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مقدمة  أوال-
 

اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، مبوجـــب قرارهـــــا ٢٥/٥٥ املــــؤرخ ١٥ تشــــرين  -١

ـــــة  الثـــاين/نوفمـــرب ٢٠٠٠، اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطني

وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل 

ـــق الــرب والبحــر واجلــو، املكمــل  لالتفاقيـة، وبروتوكـول مكافحـة ريـب املـهاجرين عـن طري

ـــدت اجلمعيــة، مبوجــب  لالتفاقيـة (القـرار ٢٥/٥٥، املرفقـات األول والثـاين والثـالث). واعتم

ــــربوتوكول التكميلـــي ملكافحـــة صنـــع  قرارهــا ٢٥٥/٥٥ املــؤرخ ٣١ أيــار/مــايو ٢٠٠١ ال

ـــا بصــورة غــري مشــروعة (مرفــق   ـا والذخـرية واالجتـاراألسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكونا

ــــة العامـــة كـــل الـــدول واملنظمـــات  القــرار ٢٥٥/٥٥). ويف كــال القراريــن، حثــت اجلمعي

االقتصاديـة واإلقليميـة علـى التوقيـع والتصديـق علـى تلـك الصكـــوك يف أقــرب وقــت ممكــن، 

ضمانا للتعجيل ببدء نفاذها. ويف القـرار ٢٥/٥٥، شـجعت اجلمعيـة كذلـك الـدول األعضـاء 

علـى البـــدء بتقــدمي تربعــات وافيــة بغيــة تزويــد البلــدان الناميــة والبلــدان ذات االقتصــادات 

ـــاج إليــه مــن مســاعدة تقنيــة يف جــهودها الراميــة إىل التصديــق علــى تلــك  االنتقاليـة مبـا حتت

الصكـوك وتنفيذهـا. ويف القـرار ذاتـه، طلبـت اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يـزّود املركـز املعــين 

ـــاملوارد  مبنـع اإلجـرام الـدويل، التـابع ملكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة باألمانـة العامـة، ب

الالزمة لتمكينــه مـن العمـل بصـورة فعالـة علـى التعجيـل ببـدء نفـاذ االتفاقيـة والـربوتوكوالت 

امللحقة ا. 

ورحبـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة، يف قرارهـــــا ١٢٠/٥٦ املـــــؤرخ ١٩ كـــــــانون  -٢

األول/ديسـمرب ٢٠٠١، بـالتوقيع علـى االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـــة ــا، وأعربــت عــن 

تقديرها للعروض املقدمة من عدد من احلكومـات السـتضافة مؤمتـرات إقليميـة علـى املسـتوى 

الوزاري وللمســامهات املاليـة مـن عـدد مـن الـدول لغـرض عقـد نـدوات قبـل التصديـق بشـأن 

تيسـري بـدء نفـاذ الصكـوك اجلديـدة وتنفيذهـا مسـتقبال. وشـــجعت اجلمعيــة الــدول األعضــاء 

على أن تقدم إىل صندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تربعـات كافيـة لـتزويد 

البلدان النامية والبلـدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة باملسـاعدة التقنيـة الـيت قـد حتتاجـها لتنفيـذ 

االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة للتدابـري التحضرييـة الالزمـة 

لذلـك التنفيـذ، مــع مراعــاة املــادة ٣٠ مــن االتفاقيــة. ويف القــرار ذاتــه، طلبــت اجلمعيــة إىل 

األمني العام أن يزّود املركز باملوارد الالزمة لتمكينـه مـن العمـل بصـورة فعالـة علـى بـدء نفـاذ 

االتفاقية وبروتوكوالا. كمـا طلبـت اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل جلنـة منـع اجلرميـة 

والعدالة اجلنائية يف دورـا احلاديـة عشـرة تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار. وهـذا التقريـر مقـدم 

للجنة عمال بذلك الطلب. 
 
 

ـــــــة  ـــــــى االتفاقي ــــــع والتصديـــــــق عل ــــــترويج للتوقي ال ثانيا-
والربوتوكوالت امللحقة ا 

 

لقد جرى التسليم بأن االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة ـا متثـل تطـورا هامـا يف  -٣

القــانون اجلنــائي الــدويل ويف اإلجــراءات الدوليــة املشــتركة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــــة عـــرب 

الوطنيـة. وقـد اسـتبان اتمـع الـدويل  التصديـق علـى االتفاقيـة وبروتوكوالـــا وتنفيذهــا مــن 

قبل أكرب عدد ممكن من الدول بصفته أولوية. ومباشـرة عقـب اختتـام املؤمتـر السياسـي الرفيـع 

املستوى للتوقيع علـى االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا، الـذي عقـد يف بالـريمو، ايطاليـا، 

مــن ١٢ إىل ١٥ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، بــــدأ املركـــز يصـــوغ وينفـــذ اســـتراتيجية 

ـــة ــا. وقــد  وجمموعـة مـن األنشـطة للـترويج للتصديـق علـى االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحق

ـــل، والــذي مل يتجــلَّ مــن خــالل إجــراء  كـان الـتزام الـدول السياسـي الـذي مل يسـبق لـه مثي

مفاوضـات بشـأن الصكـوك اجلديـدة يف وقـت قياسـي فحسـب، وإمنـا أيضـا مـن خــالل عــدد 

املوقّعني على االتفاقية وبروتوكـول االجتـار باألشـخاص وبروتوكـول ريـب املـهاجرين، وهـو 

