
CTOC/COP/2004/4    

Distr.: General 
16 June 2004 
Arabic 
Original: English 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

 

 
180604   V.04-55238 (A) 
*0455238* 

 الدورة األوىل
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ –يونيه / حزيران٢٨فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

النظر يف متطلّبات اإلبالغ وفقا للمواد ذات الصلة من اتفاقية 
 من ٣الفقرة (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 من الـمادة ٥ة ؛ والفقر٦من املادة ) د (٢؛ والفقرة ٥املادة 
 من ١٤ و١٣؛ والفقرتني ١٦من املادة ) أ (٥؛ والفقرة ١٣

 )٣١ من املادة ٦؛ والفقرة ١٨املادة 
  

   اإلشعارات واإلعالنات والتحفظات اليت تلقّاها األمني العام  
 مذكّرة من األمانة

  
  مقدمة   -أوال  

مني العام وفقا لألحكام تقـّدم هـذه املذكـرة معلومـات عـن االشـعارات املقّدمـة إىل األ         -١
قرار اجلمعية العامة   (ذات الصـلة مـن اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية               

وبـروتوكول مكافحـة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،    ) ، املـرفق األول   ٥٥/٢٥
وتتضــمن أيضــا اإلعالنــات ). ، املــرفق الثالــث٥٥/٢٥قــرار اجلمعــية العامــة (املكّمــل لالتفاقــية 

والــتحفظات الــيت قّدمــتها الــدول األطــراف إّبــان التوقــيع أو التصــديق أو القــبول أو املوافقــة أو 
االنضـمام، فـيما يتعلق بإتفاقية اجلرمية املنظمة واالثنني من بروتوكوالهتا النافذي املفعول حاليا               

_____________ 
 *  CTOC/COP/2004/1. 
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قرار اجلمعية ( النساء واألطفال بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة        (
 ).وبروتوكول املهاجرين) ، املرفق الثاين٥٥/٢٥العامة 

عـلما بـأن النصـوص الكاملـة لإلشـعارات واإلعالنـات والـتحفظات اليت تلقاها األمني            -٢
ــتحدة       ــم املــ ــاهدات األمــ ــة معــ ــبكي اخلــــاص مبجموعــ ــع الشــ ــتاح يف املوقــ ــام ســــوف تــ  العــ

)http://untreaty.un.org (ــين بــاملخدرات       وامل ــتحدة املع ــم امل ــع الشــبكي اخلــاص مبكتــب األم وق
 ).http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures.html(واجلرمية 

  
   اإلشعارات    -ثانيا  
  اتفاقية اجلرمية املنظمة       -ألف   

 .تلقّى األمني العام إشعارات من الدول األطراف املذكورة أدناه -٣
  

  )٣، الفقرة  ٥املادة (اركة يف مجاعة إجرامية منظّمة       جترمي املش -١ 
أرمينـــيا وإســـتونيا  : الـــدول األطـــراف التالـــية قّدمـــت إشـــعارات إىل األمـــني العـــام       -٤

 .وأوزبكستان وفنـزويال والتفيا وليسوتو واملكسيك والنرويج
  

  ))د (٢، الفقرة ٦املادة  (جترمي غسل عائدات اجلرمية       -٢ 
 . من االتفاقية٦خا عن قوانينها اخلاصة بإنفاذ مفعول املادة قّدمت فنلندا نس -٥

قّدمـت سـلوفاكيا اشـعارا إىل األمـني العام بشأن تبيان السلطة اليت سوف تقدم نسخا                  -٦
مــن ) د (٢عــن قوانيــنها ولوائحهــا التنظيمــية ذات الصــلة وفقــا هلــذا احلكــم الــوارد يف الفقــرة   

 .٦ املادة
  

  )٥، الفقرة  ١٣املادة (ض املصادرة   التعاون الدويل ألغرا    -٣ 
قّدمـت سـلوفاكيا إشـعارا إىل األمـني العـام بشـأن تبـيان السلطة اليت سوف تقدم نسخا                    -٧

 .١٣ من املادة ٥عن قوانينها ولوائحها التنظيمية ذات الصلة وفقا هلذا احلكم الوارد يف الفقرة 

ــع أن االتف     -٨ ــيا واالحتــاد الروســي، م ــتا ليتوان ــت حكوم ــثل هــذا    أعلن اقــية ال تقتضــي م
اإلعـالن، بأهنمـا تعتـربان االتفاقـية أساسا تعاهديا ضروريا وكافيا الختاذ التدابري املشار إليها يف          

