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  اخلامسة الدورة
  ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢- ١٨ فيينا،
  *املؤقت األعمال جدول من ٥ البند

   مشاورات اخلرباء بشأن استخدام االتفاقية
        املستجّدة من اجلرميةمن أجل التصّدي لألشكال

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أنشطة    
      ة من اجلرمية لألشكال املستجّديف جمال التصّدي

       من األمانةمذكّرة    
      اخللفية  -أوالً  

ــه          -١ ــة يف دورت ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي نظــر م
، يف مـسألة األشـكال املـستجدة        ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧ إىل   ٨الرابعة، املعقودة من    

ت القائمة بني اجلرمية املنظمة واألشكال املـستجّدة         إىل الصال  ني متكلم  عّدة وأشار. من اجلرمية 
مــن اجلرميــة، مثــل االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة وأشــكال حمــددة مــن اجلــرائم البيئيــة، مــن قبيــل   

 والنباتـات الربيـة وسـائر املـواد         اتاالجتار باملنتجات احلرجية، مبـا يف ذلـك األخـشاب واحليوانـ           
صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املـنظّم وغـري املبلّـغ عنـه                  وأشري أيـضاً إىل     . األحيائية احلرجية 

ــالوقود    "والقرصــنة و ــسفن غــري القــانوين ب  إىل أشــكال أخــرى مــن الــسرقة    إضــافة" تزويــد ال
  .والقرصنة النفطية

─────────────────  
  * CTOC/COP/2010/1.  
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تنفيـذ األحكـام املتعلقـة      " املعنـون    ٤/٢واعتمد املؤمتر، يف دورته الرابعـة أيـضاً، مقـرره             -٢
والـذي أكـد فيـه     " قية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة        بالتعاون الدويل يف اتفا   

 باعتبارهـا صـكاً دوليـاً    )١( اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،             على أنَّ 
معمــوالً بــه علــى نطــاق واســع، تــوفّر أوســع جمــال للتعــاون علــى التــصدي لألشــكال القائمــة     

  .رمية املنظمة عرب الوطنيةواملستجّدة من اجل
وجــرى التأكيــد علــى احلاجــة إىل إجــراء مــداوالت مستفيــضة بــشأن اجلــرائم املتــصلة     -٣

ر املــؤمتر أن يــدرج يف مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورتــه بالبيئــة يف إطــار االتفاقيــة وقــّر
كال املستجّدة مـن    اخلامسة بنداً يتعلق مبشاورات اخلرباء بشأن استخدام االتفاقية ملكافحة األش         

 علـى وجـه التحديـد إىل أحكـام االتفاقيـة الـيت حتكـم         االنتبـاهُ  اسُترعَيويف هذا الشأن،    . اجلرمية
  .التجرمي والتعاون القانوين الدويل

    
  تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   -ثانياً  

يف جمال ات واجلرمية وأنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدر
    ة من اجلرمية لألشكال املستجدَّالتصّدي

) ٥املـادة   (دة هـي املـشاركة يف مجاعـة إجراميـة منظمـة             باإلضافة إىل جترمي جـرائم حمـدَّ        -٤
، تـشمل   )٢٣املادة  (وعرقلة سري العدالة    ) ٨املادة  (د  اسوالف) ٦املادة  ( عائدات اجلرائم    وغسل

سـلوك ميثـل جرمـاً يعاقـب عليـه          "اليت ُعّرفت يف االتفاقية بأهنـا       " ريةاجلرائم اخلط "االتفاقية مجيع   
إذا كــان اجلــرم ذا " باحلرمــان التــام مــن احلريــة ملــدة ال تقــل عــن أربــع ســنوات أو بعقوبــة أشــّد

  .طابع عرب وطين وكانت مجاعة إجرامية منظمة ضالعة فيه
  :طين إذا من االتفاقية يكون اجلرم ذا طابع عرب و٣وعمالً باملادة   -٥

  ارُتكب يف أكثر من دولة واحدة؛  )أ(  
ارُتكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب كبري من اإلعداد أو التخطيط لـه                )ب(  

  أو توجيهه أو اإلشراف عليه يف دولة أخرى؛
ارُتكــب يف دولــة واحــدة، ولكــن ضــلعت يف ارتكابــه مجاعــة إجراميــة منظمــة   )ج(  

  ة واحدة؛متارس أنشطة إجرامية يف أكثر من دول
  . له آثاراً شديدة يف دولة أخرى، ولكنَّواحدةارُتكب يف دولة   )د(  

─────────────────  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،   )1(  
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ــك، التوسـّـ     -٦ ــى ذل ــبري    وجــرى، عــالوة عل ــرن لتع عــرب "ع يف هــذا التعريــف الواســع وامل
الــيت، عمــال هبــا، ) بــشأن تــسليم اجملــرمني (١٦، املنــصوص عليــه يف االتفاقيــة، يف املــادة "وطــين

طلــب التــسليم موجــوداً يف إقلــيم الدولــة الطــرف متلقيــة يكــون الــشخص الــذي هــو موضــوع 
الــيت، عمــال هبــا، يكــون ضــحايا  ) بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة  (١٨الطلــب، ويف املــادة 

ــا    ــا أو األدلـــة عليهـ ــا أو عائـــداهتا أو األدوات املـــستعملة يف ارتكاهبـ اجلـــرائم أو الـــشهود عليهـ
  .موجودة يف الدولة الطرف متلقية الطلب

 مـن االتفاقيـة،     ٢، يف املـادة     "اجلماعـة اإلجراميـة املنظمـة     "وباإلضافة إىل ذلك، ُعّرفت       -٧
بأهنا مجاعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثـر، موجـودة لفتـرة مـن الـزمن                    

مـة  وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعـال اجملرّ              
  .تفاقية من أجل احلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىوفقاً لال

ل مجاعـة إجراميـة منظمـة،       رم عرب وطين وِلما يشكّ    ويؤدي التعريف املرن ِلما جيعل اجل       -٨
ل جرمية خطرية، إىل ضمان كون نطاق االتفاقية واسـعاً مبـا   باالقتران مع تعريف واسع ملا يشكّ 

ــة و  ــز  إاملــستجّدة واملــستقبلية مــن اجلرميــة و يكفــي ليــشمل األشــكال التقليدي ــه ميكــن حتفي ىل أن
اجلهود الدولية املتعلقة بإنفاذ القانون والتعـاون القـضائي يف التحقيقـات واملالحقـات القـضائية                 

ويف هذا السياق، قد يكـون مـن املفيـد التـذكري بـبعض األعمـال الـيت اضـطلع هبـا                      . ذات الصلة 
بشأن عـدد مـن األشـكال املـستجدة         ) املكتب(ات واجلرمية   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدر    

  .من اجلرمية
    

    اجلرمية السيربانية  - ألف  
ازداد حجــم األعمــال الــيت اضــطلع هبــا املكتــب بــشأن اجلرميــة الــسيربانية زيــادة كــبرية    -٩

خــالل الــسنوات املاضــية، مبــا يف ذلــك نتيجــة للواليــة الــواردة يف إعــالن بــانكوك بــشأن أوجــه  
الـذي   )٢(التحالفات االسـتراتيجية يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة             :  واالستجابات التآزر

ــة تــوفري       ــة إىل أن تــدرس إمكاني ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال ــه الــدول األعــضاء جلن دعــت في
املــساعدة يف التــصدي للجــرائم احلاســوبية حتــت رعايــة األمــم املتحــدة ويف إطــار شــراكة مــع     

يوليــه، قــام املكتــب، باالشــتراك مــع  / متــوز١٦ويف .  مــشابهتركيــز هلــا جمــال منظمــات أخــرى
االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة، بـإطالع اجمللـس االقتـصادي               

وجـرى تنـاول اجلرميـة    . واالجتماعي علـى األمـن الـسيرباين أثنـاء اجلـزء العـام مـن دورة اجمللـس             

─────────────────  
  .٦٠/١٧٧ قرار اجلمعية العامة مرفق  )2(  
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الثاين عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة الـذي عقـد يف              يف مؤمتر األمم املتحدة     السيربانية أيضاً   
عمـال املعنـون    ، حتت بنـد جـدول األ      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩ إىل   ١٢سلفادور، الربازيل، من    

التطورات األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيـا مـن جانـب اجملـرمني والـسلطات املختـصة              "
وباإلضــافة إىل ذلــك، ُعقــد اجتماعــان  ".  مبــا يف ذلــك اجلــرائم الــسيربانية يف مكافحــة اجلرميــة،

جانبيان وخمترب مدته أربعة أيام لتدريب احملققني تديره شركة مايكروسوفت أثنـاء املـؤمتر الثـاين                
وقد أوصى املؤمتر الثاين عشر يف تقريره النهائي بأمور منـها أن يواصـل املكتـب التعـاون                . عشر

ت الصلة لتقدمي املـساعدة التقنيـة، وال سـيما بـأن يأخـذ بعـني االعتبـار اخلـاص               مع املنظمات ذا  
األخــرى مــن بــرامج للمــساعدة التقنيــة ومــا أعّدتــه مــن  الدوليــة لــدى املنظمــات احلكوميــة  مــا

صكوك قانونية وبأن ينظر بعناية أيضاً يف وضع خطة عمل لبناء القدرات على الـصعيد الـدويل                
)A/CONF.213/18٢٠٧ ، الفقرة.(  

، بـأن يوافـق اجمللـس     ٢٠١٠مـايو   /وأوصت جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، يف أيـار            -١٠
مـؤمتر األمـم    "االقتصادي واالجتماعي علـى أن تعتمـد اجلمعيـة العامـة مـشروع القـرار املعنـون                  

