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  من جدول األعمال ٥البند 
  ومستجِدَّة النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة 

        للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم
      مشروع التقرير    

      (التفيا) أوسكالنِه : سينتيااملقرِّرة العامة
      إضافة

النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومستجِدَّة للجرمية   
      العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم

    الوقائع  
 ١٧نظــر املــؤمتر، يف جلســتيه العــامتني احلاديــة عشــرة والثانيــة عشــرة، املعقــودتني يف          -١

النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهـور  من جدول األعمال املعنون " ٥، يف البند ٢٠١٥نيسان/أبريل 
وكـان   ".أشكال جديدة ومستجِدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم

  معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا البند من جدول األعمال الوثيقتان التاليتان:
ورقة عمل من إعداد األمانة عـن الـنُُّهج الشـاملة واملتوازنـة ملنـع ظهـور أشـكال          (أ)  

جديــــدة ومســــتجِدَّة للجرميــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة والتصــــدِّي هلــــا علــــى حنــــو مالئــــم  
)A/CONF.222/8(؛  

الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  األمــم املتحــدة دليــل املناقشــة ملــؤمتر  (ب)  
)A/CONF.222/PM.1(.  
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، غازي مجعـة  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧، املعقودة يف وترأس اجللسة العامة احلادية عشرة  -٢
مـال، وقـدَّم   . وقدَّم ممثـل لألمانـة عرضـاً اسـتهالليا لبنـد جـدول األع      نائب رئيس املؤمتر، (تونس)

"تعزيــز تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة  ، املعنونــة٣يف إطــار حلقــة العمــل  مــدير املناقشــات العلميــة
اجلنائيــة للتصــدِّي لألشــكال املتطــوِّرة للجرميــة، مثــل اجلــرائم اإللكترونيــة واالتِّجــار باملمتلكــات   

ا ملخَّصـاً عـن   لسـة العامـة عرضـ   ، إىل اجلالثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل"
والربازيــل وأملانيــا والنــرويج وتايلنــد   اليابــان وسويســرا وفييــت نــام م ممثلــو لــوقــائع احللقــة. وتك

ــدا ومصــر وهــاييت والصــني     ــر والســودان    ووأســتراليا وهولن ــونس وإندونيســيا واجلزائ ــراق وت الع
  واهلند وفرنسا واالحتاد الروسي وبريو. واملغرب

أيضـاً السـيد   ، ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٧املعقـودة يف   الثانية عشرة،ة العامة اجللسوترأس   -٣
مجهورية إيران اإلسالمية وإسبانيا والكويـت  وممثلو إكوادور وعمان وكندا  وتكلممجعة.  غازي

وباكسـتان واململكـة العربيـة السـعودية وإيطاليـا وجنـوب أفريقيـا         الواليات املتحدة والسلفادورو
جملــس وزراء ومنظمــة التعــاون اإلســالمي واملراقبــون عــن االحتــاد األورويب  أيضــاً وتكلــم وقطــر.

  وكالة التحقيقات البيئية.وجملس أوروبا والداخلية العرب 
    

    ناقشة العامةامل  
 ٦٥/٢٣٠رارات اجلمعيـة العامـة   اسـتذكرت فيهـا قـ   كلمة استهاللية باألمانة  ةممثل أدلت  -٤
بشـــأن االســـتراتيجيات الشـــاملة  إعـــالن ســـلفادور، كمـــا اســـتذكرت ٦٦/١٨١و ٦٥/٢٣٢و

أُشـري  ملواجهة التحدِّيات العاملية: ُنظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّرها يف عامل متغيِّر، الذي 
الـدول   للجرمية اليت تثري شواغل بصفة خاصة لدى واملستجدَّةاجلديدة األشكال عدد من ه إىل في

إىل يتيسَّـر   واملسـتجدَّة للجرميـة  شكال اجلديـدة  األالعديد من ارتكاب  األعضاء. وأشارت إىل أنَّ
ي هـ  الفسـاد و الفقـر وضـعف سـيادة القـانون    وأنَّ تكنولوجيـا املعلومـات،    لتطور نتيجةحد كبري 

الــدول األعضــاء  اعتمــاددت علــى أمهيــة . وأكَّــعوامــل هامــة حتفــز علــى ارتكــاب هــذه اجلــرائم  
القضــائية، وكــذلك التعــاون  اتتيســري التحقيقــات واملالحقــ بغيــةحكــام التجــرمي ذات الصــلة أل