أعلـى عـدد مـن التوقيعـات بشـأن صكـوك مـن هـذا القبيــل وقــت فتــح بــاب التوقيــع، مبثابــة 

األســاس الســتحداث األنشــطة ذات الصلــة. وكــان اهلــدف النــهائي مــن اجلــهود الســــابقة 

ـــى تصديــق أكــرب عــدد  للتصديـق يتمثـل يف دعـم التعجيـل ببـدء نفـاذ الصكـوك والتشـجيع عل

ــــي قراريهـــا ٢٥/٥٥  ممكـن مـن الـدول عليـها وتنفيذهـا إياهـا، وفقـا لطلـب اجلمعيـة العامـة ف

و٢٥٥/٥٥. ومتثــل أحــد األهــداف الرئيســية الســتراتيجية املركــز وأنشــطته ذات الصلــة يف 

احلفــاظ علــى الزخــم السياســي لــدى الــدول وتعزيــزه. وقــد كــرس املركــز، لــدى صـــوغ 
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ــام للمكونـات السياسـية واملضمونيـة للجـهود الـيت سـيكون  استراتيجيته، قدرا مماثال من االهتم

من الضروري أن تبذهلا الدول من أجل التصديق على االتفاقية وبروتوكوالا. 

ففيمـا يتعلـق بـاملكون السياسـي هلـذا املسـعى، سـوف توجـه اجلـهود حنـــو العمــل  -٤

بالتعـاون مـع احلكومـات مـن أجـل تشـــجيعها علــى القيــام باالســتعراض الــالزم للتشــريعات 

واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة بشـأا، مث تقـدمي االقتراحـات التشـريعية ذات الصلـة إىل الربملانــات 

الوطنية كمسألة ذات أولوية. وكـان املركـز مدركـا ومنتبـها، لـدى اتبـاع هـذا النـهج، إىل أن 

القـرار األخـري بشـأن التصديـــق يعــود إىل الربملانــات الوطنيــة الــيت تضــع متطلباــا وجداوهلــا 

الزمنية وأولوياا اخلاصة ا. لذلك، كان املركـز حريصـا علـى ضمـان أال يكـون القصـد مـن 

أنشـطته التأثـري، أو التدخـل بـأي شـكل كـان، يف اسـتقاللية دور الربملانـات الوطنيـة ومهامــها. 

وقد وضع املركـز يف اعتبـاره، عنـد صـوغ اسـتراتيجيته، وبوجـه خـاص عنـد حتديـد مؤشـرات 

ــــرية مـــن عمليـــة  األداء بشــأن أنشــطته، صعوبــة تقديــر الوقــت الــالزم إلــاء املرحلــة األخ

التصديق. 

وفيمـا يتعلـق بـاملكون املوضوعـي السـتراتيجية الـترويج الفعــال لعمليــة التصديــق  -٥

ـــدة، تركّــزت اجلــهود علــى تبيــن أمــس احتياجــات الــدول مــن أجــل  علـى الصكـوك اجلدي

ـــة والــربوتوكوالت امللحقــة ــا. وقــد انصــب تركــيز األنشــطة علــى  التصديـق علـى االتفاقي

مسـاعدة البلـــدان علــى تبيــن وتلبيــة احتياجاــا يف جمــال ســن تشــريعات جديــدة أو إجــراء 

تعديـــالت علـــى التشـــريعات املوجـــودة، مـــن أجـــل حتقيـــق امتثاهلـــا األساســـي لالتفاقيـــــة 

والـربوتوكوالت امللحقـة ـا، حسـبما هـو مناسـب. وقـد طبـق املركـز، لـدى تصميـم أنشــطته 

يف ذلـك اـال، اخلـربة الـيت اكتسـبها مـن العمـل مـع احلكومـات يف املـاضي ومـــن اآلراء الــيت 

أعربـت عنـها الوفـود واملواقـف الـــيت اختذــا أثنــاء عمليــة التفــاوض حــول االتفاقيــة. وكــان 

اهلـدف مـن ذلـك مسـاعدة الـدول علـى حتقيـق امتثـال نظمـها لألحكـــام اإللزاميــة الــواردة يف 

الصكـوك اجلديـدة. وقـد حـدد جمـال التركـيز هـذا بنـاء علـى افـتراض أن االلتزامـات األخـــرى 

الـيت ينطـوي عليـها التنفيـذ الكـامل للصكـوك اجلديـدة جيـب أن يرّوجـها تروجيـــا فعــاال مؤمتــر 

األطراف الذي سينشأ بعد بدء نفاذ االتفاقية. 

ـــوارد  وحــرص املركــز، لــدى وضــع اســتراتيجيته وأنشــطته، علــى اســتخدام امل -٦

املتاحة استخداما استهدافيا وفعـاال وناجعـا، حبيـث حيقـق األثـر األقصـى لتلـك املـوارد ويوسـع 

نطـاق امتـداد أنشـطته قـدر اإلمكـان. وقـد حتقـق ذلـك بـالعمل يف إطـار شـــراكة مــع هيئــات 

أخـرى لألمـم املتحـدة، كاليوندسـيب، ومـع سـائر املنظمـات الدوليـــة ذات الصلــة، الــيت هــي 

ناشطة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. 