 ذلـك   وإذا مـا اعتمـدت اجلمعيـة العامـة         )٣(".املتحدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            
القرار، فإهنا تطلب إىل اللجنة أن تنشئ فريق خرباء حكومياً دولياً مفتوح العضوية ينعقـد قبـل                 
الــدورة العــشرين للجنــة مــن أجــل أن جيــري دراســة شــاملة ملــشكلة اجلرميــة الــسيربانية وتــدابري  
التصدي هلا مـن جانـب الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص، مبـا يـشمل تبـادل                        

علومــات عــن التــشريعات الوطنيــة واملمارســات الفــضلى واملــساعدة التقنيــة والتعــاون الــدويل امل
ابتغاء دراسة اخليارات املتاحـة لتعزيـز التـدابري القانونيـة أو غريهـا مـن التـدابري القائمـة واقتـراح                      

ومــن املقــرر أن . تـدابري جديــدة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل للتــصدي للجــرائم الــسيربانية 
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢١ إىل ١٧يعقد أول اجتماع لفريق اخلرباء املذكور يف فيينا من 

، اجتماعـاً لفريـق مـن اخلـرباء         ٢٠٠٩أكتـوبر   /وعقد املكتب يف فيينا، يف تشرين األول        -١١
بشأن التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مع تركيـز خـاص علـى اجلرميـة          

وقـد حـضر االجتمـاع    . انية، بغية مناقشة دور املكتب يف مكافحـة هـذه اجلرميـة وتقييمـه           السيرب
خــرباء مــن مجيــع أحنــاء العــامل يعملــون يف األوســاط األكادمييــة ويف مؤســسات دوليــة وإقليميــة  

رة فعـالً   رئيسية ويف القطاع اخلاص، وإدراكاً من املشاركني يف االجتماع للخربة الكبرية املتـوفّ            
ــيت ســبق     يف جمــال ــربامج ال ــادرات وال ــسيربانية، نظــروا يف املب ــة ال  وضــعتها منظمــات  أن اجلرمي

ومؤسسات وسلطات وطنية أخرى وناقشوا أفضل الـسبل الـيت ميكـن هبـا للمكتـب أن يتعـاون                   
─────────────────  

لفصل األول، البند ، ا(E/2010/30) ١٠، امللحق رقم ٢٠١٠الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )3(  
  .ألف، مشروع القرار الرابع
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الكيانات بشأن تلك املبادرات والربامج من أجل العمل على اتبـاع هنـج أكثـر تنـسيقاً           مع تلك   
ــة   واســتدامة يف مكافحــة اجلــ   ــدان النامي ــسيربانية يف البل ــرة A/65/116(رائم ال ــد ). ٦٣، الفق وق

أدجمــت توصــيات اجتمــاع فريــق اخلــرباء يف النــهج املتبــع إزاء اجلــرائم الــسيربانية الــذي اعتمــده 
املكتب وُوّزعت مذكرة إرشادية استراتيجية بشأن اجلرمية السيربانية علـى املكاتـب امليدانيـة يف               

وسـوف ُيعمَّـم أيـضاً برنـامج عمليـايت جيـري تنقيحـه حاليـاً بغيـة                  . ٢٠١٠ وقت مبكر من عـام    
إدراج التوصــيات املنبثقــة عــن املــؤمتر الثــاين عــشر والــدورة التاســعة عــشرة للجنــة منــع اجلرميــة  

  .والعدالة اجلنائية
التحاليـل اجلنائيـة   "، دورة تدريبية بـشأن    ٢٠٠٩يونيه  /واستضاف املكتب، يف حزيران     -١٢

لـه املفوضـية األوروبيـة لتنـسيق التـدريب      يف إطار الربنامج الـذي متوِّ    " اسوبية الفعلية للبيانات احل 
على التحقيق يف اجلرائم السيربانية لفائدة موظفي إنفاذ القـانون والـذي قـام املكتـب فيـه بـدور                   

  ).٦٣، الفقرة A/65/116(الشريك النشط 
قـد  ؤون العلمية والفنية الذي عُ    السنوي للمجلس االستشاري الدويل للش    وأثناء املؤمتر     -١٣

محايـة األطفـال مـن      "، ركّـز املكتـب واجمللـس علـى موضـوع            ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  
 اقتراحات ملموسة من أجـل      وقُدِّمت". مرتكيب اجلرائم اجلنسية يف عصر تكنولوجيا املعلومات      

ــة األمــد ومــستدامة      ــاء قــدرات طويل ــدان اإلجــراء الــذي ميكــن للمكتــب أن يتخــذه لبن  يف البل
وكـــان اســـتخدام تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت يف االنتـــهاك واالســـتغالل  . الناميـــة

اجلنسيني لألطفال عرب اإلنترنـت جمـال تركيـز أيـضاً يف أحـد االجتماعـات اجلانبيـة أثنـاء املـؤمتر                     
  ).٦٤، الفقرة A/65/116(الثاين عشر 

د خــرباء رئيــسيني مــن مجيــع أحنــاء وجــرى خــالل االجتمــاعني املــذكورين أعــاله حتديــ  -١٤
  .العامل وبذلت جهود لتيسري الربط الشبكي وتبادل املعلومات

وشارك املكتب يف مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن محاية األطفـال علـى اخلـط         -١٥
مما وفّر، بوجه خاص، ُمدخالت وإرشادات أساسية تناولت أوجه الواليـة املـسندة             ) اإلنترنت(

وسـوف يكـون اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف             . كتب يف هذا اجملال   إىل امل 
االنتهاك واالستغالل اجلنسيني لألطفال عرب اإلنترنت موضوع املناقشة املواضيعية أثنـاء الـدورة             

  ).٦٤، الفقرة A/65/116 (٢٠١١العشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 
يف نيجريــا ب، بالــشراكة مــع اللجنــة املعنيــة بــاجلرائم االقتــصادية واملاليــة  ويعتــزم املكتــ  -١٦

، يركّـز علـى     ٢٠١٠وشركة مايكروسوفت، عقـد مـؤمتر قمـة خـالل النـصف الثـاين مـن عـام                   
غرب أفريقيا وجيمع منظمات دولية وسـلطات وطنيـة خمتلفـة مـن أجـل إذكـاء الـوعي باجلرميـة                     
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عــرب مبــا يف ذلــك أنــواع االحتيــال املرتكبــة  (هــذه اجلرميــة الــسيربانية وتعزيــز االلتــزام مبكافحــة  
وبنــاء القــدرات ) اإلنترنــت واجلرميــة املتــصلة باهلويــة مثــل االحتيــال يف األتعــاب املدفوعــة ســلفاً

  .على حتقيق احللول التدرجيية واملستدامة وتعزيز التعاون، وخصوصاً على الصعيد اإلقليمي
تقيــيم خلطــر اجلرميــة املنظمــة عــرب : عوملــة اجلرميــة"عنــون  مــن التقريــر امل١٠ويــوفّر الفــصل   -١٧

 (The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment)" الوطنية
ــران    ــب يف حزي ــشره املكت ــذي ن ــه /ال ــة     ٢٠١٠يوني ــة للجرمي ــن األشــكال املختلف ــة ع  حملــة عام

  .السيربانية وتأثريها
يف جمال اجلرمية السيربانية إىل ضمان التعاون والتنـسيق عـن طريـق القيـام                املكتبويهدف    -١٨
  :يلي مبا

  تركيز اجلهود على العامل النامي؛  )أ(  
  د من عدم ازدواجية املبادرات القائمة؛التأكّ  )ب(  
النظر يف استخدام املبادرات احلالية والبنـاء عليهـا وتكييفهـا، وإشـراك اخلـرباء                 )ج(  

بق أن طوروا أدوات، وعقد دورات تدريبيـة هتـدف إىل مكافحـة اجلرميـة               س واملؤسسات الذين 
  السيربانية؛
ــشرطة         )د(   ــة لل ــة الدولي ــصلحة، كاملنظم ــات ذات امل ــع اجله ــشراكات م ــز ال تعزي
ــة  ــول(اجلنائيـ ــية   ) اإلنتربـ ــصاالت واملفوضـ ــدويل لالتـ ــاد الـ ــشركة األورويب واالحتـ ومكتـــب الـ

ضاء، وكـذلك مـع ممثلـي القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك                األوروبية وجملس أوروبا والـدول األعـ      
  .شركات الرباجميات احلاسوبية ومقدمي خدمات اإلنترنت

ــةويهــدف املكتــب، فيمــا يتعلــق باملــساعدة     -١٩  بــشأن اجلرميــة الــسيربانية، مــساعدة  التقني
  :البلدان النامية يف مكافحتها للجرمية السيربانية عن طريق ما يلي

تـــشريعات وافيـــة تـــستند إىل ألعـــضاء يف صـــوغ واعتمـــاد مـــساعدة الـــدول ا  )أ(  
  نة وصكوك قابلة للتطبيق؛ معّيقُطريةمطالب 
بنــاء القــدرات العملياتيــة واملؤســسية الطويلــة األمــد واملــستدامة لــدى هيئــات    )ب(  

إنفاذ القانون واهليئات القضائية على التحقيق يف اجلرائم اخلطرية ومقاضـاهتا ومالحقـة مـرتكيب               
رائم قضائياً وتوفري التدريب وحتـسني التعـاون الـدويل وتبـادل املعلومـات بـني سـلطات             تلك اجل 

  إنفاذ القانون، مبا يف ذلك يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة؛
  تعزيز التعاون الدويل يف قضايا اجلرمية السيربانية؛  )ج(  
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القطـاع  وضع سياسات واستراتيجيات موّسعة، مبا يف ذلك إشـراك شـركات              )د(  
  اخلاص العاملة بواسطة اإلنترنت ومنظمات اجملتمع املدين؛

استهداف إساءة استعمال تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت يف االنتـهاك             )ه(  
  واالستغالل اجلنسيني لألطفال يف البلدان النامية؛

  .حشد الوعي وإذكاؤه يف أوساط اجملتمع املدين  )و(  
 كونــه اهليئــة احلكوميــة الدوليــة الوحيــدة يف العــامل الــيت ولــدى املكتــب ميــزة نــسبية يف  -٢٠

