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أول -الق اررات والمقررات التي اعتمدها المؤتمر
ألف -الق اررات
-1

اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الق اررات التالية

أثناء دورته العاشرة ،التي عقدت في فيينا في الفترة من  12إلى  16تشرين األول/أكتوبر :2020

القرار 1/10
إطالق عملية الستعراض بموجب آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
بها

()1

إذ يؤكـد مجـددا أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقة

تمثل أهم الصــكوا القانونية العالمية النطاق لمنع ومكافحة آفة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،التي تلحق

الض ـ ـ ــرر باألفراد والمجتمعات في جميع البلدان ،وإذ يؤكد مجددا أيض ـ ـ ــا أهمية هذه الص ـ ـ ــكوا باعتبارها األدوات

الرئيسية المتاحة للمجتمع الدولي من أجل هذا الغرض،

وإذ يشـير إلى المادة  32من التفاقية ،التي أنشـ بمقتضـاها مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة

لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة من أجـل تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـدرة الـدول األطراف على مكـافحـة الجريمـة المنظمـة

العابرة للحدود الوطنية وتشجيع تنفيذ التفاقية واستعراض تنفيذها،

وإذ يشـير أيضـا إلى أن المادة  32من التفاقية تنص على أن يتفق المؤتمر على وضـع آليات لتحقيق

أهداف منها الهدف المتمثل في الستعراض الدوري لتنفيذ التفاقية،

وإذ يشـ ـ ـ ــير كذل  ،في هذا الصـ ـ ـ ــدد ،إلى ق ارراته  1/5المؤرخ  22تشـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2010و5/5

المؤرخ  22تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2010و 1/6المؤرخ  19تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2012و 1/7المؤرخ

 10تشرين األول/أكتوبر  ،2014و 2/8المؤرخ  21تشرين األول/أكتوبر ،2016

وإذ يؤكد مجددا ق ارره  1/9المؤرخ  19تش ـرين األول/أكتوبر  ،2018الذي اعتمد فيه إجراءات وقواعد تشــغيل

آليـة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا ،وقرر

إطالق المرحلة التحضيرية لعملية الستعراض،

وإذ يحيط علم ــا بق اررات الجمعي ــة الع ــام ــة ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــة ،ل س ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ــا القرار  177/74المؤرخ  18ك ــانون

األول/ديس ــمبر  2019والمعنون "تعزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،ل س ــيما قدراته في مجال

التعاون التقني" ،الذي رحبت فيه الجمعية باعتماد القرار  1/9وحثت الدول األطراف على تنفيذ هذه اآللية ودعمها،
-1

يحيط علما مع التقدير بالعمل الذي اض ـ ــطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العض ـ ــوية

المنشـ وفقا لقرار المؤتمر  ،1/9أثناء المرحلة التحضـيرية لعملية السـتعراض بموجب آلية اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها؛

__________
(.United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )1
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-2

يعتمد اس ـ ـ ـ ـ ــتبيانات التقييم الذاتي لس ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها ،والمباد

التوجيهية إلجراء الســتع ارضــات القطرية ،والمخطط النموذجي لقائمة المالحظات والملخصــات ،بالصــيغة النهائية التي

وضعها فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية وأرفقت بهذا القرار؛

يقرر إطالق مرحلة السـ ـ ـ ــتعراض األولى من عملية السـ ـ ـ ــتعراض وفقا للمجموعات المواضـ ـ ـ ــيعية

-3

وخطة العمل المتعددة السـ ـ ـ ـ ـ ــنوات المتضـ ـ ـ ـ ـ ــمنة في التذييل المرفق بيجراءات وقواعد تشـ ـ ـ ـ ـ ــغيل اآللية ،المدرجة في قرار

المؤتمر  ،1/9ووفقا للمباد التوجيهية إلجراء الستعراضات القطرية؛
-4

اس ـ ـ ـ ــتحدا

يحيط علما بالمعلومات التي قدمها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بش ن

النميطة اآلمنة الجديدة في بوابة إدارة المعارف المعروفة باس ـ ـ ـ ــم بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين

المتعلقــة بــالجريمــة ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبمــا طلــب المؤتمر في الفقرة  8من ق ارره  ،1/9ويطلــب إلى المكتــب أن ينتهي من
اســتحدا