 .، مبقتضى بعض الظروف املعّينة١٣ من املادة ٦، وفقا للفقرة ١٣ من املادة ٢ و١الفقرتني 
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  ))أ (٥، الفقرة  ١٦املادة (تسليم اجملرمني    -٤ 
االحتاد الروسي وأذربيجان   : لـدول األطـراف التالية إشعارات إىل األمني العام        قّدمـت ا   -٩

ــة الو       ــيالروس ومجهوريـ ــوانا وبـ ــيز وبوتسـ ــيا وبلـ ــتان وأوكرانـ ــتونيا وأوزبكسـ ــيا وإسـ وأرمينـ
ــيا وليســوتو         ــيا وليتوان ــنـزويال والتف ــلوفينيا وف ــيا والســلفادور وس ــية الشــعبية ورومان الدميقراط

 .شيوسومالطة واملكسيك وموري
  

  )١٣، الفقرة  ١٨املادة (املساعدة القانونية املتبادلة   -٥ 
االحتاد الروسي وأذربيجان   : قّدمـت الـدول األطـراف التالية إشعارات إىل األمني العام           -١٠

وأرمينـيا وإسـتونيا وإكـوادور وأوزبكسـتان وأوكرانـيا وبلـيز وبوتسـوانا وبولندا وجزر الكوك                 
الشعبية وجنوب أفريقيا والدامنرك ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا       ومجهوريـة الو الدميقراطـية      

ــيا وليســوتو ومالطــة واملكســيك وموريشــيوس       ــيا وليتوان ــنـزويال والتف وســلوفينيا والســويد وف
 .والنرويج ونيوزيلندا

قّدمــت الــدول األطــراف التالــية أيضــا معلومــات مفّصــلة بشــأن االتصــال فــيما يــتعلق    -١١
 .ك ورومانيا والتفيا والنرويجالدامنر: بسلطاهتا

إضــافة إىل ذلــك، أعلنــت حكومــة االحتــاد الروســي بأهنــا ســوف تــتلقى، يف الظــروف    -١٢
العاجلـة، طلـبات تـبادل املسـاعدة القانونـية وغري ذلك من اتصاالت التبليغ، من خالل املنظمة         

 .١٨ من املادة ١٣الدولية للشرطة اجلنائية مبقتضى شروط معّينة، وفقا للفقرة 
  

  )١٤، الفقرة  ١٨املادة (املساعدة القانونية املتبادلة   -٦ 
االحتاد الروسي وأذربيجان   : قّدمـت الـدول األطـراف التالية إشعارات إىل األمني العام           -١٣

وأرمينـيا وإسـتونيا وأوزبكسـتان وأوكرانـيا وبلـيز وبوتسـوانا وبولـندا وجـزر كوك، ومجهورية            
ب أفريقيا والدامنرك ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا   الو الدميقراطـية الشـعبية وجـنو      

ــنرويج        ــيا وليســوتو ومالطــة واملكســيك وموريشــيوس وال ــيا وليتوان ــنـزويال والتف والســويد وف
 .ونيوزيلندا

  
  )٦، الفقرة  ٣١املادة (املنع  -٧ 

ــام      -١٤ ــية إشــعارات إىل األمــني الع ــت الــدول األطــراف التال تســوانا أذربــيجان وبو: قّدم
 .وسلوفاكيا وفنلندا والنرويج
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قّدمــت الــدول األطــراف التالــية أيضــا معلومــات مفّصــلة بشــأن االتصــال فــيما يــتعلق    -١٥
 .أذربيجان وبوتسوانا وفنلندا: بسلطاهتا

  
   بروتوكول املهاجرين        -باء  

  )٦، الفقرة ٨املادة (تدابري مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر          
أذربيجان وجنوب أفريقيا  : الـدول األطـراف التالـية إشـعارات إىل األمني العام          قّدمـت    -١٦

 .ورومانيا والتفيا

قّدمـت الدولـتان الطـرفان التاليـتان أيضـا معلومـات مفّصـلة بشأن االتصال فيما يتعلق                   -١٧
 .رومانيا والتفيا: بسلطاهتا

  
  اإلعالنات   -ثالثا  

 األطــراف خبصــوص االتفاقــية واالثــنني مــن   تلقــى األمــني العــام إعالنــات مــن الــدول   -١٨
ــنفاذ     ــّيز الـ ــال حـ ــن دخـ ــروتوكوالهتا اللذيـ ــروتوكول   (بـ ــخاص وبـ ــار باألشـ ــروتوكول االجتـ بـ