تعمل يف جمـايل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والـذي أسـندت إليـه واليـة تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة                          
عرفة تقنية ختصصية وقدرة عملياتية وخربة طويلـة         م وباإلضافة إىل ذلك، لدى املكتب    . املنظمة

مكانـة فريـدة    وحيتـل املكتـب     . والعدالـة اجلنائيـة وسـيادة القـانون       االت منـع اجلرميـة      جماألمد يف   
 فيـه جزئيـاً إىل   الفـضل نه من تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف العامل النامي، الذي يعود       متكّ

  .الشبكة الواسعة من مكاتبه امليدانية
    

    القرصنة  - باء  
 قلــق عــاملي متنــام يف أصــبحت القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال مــشكلة تبعــث علــى   -٢١

فالقرصــنة تعرقــل شــحنات املعونــة اإلنــسانية اهلامــة املرســلة إىل الــصومال    . الــسنوات األخــرية
وترفــع أقــساط التــأمني البحــري إىل مــستويات فاحــشة تكــاد ال حتتمــل علــى واحــد مــن أكثــر  

م الـسفن   الطرق البحرية عبوراً يف العامل وُتلحق الضرر باالقتصادات الساحلية عـن طريـق إرغـا              
ل انتـشار   وميثّـ .  مساراهتا وتعّرض املالحني والركاب والسفن والبضائع خلطر شديد        حتويلعلى  

القرصنة أحد أعـراض انعـدام األمـن علـى نطـاق واسـع وضـعف سـيادة القـانون يف الـصومال،                       
 عاماً ويفتقر إىل القدرة علـى حفـظ         ٢٠وهو بلد ليست لديه حكومة مركزية لفترة تزيد على          

ويبتلي اقتصاد الصومال مبـستويات عاليـة مـن البطالـة           . لى سواحله ويف مياهه اإلقليمية    األمن ع 
  .وفرص قليلة من الكسب االقتصادي املشروع

 إطـاراً قانونيـاً ملكافحـة القرصـنة وتـنص           )٤(وترسي اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار            -٢٢
لبحـار وتعتقـل األشـخاص وتـضبط        على أنه جيوز لكل دولـة أن تـضبط سـفينة قرصـنة يف أعـايل ا                

) ٢٠٠٨ (١٨١٦وكان جملس األمـن قـد قـرر، يف قراراتـه            ). ١٠٥املادة  (حتمله من ممتلكات     ما
 أن حـــوادث القرصـــنة ضـــد الـــسفن )٢٠٠٨ (١٨٥١ و)٢٠٠٨ (١٨٤٦و )٢٠٠٨ (١٨٣٨و

ل خطـراً علـى    قبالة سواحل الصومال تفاقم الوضع يف الـصومال، وأن هـذا الوضـع مـا زال يـشكّ                 
─────────────────  

  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،   )4(  
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 إىل املـشاركة بنـشاط يف مكافحـة         لودعـا جملـس األمـن الـدو       .  يف املنطقـة   الدولينيسلم واألمن   ال
القرصنة قبالة سواحل الصومال وفقـاً للقـانون الـدويل وحـث الـدول الـيت هلـا القـدرة علـى القيـام              

 ١٨٣٨كمــا ورد يف القــرار (بــذلك علــى أن تتعــاون مــع حكومــة الــصومال االحتاديــة االنتقاليــة  
ــدول، وخباصــة دول العَ     ). )٢٠٠٨( ــع ال ــضاً جبمي ــن أي ــد أهــاب جملــس األم ــوق ــاء لَ م ودول املين

والدول الساحلية على أن تتعاون يف التحقيق يف أمـر األشـخاص املـسؤولني عـن أعمـال القرصـنة         
والــسطو املــسلح قبالــة ســواحل الــصومال ومالحقتــهم قــضائياً وأن تبــذل املــساعدة فيمــا يتعلــق     

وعلــى ). )٢٠٠٨ (١٨٤٦كمــا ورد يف القــرار (هبــا مبقتــضى ذلــك القــرار  بالعمليــات املــضطلع 
األخص، بينمـا ال تـنص اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار علـى إجـراءات حتقيـق أو مالحقـة               
قضائية أو مبـادئ توجيهيـة بـشأن التعـاون الـدويل يف هـذه التـدابري، ميكـن تعريـف القرصـنة بأهنـا                   

ــة   ــوفر ســبيل الوصــول إىل األدوات املتاحــة    جرميــة خطــرية مبقتــضى اتفاقي  اجلرميــة املنظمــة الــيت ت
  )٥(.مبقتضى تلك االتفاقية

ــرّ   -٢٣ ــد أقـ ــل وقـ ــه   كـ ــن يف قراريـ ــن جملـــس األمـ ، )٢٠٠٩ (١٨٩٧و) ٢٠٠٨ (١٨٥١ مـ
، بدور املكتب يف توفري املـساعدة التقنيـة للـدول مـن أجـل               ٦٤/١٧٩واجلمعية العامة، يف قرارها     
الــضرورية والقــدرات القــضائية  صاً مــن أجــل تطــوير األطــر القانونيــةمكافحــة القرصــنة، وخــصو

  .وقدرات إنفاذ القانون على املالحقة القضائية للقراصنة املشتبه هبم واملدانني وسجنهم
/ وكان فريق االتصال بشأن القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال قـد أنـشئ يف كـانون الثـاين                      -٢٤

باعتبـاره آليـة تعـاون دوليـة تكـون نقطـة            ) ٢٠٠٨ (١٨٥١ عمالً بقـرار جملـس األمـن         ٢٠٠٩يناير  
 واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة وُتعـىن جبميـع جوانـب مكافحـة القرصـنة           الدولاتصال مشتركة بني    

ويـضم فريـق االتـصال أربعـة أفرقـه عاملـة       . وأعمال السطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال   
ويعمـل املكتـب بـصفة أمانـة للفريـق العامـل املعـين               )٦(.قرصنةمواضيعية تقّيم املسائل ذات الصلة بال     

باملسائل القضائية الذي وفر له أشكال الدعم املختلفـة، مبـا فيهـا حتليـل التحـديات القانونيـة املترتبـة                     
علــى املالحقــة القــضائية للقراصــنة املــشتبه هبــم ومجــع املعلومــات عــن الــنظم القانونيــة الوطنيــة ذات  

وُعـّين املكتـب مـديراً للـصندوق االسـتئماين الـدويل لـدعم           . ظـم الـدول الـساحلية     الصلة، مبـا فيهـا ن     
الـذي أنـشئ    وى للقرصنة قبالة سواحل الصومال التـابع لفريـق االتـصال            مبادرات الدول اليت تتصدّ   

─────────────────  
أحاط املكتب الفريق العامل املعين باملسائل القضائية بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال على استخدام   )5(  

  .اتفاقية اجلرمية املنظمةاحلكم املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف 
يّسرت الفرق العاملة العمليات العسكرية قبالة سواحل الصومال واستحدثت أفضل املمارسات اإلدارية لكي   )6(  

 التابع (Djibouti Code Trust Fund)حتمي الصناعة نفسها وأنشأت الصندوق االستئماين اخلاص جبيبويت 
  .للمنظمة البحرية الدولية
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والقصد من الـصندوق هـو املـساعدة علـى تغطيـة النفقـات ذات الـصلة باملالحقـة القـضائية                . حديثاً
به هبم واالضـطالع بأنـشطة أخـرى ترمـي إىل حتقيـق أهـداف فريـق االتـصال، مبـا يف                      للقراصنة املشت 

  .ذلك العمل املضطلع به من خالل برنامج مكافحة القرصنة التابع للمكتب
، برنـامج مكافحـة القرصـنة يف مكتبـه اإلقليمـي يف          ٢٠٠٩مـايو   /، يف أيـار   املكتبوأنشأ    -٢٥

ات التقنية اهلادفة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة يف الـدول الـيت        شرق أفريقيا لتوفري املساعدة وبناء القدر     
  )٧(.تطلبها بغية تعزيز اختاذ تدابري إنفاذ قانون كفؤة وفعالة وإنسانية ضد أعمال القرصنة

واهلـدف منـها، علـى املـدى القـصري،          . واالستراتيجية املعتمدة من خالل الربنـامج َحدِّيـة         -٢٦
ائية يف دول شـرق أفريقيـا املـستعّدة لقبـول القراصـنة املـشتبه هبـم                 هو بناء قدرات نظم العدالة اجلن     

 وضـمان تـوفري حماكمـات عادلـة وكفـؤة للـذين حيـاكمون، وتـوفري                 ،من أجل مالحقتـهم قـضائياً     
واهلــدف، علــى املــدى املتوســط، هــو .  منــهم أو املوقــوفني قيــد احملاكمــةللمــداننيَســْجن إنــساين 

مـستوى يفـي باملعـايري الدوليـة الـدنيا عـن طريـق تـأمني                حتسني ظـروف الـسجن يف الـصومال إىل          
ســجن مــأمون وإنــساين للــذين يــدانون يف احملــاكم الــصومالية وفــتح إمكانيــة إعــادة القراصــنة          

واعترافـاً بالـدور املركـزي الـذي جيـب      . الصوماليني املدانني إىل الصومال لتمضية فترات سـجنهم      
رصنة، فإن اهلدف الطويـل األمـد هـو تعزيـز قـدرة             على الصومال القيام به يف أي حل مستدام للق        

ــة        ــضالعني يف القرصــنة إىل احملاكم ــدمي ال ــن أجــل تق ــة م ــى إجــراء حماكمــات عادل ــصومال عل . ال
وموقــف املكتــب يف هــذا الــصدد هــو أن أي مبــادرة ُتتخــذ ينبغــي أن تفيــد نظــام العدالــة اجلنائيــة  

 املمارســات واالســتثمار يف البنيــة الـوطين برمتــه مــن خــالل ســبل الوصــول إىل التــدريب وحتــسني 
  .التحتية للوالية القضائية الوطنية

