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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 
 الدورة الحادية والثالثون 

 2022أيار/مايو  20-16فيينا، 
 ** من جدول األعمال المؤقت 9البند 

 متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع  

 الجريمة والعدالة الجنائية واألعمال التحضيرية لمؤتمر  

  األمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 
  

 ملخص الرئيس عن مناقشات الخبراء بشأن الجرائم التي تضر بالبيئة   
 ( 2022شباط/فبراير    16- 14) 
 

 مقدمة  - أول  
تتضمممممممن وثي الولخص  مرئي المنخق لمناقخممممممات الئبمات الت  أتجمعت ا ل اجتماو ما اين الدورات الث   - 1

. وتمأس مناقخمممات الئبمات  2022شممم/اب/فبمايم   16إلى   14عصدته لجن  منع الجمعم  والعدال  الجنانخ  ف  الفتمة من 
تمايخخممممممممممممم  بخني،مارا  الخماةماوع، رنخق الرجنم ، وعغ المدين فمبماو  المئمسع، النمانمي األول لمنخق الرجنم ، ف   ورت،ما  

 الحا ي  والث لين. وال يئضع مرئي المنخق لرتفاوض. 

لمنع الجمعمم  والعمدالم  الجنمانخم ،    ، اعتممد مؤتمم األم  المتحمدة الماةع عخمممممممممممممم 2021آذار/ممارس    7وف    - 2
اتوافق اآلرات، إع و كيوتو ةخمنو الن،وض ةمنع الجمعم  والعدال  الجنانخ  ويمخا ة الصانوون نحو تحصيق ا   التنمخ   

الرجن  إلى اعتما  السممخايممات والتداايم التنفيثي  المنايمم/  لمتاةع  ااع و وايممت/ان    ، و عا ع 1  2030لعام المسممتدام  
يممبم مبتةمة ل يممتفا ة من المعرومات عن التصدم المحم  ف  تنفيثي. وأقمت الرجن  إع و كيوتو ف   ورت،ا الث لين،  

افص  عرخه لتعتمدي الجمعخ  العام . ، وأوصمممممت المجرق االقتوممممما   واالجتماع  ةالمو 2021المعصو ة ف  أيار/مايو  
من   87، اعتمدت الجمعخ  العام  الصمار الث  يتضمممممممن ااع و. وتخمممممميم الفصمة 2021وف  كانوو األول/ يسمممممممبم  

إع و كيوتو إلى التغام الدول األعضممممات ةاتئاذ تداايم فعال  لمنع ومنافح  الجمان  الت  تضممممم ةالبيا ، مثم االتجار 
خمات البمعم ، ةمما يخمممممممممممممممم الن/ماتمات والحيوانمات المحمخم  ةموجمي اتفماوخم  التجمارة المدولخم  ةمننواو غيم المخمممممممممممممموو ةماألب 

 __________ 

 .2022أامعم /ونخسا 20ف  عيد إصدار وثي الولخص  ألي/اس فنخ  أ  * 
 * * E/CN.15/2022/1. 
 ، الممفق.76/181قمار الجمعخ  العام   ع1  

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2022/1
http://undocs.org/ar/A/RES/76/181
http://undocs.org/ar/A/RES/76/181
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الحيوانات والن/اتات البمع  الم،د ة ةاالنصماض، وباألاخاس والمنتجات الئخبخ ، وبالنفايات الئ مة وغيموا، وبالفرغات 
 مى من،ا الويد غيم المخموو. الثمين  واألبجار الةمعم  والمعا و النفخس  األامى، وجمان  أا 

، عرى الصمار المعنوو "منع ومنمافحم  2021ووافصمت الرجنم  ف   ورت،ما الث لين، المعصو ة ف  أيمار/ممايو   -3
وف  ومثا الصمار، رببمت الجمعخم  العمامم  ةم ع و    .ع 2  الجمعخم  العمامم الجمان  الت  تضممممممممممممممم ةمالبيام "، المث  اعتممدتمه  

ممكغ  الث  تضمممممممممم رع ةه الرجن  اوصممممممممممف،ا ال،يا  المنخسممممممممممخ  ف  األم  المتحدة ييوتو، وأيدت من جديد الدور ال
المعنخ  اتصمعم السممممخايممممات ف  ميداو منع الجمعم  والعدال  الجنانخ ، وأشممممارت إلى أو الرجن  قد  تعيت ف  إع و  

ار، أواات الجمعخ   من الصم  15ييوتو إلى اعتما  السممممممممخايممممممممات والتداايم التنفيثي  المنايمممممممم/  لمتاةعته. وف  الفصمة 
العام  ةالرجن  أو تعصد، ف  فتمة ما اين الدورات، مناقخمات ابمات ةخمنو منع ومنافح  الجمان  الت  تضمم ةالبيا ، 
وذلك من أجم مناقخمممممممم  يممممممممبم مرمويمممممممم  لتحسممممممممين االيممممممممتماتخجخات وتداايم التوممممممممد  من أجم منع وثي الجمان   

 المستوى التنفيث  ا،ثا الخنو. ومنافحت،ا ةفعالخ ، وتعغعغ التعاوو الدول  عرى

 عرى ل ث ركانغ مواضخعخ ن 2022وركغت مناقخات الئبمات الت  عصدت،ا الرجن  ف  عام  -4

 منع الجمان  الت  تضم ةالبيا ؛  أع 

 منافح  الجمان  الت  تضم ةالبيا ؛  سع 

 تعغعغ التعاوو الدول  من أجم التود  لرجمان  الت  تضم ةالبيا .  جع 

ف  شممنم وجين، جمع اين المخممارك  ةالحضممور الخممئومم  وعبم  2022صدت مناقخممات الئبمات ف  عام  وعت  - 5
اانتمنت، مع توفيم ادمات تمجم  شممممممفوع  ارئات االم  المتحدة الميمممممممخ  السممممممت. وعتصد االجتماو ةايممممممتئدام منومممممم   

تمنين جمخع أصمممممحاس المومممممرح   إلةتمونخ  لرمؤتممات ايمممممتتحدلت اجمات المناقخمممممات الت  اتثبت م/اشممممممة ة خ  ضمممممماو 
رين ف  االجتماو، من متاةع  المداوالت. وضمم  االجتماو الث  بضمممي أيثم من    800الم،تمين، ةمن في،  غيم المسممجب

م ابمات وواضمممع  يمممخايمممات من الدول األعضمممات، وممثرين عن الةخانات الخممممعن  التاةع  ل م  المتحدة   مخمممارس مسمممجب
 والمنظمات الدولخ  األامى، وابمات من المجتمع المدن  من جمخع أنحات العال .  والمنظمات الحنومخ  الدولخ  

وبدأت كم جرسمممممممممم  من جرسممممممممممات الئبمات الث ث ةعموض ايممممممممممت، لخ  قدم،ا ممثرو منتي األم  المتحدة  - 6
المعن  ةالمئدرات والجمعم   المنتي المعن  ةالمئدرات والجمعم  أو المنتيع، ترت،ا برص  نصاش ومناقخمممممممم  تفاعرخ .  

 ، وابمات من معاود شمم/ن  امنام   ابمات من الدول األعضممات رشممحت،  المجموعات ااقرخمخ  النصاش وضمممت برصات 
األم  المتحمدة لمنع الجمعمم  والعمدالم  الجنمانخم ، وكخمانمات تماةعم  ل م  المتحمدة، ومنظممات  ولخم  وجقرخمخم ، والمجتمع  
المدن . وعم  ةالمماريمممممممممم  المت/ع  ف  الماضمممممممممم ، رشممممممممممل تحالل المنظمات غيم الحنومخ  لمنع الجمعم  والعدال  

من فيينمما مصما لممه، ةممالتعمماوو مع وبممدة المجتمع المممدن  التمماةعمم  لرمنتممي المعن  ةممالمئممدرات  الجنممانخمم ، الممث  يتئممث  
 والجمعم ، المناظمعن والمتةرمين من المجتمع المدن  المخاركين ف  المناقخ  التفاعرخ . 