الــدول  إىل ســاعدةيقــدِّم املرات واجلرميــة كتــب املعــين باملخــدِّ امل إىل أنَّ الــدويل. وأشــارت أيضــاً 
شــكال اجلديــدة األاملتصــلة مبختلــف  هالعامليــة وأدواتــ هعضــاء يف هــذا الصــدد مــن خــالل براجمــاأل

  .للجرمية واملستجدَّة
متكِّـن علـى حنـو مطـرد     تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت    وأشار عدة متكلمني إىل أنَّ  -٥

لـوحظ يف  لكـن  . ارتكاهبـا ر تيسِّأو  األشكال اجلديدة واملستجدَّة للجرميةمن ارتكاب العديد من 
 .اجلـرائم بـالغ األمهيـة يف التصـدي هلـذه األنـواع مـن        تلك التكنولوجيـات دوراً ل الوقت نفسه أنَّ
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ســلطات إنفــاذ القــانون مــن أجــل لتعزيــز القــدرات التقنيــة  ُرئــي أنَّ مــن املهــم ويف هــذا الصــدد،
وال سيما فيما يتعلق مبعاجلـة األدلـة    ،ألشكال اجلديدة واملستجدَّة للجرميةلالتصدي بشكل فعال 

ملسـاعدة  بااملتعلقـة  الرمسيـة وغـري الرمسيـة     الطلبـات  واجليد التوقيت علـى الفعال الرد اإللكترونية و
ــدويل.    ــة وســائر أشــكال التعــاون ال ــة املتبادل ــد  ن أيضــاًوتكلمــوأشــار املالقانوني  اســتعانةإىل فوائ

فيمــا يتعلــق وأســاليب التحــري اخلاصــة والعمليــات املشــتركة. بإنفــاذ القــانون ب  املعنــينيوظفنياملــ
حتقيـق   ضـرورة  ، أُشـري أيضـاً إىل  اإلنترنتوبسوء استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

. وُرحِّـب مبـا ورد يف إعـالن الدوحـة     توازن بني تدابري التصدي الفعالة واحترام حقوق اإلنسانال
  .األشكال اجلديدة واملستجدَّة للجرميةبشأن 

الفقـر وضـعف   تترعـرع يف البيئـات الـيت يعتريهـا     اجلرمية املنظمة  أنَّوأشار متكلمون إىل   -٦
األمـن واالسـتقرار الـوطنيني وعلـى     وضار على سلطة الدولة وإىل ما هلا من تأثري سيادة القانون، 

لتصـدي  أيضـاً إىل ضـرورة ا   وأُشـري  .فق عليها دولياقدرة البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائية املتَّ
لتحقيـق  اجلهـود املبذولـة   يف سـياق  لجرمية لة األشكال اجلديدة واملستجدَّ للتحديات اليت تطرحها

املتزايدة اليت قـد   تالصالوأشار عدد من املتكلمني إىل سيادة القانون. ترسيخ التنمية املستدامة و
 ،مــة عــرب الوطنيــةأشــكال اجلرميــة املنظ وســائرة للجرميــة املســتجدَّاجلديــدة وبــني األشــكال تقــوم 

واالجتـار   ،واالجتار غري املشروع باألسـلحة الناريـة   ،وغسل األموال ،والفساد ،اإلرهاب ومتويلهو
 .وهتريب املهاجرين ،باألشخاص

جلرميـة املنظمـة عـرب    التفاقيـة مكافحـة ا  املتكلمني على الدور األساسي  العديد مند وشدَّ  -٧
رات، وغريهـا مـن الصـكوك    يـات الدوليـة ملراقبـة املخـدِّ    مكافحة الفسـاد واالتفاق واتفاقية الوطنية 

بضـرورة   وسـلَّم كـثريون  ة للجرميـة.  املسـتجدَّ و اجلديـدة  الدولية ذات الصلة، يف معاجلة األشـكال 
القوانني والتشريعات الوطنية، وال سيما أحكام التجرمي واإلجراءات اجلنائية، من وتعزيز  حتديث

علـى  التعـاون الفعـال   والتمكني مـن  يدة واملستجدَّة للجرمية، ألشكال اجلدلأجل التصدي بفعالية 
لعديد من ل للتصدياجلرمية املنظمة ه ميكن تطبيق اتفاقية أن متكلمون أيضاًورأى الدويل. الصعيد 