هذه النميطة قبل بداية عملية الســتعراض ،التي ســتعقب مباش ـرة عملية ســحب القرعة المشــار إليها

في الفقرة  17من اإلجراءات والقواعد؛
-5

يطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة أن يوفر للــدول األطراف التــدريــب،

بما في ذل التدريب عبر اإلنترنت ،على اسـ ـ ـ ـ ــتخداا النميطة الجديدة اآلمنة ضـ ـ ـ ـ ــمن بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين

المتعلقة بالجريمة ،وفقا للقرار  1/9ومرفقه ،بما في ذل الفقرة  ،54ووفقا للنظاا الداخلي لمؤتمر األطراف؛
-6

يطلب إلى األمانة أن تعقد ،في موعد ل يتجاوز سـ ـ ـ ـ ـ ــتة أسـ ـ ـ ـ ـ ــابيع من اعتماد هذا القرار ،اجتماعا

مش ـ ـ ــتركا للفرقة العاملة في فترة ما بين الدورات ،دون ترجمة ش ـ ـ ــفوية ،بغرض س ـ ـ ــحب القرعة لختيار الدول األطراف

المستعرضة والدول األطراف المستعرضة ،وفقا للفقرات  17و 28و 29من إجراءات وقواعد تشغيل اآللية ،وأن تستخدا
النظاا اآللي الذي وضعته األمانة من أجل سحب القرعة وفقا لإلجراءات وقواعد التشغيل؛
-7

يؤكد أهمية الحرص في دورات الميزانية المقبلة على ضــمان الكفاءة والســتم اررية والحياد في

تشـغيل اآللية وفقا ألحكاا اإلجراءات والقواعد ،ويقرر النظر في اتخاذ تدابير مناسـبة ،تشـمل ،عند القتضـاء ،أن

يطلب إلى األمين العاا اتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الش ن؛
-8

يدعو الدول األعضــاء وســائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض

المبينــة في هــذا القرار ،وفقــا لقواعــد األمم المتحــدة وإجراءاتهــا وقواعــد وإجراءات تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيــل اآلليــة ،بمــا في ذل ـ

الفقرة  54منها.
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المرفق األول
المبادئ التوجيهية إلجراء الستعراضات القطرية
-1

تسترشـ ـ ــد ال ـ ـ ــدول األط ـ ـ ـراف ،بم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ خب ار ه ـ ـ ــا الحكومي ـ ـ ــون ،وأمان ـ ـ ــة م ـ ـ ــؤتمر األط ـ ـ ـراف ف ـ ـ ــي

اتفاقي ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة لمكافح ـ ـ ـ ــة الجريم ـ ـ ـ ــة المنظم ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ــر الوطني ـ ـ ـ ــة ،خ ـ ـ ـ ــالل الستع ارض ـ ـ ـ ــات القطري ـ ـ ـ ــة
باألحك ـ ـ ـ ـ ــاا ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة م ـ ـ ـ ـ ــن اتفاقي ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ـ ــدة لمكافح ـ ـ ـ ـ ــة الجريم ـ ـ ـ ـ ــة المنظم ـ ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ـ ــر الوطني ـ ـ ـ ـ ــة

والبروتوك ـ ـ ــولت ال ملحق ـ ـ ــة به ـ ـ ــا ،وإجـ ـ ـ ـراءات وقواع ـ ـ ــد تش ـ ـ ــغيل آلي ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتعراض تنفي ـ ـ ــذ اتفاقي ـ ـ ــة األم ـ ـ ــم المتح ـ ـ ــدة
لمكافح ـ ـ ــة الجريم ـ ـ ــة المنظم ـ ـ ــة عب ـ ـ ــر الوطني ـ ـ ــة والبروتوك ـ ـ ــولت الملحق ـ ـ ــة به ـ ـ ــا (ق ـ ـ ـرار الم ـ ـ ــؤتمر  ،1/9المرف ـ ـ ــق).
وينبغـ ـ ـ ــي للترتيبـ ـ ـ ــات المناسـ ـ ـ ــبة أن تجسـ ـ ـ ــد الطـ ـ ـ ــابع ونطـ ـ ـ ــاق الختصـ ـ ـ ــاص المحـ ـ ـ ــددين للمنظمـ ـ ـ ــات اإلقليميـ ـ ـ ــة

األطراف في التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها.
-2

وم ـ ــن أج ـ ــل تيس ـ ــير تحقي ـ ــق كف ـ ــاءة آلي ـ ــة اس ـ ــتعراض التنفي ـ ــذ ،يتع ـ ــين عل ـ ــى ال ـ ــدول األط ـ ـراف واألمان ـ ــة

بذل قصارى الجهد من أجل التقيد باإلطار الزمني السترشادي الوارد في الفقرات والشكل أدناه.