وبيمو وتايرند    وشمممممممممارس ف  االجتماو ابمات من االتحا  األوروب  وجي الخا وبااوا غينخا الجديدة والبما عم وبنما  - 7
وجاماينا وشمممممممير  وفمنسممممممما وكولومبخا والمئمس والواليات المتحدة األممعنخ . وبااضممممممماف  إلى الم بظات االيمممممممت، لخ   
والعموض اايضممممممابخ  الت  قدم،ا ممثرو المنتي، قدم ممثرو جمخع أصممممممحاس الموممممممرح  المثكورعن ف  قمار الجمعخ  

ةخمممممممممنو منع ومنافح  الجمان  الت  تضمممممممممم ةالبيا  عموضممممممممما إيضمممممممممابخ  ا ل برصات النصاش تعرصت   185/ 76العام  
ةمجاالت ابمة كم من، ؛ وقدم العموض اايضمممممممممممممابخ  ممثرو الةخانات والمنظمات التالخ ن امنام  األم  المتحدة لربيا ،  

  والعمدالم ، والمنظمم  المدولخم  لرخممممممممممممممبم  الجنمانخم   اانتمبولع، ومنظمم   ومع،مد األم  المتحمدة األقمالخم  ألةحماث الجمعمم 
الجممارس العمالمخم ، واالتحما  المدول  لحفب ال بخعم  ف  وولنمدا، وأممانم  اتفماوخم  االتجمار المدول  ةمننواو الحيوانمات والن/ماتمات  

 __________ 

 .76/185قمار الجمعخ  العام   ع2  

http://undocs.org/ar/A/RES/76/185
http://undocs.org/ar/A/RES/76/185
http://undocs.org/ar/A/RES/76/185
http://undocs.org/ar/A/RES/76/185


E/CN.15/2022/CRP.2 
 

 

V.22-01390 3/12 

 

بخمان ، والبنمك المدول ، وأممانم  اتفماوخم  ةما ل  البمعم  الم،مد ة ةماالنصماض  اتفماوخم  االتجمار المدول ع، وأممانم  اتفماوخم  التنوو األ 
واالتحما  المدول  لمنمافحم  الجمان   ةخمممممممممممممنو التحن  ف  نصمم النفمايمات الئ مة والتئري من،ما عبم الحمدو   اتفماوخم  ةما لع،  

ضممد األبخات البمع ، وم/ا رة الجمارس الئضمممات. وا ل برصات النصاش، قد ممثرو الةخانات والمنظمات التالخ  أيضمما  
وضممممممممممما إيضمممممممممممابخ ن منظم  األم  المتحدة لرتمبخ  والعر  والثصاف   اليونسمممممممممممنوع، وبمنام  األم  المتحدة اانمان ،  عم 

ومنتدى األم  المتحدة المعن  ةالئاةات، ومفوضممممممممخ  األم  المتحدة السممممممممامخ  لحصوب اانسمممممممماو، ومع،د ةا ل المعن  
والمفوضممخ  االوروبخ ، والمع،د األوروب  لمنع الجمعم  ةالحوكم ، ومجموع  إيئمونت لوبدات االيممتئ/ارات المالخ ، 

ومنمافحت،ما، المنتسممممممممممممممي إلى األم  المتحمدة، وفمقم  العممم المعنخم  ةمااجماتات الممالخم ، واأليما يمخم  المدولخم  لمنمافحم  
،د األم  الفسا ، ومنظم  التعاوو والتنمخ  ف  الميداو االقتوا  ، والجمعخ  البملمانخ  لر/حم األاخض المتويط، ومع 

المتحدة األفمعص  لمنع الجمعم  ومعامر  المجممين، وجمعخ  المحافظ  عرى الحخاة البمع ، ومؤيممممممممممسمممممممممم  لجن  العدال   
ل بخات البمع ، والم/ا رة العالمخ  لرصضممممات عرى جمان  الحخاة البمع ، وتحالل المنظمات غيم الحنومخ  لمنع الجمعم  

 عن تسع منظمات غيم بنومخ . والعدال  الجنانخ . وتةرب  مماقبوو 

، أعدت األمان  مثكمة 2022وف  إبار االيمممممممتعدا  لمناقخمممممممات الئبمات الت  يمممممممتجمع،ا الرجن  ف  عام  -8
 عري،ا أصحاس المورح  ة خ  تخسيم الحوار والت/ا ل النخط. وأبرعت ع 3  أيايخ معرومات 

أت ل  ا،ا ألنات مناقخممممممممممممات الئبمات عرى الموقع وعمنن االب و عرى العموض اايضممممممممممممابخ  والةرمات الت   - 9
 /https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session  الخممممممممممممم/ن  المئومممممممممممممي لرجنمممم   انظم 

31_Session_2022/expert_discussions_statements.html .ع 

  
 س بشأن المداولت ملخص الرئي  - ثانيا  

 
 ( 2022شباط/فبراير    14الجزء الفتتاحي الرفيع المستوى )   

ف  الجغت االفتتاب  المفخع المسمممممتوى، رببت المديمة التنفيثي  لرمنتي المعن  ةالمئدرات والجمعم  ةعصد   -10
عن ال بخع  والموار   مناقخممات الئبمات من قلبم الرجن ، وأام ت أنه من أجم إنصاذ األرواو ويممبم العخا، والدفاو

ال بخعخ ، وبماي  الومح  والموانم، ال اد أو نعمم معا ةومورة أفضمم لوقل االيمتئ ل ااجمام . وا ل الجغت  
االفتتاب  أيضمممممما، اابي و عم التحول ااينولوج  ف  فمنسمممممما المخمممممماركين ف  االجتماو وشممممممد  عرى أو الجمان   

مع  إلى االتجار غيم المخممممممممممممممموو ةالنفايات، تعمولض لرئ م التنوو  الت  تضممممممممممممممم ةالبيا ، من االتجار ةاألبخات الب 
األبخان ، وبصات نظمنا ااينولوجخ ، وصمممممممممحتنا وا  وارنا وأمننا الجماع . وأيدت األمين  العام  التفاوخ  االتجار 

رق ةمنع  المدول  ف  كرمت،ما أو أعممال المتماةعم  الت  تضمممممممممممممم رع ا،ما الرجنم  ايممممممممممممممتجماةم  اع و كيوتو والصمار المتع
ومنافح  الجمان  الت  تضم ةالبيا  بسن  التوقيت وضمورع ، واووصا ةالنظم إلى ضروو الجماعات ااجمامخ   
المنظمممم  ف  ترمممك الجمان  الت  لوبظمممت ف  السممممممممممممممنوات األايمة، ون ممماب ترمممك الجمان  وببخعت،ممما. وااتتت  الجغت  

ثي  لبمنام  األم  المتحدة لربيا ، الت  شممممد ت عرى أو االفتتاب  المفخع المسممممتوى اميممممال  فيديو من المديمة التنفي 
التومممد  لرجمان  البياخ  يمثم عنومممما ةالي األومخ  ف  التومممد  ل  م  الث لخ  الت  يواج،،ا الةوكي، والمتمثر  

 ف  تئيم المناخ، وفصداو التنوو األبخان ، والتروث والنفايات.

  

 __________ 

 /www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31 متاب  عرى الماةط التال ن ع3  

BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf . 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/%2031_Session_2022/expert_discussions_statements.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/%2031_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
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 ( 2022فبراير  شباط/   14منع الجرائم التي تضر بالبيئة )   

عصي الجغت االفتتاب  المفخع المسممتوى، ادأت الرجن  ةالمكيغة المواضممخعخ  األولى الت  يممتتناول،ا مناقخممات  - 11
الئبمات، وو  منع الجمان  الت  تضمممم ةالبيا . وتناول المخممماركوو جواني مثم األيممم/اس الجثرع  لرجمان  الت  تضمممم 

والمماريمات الجيدة ف  وثا الخمنو، وضممورة تعغعغ يم م  يم يمم اامدا    ةالبيا ، وأومخ  التوعخ  والحد من ال ري 
 سانم أشنال الجمعم . ة الصانونخ ، والو ت  

وبدأت المناقخممات ةعمض ايممت، ل  قدمته رنخسمم  فمو األةحاث وتحريم االتجاوات التاةع لرمنتي، ت ي  -12
لمتعرص  ةالحخاة البمع  والئاةات التاةع لرمنتي، عمض إيضمممممممممممممماب  قدمه رنخق البمنام  العالم  لمنافح  الجمان  ا

وعمض إيضممممماب  قدمته ممثر  عن الفمو المعن  ةمنافح  الفسممممما  والجمان  االقتوممممما ي  التاةع لرمنتي ركغ عرى 
 منع الفسا  المتوم ةالجمان  الت  تضم ةالبيا .