على سيـشيل وكينيـا، ومهـا أول         املكتب لبناء القدرات حىت اآلن        مبادرات تركزتوقد    -٢٧
دولتني يف املنطقة مستعدتني للقيام باملالحقة القضائية للقراصـنة املـشتبه هبـم الـذين تقـبض علـيهم                   

ســتعرض املكتــب التــشريعات املتعلقــة بالقرصــنة ودعــم إدخــال تعــديالت وقــد ا. أســاطيل أجنبيــة
 األحكـام  أعـضاء النيابـة العامـة مـن خـالل التـدريب علـى                إىلعليها عند االقتـضاء؛ وقـدم الـدعم         

املتعلقة بالقرصنة وقانون البحار وإدخال حتسينات بنيويـة وإعـارة أعـضاء نيابـة عامـة إضـافيني يف                   
د مدنيني يف احملاكمـات؛ وكفـل التمثيـل القـانوين للقراصـنة املـشتبه               سيشيل؛ ويّسر مشاركة شهو   

هبم؛ ووفر التدريب يف ممارسات الشرطة وتقنيات التعامل باألدلة؛ وحّسن إىل حـد كـبري أحـوال                 
─────────────────  

ذ وقد تلقى برنامج مكافحة القرصنة، من. نامج، مبدئيا، يستهدف كينيا بتمويل من املفوضية األوروبيةكان الرب  )7(  
ستراليا وأملانيا وفرنسا وكندا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية، ذلك احلني، مسامهات من حكومات أ

ت الدول اليت تتصدى للقرصنة قبالة ستئماين الدويل لدعم مبادراالوكذلك من املفوضية األوروبية والصندوق ا
  . دوالرا١٠ً ٢٧٦ ٦٥١سواحل الصومال، بلغت 
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الــسجون حيــث حيتجــز القراصــنة املــشتبه هبــم واملــدانون؛ وعــزز قــدرة مــوظفي الــسجون؛ ووفــر  
فّـض االكتظـاظ مـن خـالل برنـامج إلعـادة النظـر        موجهي شرطة وسـجون حـسب احلاجـة؛ وخ     
  .قضائياً يف قضايا السجناء املسجونني احتياطياً

 مليــون دوالر مــن املــساعدات مــن  ١,٥، مــا ينــاهز ٢٠٠٩مــايو /، منــذ أيــارقُــدِّموقــد   -٢٨
وقـد أُكملـت اثنتـان       )٨(. حماكمة يف كينيا   ١٣ مشتبها به يف     ١١٣خالل الربنامج املتعلق مبالحقة     

ــى كــل واحــد مــن         مــن ت ــدة مثــاين ســنوات عل ــسجن مل ــهما احلكــم بال ــتج عن   لــك احملاكمــات ان
 سـنة  ٢٠ واحلكـم بالـسجن ملـدة       ٢٠٠٦ قراصنة كانت الواليات املتحدة قد نقلتهم يف عـام           ١٠

يرلنـدا الـشمالية قـد    إعلى كل واحد من مثانية قراصنة كانت اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و    
 دوالر مـن املـساعدات مـن خـالل الربنـامج املتعلـق              ٥٠٠ ٠٠٠ زهـاء    قُدِّم ويف سيشيل، . نقلتهم

، وكانت إحداها تتعلـق مبـشتبه هبـم         ٢٠١٠يناير  /بدعم ثالث حماكمات جرت منذ كانون الثاين      
وقـد بـدأت   . نقلهم االحتـاد األورويب وكانـت اثنتـان تتعلقـان مبـشتبه هبـم قبـضت علـيهم سيـشيل              

  .لك القضايااإلجراءات القضائية يف مجيع ت
ــإن اجلهــد اإلقليمــي املــستدام      وعلــى  -٢٩ ــا ف ــشيل وكيني ــرغم مــن هــذه النجاحــات يف سي  ال

يقتــضي أن تتقاســم الــدول املــسؤولية عــن مالحقــة األشــخاص الــضالعني يف القرصــنة أو املــشتبه   
ومــن مث، يواصــل املكتــب العمــل مــع الــدول األخــرى يف املنطقــة الــيت تنظــر يف  . بــضلوعهم فيهــا

زانيــا املتحــدة أهنــا  وقــد أعلنــت مجهوريــة تــن. ع مبالحقــات قــضائية ذات صــلة بالقرصــنةاالضــطال
ستقبل نقل القراصنة املشتبه هبم مـن الـدول ذات األسـاطيل الـيت تقـوم بأعمـال الدوريـة وطلبـت                       

ىل ذلــك، قــّيم إوباإلضــافة . إىل املكتــب إيفــاد بعثــة إىل البلــد لتقيــيم مــا ميكــن أن يلــزم مــن دعــم 
ح يف  تعداد موريشيوس ملالحقة األشخاص الضالعني يف قضايا القرصـنة والـسطو املـسلّ            املكتب اس 

مــه مــن مــساعدة إىل وتنظــر موريــشيوس فيمــا ميكــن أن تقّد. البحــر بنــاًء علــى طلــب حكومــاهتم
وأوفد املكتب أيـضاً بعثـة إىل ملـديف حيـث ألقـي      . اجلهد اإلقليمي ملكافحة القرصنة يف املستقبل     

بـضلوعهم يف القرصــنة بـالقرب مــن سـواحل ملــديف    ن األشـخاص املــشتبه  القـبض علــى عـدد مــ  
ــل     ــات نق ــرام اتفاق ــة إب ــوخى احلكوم ــدريب      . وتت ــة ت ــصميم خط ــود لت ــذل اجله ــاً ب وجيــري حالي

  .وللمساعدة يف صوغ قانون بشأن القرصنة
 وقد بدأ املكتب تنفيذ برنامج لبناء القـدرات يف الـصومال ويقـوم حاليـاً بتـوفري املـساعدة         -٣٠

التقنية األساسية يف جماالت إصالح السجون وإصالح القوانني وبناء قدرات فيمـا يتعلـق بأعـضاء       
 (Somaliland)يف أرض الـصومال     ويعترب املكتب هذا العمل حامسـاً ألن الـصومال،          . النيابة العامة 

─────────────────  
  .إىل كينيا وحوكموا قبل إنشاء الربنامج ٢٠٠٦يف عام  قراصنة مشتبه هبم ١٠نقل  باإلضافة إىل ذلك،  )8(  
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 والـسطو املـسلح    القرصـنة ، الحق وسجن مـن املـسؤولني عـن أعمـال            (Puntland)وأرض البنط   
وُيدعم هـذا العمـل     . لبحر أكثر من الذين الحقتهم وسجنتهم مجيع الدول األخرى جمتمعة         يف ا 

 مليون دوالر من الصندوق االسـتئماين الـدويل لـدعم مبـادرات الـدول         ١,٢حالياً بتقدمي زهاء    
  .اليت تتصدى للقرصنة قبالة سواحل الصومال

الث يف جهـودهم لـصوغ   وقـد سـاعد املكتـب خـرباء قـانونيني مـن منـاطق الـصومال الـث           -٣١
ــاً    وســتتناول جهــود إصــالح  . تــشريعات جديــدة ملكافحــة القرصــنة ومــن املتوقــع أن ُتعتمــد قريب

. القــوانني أيــضاً عــدداً مــن املــسائل األخــرى ذات الــصلة بالقرصــنة وغريهــا مــن اجلــرائم اخلطــرية 
مها برنـامج   وسوف ُيـستكمل برنـامج بنـاء القـدرات علـى املالحقـة القـضائية املـساعدة الـيت يقـد                    

وســوف يتنــاول برنــامج املكتــب . األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل الــشرطة والقــضاء وحمــامي الــدفاع 
 القــدرة علــى إىلللتــدريب علــى املالحقــة القــضائية عمليــات املالحقــة املتــصلة بالقرصــنة إضــافة   

  .االضطالع بعمليات املالحقة يف الصومال على حنو أعّم
ه بعمله من خالل برنـامج مكافحـة القرصـنة، صـالت وثيقـة          ويقيم املكتب، يف اضطالع     -٣٢
يف الـدول   األساطيل اليت تقوم بعمليات إنفاذ القانون وأوساط املاحنني وسلطات العدالـة اجلنائيـة              ب

ــة     . املــشاركة يف مكافحــة القرصــنة  ــسيق مــع املنظمــة البحري ويواصــل املكتــب أيــضاً العمــل بالتن
  .اختاذ تدابري كفؤة ومنسقةالدولية واإلنتربول وغريمها لضمان 

 وعلــى الــرغم مــن االلتــزام الــذي أبــداه اجملتمــع الــدويل يف جمــال مكافحــة القرصــنة، فــإنّ   -٣٣
داً ويف منطقة جغرافية أكـرب، وهـذا مـا يعـين            وبطرائق تزداد تعقُّ  زالت مستمرة    أعمال القرصنة ما  

لى املـدى القـصري، أن جتـّرم        وجيب على عدد أكرب من الدول، ع      .  املزيد ل إىل عم  حاجة هناك   أنّ
ولن ُتثمر جهود األسـاطيل الدوليـة الـيت         . أعمال القرصنة وتسهم يف مالحقة القراصنة املشتبه هبم       

ــدما تقــوم بــدعمها حمــاكم       ــة الــساحلية وحتتجــز املــشتبه هبــم إال عن  خاصــةتقــوم بأعمــال الدوري
الطويـل، أن حتظـى باألولويـة      وجيـب، علـى املـدى       .  الوصول إليهـا وتكـون فّعالـة       بتيّسرباملالحقة  

ــساين        ــة واالحتجــاز اإلن ــضائية العادل ــة الق ــى املالحق ــصومال عل ــدرة ال ــادة ق ــة لزي اجلهــود املبذول
ق حـل مـستدام للقرصـنة إال عنـدما ميكـن تقـدمي املـشتبه        ولن يتحقّ. للقراصنة املشتبه هبم واملدانني  