 ).املهاجرين

بروتوكول (فـيما يـتعلق باتفاقـية اجلـرمية املـنظمة وبروتوكولـيها النافذي املفعول حاليا             -١٩
ــروتوكول املهاجــرين   ــأن تصــديقها عــلى   ، أعلنــت حكو)االجتــار باألشــخاص وب ــر ب مــة اجلزائ

الصـكوك ال يـدلّ عـلى االعـتراف بإسـرائيل وال يسـتتبع إقامـة عالقـات مـن أي نوع كان مع                         
 .اسرائيل

ــيها      -٢٠ ــية وبروتوكول ــيمي لالتفاق ــيق اإلقل ــا بشــأن التطب ــيجان إعالن قّدمــت حكومــة أذرب
 .النافذي املفعول

  
  اتفاقية اجلرمية املنظمة       -ألف   

 مـن االتفاقـية، قّدمـت اجلماعـة األوروبـية إعالنا مؤداه             ٣٦ مـن املـادة      ٣ وفقـا للفقـرة    -٢١
، مع  ٣١من املادة   ) ج (٢ والفقرة   ٣٠ و ٩ و ٧بـأن لديهـا اختصاصا قانونيا فيما يتعلق باملواد          

بعـض االسـتثناءات وفقـا ألحكـام املعاهدة املنشئة للجماعة األوروبية، بصيغتها املعّدلة مبعاهدة         
 إىل ذلـك، تعتـرب اجلماعـة نفسها ملزمة بأحكام أخرى من االتفاقية بقدر ما                إضـافة . أمسـتردام 

، وخصوصا املواد املتعلقة ٣١من املادة  ) ج (٢ والفقرة   ٣٠ و ٩ و ٧يـتعلق ذلـك بتطبيق املواد       
عـلما بـأن نطـاق وممارسـة االختصاص القانوين لدى        . بالغـرض والـتعاريف واألحكـام اخلتامـية       
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املسـتمر، وأي تعديـل وثـيق الصـلة يستّجد بشأن مدى االختصاص     اجلماعـة خيضـعان للـتطوير     
 .القانوين سوف ُيقّدم إشعار به بناء على ذلك

أعلنـت أيضـا اجلماعـة األوروبـية بأنـه يـتعني تطبـيق االتفاقـية، بالنسبة إىل االختصاص                   -٢٢
ة األوروبــية، القـانوين لـدى اجلماعـة، عــلى األقالـيم الـيت ُتطـّبق علــيها املعـاهدة املنشـئة لـلجماع         

ــيها يف تلــك املعــاهدة،      ــة مبعــاهدة أمســتردام، ومبقتضــى الشــروط املنصــوص عل بصــيغتها املعّدل
، ال ُيطّبق هذا اإلعالن على أقاليم الدول        ٢٩٩ومبوجـب املـادة     .  مـنها  ٢٩٩وخصوصـا املـادة     

عضاء املعنية األعضـاء الـيت ال ُتطـّبق علـيها املعـاهدة املذكورة، وال خيلّ مبا قد تعتمده الدول األ          
 .من أفعال أو مواقف مبقتضى االتفاقية بالنيابة عن تلك األقاليم ولصاحلها

 من االتفاقية، بّينت اجلماعة األوروبية أن التحكيم ٣٥ من املادة   ٢فـيما خيـّص الفقرة       -٢٣
 ١سـوف يكـون األسـلوب الوحـيد املـتاح لتسـوية املنازعات اليت تشمل اجلماعة، وفقا للفقرة                 

 مـن النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، واليت تنص على أن الدول فقط هي     ٣٤دة  مـن املـا   
 .اليت جيوز هلا أن تكون أطرافا يف القضايا اليت ُتعرض على احملكمة

إضــافة إىل ذلــك، قّدمــت حكومــتا أوزبكســتان وأوكرانــيا معلومــات مفّصــلة عــن           -٢٤
 . من االتفاقية٢ من املادة ٧و) ز(و) ب(و ) أ(تشريعاهتما الداخلية فيما يتعلق بالفقرات 

ــتاح يف املوقــع الشــبكي      -٢٥ ــيها أعــاله ســوف ُت ــة لإلعالنــات املشــار إل والنصــوص الكامل
 ).http://untreaty.un.org(اخلاص مبجوعة معاهدات األمم املتحدة 

  
  بيالروس   -١ 

قدر الــذي ال  مــن االتفاقــية بــال١٠ذكــرت بــيالروس أهنــا تعــتزم تطبــيق أحكــام املــادة  -٢٦
 .يتعارض به ذلك مع تشريعاهتا الوطنية