ت ةمداا ت من ابمات  وعصي العموض االيممممممممت، لخ  وجول  أولخ  من األيممممممممار ، ايممممممممتممت المناقخمممممممما -13
مناظمعن يمثروو  وال أعضممممممممممممات، ةما ف  ذلك انما وبيمو وتايرند وفمنسمممممممممممما وكولومبخا والمئمس والواليات المتحدة. 
وجضمممممممممممممممافم  إلى ذلمك، أ لى ةممداا ت ابمات منماظموو من كمم من امنمام  األم  المتحمدة لربيام ، وأممانم  اتفماوخم  

وروب  لمنع الجمعمم  ومنمافحت،ما، ومنظمم  التعماوو والتنمخم  ف  الميمداو االتجمار المدول ، واليونسممممممممممممممنو، والمع،مد األ
االقتوممممممممممممممما  ، ومع،مد األم  المتحمدة األقمالخم  ألةحماث الجمعمم  والعمدالم ، وأممانم  منتمدى األم  المتحمدة المعن  

ص المعن  ةمسممنل  وكثلك المصمر الئاةالئاةات، وأمان  اتفاوخ  التنوو األبخان ، وبمنام  األم  المتحدة اانمان ،  
مفوضمممممممممخ  األم    نتهالث  عي  التغامات بصوب اانسممممممممماو المتعرص  ةالتمتع ابيا  آمن  ونظخف  وصمممممممممحخ  ومسمممممممممتدام 

. وجضماف  إلى ذلك، اابي الرجن  ألنات برص  النصاش ابيم  من جمعخ  المحافظ   اوالمتحدة السمامخ  لحصوب اانسم 
 الحنومخ  لمنع الجمعم  والعدال  الجنانخ .عرى الحخاة البمع  رشحه تحالل المنظمات غيم 

وعصي برص  النصاش، فتتل المجال لمناقخمممم  تفاعرخ  ومسمممماومات من الحضممممور ف  المناقخمممم  ةخممممنو منع  -14
الجمان  الت  تضممممم ةالبيا . وقبم ااتتام المناقخممممات، قدم رنخق البمنام  العالم  لمنافح  الجمان  المتعرص  ةالحخاة 

لتاةع لرمنتي مرئوممما لرنصاب المنخسمممخ  الت  تناولت،ا المداوالت. وا ل الجرسممم ، قدم ممث و عن البمع  والئاةات ا
 المنتي ااقرخم  لئمس أفمعقخا ووي ،ا والمنتي الص م  ف  نخجيمعا التاةعين لرمنتي عمضين إيضابيين.

  ضاااااار بالبيئةاتسااااااا  نجاا الجرائم التي توا ل المناقخممممممممات، ناقا الئبمات وأصممممممممحاس الموممممممممرح    -15
واألعمال الجارع  ةالفعم، وكثلك األعمال الت  ال تغال ضمممممورع ، لمنع وثي الجمان . وشممممد  العديد من المتةرمين  

بعد كرد فعل و تدابير التصاد  تأتي  عرى الدور ال،ام لمنع وثي الجمان  وما يتوممم ا،ا من ضمممر ةالنظم إلى أو 
نظام ااينولوج  الث   تمم. ويممرط ةعض المتةرمين الضمموت عرى لرخممجمة الت  قت عت أو الةالنسمم/   فوات األوان

تشاااازل  زءا ل يتجزأ من تحقية اجة التنمية  أو الج،و  المخممممممتمك  المامخ  إلى منع الجمان  الت  تضممممممم ةالبيا   
، وأشمممماروا إلى أو ل،ثي الجمان  عواقي م/اشمممممة وواخم  عرى التنوو األبخان . وذكم عد  2030المساااتدامة لعا   

بحقوا اإلنساااان والحقوا  ن المتةرمين أيضمممما أو وثي الجمان  ال تتعرق ةالنظ  ااينولوجخ  فحسممممي، ام أيضمممما م
، وأن،ا تسمممممم،  ف   عا ة ضممممممعل فاات المجتمع الم،مخمممممم . كما أشمممممميم إلى ألم جانح  ممض فيموس ال تماعية

ول إلى األيمواب الما ي  وا  وار ع عرى الجمان  الت  تضمم ةالبيا ، الث  شممم محدو ي  الوصم 19-يورونا  يوفيد
 األيواب الصانم  عرى اانتمنت، وكثلك  عا ة جمان  مثم الويد غيم المخموو.

وبوال المناقخمممممممات، يمممممممرط العديد من المتةرمين الضممممممموت عرى أومخ  وضمممممممع وتنفيث ايمممممممتماتخجخات منع   -16
وتعزيز  رجمان  الت  تضممممم ةالبيا   ، وشممممد وا عرى ضمممممورة الوصممممول إلى ف،  أفضممممم لالقائمة على األدلةالجمعم  

. وف  وثا الومد ، اقتمو  ذات الومر  ة خ  ضمماو اتئاذ قمارات مسمتنيمة ةخمنو السمخايمات   مع البيانات والبحوث
عد  من المتةرمين أو ينخمممممممب المنتي قاعدة اخانات عالمخ  ةخمممممممنو الجمان  الت  تضمممممممم ةالبيا ، ةالنظم إلى عدم 

دول  عرى أنه من شمممممنو أنخممممم   إنفاذ وجو  نظام معرومات شمممممامم عن الج مان  البياخ  عرى الومممممعيد العالم . وشمممممت
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أو توفم أ ل  وتحري ت ةخنو يانم أشنال    ،ايمنن   وت/ا ل،االصوانين أو تستفيد كثيما من وجو  آلخ  لجمع البخانات  
  .الجمان  الت  تضم ةالبيا ، واووصا فخما يتعرق ةالجمان  الت  تن و  عرى ألم عاام لرحدو 

لرتوممد  لرجمان  الت  تضممم ةالبيا .    إطار تشااريعي متينوأيد العديد من المتةرمين أيضمما أومخ  وجو   -17
وشممممممممممد  عد  من المتةرمين عرى ضمممممممممممورة معامر  وثي الجمان  اوصممممممممممف،ا جمان  ا يمة، وذكموا أو التخمممممممممممععات 
والسممممممممممخايممممممممممات المعمول ا،ا بالخا كثيما ما ال تجسممممممممممد ال اةع الئ يم ل،ثي الجمان  أو ال تناث ف  االعت/ار بج   

، ةما ف  ذلك ممارساااااات  يدة على المساااااتوى الوطنيعد  من المتةرمين   ضمممممممخاو الموار  الناج  عن،ا. وت/ا ل
، وتصدي  مخمارعع قوانين جديدة، وج اال  في،ا الج،و  المبثول  لتنقخل األبم الصانونخ  الوبنخ ، ويمد الثئمات الصانم 

الجمان  الت    المفابخ  الجديدة ف  قانوو ااجماتات الجنانخ ، وكثلك إنخمممات محاي  مئوممموممم  تمكغ عرى معالج 
تضمم ةالبيا . وأاري ةعض المتةرمين عن السمخايمات الوبنخ  المتعرص  ة صمدار األبنام والعصوبات، وأشمار ةعضم،  

 إلى مف،وم إةا ة البيا  ال بخعخ .