  .بلدهمبارتكاهبم القرصنة إىل احملاكمة داخل حدود 
نــت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة قــد اعتمــدت، يف دورهتــا التاســعة عــشرة،     وكا  -٣٤

والـذي طلبـت فيـه إىل       " مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الـصومال      " املعنون   ١٩/٦قرارها  
 إىل الدول األعضاء إحاطات بشأن املساعدة التقنية املقدمـة إىل الـدول األعـضاء               يقّدماملكتب أن   
مبــادرات الــدول الــيت تتــصدى للقرصــنة قبالــة  شأن إدارة الــصندوق االســتئماين لــدعم املعنيــة وبــ

عت الــدول األعــضاء وغريهــا مــن اجلهــات املاحنــة علــى تقــدمي مــوارد   ســواحل الــصومال، وشــّج
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خارج إطار امليزانية لدعم عمل املكتب يف جمال مساعدة الدول األعضاء على مكافحـة القرصـنة                
صومال، مبا يف ذلـك مـن خـالل برناجمـه اإلقليمـي ذي الـصلة والـصندوق            البحرية قبالة سواحل ال   

  )٩(. التقنية الثنائيةواملساعدةاالستئماين 
    

    اجلرمية البيئية  - جيم  
ــدان املتقدّ     -٣٥ ــداً يف البل ــة خطــراً متزاي ــة البيئي ــة  أصــبحت اجلرمي ــدان النامي ــة النمــو والبل . م

اآلثـار الـضارة علـى      " اجلرميـة البيئيـة   "لها مـصطلح    ثر األنشطة غري القانونية اليت يـشم      أويتجاوز  
وقــد أخــذ الطلــب علــى الــسلع الناجتــة عــن اجلرميــة البيئيــة يف التزايــد  . حيــائيالبيئــة والتنــوع اإل

عوملـة  "وقـد الحـظ املكتـب يف التقريـر املعنـون            . ويوفر حافزاً مالياً متنامياً للضلوع يف اإلجـرام       
ر رقـم دقيـق عـن اإليـرادات     أنـه، بينمـا ال يتـوفّ   " مة عرب الوطنيةتقييم خلطر اجلرمية املنظ  : اجلرمية

اليت تدرها اجلرمية البيئية بصورة عامة، تدل البيانات اإلحصائية املتـوفرة، مـثالً، علـى أنـه يبـدو                   
 مليون دوالر يف السنة وأن سـوق قـرون      ٦٢أن سوق العاج يف شرق آسيا تبلغ ما قيمته زهاء           

   ماليـني دوالر وسـوق أجـزاء النمـور تبلـغ مـا قيمتـه زهـاء               ٨ زهـاء    وحيد القرن تبلغ مـا قيمتـه      
يـضلع يف اجلـرائم هـم    بيد أنه ال ميكن قياس أثر اجلرائم بالدوالرات ألن مـن            .  ماليني دوالر  ٥

ــراد ومجاعــات صــغرية مــن اهلــواة إضــافة    (املتجــرون  ــة منظمــة كــبرية  إىلأف )  مجاعــات إجرامي
ربـاح  أيعملون عرب احلدود الوطنية وكثرياً ما يـضلعون يف أشـكال أخـرى مـن االجتـار لتحقيـق                    

ل االجتــار بــاملوارد الطبيعيــة وحيــث تــصبح تلــك اجلماعــات راســخة األســاس، ال يــشكّ. عاليــة
ا االقتـصادي فحـسب     والنفايات اخلطرة خطراً على البيئة وعلى صحة اجملتمعـات احملليـة ومنوهـ            

ففي العديد من البلـدان الـيت تواجـه نزاعـات واخلارجـة         . بل أيضاً على أمن البلدان واستقرارها     
زاعــات أصــبح اســتغالل املــوارد الطبيعيــة واالجتــار هبــا علــى حنــو ســريع أنــشطة رئيــسية   مــن الــن

  .حةللجماعات اإلجرامية واملسلّ
أهنــا تــشمل جمموعــة مــن اجلــرائم كمــا ميكــن  وميكــن تعريــف اجلــرائم البيئيــة الدوليــة ب   -٣٦

االجتــار بــاملوارد الطبيعيــة، مبــا فيهــا احليوانــات والنباتــات ) أ (:تقــسيمها إىل فئــتني كــبريتني مهــا
؛ وصـيد األمسـاك غـري املـشروع         )هـذا يـشمل قطعهـا بـصورة غـري مـشروعة           (الربية واألخشاب   

ع للمعـادن واألحجـار الكرميـة واالجتـار         وغري املنظّم وغري املبلّغ عنـه؛ واالسـتغالل غـري املـشرو           
ة لطبقـة األوزون وإفـراغ النفايـات اخلطـرة ونقلـها بـصورة              داالجتـار بـاملواد املـستنفِ     ) ب(هبا؛ و 

ومــن شــأن الطــابع عــرب الــوطين للجرميــة البيئيــة والــضلوع الراســخ    . غــري قانونيــة واالجتــار هبــا 
─────────────────  

صل األول، البند  الف(E/2010/30) ،١٠، امللحق رقم ٢٠١٠الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )9(  
  .١٩/٦دال، القرار 



 

V.10-55575 13 
 

  CTOC/COP/2010/3

 اليت كثرياً ما توطّـد أشـكال اإلجـرام    للجماعات اإلجرامية املنظمة ونواحي العجز يف احلوكمة   
  .ذات الصلة أن جتعل تلك اجلرمية ذات صلة وثيقة بالواليات املستندة للمكتب

وما زال من الضروري القيام بـالكثري مـن العمـل ملكافحـة اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة             -٣٧
ل احلكومــات، حــىت ومتيــ. الــضالعة يف اجلرميــة البيئيــة، وال ســيما مــن حيــث جتــرمي تلــك األنــشطة

 مـن   وال بـدّ  . اآلن، إىل تناول هذه املـسألة مـن منظـور وإدارة املـوارد الطبيعيـة وحفظهـا فحـسب                  
إيالء عناية أكرب إلنفاذ القانون ولربط اجلهود املتفرقة إلنفاذ القـانون بـشأن احليوانـات والنباتـات                 

تقـدمي املكتـب املـساعدة التقنيـة        ومـن شـأن     . الربية بصميم عمليات إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية      
  .صاتد التخّصإىل الدول األعضاء أن يعترب توفرياً للمساعدة كجزء من تدبري شامل ومتعّد

وتـتم  . ز املكتـب، علـى الـصعيد العـاملي، علـى فهـم أنـشطة االجتـار واسـتبانته                  وقد ركّـ    -٣٨
رة وغـري املباشـرة للجرميـة       االستبانة من خالل تقييمات اخلطر والدراسات املتعلقة باآلثار املباش        

وهنـاك حاجـة إىل املزيـد مـن البحـوث يف هـذا اجملـال، وهـي         . املنظمـة عـرب الوطنيـة علـى البيئـة     
 بأشـكال أمـا فيمـا يتعلـق    . صة هلـا حبوث جـرى التخطـيط إلجرائهـا رهنـاً بتـوفر املـوارد املخصّـ            

جلرميـة البيئيـة علـى إنفـاذ        ز اجلهـود املبذولـة لفهـم ا       االجتار عـرب الـوطين، فإنـه ال ينبغـي أن تتركّـ            
ــة         ــسترشد بالتحقيقــات اجلنائي ــي أن ت ــل ينبغ ــى احلــدود فحــسب ب ــشكل مباشــر عل ــانون ب الق

أمهيــة أيــضاً، كمــا " اقتفــاء أثــر األمــوال"ويكتــسب هنــج .  املعلومــات االســتخباريةإىلاملــستندة 
األمــوال أن  الــيت اكتــسبها املكتــب يف تــوفري املــساعدة القانونيــة ملكافحــة غــسل   ميكــن للخــربة

  .تكون مفيدة أيضاً يف هذا الشأن
ز املكتب، على الصعيد اإلقليمي، على تيـسري األنـشطة اإلقليميـة عـرب احلـدود       وقد ركّ   -٣٩

ومـن احملتمـل أن يكـون مـن شـأن تطبيـق             . بني أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة القضائية الوطنية      
ــستخدمها احلكومــات فعــالً ملكافحــة     ــيت ت ــات ال ــوااآللي ع أخــرى مــن اجلرميــة املنظمــة عــرب   أن

اليت اسـتحدثت أصـالً واسـتخدمت بنجـاح ملكافحـة           (الوطنية، مثل مكاتب االتصال احلدودية      
، أن حيقق نتائج فورية يف التصدي للجرمية البيئيـة، وال سـيما اجلـرائم ذات                )االجتار باملخدرات 

لــك اآلليــات علــى الــصعيد    وُيــروِّج املكتــب لتطبيــق ت  . الــصلة باحليوانــات والنباتــات الربيــة   
وباإلضــافة إىل ذلــك، قــد يكــون مــن املفيــد يف . اإلقليمــي، وخــصوصاً يف جنــوب شــرق آســيا

مثــل أجهــزة إنفــاذ (بعـض املنــاطق دعــم إنــشاء شـبكات إقليميــة لألجهــزة الوطنيــة ذات الـصلة    
د القــانون، وســلطات املراقبــة واجلمــارك احلدوديــة، وإدارات األحــراج وســلطات إدارة املــوار   

  ).احلرجية، والسلطات القضائية
ويساعد املكتـب، علـى الـصعيد الـوطين، الـدول األعـضاء الـيت تطلـب املـساعدة علـى                       -٤٠

وإذ يـستفيد املكتـب ممـا لديـه مـن مـزيج فريـد مـن              . تعزيز قدرهتا على التصدي للجرميـة البيئيـة       
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، كمــا يف نوعــه مــن الواليــات واخلــربة، فإنــه يقــوم بوضــع أنــشطة مــساعدة تقنيــة مبتكــرة          
قطـع األشـجار    (إندونيسيا، حيث جيري التصدي للصلة القائمة بـني اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة               