أول -بداية عملية الستعراض
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تعق ـ ـ ــد األفرق ـ ـ ــة العامل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي بداي ـ ـ ــة عملي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــتعراض ،وف ـ ـ ــي موع ـ ـ ــد أقص ـ ـ ــاه س ـ ـ ــتة أس ـ ـ ــابيع م ـ ـ ــن

ت ـ ـ ــاري ب ـ ـ ــدئها ف ـ ـ ــي  16تش ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ــوبر  ، 2020وبع ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدورة العاش ـ ـ ـرة لم ـ ـ ــؤتمر األط ـ ـ ـراف ،اجتماع ـ ـ ــا

مشـ ـ ـ ــتركا فـ ـ ـ ــي فت ـ ـ ـ ـرة مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــين الـ ـ ـ ــدورات بـ ـ ـ ــدون ترجمـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــفوية بغـ ـ ـ ــرض سـ ـ ـ ــحب القرعـ ـ ـ ــة لختيـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدول

المستعرضة والدول المستعرضة ،وفقا للفقرتين  17و 28من إجراءات وقواعد تشغيل اآللية.
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ووفق ـ ــا للفق ـ ـرة  17م ـ ــن اإلج ـ ـراءات والقواع ـ ــد ،تقس ـ ــم جمي ـ ــع ال ـ ــدول إل ـ ــى ث ـ ــال

مجموع ـ ــات للب ـ ــدء ف ـ ــي

عملي ـ ــة اس ـ ــتعراض التنفي ـ ــذ فيه ـ ــا .وتنف ـ ــذ الستع ارض ـ ــات ف ـ ــي مرحل ـ ــة الس ـ ــتعراض األول ـ ــى عل ـ ــى نح ـ ــو متعاق ـ ــب

خ ـ ــالل ث ـ ــال

س ـ ــنوات متتالي ـ ــة ،وتك ـ ــون تـ ـ ـواري الب ـ ــدء عل ـ ــى النح ـ ــو الت ـ ــالي 1 :ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمبر 2020

للمجموع ـ ـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،و 1تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ـ ـ ـ ــاني/نوفمبر  2021للمجموع ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و 1تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ـ ـ ـ ــاني/

نوفمبر  2022للمجموعة الثالثة.
-5

وتعـ ـ ــين كـ ـ ــل دولـ ـ ــة طـ ـ ــرف جهـ ـ ــة وصـ ـ ــل لتنسـ ـ ــيق مشـ ـ ــاركتها فـ ـ ــي عمليـ ـ ــة السـ ـ ــتعراض وتتـ ـ ــي هـ ـ ــذه

المعلوم ـ ــات عل ـ ــى بواب ـ ــة المـ ـ ـوارد اإللكتروني ـ ــة والقـ ـ ـوانين المتعلق ـ ــة بالجريم ـ ــة (بواب ـ ــة "ش ـ ــيرلوا") بع ـ ــد أسـ ـ ــبوعين

م ـ ـ ــن بداي ـ ـ ــة مش ـ ـ ــاركتها ف ـ ـ ــي عملي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــتعراض كدول ـ ـ ــة مستعرض ـ ـ ــة أو دول ـ ـ ــة ط ـ ـ ــرف مستعرض ـ ـ ــة .وتش ـ ـ ــجع
ال ـ ــدول األط ـ ـراف عل ـ ــى ت ـ ــوفير معلوم ـ ــات التص ـ ــال الخاص ـ ــة بجه ـ ــات الوص ـ ــل ،بم ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ عن ـ ـوان البري ـ ــد