بتعويض ضااااااحايا الجرائم وتنويت أدوات  ديدةر مثل رساااااام يما جمى ت/ا ل مماريمممممممممات وبنخ  تتعرق  -18
. واقتمو أبممد المتةرمين الئبمات تعغعغ واإل راءات الجزائيااة في حااالت الجوارب البيئيااةارائط المخاااطر البيئيااة  

التعماوو مع المحنمم  الجنمانخم  المدولخم  من أجمم االعتماا ةمالجمان  الت  تضممممممممممممممم ةمالبيام  اوصممممممممممممممف،ما جمان  ضممممممممممممممد 
دول  عرى أو  وحدها لن تكون    النصااوا القانونيةاانسمممانخ . وف  بين أو التخممممععات تةتسممم  أومخ  بايمممم ، شمممت

 التئاذ تداايم وقانخ  ناجح . ستقتصر على وضع األساس الالز لمنع وثي الجمان ، ام  كافية

دول  عرى أو الفسمما    بالوسااادوفخما يتعرق  -19 الرتةاس  عامل مساااعد رئيساايوالجمان  الت  تضممم ةالبيا ، شممت
وجافمان،ما وتجنمي اا انم  ةمارتةماا،ما. وأتوضممممممممممممممل أو يسمممممممممممممماعمد المجممين عرى ارتةماس جمانم،   إنمه  ومثي الجمان ، إذ  

المجممين والخممممممممممممم/نات ااجمامخ  يعتمدوو عرى الفسممممممممممممما  من أجم تحصيق النجاو و عا ة أرباب، ، ومن ل ب ين/ئ   
 اعت/ار منع الفسا  عنوما أيايخا ف  الج،و  األويع المامخ  إلى منع الجمان  الت  تضم ةالبيا .

ل األعضممات معرومات عن المماريممات وااليممتماتخجخات الوبنخ ، وكثلك الئدمات  وت/ا ل ابمات من الدو  -20
المتئوممممممموممممممم  المصدم ، المامخ  إلى  ع  منع الجمان  الت  تضمممممممم ةالبيا  ةما ف  ذلك إنخمممممممات نظ  وبموتوكوالت  

وبنيوو.    من اين التحديات الت  أام وا ابمات -وااليممممممممممتئ/ارات   -لإلنثار الم/نم. وكاو عدم ت/ا ل المعرومات 
أل تقتصااار التحايقات على عمليات الضااابط بل أن تمتد إلى  وشممممد  العديد من المتةرمين عرى ضمممممورة ضممممماو 

لة  تةوو را عا ل،ثي الجمان  وويمممممممير  لمنع وقوع،ا وتةماروا. وف  وثا الومممممممد ،    المالحقات القضااااائية النا حة
دول  عرى الحاج  إلى االاتةار   . وأشمار أبد الئبمات  ديدة والساتدلل الجنائي العلميواساتخدا  التكنولو يات الجشمت
 ، ةما ف  ذلك االقتوا  السروك ، ة خ  الحد ةفعالخ  من ال ري.العلو  السلوكيةالمناظمعن إلى ضمورة ت بيق 

وأتشممميم إلى أو الدول األعضمممات قد التغمت ف  إع و كيوتو اوضمممع وتنفيث ايمممتماتخجخات لمنع الجمعم  تعال    - 21
س، ةما في،ا األي/اس الجثرع ، وعوامم الئ م الت  تجعم شمانل مئترف  من المجتمع أيثم عمض  لرجمعم ، ةما األي/ا 

فهما أفضاال  ف  ذلك تصيخ  فعالخ  ترك االيمممتماتخجخات. وكاو وناس توافق وايمممع ف  اآلرات عرى أو منع الجمعم  يت ري  
الت  يرغم أاثوا ف  االعت/ار    مجموعة متنوعة من العوامل   ، وأو ترك األيمم/اس والدوافع الجثرع  تن و  عرى ألساابابها 

األيممم/اس والدوافع الجثرع ،   ترك عند توممممخ  تداايم التومممد  وتنفيثوا وتصيخم،ا. وعمض عد  من المتةرمين أمثر  عرى  
 ةما ف  ذلك الفصم، وال ري المتغايد عرى المنتجات ال بخعخ ، وعدم ف،  ألم ترك العوامم عرى البيا . 

تكثيف  هود التوعية العامة والتثايف وضاااااامان ساااااابل وأشممممممممممار العديد من المتةرمين إلى ضمممممممممممورة  -22
دول  عرى أومخ  إشمممماس  الوصااول إلى المعلومات والعدالة   المجتمعات المحلية والعمل معها. وجضممماف  إلى ذلك، شمممت

رول من أجم ضمممماو االيمممتئدام المسمممتدام لرموار . وف  وثا الومممد ،  ساابل مسااتدامة بديلة  تنمين  ةالحاج  إلى   يمممت
عدم تسممممرخط  يتمثم ف . وبثبر ةعض المتةرمين من أو أبد التحديات أمام منع الجمان  الت  تضممممم ةالبيا   للرزا 
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الضمممممموت عرى التداايم الوقانخ  الناجح ، نظما ألو ألموا قد ينوو أقم وضمممممموبا، عرى يممممممبيم المثال، من عمرخات 
 و ة نفاذ الصانوو.الض/ط الت  ينفثوا الموظفوو المنرفو 

، وشمد وا أهمية التعاون والتآزر مع  ميع أصاحا  المصالحةويمرط العديد من المتةرمين الضموت عرى   -23
عرى ضمممممممممممممممورة االيممممممممممممممتفما ة من الئبمات الموجو ة امارج الحنوممات، ةمما ف  ذلمك ف  المجتمع الممدن  والص ماو  

الص اعات والبرداو، ةما ف  ذلك من ا ل   الئاص والص او المومممممممممممممف . واقتتمبت إقام  تعاوو ايممممممممممممت/اق  عبم
 واآللخات الممالر . الشراكات بين القجاعين العا  والخاا

، أتشمممميم إلى أو الص او الئاص يؤ    ورا واما لخق فصط ف  كخممممل  بمشااااركة القجا  الخاا وفخما يتعرق  - 24
رط الضوت   التدفصات المالخ  المتنتخ  من الجمان  الت  تضم ةالبيا ، ولةن أيضا ف  منع وثي الجمان . وف  وثا الود ، يت

ا  الصانونخ ،  أو تعغ  الوع  ف  الص او الئاص وأو توبد ف،  يمممممممم يممممممممم اامد   المعايير العالمية عرى أنه من شممممممممنو  
وكثلك مسممممممؤولخات يممممممانم أصممممممحاس الموممممممرح . وقتدم مثال إقرخم  لبمنام  تاةع لرمنتي ي،دا إلى العمم مع الص او 
الئاص لوضمممممممع برول تتعرق ةالبنى التحتخ  السمممممممووخ  أليمممممممواب الةمبوو. وأفيد ةنو البمنام  يممممممميمكغ ج،و ي عرى منع  

رى الم/ا رات المتعرص  ةان/عالات الةمبوو، وذلك ةايمتئدام تصنخ  يمرسمر   المعام ت المالخ  غيم المخمموع  والحد من،ا وع 
 الةتم لتحصيق الخفافخ  ف  بساس الةمبوو عن بمعق تجني الحساس المغ وج لئفض االن/عالات أو إ الت،ا. 

تعميم منظور منع الجريماة والعادالاة الجناائياة في   ادول أعماال  وأام  ةعض المتةرمين الحماجم  إلى   -25
اوصفه أمما بايما ف  كفال  التود  الفعال لرجمان  الت  تضم ةالبيا . وشد  العديد من   بيعة  األوسع نجاقاالج

الث  تضممم رع ةه الرجن  اوصمممف،ا ال،يا  المنخسمممخ  لومممنع السمممخايمممات ف  منظوم     الدور الحاساامالمتةرمين عرى  
تواصااااااااال اللجناة زياادة توااعلهاا مع مو كمثلمك أو  األم  المتحمدة فخمما يتعرق ةمنع الجمعمم  والعمدالم  الجنمانخم . واقتت 

، وأو تواصممممممممم مناقخمممممممم  الج،و  المخممممممممتمك  المامخ  إلى منع ساااااائر العمليات والهيئات الحزومية الدولية البيئية
 الجمان  الت  تضم ةالبيا  ومنافحت،ا.