وكـانت "املسـاعدة السـابقة للتصديــق" تفــهم علــى أــا املســاعدة علــى الوفــاء  -٧

باحتياجات الدول العاجلـة واحملـددة لكـي تقـوم بـاخلطوات الالزمـة الـيت تفضـي إىل التصديـق 

علـى االتفاقيـــة، وكذلــك حســب اقتضــاء احلــال علــى واحــد أو أكــثر مــن الــربوتوكوالت 

ـــري الالزمــة يف  امللحقـة ـا. وكـانت اجلـهود املبذولـة موجهـة بشـكل رئيسـي حنـو وضـع التداب

كل بلد جلعـل األحكـام أو املمارسـات التشـريعية وغريهـا يف ذلـك البلـد ممتثلـة للصكـوك مـن 

أجل متكني اهليئات التشريعية املختصة من التصديق عليـها. واعتـرب ذلـك مسـتقال عـن التعـاون 

ـــى تنفيــذ الصكــوك اجلديــدة بعــد التصديــق عليــها. وينبغــي التذكــري بــأن اللجنــة  التقـين عل

املخصصــة لوضــع اتفاقيــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة أــت مفاوضاــــا بشـــأن 

بروتوكـول األسـلحة الناريـة يف آذار/مـــارس ٢٠٠١. وبالتــايل، مل يعتمــد ذلــك الــربوتوكول 

ومل يفتــح بــاب التوقيــع عليــه يف املؤمتــر السياســي الرفيــع املســتوى للتوقيــع علــى االتفاقيــــة 

والربوتوكوالت امللحقة ا، الـذي عقـد يف بالـريمو. وبعـد اعتمـاد اجلمعيـة العامـة بروتوكـول 

ـــالت علــى شــكل األنشــطة وحمتواهــا ووجــه املركــز بعــض  األسـلحة الناريـة، أدخلـت تعدي

األنشـطة حنـــو الــترويج للتوقيــع والتصديــق علــى برتوكــول األســلحة الناريــة، حبيــث زاد يف 

وضوحه وقلّص من الفجوة بني ذلك الربوتوكول والصكوك الثالثة األخرى. 

وحىت وقت كتابـة هـذا التقريـر، بلـغ عـدد املوقّعـني علـى االتفاقيـة ١٤٠؛ وعلـى  -٨

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، ١٠٢؛ وعلـى 

بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، ٩٨؛ وعلـى بروتوكـول 

مكافحـة صنـع األســـلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــرية واالجتــار ــا بصــورة غــري 

ـــن الــربوتوكولني.  مشـروعة، ٢٦. ومثـة سـبعة أطـراف يف االتفاقيـة ومخسـة أطـراف يف كـل م

وقـد تلقّـى املركـز معلومـات وإفـادات غـري رمسيـة بـأن مزيـدا مـن البلـدان انتـــهت مــن عمليــة 

التصديق، لكنها مل تودع بعد صكوك تصديقها. 
 
 

االجتماعات األقاليمية واإلقليمية ودون اإلقليمية  ثالثا-
 

بدأ العمل علـى الـترويج للتصديـق علـى الصكـوك بتنظيـم جمموعـة مـن احللقـات  -٩

الدراسية دون اإلقليمية الـيت اسـتعرض فيـها حمتـوى الصكـوك علـى حنـو شـامل وأتيحـت فيـها 

للمشاركني فرصة تبين ومناقشة املتطلبات احملددة واخلطوات الالزم اتباعها للتصديق.  

وقـد كـان للحلقـات الدراســـية هــدف مــزدوج متشــيا مــع املكونــني الرئيســيني  -١٠

ـــى الصكــوك، وقــد ســبق ذكرمهــا. ومــن حيــث احلضــور،  للجـهود الراميـة اىل التصديـق عل

كـانت احللقـات الدراسـية موجهـة حنـو اجتـذاب اخلـرباء ذوي املســـؤولية الفنيــة عــن اجلــهود 
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الراميــة اىل التصديــق يف الــوزارات أو املكــاتب احلكوميــة املختصــة والــوزراء أو املســــؤولني 

الرفيعـي املسـتوى الذيـن هلـم مسـؤولية سياســـية عــن تلــك اجلــهود. وقــد هيكلــت احللقــات 

الدراسية وأديرت من أجـل حتقيـق األهـداف الرئيسـية علـى كـال املسـتويني الفـين والسياسـي. 

ــؤوليات  فـأوال، كـان يقصـد ـذه احللقـات الدراسـية إتاحـة الفرصـة للموظفـني مـن ذوي املس

الفنيـة لكـي يسـتعرضوا تشـريعام الوطنيـة وكذلـك لكـي جيـروا حـــوارا حــول املســائل ذات 

الصلة مع موظفني مـن بلـدان أخـرى تشـاطر بلداـم نظمـا وأعرافـا قانونيـة مماثلـة أو مشـاة، 

واالستفادة من ذلك احلوار. ثانيا، نظمت احللقـات الدراسـية لكـي تكـون مبثابـة ملتقـى لتبيـن 

االحتياجـات احملـــددة واستكشــاف خيــارات لالســتجابة اىل تلــك االحتياجــات. وقــد كــان 

ــــم لالطـــالع علـــى  وجــود وزراء أو صــانعي قــرارات سياســيني رفيعــي املســتوى فرصــة هل

املتطلبات الالزمة لالنتهاء مـن عمليـة التصديـق واالحاطـة علمـا حبالـة جـهود الـدول األخـرى 

املتامخة لدوهلم. كمــا أن حضورهـم كـان فرصـة هلـم لكـي يؤكـدوا وجيـددوا التزامـهم اإلبقـاء 

على التعاون الدويل املعــزز الـذي التحقـت مبجـراه بلداـم بالتفـاوض حـول الصكـوك. وكـان 