ــشروعة   ــصورة غــري م ــساد) ب ــسية     . والف ــانون اإلندوني ــاذ الق ــزة إنف ــدرة أجه ــزز املكتــب ق ويع
وموظفي العدالة اجلنائية اإلندونيسيني من خالل تدريب خاص ووضـع معـايري لـألداء وتنـسيق                

ويتعـاون املكتـب    . للتحقيق واملالحقة واملقاضاة بشأن اجلرائم احلرجية وقضايا الفساد       شبكات  
 (barefoot investigators) "احملققـني احلفـاة  "بشكل وثيق أيضاً مع منظمات اجملتمع املدين لدعم  

وكانــت هــذه املــساعدة، حــىت ). أشــخاص يبلّغــون عــن اجلــرائم احلرجيــة يف جمتمعــاهتم احملليــة(
بيــد أن مبــادرات املكتــب . قتــصر علــى مــشاريع قائمــة بــذاهتا تــستهدف مــسائل حمــددةاآلن، ت

ــة األخــرى   ــرزق املــستدامة     (اجلاري ــامج املعــين مبــصادر ال ــة احلاويــات والربن ــامج مراقب ــل برن مث
هلا صلة مباشرة باجلرمية البيئية وقابلة للتطبيق من أجـل التـصدي            ) والتنمية البديلة وما إىل ذلك    

  .قدرة املكتب على توفري الدعم املتكاملز هلا وتعّز
ــز اخلــربات           -٤١ ــن أجــل تعزي ــة م ــات اخلارجي ــع الكيان ــشراكات م ــن ال ــب م ــد املكت ويزي

وبصورة خاصة، قام كل من املكتب وأمانة اتفاقية االجتار الـدويل بـأنواع احليوانـات               . واملوارد
عامليـة للجمـارك والبنـك الـدويل        واإلنتربـول واملنظمـة ال     )١٠(والنباتات الربية املهـددة بـاالنقراض     

بإنــشاء االحتــاد الــدويل ملكافحــة اجلرميــة ضــد احليوانــات والنباتــات الربيــة والتركيــز علــى إنفــاذ 
ويف ذلك السياق واسـتجابة للطلبـات املتلقـاة مـن           . القوانني املتعلقة باحليوانات والنباتات الربية    

ــادي يف جمــا     ــدور القي ــوىل املكتــب ال ــدة، ت ــيم اجلــرائم  دول أعــضاء عدي ل اســتحداث أداة لتقي
ــة واألحــراج لكــي تــساعد احلكومــات علــى اســتبانة       ــة ضــد احليوانــات والنباتــات الربي املرتكب

ــة ضــد احليوانــات     التحــديات  ــة املتعلقــة مبكافحــة اجلــرائم املرتكب ــة اجلنائي ــدابري العدال وتعزيــز ت
داة، أسـهم املكتـب يف حلقـة    ونتيجة للخربات املتجمعـة إلعـداد األ  . والنباتات الربية واألحراج  

 طلبت فيها حكومـة إندونيـسيا إىل املكتـب          ٢٠١٠يونيه  /عمل عقدت يف جاكارتا يف حزيران     
وباإلضـافة  . وشركائه تقدمي الدعم فيما يتعلق بوضع تدبري وطين فّعال للتصدي للجرائم البيئيـة        

ــذهلا  إىل ذلــك، يقــدم املكتــب خــربة كــبرية ومــسامهة يف جهــود احملافظــة علــى النمــ       ور الــيت يب
والبنــك الــدويل؛ وســوف تتــّوج هــذه اجلهــود يف مــؤمتر قمــة   " بلــدان موائــل النمــور" مــن ١٣

  .سيعقد يف املستقبل يف سانت بيترسبورغ باالحتاد الروسي
وقد قامت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي باعتمـاد        -٤٢

م الــدول األعـضاء وتــشجيعها علــى التعـاون علــى منــع هــذه   عـدد مــن القــرارات مـن أجــل دعــ  
 وقــراري ١٦/١انظــر قــرار اللجنــة (األشــكال مــن اجلرميــة البيئيــة ومكافحتــها والقــضاء عليهــا  

─────────────────  
  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣  اجمللدجمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )10( 
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وعــالوة علــى ذلــك، أوصــت اللجنــة يف دورهتــا التاســعة   ). ٢٠٠٣/٢٧ و٢٠٠١/١٢اجمللــس 
بــأن يكــون املوضــوع البــارز عــشرة بــأن يعتمــد اجمللــس مــشروع قــرار يقــرر اجمللــس عمــالً بــه   

ــة     ــشرين للجن ــة والع ــدورة الثاني ــشة املواضــيعية يف ال التحــديات الناشــئة عــن األشــكال   "للمناق
  ".املستمدة من اجلرمية اليت هلا تأثري كبري على البيئة وسبل التصدي هلا بفعالية

    
    احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية  - دال  

 املعنـونني   ٢٠٠٨/٢٣ و ٢٠٠٤/٣٤واالجتمـاعي يف قراريـه      شدد اجمللـس االقتـصادي        -٤٣
على أمهية محاية الدول لتراثها الثقـايف وحفاظهـا عليـه           " احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية    "

  )١١(.وفقاً للصكوك الدولية ذات الصلة
، ٢٠٠٨/٢٣وكــان اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي قــد أكــد مــن جديــد، يف قــراره   -٤٤

اون الدويل على منع ومكافحـة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة جبميـع جوانبـه وحـث                  ضرورة التع 
الدول األعضاء واملؤسـسات ذات الـصلة علـى تعزيـز اآلليـات وتطبيقهـا تطبيقـاً كـامالً لتوثيـق                     

 أو  التعاون الدويل، مبا يشمل تبادل املساعدة القانونية، ولتيسري استرجاع املمتلكـات املـسروقة            
ــدو. دِّهــاإعادهتــا أو ر ــار جزعـَـ ق ــاُد أث ــة املنظمــة يف االجتــار   ه ازدي  ضــلوع اجلماعــات اإلجرامي

شّدد على أمهية تعزيـز التعـاون علـى إنفـاذ القـانون الـدويل               فباملمتلكات الثقافية جبميع جوانبه،     
ع يف تبــادل املعلومــات واخلـربات لكــي يتـسىن للــسلطات املختــصة أن   وعلـى احلاجــة إىل التوسّـ  

 بدء نفـاذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة قـد أحـدث قـوة دفـع         وشدد على أنّ.  الفعالية تعمل مبزيد من  
جديدة يف التعـاون الـدويل علـى مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ممـا سـيؤدي بـدوره إىل                         
اتباع هنـوج مبتكـرة وأوسـع نطاقـاً إزاء التعامـل مـع خمتلـف مظـاهر تلـك اجلرميـة، مبـا يف ذلـك                      

  .ت الثقافيةاالجتار باملمتلكا
ر ّووطلـــب اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، يف ذلـــك القـــرار، إىل املكتـــب أن يطـــ   -٤٥

) اليونـسكو (عالقاته بالشبكة التعاونية املنشأة بني منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة              
ــانون اخلــاص       ــد الق ــدويل لتوحي ــول واملعهــد ال ــدويل واإلنترب ــاحف ال ــدرو(وجملــس املت ) االيوني

. واملنظمة العاملية للجمارك يف جماالت االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة وإعادهتـا أو التعـويض عنـها               

─────────────────  
 بطرائقظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية حلمثل االتفاقية بشأن الوسائل اليت تستخدم   )11( 

واالتفاقية املتعلقة باملمتلكات ) ١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة، (غري مشروعة 
واالتفاقية اخلاصة ) www.unidriot.orgمتاحة من املوقع ( غري مشروعة بطرائقالثقافية املسروقة أو املصدرة 

جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة، (حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح والربوتوكولني امللحقني هبا 
  ).٣٥١١، الرقم ٢٤٩لد اجمل
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ذلــك، أكــد اجمللــس مــن جديــد طلبــه أن يعقــد املكتــب، يف تعــاون وثيــق مــع            إىل إضــافةو
م إىل جلنــة منــع اليونــسكو، اجتماعــاً لفريــق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح العــضوية لكــي يقــدّ 

وقـد  . عدالة اجلنائية توصيات مناسـبة بـشأن احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة           اجلرمية وال 
 إىل  ٢٤ُعقد اجتماع لفريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة يف فيينـا مـن                  

م تقريــر عــن االجتمــاع إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  وقُــّد٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦
  .(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2)نائية يف دورهتا التاسعة عشرة اجل
وقـــد أوصـــت اللجنـــة، يف دورهتـــا التاســـعة عـــشرة، بـــأن يعتمـــد اجمللـــس االقتـــصادي   -٤٦

التــدابري املتخــذة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  "واالجتمــاعي مــشروع القــرار املعنــون 
 وإذا مـا اعتمـد اجمللـس مـشروع القـرار           )١٢(".ار هبا حلماية املمتلكات الثقافية، وخاصة من االجت     

ــع       ــة املنظمــة يف مجي ــاد ضــلوع اجلماعــات اإلجرامي ــه ســيعرب عــن جزعــه إزاء ازدي ذلــك، فإن
جوانب االجتار باملمتلكات الثقافية ويشّدد على إمكانية االسـتفادة مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة                 

وسـوف يـشري اجمللـس إىل       . باملمتلكـات الثقافيـة   يف تعزيز التعاون الدويل على مكافحـة االجتـار          
ضــرورة اســتمرار التعــاون الــتقين بــني املكتــب واليونــسكو ويــدعو الــدول األعــضاء إىل تــوفري    

وسـوف  . متابعة وافية لتوصـيات فريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة               
ا فيهـا   ك الدولية ذات الصلة وتنفيـذها، مبـ       يدعو الدول أيضاً إىل النظر يف التصديق على الصكو        

