبلـدان املقـصد مـن        

وحضر حلقـة العمـل أربعـون مـن كبـار احملققـني             . أجل التصدي لالجتار بالبشر يف آسيا الوسطى      
بــة العامــة والقــضاة، وكــذلك ممثلــون ملنظمــات غــري حكوميــة، مــن آســيا الوســطى   وأعــضاء النيا
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واإلمـــارات العربيـــة ) أوزبكـــستان وتركمانـــستان وطاجيكـــستان وقريغيزســـتان وكازاخـــستان(
وقـد يـّسرت حلقـة العمـل تعزيـز          . املتحدة والبحرين وتايلند وقطر والواليات املتحـدة األمريكيـة        

.  بالبشر االتِّجاراء وإنفاذ القانون الذين يتصدون للقضايا املتصلة ب       شبكة املمارسني يف جمال القض    
ووفرت احللقة أيضا فرصة للتعلم من املمارسات اجليدة فيما يتعلـق بالتعـاون بـني املنظمـات غـري           

  .احلكومية ووكاالت إنفاذ القانون ألغراض استبانه الضحايا ومحايتهم ومساعدهتم
ــاين   -٥٥ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ، ، ُعقــدت يف أملــايت، كازاخــستان، بالتعــاون مــع   ٢٠١١ن

وزارة الداخلية يف كازاخستان ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وسـفارة الواليـات املتحـدة                  
يف كازاخـستان، حلقـة العمــل األقاليميـة الرابعــة بـشأن تعزيــز التعـاون يف جمــال القـضاء وإنفــاذ       

بور وبلدان املقصد من أجل التصدي لالجتـار بالبـشر          القانون فيما بني بلدان املصدر وبلدان الع      
 مــشاركا ميثلــون ســلطات إنفــاذ  ٧٠وقــد حــضر حلقــة العمــل أكثــر مــن   . يف آســيا الوســطى

القانون والنيابة العامة واملكاتب القنصلية واملنظمات غري احلكوميـة مـن بلـدان املـصدر وبلـدان                 
 املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا  العبــور وبلــدان املقــصد، مبــا يف ذلــك خــرباء مــن اململكــة  

ــاعي        ــن اجلم ــدة األم ــة معاه ــق ومنظم ــس دول حبــر البلطي ــات املتحــدة وجمل ــشمالية والوالي . ال
ومسحــت احللقــة للمــشاركني بتبــادل اخلــربات واملمارســات اجليــدة بــشأن التحقيــق يف جــرائم   

م، وتعقـب العائـدات    بالبشر ومالحقة مرتكبيهـا قـضائيا، ومـساعدة الـضحايا ومحايتـه            االتِّجار
وتعلّـم  .  بالبشر اليت تشمل أكثر من بلد واحد وجتميـدها ومـصادرهتا         االتِّجاراملتأتية من جرائم    

املشاركون أيضا بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق بـالتحقيق الـدويل الفّعـال يف هـذه اجلـرائم              
  .وإقامة الشبكات واالتصاالت املهنية

تــضاف املكتــب، بالتعــاون مــع منظمــة األمــن والتعــاون يف   ، اس٢٠١١يوليــه /ويف متــوز  -٥٦
ــة مــن       ــام يف أملــايت، كازاخــستان، خلــرباء يف املــسائل اجلنائي ــة أي ــا، حلقــة عمــل مــدهتا ثالث   أوروب

   ممارســا مــن  ٣٠وقــد شــارك يف هــذا احلــدث أكثــر مــن      . بلــدان يف آســيا الغربيــة والوســطى   
وباكــستان وطاجيكــستان وقريغيزســتان ) ةاإلسـالمي -مجهوريــة(أفغانـستان وأوزبكــستان وإيــران  

وكازاخستان، وكذلك خرباء مـن االحتـاد الروسـي وأسـتراليا وهولنـدا واملكتـب ومنظمـة األمـن                   
وكان االجتماع مبثابة متابعة حللقة عمـل بـشأن املـسائل اجلنائيـة ُعقـدت يف       . والتعاون يف أوروبا  

ر عن منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا          وُنظِّمت استجابة لقرار صد    ٢٠١٠يوليه  /أستانا يف متوز  
  .جرى التسليم فيه بأمهية تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة

ــوز     -٥٧ ــدت يف متـ ــيت ُعقـ ــل الـ ــة العمـ ــان حللقـ ــه /وكـ ــي ٢٠١١يوليـ ــدف ثالثـ ــيم :  هـ تقيـ
االحتياجــات والثغــرات عــن طريــق حتليــل حــاالت حمــددة وتيــسري االتــصاالت العملياتيــة بــني     

ــدان املــشاركة     املمارســني يف جمــال ال  ــة وإذكــاء وعــي البل ــشأن املــسائل اجلنائي ــدويل ب تعــاون ال
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بأدوات ومتارين املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت يتيحها هلا املكتب، مبا يف ذلك مـن خـالل       
  .برناجمه اإلقليمي من أجل أفغانستان والبلدان اجملاورة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 العمــل علــى اجملــاالت املنطويــة علــى مــشاكل مــشتركة بــني مجيــع  زت حلقــةوقــد ركّــ  -٥٨
املـساعدة القانونيـة املتبادلـة؛ وتـدابري مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل                : بلدان املنطقة، أال وهي   

اإلرهاب؛ وعمليات الضبط؛ وجتميد املوجودات ومصادرهتا؛ وتبادل البيانـات مـن الـسجالت             
املشتركة يف جمـال التعـاون الـدويل بـشأن املـسائل اجلنائيـة              وناقش املشاركون املشاكل    . اجلنائية

  . واملشاريع والتدخالت اإلقليميةووضعوا توصيات بشأن املزيد من اإلجراءات
 حلقــة عمــل ثالثــة عــن التعــاون  ٢٠١٢مــايو / أيــار١٨ إىل ١٦وُعقــدت يف فيينــا مــن   -٥٩

 مـن أجـل أفغانـستان والبلـدان         الدويل لفائدة البلـدان املـشاركة يف الربنـامج اإلقليمـي للمكتـب            
وناقــشت حلقــة العمــل مواءمــة األطــر التـشريعية مــن أجــل الــسماح بالتعــاون الــدويل  . اجملـاورة 

واألقاليمي بشأن املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ونقـل              
ل ومـصادرة  ومنـع غـسل األمـوا   السجناء والتعـاون الـدويل ألغـراض مـصادرة عائـدات اجلرميـة              

  .املوجودات واستردادها
 هنـاك حاجـة     نَّ إىل أ  ٢٠١٢مـايو   /يف أيـار  وخلص املشاركون يف حلقة العمـل املعقـودة           -٦٠

مستمرة إىل مواصلة بناء قدرات اخلـرباء واملمارسـني يف املنطقـة، وطلبـوا إىل املكتـب أن يواصـل                     
مجــع ) أ(تــب أيــضا أن يــساعد البلــدان بــشأن  وطُلــب إىل املك. إســداء املــساعدة يف هــذا الــصدد

املعلومات القانونية والقضائية ذات الصلة وتصنيفها وتبادهلا فيما يتعلق بالصعوبات الـيت تعتـرض              
تعجيل طلبات تسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة         ) ب(التيسري واملتطلبات الوطنية اخلاصة به؛ و     

جـراء حتليـل للثغـرات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة         إ) ج(املتبادلة داخل املنطقة وخارجها؛ و 
املنظمة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد ومعاهـدات مراقبـة املخـدرات الدوليـة، مـن أجـل                   

  .حتديد املتطلبات الوطنية للبلدان من حيث التنفيذ العملي هلذه االتفاقيات
 