مــن املتوقــع أن تنتقــل اجلــــهود املبذولـــة علـــى الصعيـــد الوطـــين، بعـــد تبيـــن االحتياجـــات 

ـــة حمــددة  واملتطلبـات، مـن النظـر بوجـه عـام يف الصكـوك اىل اختـاذ اجـراءات تشـريعية والئحي

ـــه، كــان يتوقــع أن تتمثــل احــدى  تفضـي اىل التصديـق علـى تلـك الصكـوك. ويف الوقـت ذات

نتـائج احللقـات الدراسـية يف تبيـن جمـــاالت املســاعدة احملــددة، ممــا ميكّــن املركــز مــن حتويــل 

أنشطته حنو العمل مـع فـرادى احلكومـات ملسـاعدا علـى اجـراء التغيـريات التشـريعية احملـددة 

وغريها من التغيريات اليت سـيتضح أـا أساسـية جلـهودها الراميـة اىل التعجيـل بـالتصديق علـى 

واحد أو أكثر من تلك الصكوك. 

ـــن العــروض الــيت أعدهــا  وقـد نظمـت احللقـات الدراسـية اسـتنادا اىل جمموعـة م -١١

املركـز باسـتخدام قائمـة مرجعيـة بالعنـاصر الالزمـة للتصديـق علــى الصكــوك. وتتــألف هــذه 

القائمــة املرجعيــة مــن قائمــــة مفصلـــة باملتطلبـــات التشـــريعية لتحقيـــق االمتثـــال األساســـي 

ـــن أوجــه التبــاين  للصكـوك، حبيـث يتمكـن كـل بلـد مـن مقارنتـها بـالقوانني الراهنـة لديـه لتبي

واملواضيع احملددة اليت حتتاج اىل مزيد من النظر واالجراءات. 

وبالتعـاون مـع املركـز، أعـد الـس االستشـــاري العلمــي واملــهين الــدويل التــابع  -١٢

لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة اسـتبيانا موجـها اىل واضعـــي السياســات 

وصـائغي التشـــريعات، ملتمســا منــهم معلومــات عــن القوانــني الراهنــة واملتطلبــات املمكنــة 

ـــد عــن التشــريعات  للتصديـق. ومبزيـد مـن التحديـد، التمـس االسـتبيان معلومـات مـن كـل بل

ـــة. كمــا مشــل االســتبيان القوانــني  اجلنائيـة الداخليـة الراهنـة الـيت تتنـاول مسـألة اجلرميـة املنظم

املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلـة، وتسـليم ارمـني، وسـائر أشـكال التعـاون الـدويل وسـائر 

اـــاالت ذات الصلـــة بـــالصكوك اجلديـــدة. كمـــا ســـعى االســـتبيان اىل تبيـــن املســــائل أو 

ـــى خمتلــف  التحديـات الرئيسـية الـيت حيتمـل أن يواجهـها كـل بلـد أثنـاء سـعيه اىل التصديـق عل

الصكــوك وتنفيــذ أحكامــها. وقــد اختــرب االســتبيان يف احللقــة الدراســية األقاليميــــة املعنيـــة 

بالتصديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ـا، الـيت نظمـها الـس االستشـاري العلمـي 

واملـهين الـدويل يف كورمـايور، ايطاليـا، مـن ١٣ اىل ١٦ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١. وبـدأ املركـــز 

ـــى املشــاركني يف احللقــات الدراســية الــيت عقــدت بعــد أيلــول/ســبتمرب  يـوّزع االسـتبيان عل

٢٠٠١، من أجل مساعدا على التحضـري للحلقـات الدراسـية ولغـرض مجـع املعلومـات عـن 

حالة التشريعات يف الـدول فيمـا يقـترن بـالتصديق علـى االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا 

ـــت الرابطــة الدوليــة ألعضــاء النيابــة العامــة، بالتعــاون مــع املركــز أيضــا،  وتنفيذهـا. ووضع

ـــى أعضائــها يف  اسـتبيانا أكـثر تفصيـال موجـها اىل املمارسـني يف هـذا االختصـاص ووزعتـه عل

االجتماع العام للرابطـة الدوليـة يف ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١. وسـوف جتمـع النتـائج 

املستمدة من كال االستبيانني معا لكـي تسـتعمل يف التخطيـط لألعمـال املقبلـة وصـوغ برامـج 

حمددة ختص فرادى البلدان اليت تلتمس املساعدة. 

ويف عـام ٢٠٠٢، نظـم املركـز احللقـات الدراسـية واالجتماعـات التاليـــة املتعلقــة  -١٣

بالتصديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا، أو شارك يف تنظيمها: 

ـــريهم مــن ممثلــي الــدول  حضـر وزراء العـدل والنـواب العـامون وغ (أ)

ـــمل أنغــوال وبوتســوانا ومجهوريــة  األعضـاء يف اجلماعـة االمنائيـة للجنـوب االفريقـي، الـيت تش

تنـزانيا املتحدة وجنـوب افريقيـا وزامبيـا وزمبـابوي وسـوازيلند وليسـوتو ومـالوي وموزامبيـق 

وناميبيـا، حلقـة دراسـية عقـدت يف بريتوريـا مـن ٢٦ اىل ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠١ الســتعراض 

الصكـوك والنظـر يف التدابـري الالزمـــة لدعمــها. وأويل اهتمــام خــاص لألحكــام الــيت تتنــاول 

املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ارمني؛ 

حضــر وزراء العــدل وغــريهم مــن املمثلــني واخلــــرباء املنتمـــني اىل  (ب)