  
 (2022شباط/فبراير  15مزافحة الجرائم التي تضر بالبيئة )

مناقخممممممات الئبمات لمناقخمممممم  الج،و  المامخ  إلى منافح  الجمان  الت  تضممممممم   اتوممممممي اليوم الثان  من -26
ةالبيا . وناقا المخممممممماركوو مئترل أيممممممماليي عمم المجممين المتوربين ف  الجمان  الت  تضمممممممم ةالبيا ، وت/ا لوا  

ممتةبي،ا  مماريممممممممات وبنخ  وجقرخمخ  و ولخ  جيدة ف  كخممممممممل الجمان  الت  تضممممممممم ةالبيا  والتحصيق في،ا وم بص   
قضمممممممانخا. وجضممممممماف  إلى ذلك، ت/ا ل المخممممممماركوو المماريمممممممات الجيدة وقدموا معرومات ةخمممممممنو التحديات، وكثلك 
االعت/ارات األامى، المتعرص  ةالتوممد  لرفسمما  والجمان  االقتومما ي ، واومموصمما التدفصات المالخ  غيم المخممموع   

 الجمان .المتنتخ  من الجمان  الت  تضم ةالبيا ، وموا رة عاندات 

وبدأت المناقخممات ةعمض ايممت، ل  قدمته رنخسمم  فمو األةحاث وتحريم االتجاوات التاةع لرمنتي، ت ي  -27
عمض إيضمممممممممممممماب  قدمه رنخق البمنام  العالم  لمنافح  الجمان  المتعرص  ةالحخاة البمع  والئاةات التاةع لرمنتي. 

ايممممممتممت المناقخممممممات ةمداا ت من ابمات مناظمعن وجول  أولخ  من األيممممممار ،    ينااليممممممت، لي  ينوعصي العمضمممممم 
يمثروو  وال أعضمممممممممات، ةما ف  ذلك إي الخا وبااوا غينخا الجديدة والبما عم وبنما وبيمو وجاماينا وشمممممممممير  والمئمس 
والواليات المتحدة، فضممممم  عن ممثم عن االتحا  األوروب  رشمممممحته المجموع  ااقرخمخ  كئبيم مناظم. وجضممممماف   

عموضا إيضابخ  ممثرو كم من امنام  األم  المتحدة لربيا ، وأمان  اتفاوخ  االتجار الدول ، وفمق     إلى ذلك، قدم
العممم المعنخم  ةمااجماتات الممالخم ، ومجموعم  إيئمونمت، والبنمك المدول ، واانتمبول، ومنظمم  الجممارس العمالمخم ، 

واممابممي الرجنمم  ألنممات برصمم  النصمماش ابيم  من ومع،ممد األم  المتحممدة األفمعص  لمنع الجمعممم  ومعممامرمم  المجممين.  
حه تحالل المنظمات غيم الحنومخ  لمنع الجمعم  والعدال  الجنانخ .  مؤيس  لجن  العدال  ل بخات البمع  رشب
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وعصي برص  النصاش، فتتل المجال لمناقخم  تفاعرخ  ومسماومات من الحضمور ف  المناقخم  ةخمنو منافح    -28
ا . وقبم ااتتام المناقخممممات، قدم رنخق البمنام  العالم  لمنافح  الجمان  المتعرص  ةالحخاة الجمان  الت  تضممممم ةالبي 

البمع  والئاةات التاةع لرمنتي مرئومممممما لرنصاب المنخسممممممخ  الت  تناولت،ا المداوالت. وا ل الجرسمممممم ، قدم ممثم عن 
دم عمض إيضمممماب  مخممممتمس عن منتي االتوممممال والخممممماي  التاةع لرمنتي ف  البما عم عمضمممما إيضممممابخا، كما قت 

عمم امنام  مماو/  الحاوعات المخمتمس اين المنتي ومنظم  الجمارس العالمخ ، ومخمموو التئابي اين الم ارات  
 والبمنام  العالم  لمنافح  الجمان  ال/حمع  التاةعين لرمنتي.

اتخاذ إ راءات إضاافة  ية أهموب خ  منافح  الجمان  الت  تضمم ةالبيا ، شمد  العديد من المتةرمين عرى  -29
رط الضمموت عرى أو الجمان    عمليات الضاابط إلى كويممير  لضممماو تصدي  ممتةب  مثم وثي الجمان  إلى العدال . ويممت

الت  تضممم ةالبيا  تعتبم، من منظور المجممين، من الجمان  الصرير  المئابم والوافمة المبل، ووو ما يؤكد الحاج   
وضااأل ألساااليل عمل الجماعات  الوهم األ ترك السممممم ي . وكاو وناس توافق وايممممع ف  اآلرات عرى أو     بضإلى 

كشا  الجرائم التي تضار بالبيئة والتحقية  لتدابير تصاد  فعالة  وضمع أمم ةالي األومخ  ف    اإل رامية المنظمة
 .فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا

الت  تواجه المنافح  الفعال  لرجمان  الت  تضممممممم   عددا من التحدياتوا ل المناقخمممممم ، بد  المتةرموو   -30
  ، ةما ف  ذلك ما ير نةالبيا 

عمدم إع مات األولوعم  ل،مثي الجمان ، وأو األفعمال المجمبمم  الت  تضممممممممممممممم ةمالبيام  ال تعتبم، ف     أع 
يثيم من الواليمات الصضممممممممممممممانخم ، "جمان  ا يمة" ةمالمعنى المصوممممممممممممممو  ف  اتفماوخم  األم  المتحمدة لمنمافحم  الجمعمم  

 المنظم  عبم الوبنخ   اتفاوخ  الجمعم  المنظم ع؛

نصي الموار  ال/خمممممع  والمالخ  والمعارا والئبمات ال  م  لةخممممل الجمان  الت  تضممممم ةالبيا    سع 
 والتحصيق في،ا وم بص  ممتةبي،ا قضانخا؛

نصي البخمممانمممات المتعرصممم  اترمممك الجمان ، ةمممما ف  ذلمممك المعروممممات عن أنمممماب،ممما واتجممماومممات،ممما    جع 
 خانات ال م  لرتمنين من تحديد األولوعات وتئوخي الموار ؛وجبواتات العدال  الجنانخ  ذات الور ، وو  ا 

التحممديممات المتوممممممممممممممرمم  ةممالروانل التنظخمخمم  المعصممدة الت  تن و  عري،مما إ ارة الموار  ال بخعخمم ،    ع 
ومدى تنلم ترك الروانل ةنفعال الفسممممممما ، ةالنظم إلى أو ما يحفولغ السمممممممروس الفايمممممممد وو األرباو الممتفع  المحتمر   

 فعال  ف  ةعض الحاالت؛ عصوباتا م الوقوو اين أيد  العدال ، وكثلك عدم وجو   وانئفاض

اات ا أيماليي عمم المجممين، فضم  عن تداايم التومد  ل،ا، ت/عا الات ا أشمنال الجمان     ومع  
 الت  تضم ةالبيا . وشد  ةعض المتةرمين عرى الحاج  إلى مساعدة تصنخ  مومم  اوخوا ف  وثا الود ؛ 

اماع  المجممين، وأن،  قد أصممممممممم/حوا أيثم ت ورا ف  تجني المماو/  والةخمممممممممل عند ارتةاس الجمان   ع  و  
 الت  تضم ةالبيا ، ووو ما يجعم من الوعي عرى ير ات إنفاذ الصانوو مواي/  أبدث الت ورات التةنولوجخ ؛ 

الت  تضمم   عدم وجو  تخممععات مئوموم ، أو ضمعل التخممععات الصانم ، ةخمنو ةعض الجمان     ع  
التروث ال/حم  والجمان  الممتة/  ف  أعال  ال/حار، والجمان  ف  ق او مومممممماند األيممممممماس، وت،معي   ،ا ةالبيا ، ةما في 

الممال؛ والثئمات الموجو ة ف  التخممممممممممععات الصانم ؛ واالفتصار إلى الموار  ال  م  انفاذ التخممممممممممععات؛ وااف ت من 
 العصاس؛ وعدم االمتثال لرجغاتات؛ 

وخمممممماشمممممم  يمممممم يممممممم اامدا  وااتماق،ا من قلبم الجماعات ااجمامخ  المنظم ، ووو ما يت ري    وع 
اتئماذ تمداايم متعمد ة األوجمه. كمما أاري ةعض المتةرمين عن تحمديمات ي مب،ما تورب ج،مات فماعرم  متنوعم  عمديمدة  

 مئترف ؛ تعصوباذات  وافع مئترف  ف  ترك الجمان ، والحاج  إلى اتئاذ تداايم توٍد وت بيق 



 E/CN.15/2022/CRP.2 

 

8/12 V.22-01390 

 

غخاس التعاوو عرى المسمممممممتوى الدول ، ةما ف  ذلك فخما يتعرق ةالتحقخصات المالخ  المخمممممممتمك    بع 
 وموا رة الموجو ات؛

التوممممممممممممد  الفعال لرتصارس اين الجمان  الت  تضممممممممممممم ةالبيا  وغيموا من الجمان ، مثم االتجار    ع 
 ةاألشئاص واارواس واالبتخال واالتجار ةالمئدرات.ةاأليرح  والجمان  السيبمانخ  واالتجار 

، قوات شااارطة متخصاااصاااة، ةما ف  ذلك ايممممتحداث  ممارساااات وطنية  يدةوت/ا ل عد  من المتةرمين   -31
، ت،دا إلى تخسميم جمع األ ل   مبادرات تدريل موظوي الشارطة والموظوين القضاائيين وموظوي الجمار وكثلك 

فخما يتعرق   منظمات المجتمع المدني التعاون معوم بص  ممتةب  الجمان  قضمانخا. وأاري ابيم وبن  وابد عن 
 ةااا غ عن الجمان  الت  تضم ةالبيا  من ا ل قاعدة اخانات مئوو .