  
  إكوادور   -٢ 

 مـن اتفاقـية اجلـرمية املنظمة، بّينت حكومة إكوادور أن مفهوم      ١٠فـيما يـتعلق باملـادة        -٢٧
ــريع         ــر يف التشـ ــت احلاضـ ــدا يف الوقـ ــيس جمسـ ــباريني لـ ــخاص االعتـ ــية لألشـ ــؤولية اجلنائـ املسـ

 .ريع يف هذا اجملال، سوف ُيسحب هذا التحفظوعندما يتقدم مسار التش. اإلكوادوري
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  نيكاراغوا   -٣ 
أعلنــت حكومــة نــيكاراغوا بــأن اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن الــتدابري لــلمواءمة بــني اتفاقــية    -٢٨

اجلـرمية املـنظمة وقانوهنـا الداخـلي هـو شأن سوف يتأّتى من عملية مراجعة التشريعات اجلنائية        
عالوة على . ا حالـيا أو قد تسعى إىل القيام هبا يف املستقبل       الـيت تسـعى نـيكاراغوا إىل القـيام هبـ          

ذلــك، حتــتفظ نــيكاراغوا بــاحلق، حــني إيــداع صــك تصــديقها عــلى االتفاقــية، يف االحــتجاج،  
 )١(. من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات١٩وفقا للمبادئ العامة يف القانون الدويل، باملادة 

  
  االحتاد الروسي    -٤ 

االحتــاد الروســي أن لديــه الواليــة القضــائية عــلى األفعــال اجلنائــية املقــّررة وفقــا    ذكــر  -٢٩
 من ٣ و١ مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة، يف احلـاالت املبّينة يف الفقرتني            ٢٣ و ٨ و ٦ و ٥لـلمواد   

 . من االتفاقية١٥املادة 

 جيب تطبيقها    من االتفاقية  ١٦ من املادة    ١٤ويرتـئي االحتـاد الروسـي أن أحكام الفقرة           -٣٠
عـلى حنـو يضـمن عدم إمكانية اجتناب املسؤولية عن ارتكاب األفعال اجلنائية اليت تندرج ضمن               
نطاق منت االتفاقية، من دون النيل من فعالية التعاون الدويل يف جمايل تسليم املطلوبني واملساعدة           

 .القانونية

االحتاد الروسي بأنه، استنادا إىل  من االتفاقية، أعلن  ١٨ من املادة    ٧وبـناء عـلى الفقـرة        -٣١
 بــدال مــن األحكــام ذات ١٨ مــن املــادة ٢٩ إىل ٩مــبدأ املعاملــة باملــثل، ســوف يطــّبق الفقــرات 

الصـلة مـن أي معاهدة بشأن تبادل املساعدة القانونية أبرمها مع دولة طرف أخرى يف االتفاقية،      
 .أن ذلك أن يّيسر التعاونإذا ما ارتأت السلطة املركزية يف االحتاد الروسي أن من ش

 من االتفاقية، سوف ٢٧ مـن املـادة   ٢كمـا أعلـن االحتـاد الروسـي بأنـه، وفقـا للفقـرة          -٣٢
يعتـرب هـذه االتفاقـية األسـاس الــذي يقـوم علـيه الـتعاون عـلى إنفــاذ القوانـني عـلى حنـو متــبادل            

ون القيام بأنشطة خبصـوص األفعـال اجلنائـية املشـمولة باالتفاقـية، شـريطة أال يشـمل ذلك التعا            
 .حتقيقية أو أنشطة أخرى إجرائية يف إقليم االحتاد الروسي

  
  أوكرانيا -٥ 

، بــأن تطبــيق اتفاقــية اجلــرمية  ١٣ مــن املــادة ٦أعلنــت أوكرانــيا، فــيما يــتعلق بالفقــرة   -٣٣
ــنظام         ــتناد إىل األســاس اجلوهــري لل ــتورية ولالس ــبادئ الدس ــراعاة امل ــن خيضــع إال مل ــنظمة ل امل

 .وين يف أوكرانياالقان
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 لن ٣، بأن إحكام الفقرة ٢٦ من املادة ٣كمـا أعلنـت أوكرانـيا، فـيما يـتعلق بالفقرة           -٣٤
ُتطــّبق عــلى مــنظّم أو زعــيم مجاعــة إجرامــية خبصــوص مــنح احلصــانة مــن املالحقــة القضــائية      

نائي يف  من القانون اجل٢٥٥ من املادة ٢الفقرة (ذلـك أنـه وفقـا للتشريع يف أوكرانيا         . اجلنائـية 
، يــتحّمل الشخصــان املذكــوران املســؤولية اجلنائــية بالــرغم مــن األســانيد املنصــوص   )أوكرانــيا