  األشكال اجلديدة واملستجدَّة للجرمية.
أنشـطة بنـاء القـدرات    وتنفيـذ  التنمية وتقدمي املساعدة التقنية  نطاق واسع أنَّ وُرئي على  -٨

 اجلديـدة  ألشـكال ل يف عملية التصـدي علـى الصـعيد العـاملي    أساسية عناصر  متثل والتعاون الدويل
تبـذهلا  اجلهود الـيت   عن العديد من املتكلمنيوحتدث ة للجرمية العابرة للحدود الوطنية. املستجدَّو

اجلرميــة املنظمـة عــرب الوطنيــة  اتفاقيــة مـن أجــل تنفيــذ الصـكوك الدوليــة، مثـل     بلــداهنم حكومـات 
مـع  الثنـائي واإلقليمـي والـدويل،     علـى الصـعيد   التعـاون تنفيـذ أنشـطة   مكافحة الفساد، واتفاقية و
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واملنظمـة   املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة     مثل ،املنظمات احلكومية الدوليةعدة جهات منها 
  .)اليونسكومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (و )اإلنتربولالدولية للشرطة اجلنائية (

ستراتيجيات الوقاية والتوعية على الالدور البالغ األمهية املتكلمني على  العديد مند أكَّو  -٩
ة للجرميـة العـابرة للحـدود    املسـتجدِّ اجلديـدة و التعامل مع األشكال يف الصعيدين الوطين والدويل 

ينبغي أن تشمل مشاركة أصحاب املصـلحة يف مجيـع    ؛ وأشري إىل أنَّ هذه االستراتيجياتالوطنية
وأُبـرز يف هـذا الصـدد أيضـاً     . واخلاص قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك الشراكات بني القطاع العام

لتصــدي فعالــة ل ابريتــد وضــعمجــع البيانــات يف  أنشــطة ث ووؤديــه البحــ تالــدور املهــم الــذي   
  .واملستجدَّةلتهديدات اجلديدة ل

جرمية عابرة للحدود بطبيعتها وأهنـا  اجلرمية السيربانية  أنَّ إىل العديد من املتكلمني وأشار  -١٠
رة ف مـع الظـروف املتغيِّـ   منظمـة قـادرة علـى التكيُّـ     مجاعات إجراميةتتزايد تعقيداً، وتشارك فيها 

لمني إىل . وأشـار بعـض املـتك   معهـا  سـلطات إنفـاذ القـانون   وتـرية تكيُّـف   أسرع بكثري من  بوترية
. السـيربانية جـرائم  لل التصـدي مي خدمات اإلنترنت يف أمهية التعاون بني السلطات الوطنية ومقدِّ

ــاقشو ــل ن ــن  قلي ــتكلمني أنشــطة م ــة الســيربانية    امل ــين باجلرمي ــاملي املع ــامج الع ــابع الربن ــب مل الت كت
ــةاملخــدِّ ــ، رات واجلرمي ــداهنم   عــن  واوأعرب ــات بل ــامجاملســتمر دعــم حكوم ر بعــض . وأشــاللربن

ملشــكلة ملعــين بـإجراء دراســة شـاملة   احلكــومي الـدويل ا رباء اخلـ إىل أعمـال فريــق   املـتكلمني أيضــاً 
  ، وإىل ما ورد يف إعالن الدوحة فيما يتعلق مبتابعة أعمال فريق اخلرباء هذا.جلرمية السيربانيةا

ــاً   املــتكلمني إىل أنَّ وأشــار عــدد مــن   -١١ ــزم قانون اجلرميــة بشــأن  اســتحداث صــك دويل مل
التشـريعات القائمـة، مبـا    اليت تشوب لثغرات ا سدمن أجل  الزم إطار األمم املتحدةالسيربانية يف 

تـدابري التصـدي للجرميـة السـيربانية علـى الصـعيد       حتسني من أجل يف ذلك فيما يتعلق بالتجرمي، و
الصـكوك  املي. وأشار متكلمون آخرون من جهة أخـرى إىل عـدم ضـرورة هـذا الصـك، ألنَّ      الع

ــة   ــا القائمــة، وال ســيما اتفاقي ــة باجلرميــة الســيربانية،   جملــس أوروب ــيت فُــ املتعلق ــع  ِتال ــاب التوقي ح ب
 تطرحهـا ، كافية للتصدي بفعالية للتحـديات الـيت   أوروباخارج  يها أمام البلدان منوالتصديق عل