اإللكتروني ،ورقم هاتف المكتب وموقعه ،وساعات العمل.
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وينبغـ ـ ـ ـ ــي للـ ـ ـ ـ ــدول األطـ ـ ـ ـ ـراف أن تعـ ـ ـ ـ ــين خبـ ـ ـ ـ ـراء حكـ ـ ـ ـ ــوميين إلجـ ـ ـ ـ ـراء السـ ـ ـ ـ ــتعراض القطـ ـ ـ ـ ــري بعـ ـ ـ ـ ــد
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وس ـ ـ ــوف تقـ ـ ـ ــدا األمانـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدول األطـ ـ ـ ـراف تعليمـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ن كي يـ ـ ـ ــة إنشـ ـ ـ ــاء جهـ ـ ـ ــات الوصـ ـ ـ ــل

أربعة أسابيع من بدء مشاركتها في عملية الستعراض كدولة مستعرضة أو دولة طرف مستعرضة.
والخبراء الحكوميين والبعثات الدائمة حسابات في النميطة اآلمنة في بوابة "شيرلوا".

ثانيا -التحضيرات المطلوبة من الخبراء الحكوميين
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V.20-06357

يشجع الخبراء الحكوميون على أن يعدوا أنفسهم بالقياا بما يلي:

5/163

CTOC/COP/2020/10

(أ)

د ارس ـ ـ ــة التفاقي ـ ـ ــة والبروتوك ـ ـ ــولت ذات الص ـ ـ ــلة د ارس ـ ـ ــة دقيق ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ــذل إج ـ ـ ـراءات وقواع ـ ـ ــد

تش ـ ـ ـ ــغيل آلي ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ــتعراض تنفي ـ ـ ـ ــذ اتفاقي ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة لمكافح ـ ـ ـ ــة الجريم ـ ـ ـ ــة المنظم ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ــر الوطني ـ ـ ـ ــة
والبروتوكولت الملحقة بها ،وهذه المباد التوجيهية المتعلقة بيجراء الستعراضات القطرية؛

الطـ ـ ـ ــالو علـ ـ ـ ــى الوثـ ـ ـ ــائق الرسـ ـ ـ ــمية لعمليـ ـ ـ ــة التفـ ـ ـ ــاوض بش ـ ـ ـ ـ ن التفاقيـ ـ ـ ــة والبروتوكـ ـ ـ ــولت
(ب)
ذات الص ـ ـ ــلة ،وخصوص ـ ـ ــا األجـ ـ ـ ـزاء المتعلق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالمواد الت ـ ـ ــي س ـ ـ ــتكون موض ـ ـ ــوو المرحل ـ ـ ــة الستع ارض ـ ـ ــية ذات
الص ـ ــلة .وس ـ ــوف تت ـ ــي األمان ـ ــة عل ـ ــى الموق ـ ــع الش ـ ــبكي آللي ـ ــة اس ـ ــتعراض التنفي ـ ــذ والنميط ـ ــة اآلمن ـ ــة ف ـ ــي بواب ـ ــة

"شيرلوا" قائمة بالمنشورات واألدوات المفيدة
(ج)

()2

لدعم الخبراء الحكوميين في عملية الستعراض؛

الطـ ـ ــالو علـ ـ ــى النظـ ـ ــاا القـ ـ ــانوني للدولـ ـ ــة الطـ ـ ــرف المستعرضـ ـ ــة ،بمـ ـ ــا فـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ  ،حسـ ـ ــب

القتض ـ ــاء ،األحك ـ ــاا القض ـ ــائية ذات الص ـ ــلة الص ـ ــادرة ع ـ ــن المح ـ ــاكم الوطني ـ ــة العلي ـ ــا ف ـ ــي تل ـ ـ الدول ـ ــة .وله ـ ــذا
الغ ـ ـ ــرض ،يمك ـ ـ ــن للخبـ ـ ـ ـراء الحك ـ ـ ــوميين ال ـ ـ ــذين يج ـ ـ ــرون الس ـ ـ ــتعراض التم ـ ـ ــاو ال ـ ـ ــدعم م ـ ـ ــن الدول ـ ـ ــة الطـ ـ ـ ــرف

المستعرضة بغرض تعزيز فهمهم للنظاا القانوني لتل الدولة؛
(د)

الطـ ـ ـ ـ ــالو علـ ـ ـ ـ ــى أي تحفـ ـ ـ ـ ــة أبدتـ ـ ـ ـ ــه الدولـ ـ ـ ـ ــة الطـ ـ ـ ـ ــرف المستعرضـ ـ ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ن التفاقيـ ـ ـ ـ ــة

وبروتوكولتها أو أي إعالن قدمته بش نها.