، وكثلك ة نخممممات بعملهم بشاااأن التشاااريعات الوطنيةتتعرق    ممارساااات  يدةوت/ا ل عد  من المتةرمين   -32
بتعزيز  لدع  تداايم العدال  الجنانخ  اوجه عام. وجضماف  إلى ذلك، ت/ا ل المتةرموو مماريمات جيدة تتعرق    راصادم

وتجبية نهج قائمة على تقييم  ، ةما ف  ذلك من ا ل عمرخات المماجع  وتصيخ  المئابم، مساااؤولية الشاااركات
، وايتحداث جغاتات ادير ، ةما ف  ذلك جمركيةالمخاطر بهدف إنواذ التدابير التجارية التي تتختها السلجات ال

 العصوبات المجتمعخ .

، وكثلك تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والساتخباراتوشمد  العديد من المتةرمين عرى أومخ   -33
مغو ة ةن وات تحصيق  وخص  وججماتات واضمح  ويممعع  لرموما رة. وف  وثا الومد ،   أفرقة تحقية مشاتركةإنخمات 

لتمنين الوكاالت المعنخ  من إقام  التعاوو عرى  ضاارورة و ود إرادة سااياسااية قويةشمممد  ةعض المتةرمين عرى 
، ت/ا ل المتةرموو معرومات عن قضمممممممممايا  بأساااااااليل التحقيةالمسمممممممممتوى الوبن  وااقرخم  والدول . وفخما يتعرق 

ترك الصضممممممايا، ةما ف  ذلك التنوممممممت   ناجح  متعرص  ةالجماعات ااجمامخ  المنظم ، واأليمممممماليي المسممممممتئدم  ف 
عرى المنالمات ال،اتفخ  والتعصي والمخنموفونات المئفخ ، لرحومممول عرى المعرومات االيمممتئ/ارع ، وشمممد وا عرى 
ضمممورة تسممئيم التةنولوجخا ألغماض من،ا تحديد الجمان   مثم ايممتئدام الوممور السمماترخ  اليممت/ان  باالت اا ال   

 تعغعغ االيتدالل الجنان  العرم  وت/ا ل البخانات.غيم المخموع  لرئاةاتع، و 

الجماعات  الت  تضمممممم ةالبيا  يتعغى إلى   النجاا الصاااناعي للجرائموشمممممد  عد  من المتةرمين عرى أو  -34
، وأو الحاالت الئ يمة الت  تتمتةي في،ا وثي الجمان  ال تصع منعغل ، ام كثيما ما اإل رامياة المنظماة عبر الوطنياة

، مثم غسمممممممممممم األموال والت،مس الضممممممممممممعب  واالبتخال والعنل والت،ديد ةالعنل جة بجرائم اجيرة أارى مرتبتةوو  
والمشمممممممممممموة والفسمممممممممممما . وأفا  عد  من المتةرمين ةنو ممتةب  وثي الجمان  ينظموو إلى الحيوانات والن/اتات والموار   

وممممورة غيم مخممممموع ، ةوممممما النظم  يمنن االتجار ا،ا وااليممممتفا ة من،ا ة  مجرد سااالع أارى ال بخعخ  عرى أن،ا 
 عما ألفعال،  ترك من عواقي مدممة عرى ال بخع  والناس.

المساااااعدة التقنية  وقدم مناظموو من الةخانات التاةع  ل م  المتحدة والمنظمات الدولخ  معرومات عن  -35
رخات ضممم/ط مخمممتمك   المصدم  إلى الدول األعضمممات، وت/ا لوا معرومات عن عمرخات مخمممتمك  وعم  وبرامج التدريل

أشمممممناال تماوبت اين المسممممماعدة التخممممممععخ  وتنظخ   ورات التدرعي اتئثت  المسممممماعدة المصدم  أفا وا ةنو  ناجح . و 
 المتئوي وجقام  الخ/نات والتوعخ .

بإدارة  والتحديات المتومممممممممممممر   تزايد التجار غير المشااااااااارو  بالنوايات وقدم الئبمات معرومات ةخمممممممممممممنو   -36
ا الوممممممد ، يممممممرط عد  من المتةرمين الضمممممموت عرى ضمممممممورة تدرعي موظف  الجمارس، ومواتم  . وف  وثالنوايات

التخممممععات، وجمع البخانات، وت/ا ل المعرومات االيمممتئ/ارع ، من أجم تخسممميم عمرخات تحديد النفايات وتومممنخف،ا  
 ف  الموانب وعرى الحدو .
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لجمان  الت  تضمم ةالبيا ، كاو وناس اعتماا المتومر  ةا بالتدفقات المالية غير المشاروعةوفخما يتعرق  -37
من   الجمان  الت  تضمممممممم ةالبيا   بمماو ممتةب " وضمممممممماو  تعقُّل األموالوايمممممممع الن اب اين المتةرمين ةضممممممممورة "

، بيث يممرط عد  من المتةرمين الضمموت عرى أو الدول األعضممات ال تناث جمخع،ا الجمان  البياخ   العاندات المالخ 
 خمات،ا الوبنخ  أو الص اعخ  لمئابم غسم األموال.ف  الحس/او ف  تصي 

المحافل الدولية الخاصاااااة بوحدات  وأاري عد  من المتةرمين عن ج،و و  التعاونخ  المبثول  من ا ل   -38
، وأيدوا أو ااجماتات المامخ  إلى كخممممممل وتع يم التدفصات المالخ  المتوممممممر  ةالجمان  الت  السااااتخبارات المالية

  مزيد من التدريلتضمممممممم ةالبيا  كثيما ما ال تةوو متنايممممممم/  مع بج  وثي المخمممممممنر ، وأو وناس باج  إلى توفيم 
 لوبدات التحصيق المال  الوبنخ .

 (2022شباط/فبراير  16لتي تضر بالبيئة )تعزيز التعاون الدولي من أ ل التصد  للجرائم ا

ركغ اليوم الثالث من مناقخمممممممممممممات الئبمات عرى تعغعغ التعاوو الدول  من أجم التومممممممممممممد  لرجمان  الت   -39
تضمممم ةالبيا . وناقا المخممماركوو كخ  يمنن لرمجتمع الدول  أو يسمممتفيد عرى أفضمممم وجه من الومممنوس الدولخ  

  والدول  فخما اين الدول األعضممممممات، ةما ف  ذلك من ا ل شمممممم/نات التعاوو.  الصانم  وأو يعغ  التعاوو ااقرخم
وجضممممماف  إلى ذلك، ناقا المخممممماركوو الج،و  المامخ  إلى تعغعغ وتويمممممخع ن اب المسممممماعدة التصنخ  وبنات الصدرات،  

 وتعغعغ التعاوو والتنسيق فخما اين الوكاالت.

فمو األةحاث وتحريم االتجاوات التاةع لرمنتي، ت ي   وبدأت المناقخمممممممممات ةعمض ايمممممممممت، ل  قدمته رنخسممممممممم   - 40
عمض إيضمممممماب  قدمه رنخق البمنام  العالم  لمنافح  الجمان  المتعرص  ةالحخاة البمع  والئاةات التاةع لرمنتي، وعمض  

يث  التاةع لرمنتي، ركغ عرى تنف   واالتجار غيم المخممممممممممممموو  إيضمممممممممممماب  قدمته ممثر  عن الفمو المعن  ةالجمعم  المنظم  
 اتفاوخ  الجمعم  المنظم  و وروا كنياس قانون  لرتعاوو الدول  من أجم التود  لرجمان  الت  تضم ةالبيا . 