  مية السيربانية.اجلر
فيما  واجلمهورية العربية السوريةمن املتكلمني إىل الوضع الراهن يف العراق  عددأشار و  -١٢

عـدد  ). وأشـار  ٢٠١٥( ٢١٩٩باعتماد قرار جملـس األمـن    وايتعلق بتدمري التراث الثقايف، ورحب
ار باملمتلكـات  فيمـا يتعلـق باالجتـ    م قانونـاً ملـزِ  جديـد  صـك دويل  ضرورة وضعتكلمني إىل من امل

متكلمـون   لتصـدي بفعاليـة هلـذه اجلرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بينمـا أشـار         ا من أجـل الثقافية 
م حلظـر ومنـع اسـترياد    ستخَدمثل االتفاقية بشأن الوسائل اليت ُت ،الصكوك القائمة آخرون إىل أنَّ
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، رمية املنظمة عرب الوطنيةاجلاتفاقية وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة و
العديد من املتكلمني إىل تعزيـز التنسـيق بـني املنظمـات الدوليـة ذات      ودعا . كافية يف هذا الصدد
واليونســكو واملنظمــة الدوليــة للشــرطة   املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة الصــلة، مبــا يف ذلــك 

الجتار باملمتلكات الثقافية والتنقيـب  التصدي ل يف أمور منهايف مساعدة الدول األعضاء  ،اجلنائية
ب كـثري مـن   ورحَّـ  وإعادهتا، واستعادهتا، وردِّها إىل أصـحاهبا. ، ةغري مشروع ها بصورةوهنبعنها 

للمبـادئ التوجيهيـة الدوليــة بشـأن تـدابري منـع اجلرميــة       املـتكلمني باعتمـاد اجلمعيـة العامــة مـؤخراً    
ملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّصــل بــه مــن جــرائم أخــرى،   والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالتِّجــار با 

ــىعوشــجَّ ــاً تطبيقهــا وا عل ــل مــن املــ  ورأى. كــامالً تطبيق ــاول املعاهــدة   قلي ــه ينبغــي تن تكلمني أن
 )١(النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للشــعوب املــوروث يف شــكل ممتلكــات منقولــة

  باملزيد من التقييم والتنقيح.
اجلرائم البيئية، مبا يف ذلك  تطرحهة متكلمني االنتباه إىل التهديد املتزايد الذي عدَّ ولفت  -١٣

 وخشــب األبنــوس والعــاج وخشــب الــوردة باحليوانــات والنباتــات الربيِّــ ةغــري املشــروعالتجــارة 
ولوجيـة  بالنظم اإليكواالجتار بالنفايات اخلطرة، اليت تضر  غري املشروعالقنص ووجرائم الغابات 

وأعرب قليـل مـن املـتكلمني عـن شـواغل بشـأن الصـيد        العاملي. واإلقليمي وعلى الصعيد الوطين 
أمهية تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانـات  غري املشروع أيضاً. وأُبرِزت يف هذا السياق 

االجتمــــاعي قــــرار اجمللــــس االقتصــــادي و، وأُشــــري إىل دة بــــاالنقراضوالنباتــــات الربيــــة املهــــدَّ
مؤمتر قمة شرق آسيا بشأن مكافحة االجتار باألحياء الربية، وإعالن لنـدن  إعالن و ،٢٠١٣/٤٠

 باألحيـاء كاسان بشأن التجارة غري املشـروعة  بيان و ،ةالربيِّ باألحياءبشأن التجارة غري املشروعة 
 ،ةالربيِّـ األحيـاء  در مصـا  اسـتبانة  مـن أجـل  تطـوير نظـم تتبـع    ب ة. وأفاد بعض املـتكلمني أيضـاً  الربيِّ

برمتها، باعتبار ذلـك   سلسلة االجتارلىل ضرورة التصدي أشاروا إو ،واحلد من طلب املستهلكني
ة. وأشـار أحـد املـتكلمني إىل    الجتـار باحليوانـات والنباتـات الربيِّـ    ا مكافحـة التدابري الفعالـة يف  من 
ــ جبرميــة احليــاةوضــع صــك قــانوين دويل جديــد يتعلــق   لــزوم جموعــة األدوات مب وُرحِّــب .ةالربيِّ

الحتـاد الـدويل ملكافحـة اجلرميـة ضـد      ا هاالـيت أعـدَّ   ة والغابـات التحليلية اخلاصة جبرائم احليـاة الربيِّـ  
  احليوانات والنباتات الربية.