ثالثا -الستعراض القطري
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مـ ـ ــع م ارعـ ـ ــاة الـ ـ ــنص الكامـ ـ ــل لالسـ ـ ــتبيانات ذات الصـ ـ ــلة المتعلقـ ـ ــة بالتفاقيـ ـ ــة والبروتوكـ ـ ــولت الثالثـ ـ ــة

الملحقـ ــة به ـ ــا ،تقـ ـ دا الدولـ ــة الط ـ ــرف المستعرض ـ ــة خ ـ ــالل كـ ــل مرحل ـ ــة م ـ ــن م ارحـ ــل الس ـ ــتعراض األرب ـ ــع ،عل ـ ــى
النح ـ ـ ـ ــو المب ـ ـ ـ ــين ف ـ ـ ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ـراءات والقواع ـ ـ ـ ــد ،ردودا عل ـ ـ ـ ــى الج ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ــتبيان التقي ـ ـ ـ ــيم ال ـ ـ ـ ــذاتي المتعل ـ ـ ـ ــق

بمجموعة المواضيع قيد الستعراض في تل المرحلة المحددة.
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وتشـ ـ ـ ــمل ك ـ ـ ـ ــل مرحلـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن م ارح ـ ـ ـ ــل السـ ـ ـ ــتعراض القط ـ ـ ـ ــري العناص ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـواردة ف ـ ـ ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ـراءات

والقواع ـ ــد ،بمـ ـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ( :أ) الـ ـ ــردود علـ ـ ــى الج ـ ــزء ذي الصـ ـ ــلة مـ ـ ــن اس ـ ــتبيان التقيـ ـ ــيم الـ ـ ــذاتي؛ (ب) تعقيبـ ـ ــات

كتابيـ ـ ــة (تشـ ـ ــجع الـ ـ ــدول األطـ ـ ـراف عنـ ـ ــد صـ ـ ــياغتها علـ ـ ــى أل يتجـ ـ ــاوز عـ ـ ــدد كلماتهـ ـ ــا  10 500كلمـ ـ ــة) تعـ ـ ــدها
الـ ـ ــدولتان الطرفـ ـ ــان المستعرضـ ـ ــتان ،وحـ ـ ـوار بنـ ـ ــاء بـ ـ ــين الخبـ ـ ـراء الحكـ ـ ــوميين وفقـ ـ ــا للفقـ ـ ـرة  35مـ ـ ــن اإلجـ ـ ـراءات

والقواع ـ ـ ـ ــد؛ (ج) قـ ـ ـ ـ ـوائم مالحظ ـ ـ ـ ــات تع ـ ـ ـ ــدها ال ـ ـ ـ ــدولتان الطرف ـ ـ ـ ــان المستعرض ـ ـ ـ ــتان وتض ـ ـ ـ ــعانها ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ــيغتها

النهائيـ ـ ــة ،بالتعـ ـ ــاون والتنسـ ـ ــيق الـ ـ ــوثيقين مـ ـ ــع الدولـ ـ ــة الطـ ـ ــرف المستعرضـ ـ ــة وبمسـ ـ ــاعدة مـ ـ ــن األمانـ ـ ــة ،إضـ ـ ــافة

إلى ملخصات لتل القوائم ،وفقا للفقرة  38من اإلجراءات والقواعد.
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ويتع ـ ـ ـ ـ ــين عل ـ ـ ـ ـ ــى الدول ـ ـ ـ ـ ــة الط ـ ـ ـ ـ ــرف المستعرض ـ ـ ـ ـ ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ـراء مش ـ ـ ـ ـ ــاورات م ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدولتين الطـ ـ ـ ـ ـ ـرفين

المستعرض ـ ـ ــتين خـ ـ ـ ــالل سـ ـ ـ ــتة أس ـ ـ ــابيع مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــدء الس ـ ـ ــتعراض ،مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل جه ـ ـ ــات الوصـ ـ ـ ــل التابعـ ـ ـ ــة لهـ ـ ـ ــا
وبمسـ ـ ـ ــاعدة مـ ـ ـ ــن األمانـ ـ ـ ــة ،بش ـ ـ ـ ـ ن تحديـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــداول زمنيـ ـ ـ ــة لالسـ ـ ـ ــتعراض القطـ ـ ـ ــري ومتطلباتـ ـ ـ ــه ،وفقـ ـ ـ ــا لهـ ـ ـ ــذه
المب ـ ـ ــاد التوجيهي ـ ـ ــة المتعلق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــيجراء الستع ارض ـ ـ ــات القطري ـ ـ ــة .وينبغ ـ ـ ــي أن تخت ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدول األط ـ ـ ـراف لغ ـ ـ ــة