وعصي العموض االيممممممممت، لخ  وجول  أولخ  من األيممممممممار ، ايممممممممتممت المناقخممممممممات ةمداا ت من ابمات   -41
ا والمئمس والواليات المتحدة. وجضممممماف   مناظمعن يمثروو  وال أعضمممممات، ةما ف  ذلك إي الخا والبما عم وبنما وفمنسممممم 

إلى ذلك، أ لى ةمداا ت ابمات مناظموو من امنام  األم  المتحدة لربيا   ةايممممممممم  م/ا رة الجمارس الئضمممممممممماتع،  
وأمان  اتفاوخ  االتجار الدول   ةايمممممممم  االتحا  الدول  لمنافح  الجمان  ضممممممممد األبخات البمع ع، وأمان  اتفاوخ  ةا ل، 

منظممم  التعمماوو والتنمخمم  ف  الميممداو االقتوممممممممممممممما  ، ومع،ممد ةمما ل المعن  ةممالحوكممم ، ومع،ممد األم  واانتمبول، و 
المتحممدة األقممالخم  ألةحمماث الجمعممم  والعممدالمم ، وبمنممام  األم  المتحممدة اانمممان ، واالتحمما  الممدول  لحفب ال بخعمم  

لجمعخ  البملمانخ  لر/حم األاخض المتويمممممط. والموار  ال بخعخ  ف  وولندا، واأليا يمخ  الدولخ  لمنافح  الفسممممما ، وا
وجضممممممممممممماف  إلى ذلك، اابي الرجن  ألنات برص  النصاش رنخق الم/ا رة العالمخ  لرصضمممممممممممممات عرى جمان  الحخاة البمع  

 وابيم  من تحالل المنظمات غيم الحنومخ  لمنع الجمعم  والعدال  الجنانخ .

رخ  ومساومات من الحضور ف  المناقخ  ةخنو تعغعغ التعاوو  وعصي برص  النصاش، فتتل المجال لمناقخ  تفاع  - 42
عن البمنمام  العمالم  لمنمافحم  الجمان  المتعرصم  ةمالحخماة البمعم  والئماةمات      ممثرم  ت المدول . وقبمم ااتتمام المنماقخمممممممممممممات، قمدمم 

تي الص م  التاةع  التاةع لرمنتي مرئوممممما لرنصاب المنخسمممممخ  الت  تناولت،ا المداوالت. وا ل الجرسممممم ، قدم ممثم عن المن 
لرمنتي ف  انئ  يا عمضمممممما إيضممممممابخا، كما قتدم عمض إيضمممممماب  عن عمم قسمممممم  المئتبم والخممممممؤوو العرمخ  التاةع  

 لرمنتي. وأ لى ةم بظات اتامخ  رنخق الرجن ، ومديم شع/  شؤوو المعاودات التاةع  لرمنتي. 

تواقية الجريمة المنظمة واتواقية األمم ا  -اتواقيتي األمم المتحدة  وشممممممد  عد  من المتةرمين عرى أو  -43
 و ود اإلرادة السااااياسااااية الالزمةةنو    بينواو لرتعاوو الدول ،   إطارا مشااااتركاتوفماو  -  المتحدة لمزافحة الوساااااد

اع ات األولوع  لرج،و  المامخ  إلى التوممد  لرجمان  الت  تضممم ةالبيا  أمم بايمم  لتمنين الوكاالت من التعاوو  
 دول .عرى الوعيد ال
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بوصاوها  يممانم أشممنال الجمان  الت  تضممم ةالبيا    تجريموذتيم أنه ين/ئ  لردول األعضممات أو تنظم ف   -44
من اتفاوخ  الجمعم  المنظم ، ووو ما يسمممممممممممممتت/ع عصوب  قومممممممممممموى   2، عرى النحو المعما ف  الما ة  رائم اجيرة

ةالسجن لمدة أربع ينوات عرى األقم. ومن شنو تجمع  الجمان  الت  تضم ةالبيا  اوصف،ا جمان  ا يمة أو يمنولن  
الدول  الث  يخمم تصدي  المساعدة الدول األعضات من ايتئدام اتفاوخ  الجمعم  المنظم  كنياس قانون  لرتعاوو  

الصانونخ  المت/ا ل  وتسممممرخ  الم روبين ويممممانم أشممممنال التعاوو الدول . وف  وثا السممممخاب، ذتيم مبدأ التنايممممي الث  
يعن  أو العصوبات ين/ئ  أو تماع  ا ورة الجمم. وف  وثا الومممممممممد ، أشممممممممميم إلى األفمق  العامر  التاةع  لمؤتمم 

ألم  المتحدة لمنافح  الجمعم  المنظم ، وعرى وجه الئوممممممموص إلى الفمعق العامم المعن  األبماا ف  اتفاوخ  ا
ةالتعاوو الدول  وفمعق الئبمات الحنوميين العامم المعن  ةالمساعدة التصنخ ، الرثين من المصمر أو يعصدا مناقخات  

 .2022مواضخعخ  ةخنو الجمان  الت  تضم ةالبيا  ف  أيار/مايو 

عرى الجمان  الت  تضممممم   مساااتويات العقوبةالت/اين الةبيم اين  من المتةرمين الضمممموت عرى   ويممممرط عد  -45
". وشممد  المواضاالة بين المحاكم"ةالبيا  فخما اين الدول األعضممات، ووو ما يسمممل لرجماعات ااجمامخ  المنظم  ا 

ت أو ينوو مفيدا ف   العديد من المتةرمين عرى أو من شمممممممممنو وجو  مسمممممممممتوى معين من المواتم  اين التخممممممممممععا
 تخسيم التعاوو الدول .

عنوممممممم أيممممممايمممممم  ف  الج،و    التعاون فيما بين الوكالتوكاو وناس توافق وايممممممع ف  اآلرات عرى أو  -46
المخممتمك  الت  يبثل،ا المجتمع الدول  لرتوممد  لرجمان  الت  تضممم ةالبيا . وا ل الجرسمم ، قتدمت معرومات عن 

عرى بول يممرسممر  العدال  الجنانخ  والدع  المصدم عرى المسممتوى الوبن    والشاراكاتالتعاون من االل التحادات  
وقمت بوعمم لبنمات الصمدرات والتعماوو    ثوااقرخم  والمدول . وجمى ت/ما ل معروممات عن الج،و  المدولخم  المبمثولم  منم 

س الئضمممممممممات، واألفمق   ةقخا ة شمممممممم/نات مثم االتحا  الدول  لمنافح  الجمان  ضممممممممد األبخات البمع ، وم/ا رة الجمار 
العامر  التاةع  لإلنتمبول، والممايغ ااقرخمخ  والتنسمممخقخ  التاةع  التفاوخ  ةا ل، وكثلك الخممم/نات المنخمممنة ف  إبار  

 م/ا رات منظم  التعاوو والتنمخ  ف  الميداو االقتوا  ، والخ/نات ااقرخمخ  لتعغعغ نظ  العدال  الجنانخ .

وو مماريمممممات جيدة تتعرق ةالتعاوو من ا ل وثي المحافم، ةما ف  ذلك التعاوو  وت/ا ل الئبمات الوبني  -47
آليات وشاابزات التعاون  العديد من المتةرمين عرى أو  شممد و من ا ل الخمم/نات المئوممومم  لرمدعين العامين.  

ين األبخات أ وات وام . وشممممممممرت األمثر  الت  قدم،ا المتةرموو شممممممم/نات إنفاذ قوان   والتنسااااية اإلقليمية والدولية
البمع ، الت  تسممممممعى إلى إقام  تعاوو لنان  وجقرخم  و ول ، ةنيمممممماليي من،ا ت/ا ل المعرومات االيممممممتئ/ارع  وتنفيث  

 العمرخات المختمك  والتعاوو عبم الحدو .