تزايد اجلرمية يف صناعة صيد األمساك وما لـذلك مـن   إىل أحد املتكلمني مع القلق  وأشار  -١٤
الدول علـى اختـاذ املزيـد مـن اخلطـوات العمليـة مـن أجـل          أثر سليب على البيئة واالقتصاد، وحثَّ

───────────────── 
أيلول/سبتمرب  ٧ –آب/أغسطس  ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  )١(  

)، الفصل األول، الباب A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  : تقرير أعدَّته األمانة العامة١٩٩٠
 ، املرفق.١-باء
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الصـكوك القانونيـة القائمـة مثـل اتفاقيـة       تكلمني إىل أنَّاملـ  قليـل مـن  وأشار مكافحة هذه اجلرمية. 
األنشـطة غـري   للتعامل مـع هـذا النـوع مـن      مالئماً إطاراًبالفعل ر مم املتحدة لقانون البحار توفِّاأل

  .املشروعة، وحثوا الدول األعضاء على التصديق على هذه الصكوك وتنفيذها
حكــام تشــريعية منوذجيــة ألاملكتــب إعــداد عــن شــواغل بشــأن  أحــد املــتكلمنيوأعــرب   -١٥

على الصحة العامة، وأشار إىل عدم وجـود تعريـف    ل خطراًاليت تشكِّ ملكافحة األدوية املغشوشة
النيـة  يتضمن عنصـر   هذا املصطلح مبا يف ذلك ما إذا كان ،"األدوية املغشوشة"لـا فق عليه دوليمتَّ

ــة. وأُشــري أيضــاً إىل  ــة     مشــكلة اجلرمي ــة يف إطــار منظمــة الصــحة العاملي ــة اجلهــود املبذول ازدواجي
إىل وضــع األحكــام، وجمــال  عــدم وجــود واليــة صــرحية للمكتــب يف، والعامليــةومنظمــة التجــارة 

إىل  ولفت بعض املتكلمني االنتباه .يف هذا الصدد ضرورة التشاور عن كثب مع الدول األعضاء
تزايد ضلوع اجلماعات اإلجراميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف تزييـف السـلع، مبـا يف ذلـك األدويـة،          

. ورحَّبـوا بتضـمني   موسالمته امة الناسعلذي متثله السلع املزيَّفة على صحة وإىل اخلطر املتزايد ا
، وأعربـوا عـن دعمهـم للجهـود     السلع ذات العالمات التجاريـة إعالن الدوحة إشارة إىل تزييف 

الــيت يبــذهلا املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة لتنفيــذ قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    
أحد املتكلمني أيضاً على ضرورة تعزيز تدابري التصدي للتزييف بكافة جوانبـه يف  . وشدَّد ٢٠/٦

  إطار نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك يف قطاع اإلنتاج الزراعي الصناعي.
ــد   -١٦ ــتكلمني جمــدَّ  وأكَّ ــؤمتر      داًأحــد امل ــات ملســاعدة م ــة أو آلي ــى احلاجــة إىل إنشــاء آلي عل

 تلـك  يف اسـتعراض تنفيـذ   يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة    األطراف
  .٥/٥ألحكام الواردة يف قرار املؤمتر ، وفقاً لوالربوتوكوالت امللحقة هبا تفاقيةاال
 دة عنـد مناقشــة النظـر يف اعتمـاد مصــطلحات موحَّـ    ضــرورةوأشـار أحـد املـتكلمني إىل      -١٧

ــ ،عــرب الوطنيــةاألشــكال اجلديــدة واملســتجدَّة للجرميــة   ــة العامــة مــؤخراً   بورحَّ باعتمــاد اجلمعي
ستراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجيـة للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف       ال

  جلرمية والعدالة اجلنائية.جمال منع ا
رات غــري علــى خمــدِّ إضــفاء الطــابع القــانوين وأعــرب أحــد املــتكلمني عــن قلقــه بشــأن     -١٨

ــامل أحنــاءمشــروعة يف بعــض   ــُدو .الع ــذين      يع ــوظفني احلكــوميني ال ــة للم ــة كافي ــوفري محاي إىل ت
  جلرمية املنظمة عرب الوطنية.ا تستهدفهم

اسـتغالل األطفـال    ، ومنـها أخرى مـن اجلرميـة  وأشار متكلمون بصفة خاصة إىل أشكال   -١٩
ه.هتريب النفط ومشتقاتو، واالجتار باألعضاء البشرية، عرب اإلنترنتا جنسي 

 