بلــدان أمريكــا الوســطى، وهــي بنمــا والســــلفادور وغواتيمـــاال وكوســـتاريكا ونيكـــاراغوا 

وهندوراس حلقة دراسـية عقـدت يف غواتيمـاال يومـي ١٩ و٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. كمـا 

ـــني. ونــاقش املشــاركون مســائل وأبلغــوا عــن  أرسـلت عـدة بلـدان أخـرى مـن املنطقـة مراقب

ـــون أــم  التقـدم احملـرز يف سـبيل التصديـق علـى الصكـوك، وأفـاد عـدة مشـاركني بـأم يتوقع

سيكونون قادرين على التصديق على بعض الصكوك مع حلول اية سنة ٢٠٠١؛ 
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ـــوب شــرقي آســيا،  حضـر ممثلـو الـدول األعضـاء يف رابطـة أمـم جن (ج)

وهي اندونيسيا وبـروين دار السـالم وتـايلند ومجهوريـة الوس الدميقراطيـة الشـعبية وسـنغافورة 

والفلبـني وفييـــت نــام وكمبوديــا وماليزيــا وميامنــار، اجتمــاع خــرباء رفيــع املســتوى بشــأن 

االتفاقيــة والــربوتوكوالت امللحقــة ـــا، وذلـــك يف هـــانوي مـــن ٨ اىل ١٠ آب/أغســـطس 

ـــك االجتمــاع، يف التشــريعات الراهنــة واجلــهود اجلاريــة يف  ٢٠٠١. ونظـر اخلـرباء، أثنـاء ذل

البلدان املشاركة لضمان توافق تلك التشريعات مع الصكوك املعنية؛ 

حضـر ممثلـو الـدول األعضـاء يف منظمـة التعـــاون االقتصــادي وهــي  (د)

ــــران (مجهوريـــة-االســـالمية) وباكســـتان وتركيـــا  أذربيجــان وأفغانســتان وأوزبكســتان واي

ـــدت فـــي  وطاجيكسـتان وقريغيزسـتان وكازاخسـتان، حلقـة دراسـية وزاريـة دون اقليميـة عق

طهران يومي ٣ و٤ تشرين األول/ أكتوبـر ٢٠٠١. ونظمـت هـذه احللقـة الدراسـية بالتعـاون 

الوثيق مع منظمة التعـاون االقتصـادي واسـتضافتها حكومـة مجهوريـة ايـران االسـالمية. ونظـر 

االجتمـاع يف التقـدم احملـرز يف سـبيل التصديـق علـى الصكـوك يف البلـدان املشـــاركة واملســائل 

االقليمية ذات الصلة؛ 

ـــم  نظـم املركـز، بالتعـاون الوثيـق مـع املكتـب االقليمـي لربنـامج األم (ه)

املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، يف بربـادوس، ومبشـاركة قيمـــة ومســاعدة ســخية مــن 

أمانة الكومنولث، مشـاورة وزاريـة لصـاحل دول الكاريبــي التاليـة: أنتيغـوا وبربـودا وبربـادوس 

ــــس  وبلــيز وترينيــداد وتوبــاغو وجامايكــا وجــزر البــهاما ودومينيكــا وســانت كيتــس ونيفي

وسـانت لوسـيا وسـورينام وغرينـادا وغيانـا. وعقـد االجتمـاع يف بـــورت أوف ســباين يومــي 

٣٠ تشــرين الثــاين/نوفمــرب و١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١. وســــبق االجتمـــاع عـــرض 

متهيدي لالتفاقية وبروتوكول االجتــار باألشـخاص وبروتوكـول ريـب املـهاجرين، قدمـه ممثـل 

للمركــز يف اجتمــاع وزراء القــانون التــابعني للجماعــة الكاريبيــة، الــذي عقــد يف غيانــــا يف 

كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠١، كمــا ســبق االجتمــاع حفــل توقيــع بشــأن أعضــــاء اجلماعـــة 

الكاريبيـة نظـم يف نيويـورك يف ٢٦ أيلـول/ سـبتمرب ٢٠٠١. وقُســـمت املشــاورة الوزاريــة اىل 

جزء خيص اخلـرباء وآخـر خيـص الـوزراء. واسـتخدم املشـاركون القائمـة املرجعيـة الـيت أعدهـا 

املركز، وذلك الجـراء حتليـل مسـتفيض للتشـريعات الداخليـة يف بلداـم، ومناقشـة املتطلبـات 

التشـريعية والالئحيـة للتصديـق علـى الصكـوك واسـتعراض مشـروع قـانون منوذجـــي ملكافحــة 

اجلرمية املنظمة، يقصد منه حتقيق اتساق القوانني الداخلية مـع االتفاقيـة، وكـان قـد أعـده ممثـل 

بربادوس؛ 

حضـــر وزراء وممثلـــون آخـــــرون للــــدول األعضــــاء يف اجلماعــــة  (و)

االقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا، الـيت تشـمل بنـن وبوركينـا فاسـو وتوغـــو والــرأس األخضــر 

ـــوار وليربيــا ومــايل والنيجــر  والسـنغال وسـرياليون وغامبيـا وغانـا وغينيـا-بيسـاو وكـوت ديف

ـــــرين  ونيجرييـــا، حلقـــة دراســـية وزاريـــة دون اقليميـــة يف واغـــادوغو مـــن ٢٨ اىل ٣٠ تش

الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١. وحبـث جـزء مـــن االجتمــاع خيــص اخلــرباء العمليــة اجلــاري تنفيذهــا 

ملواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع االتفاقيــة، وأبــدي توافـــق كبـــري يف اآلراء لصـــاحل التبكـــري 

بالتصديق. واعتمد اجلـزء الـوزاري مـن االجتمـاع اعالنـا يوصـي الـدول األعضـاء يف اجلماعـة 

ـــأن تفعــل ذلــك، وحيــث  االقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا الـيت مل توقّـع بعـد علـى الصكـوك ب

الدول اليت وقّعت عليها بأن تصدق عليها.(١) 
 
 

أنشطة التعاون التقين  رابعا-
 

اضطلع املركز بعدد من األنشطة بنــاء علـى طلـب الـدول األعضـاء، مركّـزا علـى  -١٤

مسـائل معينـة تتعلـق بـالتصديق علـى الصكـوك وتنفيذهـا يف تلـك الـــدول. وقــد مشلــت تلــك 

األنشـطة أنشـطة ســـابقة للتصديــق اضطُلــع ــا يف كرواتيــا(٢) ومونــاكو وبــريو(٣) ورومانيــا 

واململكـة العربيـة السـعودية(٤) وسـلوفاكيا.(٥) كمـا قدمـــت املســاعدة اىل أوكرانيــا بتزويدهــا 

بالوثائق. 

ـــات دراســية واجتماعــات أخــرى إلطــالع  ونظمـت أيضـا يف عـام ٢٠٠١ حلق -١٥

ـــدة. وكــانت املنظمــات  املنظمـات ذات الصلـة علـى حمتـوى الصكـوك القانونيـة الدوليـة اجلدي

التالية من بني املنظمات اليت جرى اطالعها: 

فقـد ناقشـت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـــؤون الالجئــني ومفوضيــة  (أ)

حقـوق االنســـان ومنظمــة العمــل الدوليــة، ســبل ووســائل التعــاون يف املســائل ذات الصلــة 

ـــهاجرين، وذلــك يف اجتمــاع نظمتــه  بـربوتوكول االجتـار باألشـخاص وبروتوكـول ريـب امل

منظمة العمل الدولية يف جنيف يف آذار/ مارس ٢٠٠١؛ 

وُأطلعـت اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر األمـم املتحـــدة املعــين باألســلحة  (ب)

الصغرية عن بروتوكول األسـلحة الناريـة وعـن آثـار ذلـك الصـك يف اجلـهود الـيت تبذهلـا تلـك 

اللجنة ملكافحة انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ 

وُأطلع فريق االتصال ملنطقــة البحـر األبيـض املتوسـط، التـابع ملنظمـة  (ج)

ـــة وعلــى آثــار ذلــك الصــك يف  األمـن والتعـاون يف أوروبـا، علـى بروتوكـول األسـلحة الناري
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ـــيت تبذهلــا تلــك املنظمــة ملكافحــة انتشــار األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة؛  اجلـهود ال

واستكشفت جماالت التعاون املمكنة بني املنظمة واملركز؛ 

وأتاح املؤمتر السنوي الـ ١٠٦ لالحتـاد الربملـاين الـدويل، الـذي عقـد  (د)

ــاز  يف واغـادوغو مـن ٩ اىل ١٦ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، فرصـة فريـدة للمركـز لكـي يبيـن بإجي

للمسـؤولني التشـريعيني القـادمني مــن بلــدان عديــدة، يف اجتمــاع واحــد، املســائل القانونيــة 

والسياســاتية الــيت تثريهــا الصكــوك والتدابــري التشــريعية الــيت ســتكون هنــاك حاجــــة اليـــها 

ــد املؤمتـر السـنوي، عرضـت أمانـة االحتـاد الربملـاين  للتصديق على تلك الصكوك وتنفيذها. وبع

ـــى علــم  الـدويل مواصلـة الـترويج للتصديـق علـى الصكـوك اجلديـدة بإبقـاء أعضـاء املنظمـة عل

بالتطورات؛ 

ـــي واملــهين الــدويل حلقــة دراســية  ونظّـم الـس االستشـاري العلم (ه)
سـابقة للتصديـــق، وذلــك يف كورمــايور، ايطاليــا، مــن ١٣ اىل ١٦ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١. 

وقد ضمت هذه احللقة الدراسية ممثلي ما يقـارب ٣٠ دولـة مـن كـل املنـاطق، مبـا فيـها بعـض 

ـــة وبروتوكــول االجتــار باألشــخاص وبروتوكــول  الـدول الـيت صدقـت مـن قبـل علـى االتفاقي

ريـب املـهاجرين، متيحـة هلـم الفرصـة للقيـام بتحليـل مقـارن لتشـريعام الوطنيـة واســتعراض 

اجلهود اليت بذلتها بلدام للتصديق على الصكوك اجلديدة؛ 

ــــة العامـــة الســـبعون للمنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة  وُأطلعــت اجلمعي (و)

اجلنائيـة، الـيت عقـدت يف بودابســـت مــن ٢٤ اىل ٢٨ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١ علــى االتفاقيــة 

والربوتوكوالت امللحقة ا. 
 