لمساعدة الوكاالت الوبنخ  عرى بول يرسر  العدال    الدعم الت  يقدمه المزتل يما قتدمت معرومات عن  - 48
 ، ادتا من تصدي  المسممماعدة ف  ااصممم بات الصانونخ  إلى الدع  التصن  ف  مجال االيمممتدالل الجنان  العرم  الجنانخ 

ومنافح  الفسما ، ومن انات الصدرات وتحريم البخانات إلى تصدي  اارشما ات ف  مجال السمخايم  العام ، ومن ايمتحداث  
 الصانوو إلى  ع  التعاوو األقالخم . األ وات ووضع األ ل  اليتئدام األوياب المعنخ  ة نفاذ  

وف  يممخاب مناقخمم  يممانم أشممنال الجمان  الت  تضممم ةالبيا ، شممد  عد  من المتةرمين عرى أومخ  توفيم  -49
ةخممممممنو المسممممممانم الناشمممممما ، مثم االتجار ةالنفايات، وأشمممممماروا إلى أو الجماعات     انات قدرات مئوممممممومممممم أنخمممممم    

 وجو ة ف  الروانل التنظخمخ .ااجمامخ  المنظم  تستئم الثئمات الم

وأشممممممممممممممار العممديمد من المتةرمين إلى االلتغاممات المتع،ممد ا،مما، ةممما ف  ذلمك ف  إع و كيوتو، اتعغعغ التعمماوو   - 50
الدول  عرى التومممد  لرجمان  الت  تضمممم ةالبيا  ومنع،ا. ويمممرط عد  من المتةرمين الضممموت عرى ضممممورة معالج  عدم 

اآلرات ةخممممممممنو توممممممممنخ  ا ورة الجمان  الت  تضممممممممم ةالبيا . وأشممممممممار ةعض المتةرمين إلى أو وثي التوافق العالم  ف   
، وشمممممد  عد  من المتةرمين عرى أو إجمات  لعدة يمممممر ات  التحديات أعظ  ف  الدول االتحا ي  الت  تفوض صممممم بخات 
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  تكابها وفقا لمبدأ التناسال مناقشاة مشاتركة بشاأن كي ية تصانيف هتج الجرائم أو فرج الجزاءات أو العقوبات على ار 
 أمم  ةالي األومخ ، ألو وناس بانف  وايع  من الجمان  الت  ال يمنن التود  ل،ا ةنيروس موبد عالمخا. 

، بيث يرط ةعض المتةرمين الحوا ز التي تعترج سبيل التعاون الدولييما نوقخت ا ل االجتماو   -51
يم الخمممممممممفاف ، والبيموقمابخ ، والحواجغ الرئوع ، والج،و  الضممممممممموت عرى الم ذات الضممممممممممعبخ ، وبخايم الحوكم  غ

المبثول  الت  كثيما ما تةوو متداار  أو مغ وج  وتمثم ايممممممممتنغافا لرموار  ال/خمممممممممع  الخممممممممحخح ، ةاعت/اروا من اين  
ل  التحديات الت  تواجه التعاوو الفعال. وجضممممماف  إلى ذلك، البب ةعض المتةرمين أو المسممممماعدة الصانونخ  المت/ا 

صمممممممع/  ومموص  ف  ةعض األبخاو، وشمممممممد وا عرى أو بول مدة إجماتات المسممممممماعدة الصانونخ  المت/ا ل  وتسمممممممرخ  
 الم روبين يؤ   إلى بدوث تنايمات، مما يؤلم ير/ا عرى التحقخصات والم بصات الصضانخ .

أومخ  التمكيغ    فخما يتعرق ةالتعاوو الدول ، واومموصمما  الوسااديما يممرط ةعض المتةرمين الضمموت عرى  -52
عد  من الئبمات أنه ل  يتسممتئدم ايممتئداما كافخا بتى اآلو ك لخ    رأى، الث  تجميد المو ودات ومصااادرتهاعرى 

لرتوممممد  لترك الجمان . وأعمس ةعض المتةرمين عن شممممواغم أامى ةخممممنو "تخسمممميم الجمان "، مثم تغوعم الولانق، 
 داو، وكثلك إلى نغوو األنخ   ااجمامخ .وأشاروا إلى ما يتمتع ةه المجمموو من ممون  وجا 

، ةما يخممم  تدريل  ميع الجهات الواعلة في سالسالة إنواذ القوانين البيئيةوشمد  متةرموو عرى أومخ   -53
اال عات العام، والسمممممممممر ات الصضمممممممممانخ ، عرى   ويااتو وكاالت التفتخا والبيا ، والخممممممممممب ، ويمممممممممر ات الجمارس،  

رجمان  البياخ . وأاري ةعض المتةرمين عن انعدام الثص  اين الوكاالت المخمممارك  ف  منع  الجواني الصانونخ  والتصنخ  ل
 لرتعاوو. متين ومنافح  الجمان  الت  تضم ةالبيا ، وشد وا عرى الحاج  إلى انات الثص  وجريات قاعدة 

اإلطار القاانوني الدولي والتعااون  تعزيز المامخم  إلى    زيادة الجهود المشااااااااتركة و عا عد  من المتةرمين إلى  - 54
، ةما ف  ذلك ةمخمممممممممممارك  نخممممممممممم   من الص او العام والص او الئاص والمجتمع المدن . واقتمو ةعض المتةرمين  الدولي 

م اتفمماوخمم  الجمعممم  المنظممم ، كمحمماولمم  لتعغعغ التعمماوو الممدول ،    اموتوكوال جممديممدا ةخممممممممممممممنو االتجممار ةمماألبخممات البمعمم  ينمممول
 متةرموو آاموو إلى إ راج مف،وم إةا ة البيا  ال بخعخ  ف  نظام روما األياي  لرمحنم  الجنانخ  الدولخ . ف  بين  عا  

وعالقته بالجرائم  ، وكثلك الةوارث ال بخعخ  الممت/   ةه،  دور تغير المناخوأشار ةعض المتةرمين إلى   -55
الوطنيةر مثل التجار باألشاااااخاا   التي تضااااار بالبيئةر فضاااااال عن أشااااازال أارى من الجريمة المنظمة عبر

. ور ا عرى ذلك،  عا ةعض المتةرمين إلى تةثخ  ال/حوث ةخمممممممممممممنو ال معص  الت  يفاق  ا،ا تئيم المناخ واإلرها 
السمممخاقات ال،خممم  والت ما العنخ ، وكخ  يمنن لرمجتمع الدول  منع ما ينخمممن من ت،ديدات متعرص  ةالجمان  الت  

 تضم ةالبيا  والتود  ل،ا.
  

 الستنتاج  - ثالثا  
تمبي/ما بمارا ةمالحوار المثمم والتفماعر  المث  جمى ا ل منماقخمممممممممممممممات الئبمات. وأرى أو الج،و    أربمي -56

وااجماتات المخممتمك  لمنع الجمان  الت  تضممم ةالبيا  ومنافحت،ا تسمم،  إيمم،اما رنخسممخا ف  التنفيث الةامم اع و 
 مناقخات إلى عواصم،ا وااليتفا ة من،ا إلى أقوى  رج .ييوتو. وأشجع الدول األعضات عرى بمم ترك ال

وجضممممممممماف  إلى ذلك، أيكد من جديد أومخ  جمع المماريمممممممممات الجيدة والدروس المسمممممممممتفا ة الت  ت/ا لت،ا   -57
الوفو  والئبمات ألنات المناقخمممممممممممممات واالبتفات ا،ا ة خ  التعر  من تجارس اآلامعن والتوصمممممممممممممم إلى ف،  أفضمممممممممممممم  

وكثلك األ وات الت  بصصت نتان  إيجااخ . وف  وثا الوممد ، أشممجع جمخع أصممحاس الموممرح    لرتحديات الصانم ،
 الم،تمين عرى إتاب  مساومات،  عرى الموقع الخ/ن  المئوي لمناقخات الئبمات.
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وف  ضموت التعرخصات اايجااخ  الت  ور ت ةعد مناقخمات الئبمات، أتوصم  ةنو تواصمم الرجن  مناقخمات،ا   -58
ان  الت  تضمممممم ةالبيا  وأو تةفم المتاةع  الم نم  لمناقخمممممات الئبمات. وأتشمممممجع الدول األعضمممممات، إذا ةخمممممنو الجم 

 ارتنت ضمورة لثلك، عرى اتئاذ ااجماتات المناي/  ف  وثا الود  ف  الدورة المصبر  لرجن .
 