أو لغت ـ ـ ــي العم ـ ـ ــل ،أو ف ـ ـ ــي الحـ ـ ـ ــالت الس ـ ـ ــتثنائية ،لغ ـ ـ ــات العم ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــثال  ،الت ـ ـ ــي ستس ـ ـ ــتخدا أثن ـ ـ ــاء عمليـ ـ ـ ــة
الستعراض ،وفقا للفصل السابع من اإلجراءات والقواعد.
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ويس ـ ـ ــاعد اس ـ ـ ــتخداا لغ ـ ـ ــة موض ـ ـ ــولية ومج ـ ـ ــردة عن ـ ـ ــد إع ـ ـ ــداد ق ـ ـ ـوائم المالحظ ـ ـ ــات وملخص ـ ـ ــاتها عل ـ ـ ــى

فهم مضمونها .ويتعين بيان ما ترمز إليه المختصرات بعبارات كاملة عند استخدامها ألول مرة.

__________
( )2تتضمن القائمة األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها.
6/163

V.20-06357

CTOC/COP/2020/10

-13

وإذا كان ـ ـ ــت هن ـ ـ ــاا دواو لالعتق ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ن المب ـ ـ ــاد التوجيهي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـواردة ف ـ ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ارءات والقواع ـ ـ ــد ل ـ ـ ــم

ت ـ ـراو ،فـ ــين الـ ــدول األط ـ ـراف المعنيـ ــة تشـ ــجع علـ ــى التشـ ــاور ،بمـ ــا فـ ــي ذل ـ ـ التشـ ــاور بش ـ ـ ن اإلج ـ ـراء الممكـ ــن،

مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة  30من اإلجراءات والقواعد.
اإلطار الزمني لعملية الستعراض

في غضون أسبوعين في غضون  4أسابيعف في غضون  6أسابيع في غضون  6أشهر
من بداية عملية
الستعراض

(أ)

من بداية عملية
الستعراض

من بداية عملية

من بداية عملية

الستعراض

الستعراض

في غضون  6أشهر
من تقديم الردود

في غضون 6
أشهر

(ب)

من

تقديم التعقيبات

تعيين جهات
الوصل
تعيين الخبراء
الحكوميين

التشاور بين الدولتين
المستعرضتين والدولة
المستعرضة (من خالل
جهات الوصل)

(ج)

تقديم الدولة الطرف
المستعرضة ردودا
على استبيانات
التقييم الذاتي

تقديم الدولتين
الطرفين
المستعرضتين
تعقيبات كتابية

إعداد الخبراء
لقوائم المالحظات
والملخصات

(أ)

تسحب القرعة بالنسبة لجميع الدول األطراف في موعد أقصاه ستة أسابيع بعد يوا  16تشرين األول/أكتوبر 2020؛
ويستعرض كل عاا ثلث الدول األطراف .وتنفذ الستعراضات على نحو متعاقب خالل ثال سنوات متتالية ،وتكون تواري
البدء للمجموعات على النحو التالي 1 :كانون األول/ديسمبر  ،2020و 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021و 1تشرين الثاني/

نوفمبر .2022

(ب) إلتاحة الوقت لتجهيز الوثائق.
(ج) يجوز إجراء الستعراض القطري بلغة واحدة أو لغتين من لغات عمل اآللية ،وفق ما تقرره الدولة الطرف المستعرضة
والدولتان الطرفان المستعرضتان .وفي الحالت الستثنائية ،يجوز إجراء عملية الستعراض بثال لغات عمل.