 وسـوف يـرى أنـه       .اتفاقية اجلرمية املنظمـة، واعتبـار االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة جرميـة خطـرية               
ينبغي استغالل اتفاقية اجلرمية املنظمـة واتفاقيـة مكافحـة الفـساد اسـتغالالً كـامالً لغـرض تعزيـز              

 ذلـك باستكـشاف تطـورات معياريـة أخـرى حمتملـة،             عملية االجتار باملمتلكات الثقافية، مبـا يف      
وسوف يطلب إىل املكتب أن يعقـد اجتماعـاً إضـافياً واحـداً علـى األقـل لفريـق          . عند االقتضاء 

م إىل اللجنة، يف دورهتـا الثانيـة والعـشرين، مقترحـات عمليـة              اخلرباء املفتوح العضوية لكي يقدّ    
ايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، مـع إيـالء              بشأن تنفيذ توصيات فريـق اخلـرباء املعـين باحلم         

ــة املتبادلــة واالهتمــام الواجــب جلوانــب التجــرمي والتعــاون الــدويل    وســوف . املــساعدة القانوني
 استكـشاف إمكانيـة وضـع مبـادئ توجيهيـة حمـّددة ملنـع اجلرميـة فيمــا         يطلـب إىل املكتـب أيـضاً   

  .يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية
لدول األعضاء، يف إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة               وكانت ا   -٤٧

 رّحبـت قـد    )١٣(،"نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورهـا يف عـامل مـتغري           : التحديات العاملية 
─────────────────  

، الفصل األول، البند (E/2010/30) ١٠، امللحق رقم ٢٠١٠الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )12( 
  .باء، مشروع القرار األول

 )13(  A/CONF.213/18الفصل األول، القرار األول ،.  
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بقرار اللجنة إجراء نقاش مواضيعي بشأن احلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة، وهـو نقـاش       
ــة خــال  ــه اللجن ل دورهتــا التاســعة عــشرة، وبالتوصــيات الــيت اختــذها فريــق اخلــرباء املعــين     أجرت

، ودعـت اللجنـة إىل      ٢٠٠٩نـوفمرب   /باحلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة يف تـشرين الثـاين           
إجراء متابعة مالئمة تشمل فيمـا تـشمل استكـشاف مـدى احلاجـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة                     

وعـالوة علـى ذلـك، حثـت الـدول الـيت مل             . ر باملمتلكـات الثقافيـة    ملنع اجلرمية فيما خيص االجتا    
تضع بعد تشريعات فعالة من أجل منع هذه اجلرمية ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم ومـن               
ــك اســترداد تلــك            ــال، مبــا يف ذل ــساعدة التقنيــة يف هــذا اجمل ــاون الــدويل وامل أجــل تعزيــز التع

ــا، واضــعة    ــة وإعادهت ــة      املمتلكــات الثقافي ــصكوك الدولي ــضاء، ال ــها، حــسب االقت ــصب أعين  ن
  .القائمة، ومن بينها اتفاقية اجلرمية املنظمة

ــاقش، يف        -٤٨ ــة قــد ن ــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافي وكــان فريــق اخلــرباء املعــين باحلماي
، التــدابري الوقائيــة؛ والتجــرمي؛ والتعــاون     ٢٠٠٩نــوفمرب  /اجتماعــه املعقــود يف تــشرين الثــاين    

وقـد  . واسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة    ؛ والتوعية وبناء القـدرات واملـساعدة التقنيـة؛          الدويل
 املتكلمني يف االجتماع بتكامل التعاون الثنائي واإلقليمي واملتعـدد األطـراف يف هـذا             معظم أقّر

دعى مؤمتر األطراف إىل استكـشاف سـبل اسـتخدام أحكـام            وأوصى فريق اخلرباء بأن يُ    . اجملال
 اجلرميـــة املنظمــــة بوصـــفها أساســــاً قانونيـــاً ملكافحـــة االجتــــار باملمتلكـــات الثقافيــــة      اتفاقيـــة 

(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2).  
واعتمــد فريــق اخلــرباء توصــيات مفــصلة بــشأن اجملــاالت املــذكورة أعــاله الــيت توجــد     -٤٩

  :(E/CN.15/2010/5)للعديد منها صلة مباشرة مبؤمتر األطراف 
الـصلة باحلمايـة    ى النظـر يف التـصديق علـى االتفاقيـات ذات            ُتشجَّع الدول عل    )أ(  

من االجتار باملمتلكات الثقافية، مبا فيهـا اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، وينبغـي للمكتـب واليونـسكو                   
ــات وســائر         ــك االتفاقي ــني تل ــآزر ب ــروابط وأوجــه الت ــشاركة يف استكــشاف ال ــدروا امل واليوني

  الصكوك ذات الصلة؛
 استكــشاف ســبل وضــع مبــادئ توجيهيــة حمــددة ملنــع اجلرميــة ينبغـي للمكتــب   )ب(  

ــراف إىل النظــر يف          ــؤمتر األط ــدعى م ــي أن ُي ــار باملمتلكــات الثقافيــة، وينبغ ــق باالجت ــا يتعل فيم
  استخدام االتفاقية يف جمال احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية؛

جتـار باملمتلكـات    ينبغي للـدول أن تكـون لـديها تـشريعات مالئمـة لتجـرمي اال                )ج(  
 مـن  ٢الثقافية؛ وأن تنظر يف اعتبار ذلك االجتار جرمية خطرية وفقاً لتشريعاهتا الوطنية وللمـادة         

اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة؛ وأن تنظــر يف الــسماح مبــصادرة املمتلكــات الثقافيــة عنــدما تفــشل          
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لكـات أو إثبـات     األطراف اليت توجد املمتلكـات يف حوزهتـا يف إثبـات املـصدر املـشروع للممت               
ــصادرة        ــشروع؛ وأن تنظــر يف م ــأن مــصدر املمتلكــات م ــاد ب ــول لالعتق ــديها ســبب معق أن ل
عائدات اجلرمية؛ وأن تـسعى إىل اسـتخدام الـصكوك القائمـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة                      

ن اجلرمية املنظمة، لغرض تقدمي أوسع نطاق ممكن من املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف احلمايـة مـ        
  االجتار باملمتلكات الثقافية لبعضها البعض؛

ينبغــي ملــؤمتر األطــراف أن يستكــشف ســبل اســتخدام أحكــام اتفاقيــة اجلرميــة    )د(  
املنظمة بوصفها أساساً قانونياً للتعـاون الـدويل؛ وينبغـي لليونـسكو واملكتـب وجملـس املتـاحف                  

سـائر املنظمـات املختـصة مواصـلة        واليونيـدروا واملنظمـة العامليـة للجمـارك و        الدويل واإلنتربول   
املشاركة يف تشجيع وتنظيم حلقات دراسية وحلقـات عمـل ومناسـبات مماثلـة إلذكـاء الـوعي                  
بشأن أمهية محاية املمتلكات الثقافيـة وبنـاء القـدرات وإذكـاء الـوعي بـشأن صـوغ التـشريعات               

دة القانونيـة لتنفيـذ   اجلنائية ذات الـصلة؛ وينبغـي للمكتـب حتديـد االحتياجـات املتعلقـة باملـساع              
  أحكام منع اجلرمية املنطبقة؛

ُيشجَّع املكتـب علـى القيـام جبمـع ونـشر أفـضل املمارسـات املتعلقـة مبكافحـة                   )ه(  
  .االجتار باملمتلكات الثقافية عرب اإلنترنت

 ٤٥، إىل الـشبكة التعاونيـة املـذكورة يف الفقـرة            ٢٠١٠وانضم املكتب، يف أوائل عام        -٥٠
، يف تعزيـز تـدابري العدالـة اجلنائيـة املتخـذة        إليـه ر وساهم، يف إطار الوالية املسندة       من هذا التقري  

ودعي أعضاء الشبكة إىل حـضور حلقـة العمـل واملناقـشة            . ملكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية   
وإضافة إىل ذلك، شارك املكتـب يف       . املواضيعية اللتني عقدتا أثناء الدورة التاسعة عشرة للجنة       

سبات عديدة نظمها أعضاء آخرون يف الشبكة التعاونية ويف حلقـات عمـل نظمتـها الـدول                 منا
  )١٤(.ومنظمات ذات صلة

    
    االجتار باألعضاء البشرية  - هاء  

ففـي عـدد مـن    . االجتار باألعضاء البشرية ظاهرة عاملية معقدة مل تفهم جيداً حىت اآلن       -٥١
يـزداد عـدد األشـخاص املستـضعفني        ) نامية يف الغالب  يف البلدان ال  (املناطق يف مجيع أحناء العامل      

─────────────────  
ربول املعين باملمتلكات الثقافية املسروقة، املعقود يف ليون مثالً، شارك املكتب يف االجتماع السابع لفريق خرباء اإلنت  )14( 

، ويف املؤمتر الدويل السادس بشأن االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية ٢٠١٠فرباير / شباط٢٤ و٢٣بفرنسا يف 
يف الدورة ؛ وسيشارك ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ إىل ٨املسروقة يف أوروبا الوسطى والشرقية، املعقود يف فيينا من 

السادسة عشرة جلنة اليونسكو احلكومية الدولية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة 
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ٢١االستيالء غري املشروع، املقرر أن تعقد يف باريس يف الفترة من 
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ويشمل االجتار باألعضاء البـشرية     . الذين ُيستهدفون لبيع أعضائهم أو االجتار هبا لغرض نزعها        
أنشطة خمتلفة ولكنها مترابطة، مـن قبيـل االجتـار باألشـخاص هبـدف نـزع أعـضائهم والتجـارة                    

االجتــار باألشــخاص "وقــد اعتــرب ". ألعــضاءســياحة زرع ا"غــري املــشروعة باألعــضاء البــشرية و
ألشــخاص لغــرض حمــدد هــو نــزع ، وهــو مــصطلح يــشري إىل االجتــار با"هبــدف نــزع أعــضائهم