 . من االتفاقية٢٦عليها يف املادة 
  

  أوزبكستان   -٦ 
 من االتفاقية، بأن تشريعاهتا ال تنص على ١٠أعلنـت أوزبكسـتان، فـيما يـتعلق باملادة        -٣٥

 .اصة باألشخاص االعتبارينياملسؤولية اجلنائية أو اإلدارية اخل
  

  بروتوكول االجتار باألشخاص             -باء  
 .مل ُيقّدم إي إعالن من الدول األطراف يف بروتوكول االجتار باألشخاص -٣٦
  

   بروتوكول املهاجرين        -جيم   
  إكوادور   -١ 

فـيما يـتعلق بـربوتوكول املهاجـرين، أعلنـت حكومـة إكـوادور بـأن املهاجـرين يقعون                    -٣٧
ــر      ضــحية ل ــراء اجلائ الجتــار باألشــخاص مــن جانــب التنظــيمات الــيت ال هتــدف ســوى إىل اإلث

 .والباطل على حساب األشخاص الذين يرغبون يف مزاولة عمل نزيه يف اخلارج

وجيـب أن ُتفهـم أحكـام الـربوتوكول مـن خـالل اقتراهنا باالتفاقية الدولية بشأن محاية          -٣٨
ــراد أســ    ــة  (رهم حقــوق مجــيع العمــال املهاجــرين وأف ــية العام ــرار اجلمع ــرفق٤٥/١٥٨ق ، )، امل

 .وكذلك بالصكوك الدولية احلالية اخلاصة حبقوق اإلنسان
  

  السلفادور   -٢ 
 مـن بروتوكول املهاجرين، أعلنت السلفادور بأن   ٩ مـن املـادة      ٢فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٩

 األخطاء القضائية اليت    الدولـة، وفقـا لتشـريعاهتا الداخلية، لن تعّوض، مبقتضى القانون، ضحايا           
 .ثبت وقوعها حسب األصول املرعية، إالّ يف حال مراجعة األحكام اجلنائية

، ذكرت السلفادور أن إعادة املهاجرين املهّربني يكون القيام         ١٨وفـيما يـتعلق باملـادة        -٤٠
 .هبا بالقدر املمكن وحبسب الوسائل املتاحة للدولة
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  التحفّظات    -رابعا  
 العـام حتفظـات مـن عدد من الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكولني              تلقـى األمـني    -٤١

 ).بروتوكول االجتار باألشخاص وبروتوكول املهاجرين(النافذي املفعول 
  

  اتفاقية اجلرمية املنظمة       -ألف   
 مــن االتفاقــية مــن الــدول ٣٥ مــن املــادة ٣تلقــى األمــني العــام حتفظــات وفقــا للفقــرة  -٤٢

ــي ــيز وتونـــس واجلزائـــر   : ةاألطـــراف التالـ ــتان والـــبحرين وبلـ أذربـــيجان وإكـــوادور وأوزبكسـ
ــيا ومصــر        ــيا والســلفادور والصــني وليتوان ــية الشــعبية وجــنوب أفريق ــة الو الدميقراط ومجهوري

 .وميامنار وواليات ميكرونيزيا املتحدة

 .إضافة إىل ذلك، تلقى األمني العام التحفظ املذكور أدناه من حكومة ميامنار -٤٣
  

  ميامنار
 املتعلقة بتسليم املطلوبني، وبأهنا ١٦أعربـت حكومـة مـيامنار عن حتفظاهتا بشأن املادة           -٤٤

 .ال تعترب نفسها ملزمة باملادة املذكورة
  

  بروتوكول االجتار باألشخاص             -باء  
 مــن بــروتوكول االجتــار  ١٥ مــن املــادة ٣تلقــى األمــني العــام حتفظــات وفقــا للفقــرة    -٤٥

ــية باألشــخاص مــن أذربــيجان وإكــوادور والــبحرين وتونــس واجلزائــر   :  الــدول األطــراف التال
 .ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا والسلفادور وليتوانيا وميامنار

  
  برتوكول املهاجرين        -جيم   

 من بروتوكول املهاجرين من ٢٠ من املادة ٣تلقـى األمني العام حتفظات وفقا للفقرة        -٤٦
ــدو ــوادور والــبحرين وتونــس واجلزائــر ومجهوريــة الو      : ل األطــراف التالــية ال أذربــيجان وإك

 .الدميقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا والسلفادور وليتوانيا وميامنار
 احلواشي  

 .١٨٢٣٢، الرقم  ١١٥٥األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، اجمللّد    (1) 
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