 

خامسا- االستنتاجات واالجراءات املستقبلية 
 

ـــام ٢٠٠٢ جمموعــة احللقــات الدراســية الــيت أطلقــت  مـن املقـرر أن ختتتـم يف ع -١٦

بنجـاح يف عـام ٢٠٠١. وبعـد هـذه احللقـات الدراسـية دون االقليميـة، خطـط املركـز لتنظيـــم 

حلقـات دراسـية يف كيتـو لصـــاحل بلــدان منطقــة أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي، ويف فيلنيــوس 

لصاحل بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، ويف اجلزائـر العاصمـة لصـاحل بلـدان املنطقـة االفريقيـة، 

ويف طوكيـو لصـاحل بلـــدان منطقــة آســيا واحمليــط اهلــادئ. وســوف تســتفيد تلــك احللقــات 

ـــة، ممــا يكمــل جــهود املركــز  الدراسـية مـن التجربـة املكتسـبة مـن االجتماعـات دون االقليمي

الرامية اىل مشل وإفادة أكرب عدد ممكن مــن البلـدان يف العـامل. وسـوف يتمثـل هـدف احللقـات 

الدراسـية يف اسـتعراض التقـدم الـذي أحرزتـه احلكومـات منـذ انعقـاد احللقـات الدراســية دون 

االقليميــة يف اجلــهود الــيت تبذهلــا مــن أجــــل التصديـــق علـــى الصكـــوك، واملضـــي يف تبيـــن 

احتياجات الدول، وحتسني املشاريع واملواد املستحدثة للوفاء بتلك االحتياجات. 

واسـتنادا اىل احللقـــات الدراســية واالجتماعــات وســائر األنشــطة الــيت أجريــت  -١٧

ـــة جليــة. فثمــة حاجــة فيمــا يبــدو اىل  أثنـاء عـام ٢٠٠١، أصبحـت بعـض االحتياجـات العام

ـــيت نصــت االتفاقيــة علــى جترميــها، ومنــها بوجــه  املسـاعدة يف جمـال جتـرمي األفعـال األربعـة ال

خاص جترمي املشاركة يف مجاعة اجرامية منظمة. فذلـك يشـكل مفـهوما جديـدا بالنسـبة لنظـم 

قانونيـة عديـدة، وجيـب يف معظـم احلـاالت صوغـه بعنايـة لضمـان اتسـاقه الكـامل مـع مفــاهيم 

قانونية راسخة أخـرى، وكذلـك قابليـة اشـتغال وانطبـاق التشـريعات ذات الصلـة. ومثـة جمـال 

آخر فيــه حاجـة اىل املسـاعدة، فيمـا يبـدو، وهـو جمـال تسـليم ارمـني. ففـي بعـض احلـاالت، 

قد يقتضي نطاق الصكوك اجلديدة اجـراء تنقيحـات وتعديـالت مسـتفيضة علـى الترتيبـات أو 

التشـريعات املتعلقـة بتسـليم ارمـني يف بعـض الـدول، وخصوصـا عندمـا ينظـر اىل اشــتراطات 

الصكوك اجلديدة يف سياق االعتبـارات املتعلقـة بالواليـة القضائيـة واملنبثقـة مـن الـتزام مالحقـة 

ارمـني الذيـن ال تسـلّمهم تلـك الـدول بسـبب جنسـيتهم. أمـا اـاالت األخـرى الـيت جـــرى 

ـــات الدراســية أو االجتماعــات أو غريهــا مــن األنشــطة الوطنيــة، فــهي  تناوهلـا يف كـل احللق

تشـمل األحكـام السـارية علـى مصـادرة عـائدات اجلرميـــة وغريهــا مــن املمتلكــات وضبطــها 

والتصرف فيها. 

ـــن والبوســنة واهلرســك  وتلقـى املركـز طلبـات مـن عـدة دول، هـي أوكرانيـا وبن -١٨

وبوليفيـا وبيـالروس وتـايلند ومجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية سـابقا وشـــيلي وغينيــا-بيســاو 

وفنـزويال ومنغوليا وموريشـيوس وناميبيـا ويوغوسـالفيا. وسـوف تنفـذ املشـاريع بالتعـاون مـع 

منظمـات اقليميـة أو دوليـة ذات صلـة، منـها الوكالـة احلكوميـة-الدوليـة للفرانكوفونيـة وأمانــة 

الكومنولث واملبادرة التعاونية جلنوب شرق أوروبا. 

ويتوقع أن تبدأ األنشـطة السـابقة للتصديـق الـيت سـتجرى يف املسـتقبل بقيـام كـل  -١٩

دولـة معنيـة بـإعداد ملخـص للقـــانون اجلنــائي ذي الصلــة، مبــا يف ذلــك التشــريعات وقــانون 

السـوابق ذو الصلـة، حيثمـا انطبـق، وحتديـــد جهــة مركزيــة يف كــل بلــد. وســوف يســتعمل 

االسـتبيان الـذي أعـده الـس االستشـاري العلمـي واملـــهين الــدويل وقائمــة العنــاصر الالزمــة 

للتصديق واالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا وغـري ذلـك مـن املـواد، مـن أجـل وضـع قائمـة 

باـاالت املواضيعيـة واملسـائل واألحكـام احملـددة الـيت يتعـني تناوهلـا مـن أجـل مواءمـــة قوانــني 

كـل بلـد مـع الصكـوك. كمــا ســيجري تبيــن متطلبــات غــري تشــريعية، كتدريــب املوظفــني 

وانشـاء مؤسسـات أو توسـيع املؤسسـات القائمـــة. وســوف تقــدم املســاعدة يف جمــال القيــام 
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بالتغيريات الالزمة، بقــدر مـا تكـون هنـالك حاجـة اىل تلـك املسـاعدة وتتوفـر املـوارد الالزمـة 

ـــن تدريــب املوظفــني  لذلـك. وعمومـا، مـن املتوقـع أن تتخـذ تدابـري تشـريعية أوال للتمكـني م

بعـد ذلـك علـى كـل مـن الصكـوك الدوليـة والتشـــريعات الداخليــة الــيت ُوضعــت أو نقحــت 

لتتواءم معها. 