أعضائهم، جرماً مبقتضى بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء                 
يــشري  و)١٥(. الوطنيــةواألطفــال، املكّمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب  

 إىل احلــاالت الــيت يّتجــر فيهــا باألعــضاء "التجــارة غــري املــشروعة باألعــضاء البــشرية"مــصطلح 
سـياحة  "واألنسجة واخلاليا البشرية من أجل الكسب املـايل أو االقتـصادي، ويـصف مـصطلح          

ألن أسلوب السفر إىل بلد أجنيب لـشراء عـضو بـشري وزرعـه يف مقابـل املـال                   " زرع األعضاء 
  .القيام بذلك يكون يف األكثر غري مشروع عادة يف البلد األصلي

 تدّخل والتحدي الرئيسي يف مكافحة االجتار غري املشروع باألعضاء البشرية هو أنّ  - ٥٢
. اجملرمني يف عمليات زرع األعضاء البشرية املشروعة ال يكون حدثاً فورياً على الدوام

ري واضح ألن أفراداً منظمني تنظيماً جيداً، مبن فيهم ممارسو وكثرياً ما يكون البعد القانوين غ
الرعاية الصحية والعاملون يف املستشفيات واملهربون والسماسرة والبائعون واملشترون، 

وإضافة إىل ذلك، ميثل انعدام . ةبصورة غري مشروعيكونون ضالعني يف اشتراء األعضاء 
 وااللتباس املتعلق باملفاهيم واألسس القانونية املعلومات عن مدى املشكلة على نطاق العامل

ذات الصلة بشأن مكافحة اجلرمية فضالً عن القدرة احملدودة لدى قطاع العدالة اجلنائية على 
التحقيق مع املتجرين باألعضاء البشرية ومالحقتهم قضائياً حتدياً إضافياً ما زال من الضروري 

  .التصدي له
 املنظمـة وبروتوكـول   الواليـات املنبثقـة مـن اتفاقيـة اجلرميـة     ويقوم املكتـب، مـن خـالل         -٥٣

.  العمـل اآلن علـى مكافحـة االجتـار باألعـضاء البـشرية             االجتار باألشـخاص، بالتوعيـة بـضرورة      
وُيــشجِّع املكتــب الــدول علــى الــشروع يف اختــاذ تــدابري عدالــة جنائيــة فعالــة بــدعم مــن إطــار    

ــصح    ــع القطــاع ال ــشريعي مناســب وباالشــتراك م ــى    ت ــوطين عل ــدويل وال ــصعيدين ال ــى ال ي عل
وإدراكاً من املكتـب للحاجـة إىل وضـع أدوات إرشـادية ميكنـها أن تقـدم املـشورة إىل                . السواء
 هذه اجلـرائم املـستجدة حـديثاً ومالحقـة           العدالة اجلنائية األخصائيني بشأن التحقيق يف      ممارسي

ة تقيــيم ملــساعدة مــوظفي إنفــاذ  الــضالعني فيهــا قــضائيا، ســوف يــنظِّم فريــق خــرباء لوضــع أدا  
وتوعيتــهم إزاء اكتــشاف األنــشطة غــري القانونيــة ذات الــصلة   القــانون وأعــضاء النيابــة العامــة  

وستكون أداة التقييم الناجتة األسـاس ملبـادرة منوذجيـة          . بوهب األعضاء وزرعها والتحقيق فيها    
─────────────────  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ اجمللد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )15( 
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ــاط وأســاليب العمــل يف     ــة باالجتاهــات واألمن ــات املتعلق ــضايا االجتــار باألعــضاء   جلمــع البيان  ق
  .البشرية

    
    االجتار باألدوية املزيفة  - واو  

ميثــل إنتــاج األدويــة املزّيفــة ودون املــستوى واالجتــار هبــا مــشكلة عامليــة متناميــة ُتلحــق    -٥٤
 قلق للصحة العامـة     عترب االجتار باألدوية املزيفة مصدرَ    وُي. الضرر بالبلدان النامية بصورة خاصة    

 امللكية الفكرية، ويصبح على وجـه الـسرعة مـصدر إثـراء غـري مـشروع مـرتبط                وخمالفة حلقوق 
 مليـار   ٧٥ويقدر أن االجتار باألدوية املزيفة يدّر أرباحاً تـصل إىل           . باجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

بيـد أن مـن الـصعب       ). ما يساوي على وجه التقريب أرباح االجتار بالكوكـايني        (دوالر سنوياً   
مة ذلك التزييف على وجـه التحديـد وحتديـد املنظمـات اإلجراميـة الـضالعة                تقرير مدى وضخا  

وإنتاج األدوية املزيفة سهل ورخيص نسبياً ويـصعب اكتـشافه وال تترتـب عليـه جـزاءات                 . فيه
واإلطــار الرقــايب، حــىت يف أكثــر البلــدان تــضرراً، ضــعيف وغــري كــاف، وهــذه حالــة   . شــديدة

  .لالزمة إلنفاذ القانونتتضاعف بانعدام املعرفة واملوارد ا
وبصرف النظر عن اآلثار الضارة على الصحة، مبـا فيهـا الوفـاة، الناجتـة عـن اسـتخدام                      -٥٥

األدوية املزيفة، يؤدي االجتار هبذه األدوية إىل خسائر اقتـصادية شـديدة يتعـرض هلـا الـصانعون                  
زءاً كــبرياً مــن وتتحمــل احلكومــات أيــضاً جــ. واملوزعــون والبــائعون الــشرعيون لتلــك األدويــة

  .العبء االقتصادي لذلك االجتار
وهناك حاجة واضحة إىل تعزيز وتوسيع قدرة نظم العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة علـى الـرد         -٥٦

ويقــوم املكتــب، يف شــراكة مــع كيانــات . بفعاليــة علــى هــذه التجــارة اخلطــرة وغــري املــشروعة
ضـع مبـادرات لقمـع التجـارة يف         أخرى ذات صلة يف منظومة األمم املتحـدة ودول أعـضاء، بو           

وتنطــوي إحــدى تلــك املبــادرات علــى بنــاء قــدرات املختــربات الوطنيــة علــى  . األدويــة املزيفــة
استبانة جمموعة كبرية من املواد الكيميائية املسّوقة بصفة أدويـة وحتديـد كميتـها والقيـام، علـى                  

ميـة التـابع للمكتـب مـع        وسوف يعمـل قـسم املختـرب والـشؤون العل         . حنو أهم، بتقييم مالءمتها   
اجلهـــات ذات الـــصلة املهتمـــة، مثـــل برنـــامج الواليـــات املتحـــدة لدســـتور األدويـــة ونوعيتـــها  

ــب       ــا والقطــاع اخلــاص، باســتخدام جوان ــات اخلاصــة هب ــات   واملعلوم ــة والوالي ــوة التكميلي الق
ــة القائمــة، مــن أجــل اســتبانة وســد الثغــرات املوجــودة يف إنفــاذ القــوانني ذات الــصلة باألدو     ي

وباإلضافة إىل ذلك، سيدعم املكتب إنشاء قاعـدة بيانـات للـسمات الطيفيـة والبـصرية                . املزيفة
 لكي تـساعد أجهـزة إنفـاذ القـوانني          العاملوالكيميائية للمنتجات املزيفة املصادفة يف مجيع أحناء        
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ل  الالزمة للربط بـني املـضبوطات، األمـر الـذي مـن شـأنه أن جيعـ                 اإلثباتاتعلى احلصول على    
  . مصدر أو مصادر املنتجات ودروهبااقتفاء املمكنمن 

    
    التوصيات  - ثالثاً  

  :ن يقوم مبا يلي أيوّد  مؤمتر األطرافلعلّ  -٥٧
املـستجدة  مناقشة تطبيق اتفاقية اجلرمية املنظمة على منـع ومكافحـة األشـكال               )أ(  

   أساساً قانونياً؛من اجلرمية، مبا يف ذلك التعاون الدويل، باستخدام االتفاقية بوصفها
 الــدول األطــراف علــى تعزيــز أطرهــا القانونيــة بغيــة منــع ومكافحــة         ثّحــ  )ب(  

األشــكال املــستجدة مــن اجلرميــة بطريقــة تتــسق مــع الــصكوك الدوليــة كاالتفاقيــة، والنظــر يف    
  اعتبار تلك اجلرائم جرائم خطرية مبقتضى القوانني الوطنية؛

كتـب، إضـافة إىل املنظمـات واجلهـات        تشجيع الدول األطـراف علـى دعـم امل          )ج(  
وضــع خطــة عمــل للمــساعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات املــستدامة علــى   لالــشريكة ذات الــصلة، 

  ة؛ين الدويل ملكافحة اجلرمية السيرباالصعيد
 الدول األطراف على املـشاركة يف اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة               حثّ  )د(  

  دعم تلك اجلهود؛ملالحقة جرائم القرصنة قضائياً و
الطلـــب إىل الـــدول واألمانـــة النظـــر يف اختـــاذ تـــدابري متابعـــة مناســـبة لتنفيـــذ     )ه(  

توصـيات فريــق اخلــرباء املعـين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكـات الثقافيــة، وال ســيما التوصــيات    
  ذات الصلة املباشرة باستخدام االتفاقية وتطبيقها؛

ذ إجراء ضد اجلرمية البيئية عـن طريـق زيـادة     تشجيع الدول األطراف على اختا      )و(  
القدرة يف عملية إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية الرئيـسية علـى اسـتهداف اجلماعـات اإلجراميـة                 

   غري املشروعة؛األنشطةاملنظمة الضالعة يف تلك 
الترحيب جبهود املكتب لوضع أداة إرشادية بـشأن االجتـار باألعـضاء البـشرية           )ز(  
  .لدول األطراف على دعم عمل املكتب يف هذا اجملالوتشجيع ا

  