وكمـا سـبق ذكـره، يعكـــف املركــز علــى مجــع ردود الــدول علــى االســتبيانني  -٢٠

اآلنفـي الذكـر. ويعتقـد املركـز أن قيمـة املعلومـات امعـة سـوف تتجـاوز بقـــدر كبــري جمــرد 

الدعــم وعــرض توجيــهات بشــأن أنشــطته لكــي تقــوم بــالترويج للتصديــق علــى االتفاقيــــة 

ـــورات التشــريعية واحللــول الــيت عــثرت  وبروتوكوالـا. وسـوف تكـون املعلومـات عـن التط

عليـها البلـدان ملواءمـة نظمـها القانونيـة مـع الصكـوك اجلديـــدة مبثابــة األســاس لزيــادة املعرفــة 

بالنـهوج الـيت تتبعـها البلـدان لكـي تتحصـن مـن اجلرميـة املنظمـــة. كمــا أن مــن شــأن توســيع 

 ــع الصــكـــد يف امكانــات التعــاون الــدويل وفعاليتــه، وهــو هــدٌف ُوض نطـاق املعرفـة أن يزي

 سـناجلديد من أجل حتقيقه. وسوف يكون القيام بتحليـل للمعلومـات عـن التشـريعات الـيت ت

يف بلـدان خمتلفـة متشـيا مـع االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا أساســـا مفيــدا لعمــل مؤمتــر 

ـــد انشــائه. لذلــك، يعــتزم املركــز مواصلــة تلقــي املعلومــات عــن  األطـراف يف االتفاقيـة، عن

التشريعات ومجع تلك املعلومات وحتليلها من أجل تعميمها واستعماهلا على نطاق واسع. 

ودعمـا لتلـــك األنشــطة، يعــتزم املركــز انشــاء أفرقــة مــن اخلــرباء الذيــن ميكنــه  -٢١

ـــرض املســاعدة علــى البلــدان الــيت تلتمســها لدعــم جــهودها الراميــة اىل  االعتمـاد عليـهم لع

التصديــق علــى االتفاقيــة والــربوتوكوالت امللحقــة ــا وادمــاج األحكــام األساســــية لتلـــك 

الصكـوك يف نظمـها التشـــريعية والالئحيــة الوطنيــة. وســوف يتــألف كــل فريــق مــن خــرباء 

ـــة)، مــع مراعــاة زيــادة  يـتراوح عددهـم بـني ٢٠ و٢٥ خبـريا (٤ أو ٥ خـرباء مـن كـل منطق

ــك. وسـوف تسـتعمل أفرقـة اخلـرباء إلعـداد عنـاصر تشـريعية  عددهم عندما تقتضي احلاجة ذل

ـــري املشــورة ذات الصلــة بذلــك يف اــاالت غــري التشــريعية.  حمـددة أو قوانـني منوذجيـة وتوف

وسوف تركز احدى األفرقة علـى املسـائل الـيت تثريهـا االتفاقيـة ذاـا، بينمـا سـتركز األخـرى 

علـى الـربوتوكوالت، ورمبـا تولـت أفرقـة فرعيـة فحـص كـل بروتوكـول، أو رمبـا أنشـئ فريــق 

فرعـي حمـدد لكـي ينظـر يف بروتوكـول، مكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناــا 

والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة، الـــذي يثــري مســائل قانونيــة وقضائيــة واداريــة 

خمتلفة عن تلك اليت يثريها الصكان اآلخـران. كمـا ستسـتعمل أفرقـة اخلـرباء كهيئـة استشـارية 

(مبثابة "البوق املرّوج") للمركز يف جمال استحداث أدوات التعاون التقين. 

وما كانت اجلهود الواسعة النطاق املبذولة ملساعدة أكـرب عـدد ممكـن مـن الـدول  -٢٢

علـى التصديـق علـى االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا ممكنـة لـوال الدعـم السـخي الـــوارد 

من عدة جـهات ماحنـة. ويعـتزم املركـز مواصلـة ضمـان فعاليـة اسـتخدام املـوارد املودعـة لديـه 

ـــل ببــدء  وحتقيـق أقصـى أثـر هلـا. وسـوف يتوقـف بلـوغ األهـداف املشـتركة املتمثلـة يف التعجي

نفاذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا مث تنفيذها الكـامل علـى االلـتزام املتواصـل مـن مجيـع 

ــا الفرديـة واجلماعيـة وعلـى نوعيـة اخلدمـات الـيت  الدول بدعم الصكوك اجلديدة بكامل قدرا

يوفرها املركز. 
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احلواشي   
االعالنات الصادرة عن احللقات الدراسية دون االقليمية متاحة للجنة على شكل ورقات لغرفة  (١)      

املؤمترات. 

احللقة الدراسية املعنية مبكافحة اجلرمية املنظمة والفساد.  (٢)

احللقة الدراسية املعنية مبكافحة اجلرمية املنظمة والفساد.  (٣)

ـــامج األمــم  احللقـة التدريبيـة القانونيـة املشـتركة بشـأن املخـدرات واجلرميـة املنظمـة (نظمـها برن (٤)

املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات). 

احللقة الدراسية املعنية مبكافحة اجلرمية املنظمة والفساد.  (٥)
 

ــــــــــ 