V.20-06357

7/163

CTOC/COP/2020/10

المرفق الثاني
()3

المخطط النموذجي لقائمة المالحظات بشأن الستعراضات القطرية

استعراض أجرته [اسما الدولتين الطرفين المستعرضتين] بخصوص تنفيذ [اسم الدولة الطرف المستعرضة] للمادة
[المواد] [رقمهـا (أرقـامهـا)؛ المجموعـة األولى/الثـانيـة/الثـالثـة/الرابعـة] من [اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة
المنظمـة عبر الوطنيـة] [البروتوكول المكمـل لتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة] في
الس ـ ـ ـ ـ ــنوات [ ]...من مرحلة الس ـ ـ ـ ـ ــتعراض [األولى/الثانية/الثالثة/الرابعة] من آلية اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها.

أول -مقدمة
-1

أنشـ ـ ـ مـ ـ ــؤتمر األطـ ـ ـراف فـ ـ ــي اتفاقيـ ـ ــة األمـ ـ ــم المتحـ ـ ــدة لمكافحـ ـ ــة الجريمـ ـ ــة المنظمـ ـ ــة عبـ ـ ــر الوطنيـ ـ ــة

عم ـ ــال بالم ـ ــادة  32م ـ ــن التفاقي ـ ــة لك ـ ــي يض ـ ــطلع بجمل ـ ــة أم ـ ــور منه ـ ــا تش ـ ــجيع تنفي ـ ــذ التفاقي ـ ــة والبروتوك ـ ــولت
الملحقة بها واستعراض تنفيذها.

-2

وعمـ ـ ــال بـ ـ ــالفقرة  4مـ ـ ــن المـ ـ ــادة  32مـ ـ ــن التفاقيـ ـ ــة ،أنش ـ ـ ـ المـ ـ ــؤتمر فـ ـ ــي دورتـ ـ ــه التاسـ ـ ــعة ،المعقـ ـ ــودة

ف ـ ــي فيين ـ ــا ف ـ ــي الفتـ ـ ـرة م ـ ــن  15إل ـ ــى  19تشـ ـ ـرين األول/أكت ـ ــوبر  ،2018آلي ـ ــة اسـ ـ ـ تعراض تنفي ـ ــذ اتفاقي ـ ــة األم ـ ــم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها.

-3

وآليـ ـ ــة اسـ ـ ــتعراض التنفيـ ـ ــذ هـ ـ ــذه عمليـ ـ ــة حكوميـ ـ ــة دوليـ ـ ــة هـ ـ ــدفها العـ ـ ــاا تقـ ـ ــديم المسـ ـ ــاعدة إلـ ـ ــى الـ ـ ــدول

-4

ويجـ ـ ــري السـ ـ ــتعراض القطـ ـ ــري اسـ ـ ــتنادا إلـ ـ ــى المـ ـ ــادتين  32و 34مـ ـ ــن التفاقيـ ـ ــة ،وكـ ـ ــذل إج ـ ـ ـراءات

األطراف في تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها.

وقواعـ ـ ــد تشـ ـ ــغيل آليـ ـ ــة اسـ ـ ــتعراض تنفيـ ـ ــذ اتفاقيـ ـ ــة األمـ ـ ــم المتحـ ـ ــدة لمكافحـ ـ ــة الجريمـ ـ ــة المنظمـ ـ ــة عبـ ـ ــر الوطنيـ ـ ــة

والبروتوكولت الملحقة بها (قرار مؤتمر األطراف  ،1/9المرفق).

ثانيا -العملية
-5

يسـ ـ ــتند السـ ـ ــتعراض التـ ـ ــالي لتنفيـ ـ ــذ [التفاقيـ ـ ــة] [البروتوكـ ـ ــول المكمـ ـ ــل لالتفاقيـ ـ ــة] مـ ـ ــن جانـ ـ ــب [اسـ ـ ــم

الدول ـ ــة الط ـ ــرف المستعرض ـ ــة] إل ـ ــى ال ـ ــردود المقدم ـ ــة علـ ـ ــى اس ـ ــتبيان التقي ـ ــيم ال ـ ــذاتي الـ ـ ـوارد م ـ ــن [اس ـ ــم الدولـ ـ ــة

الطـ ـ ــرف المستعرضـ ـ ــة] وإلـ ـ ــى أي معلومـ ـ ــات تكميليـ ـ ــة مقدمـ ـ ــة وفقـ ـ ــا للفقـ ـ ـرة  19مـ ـ ــن إجـ ـ ـراءات وقواعـ ـ ــد تشـ ـ ــغيل
آليـ ـ ــة اسـ ـ ــتعراض تنفيـ ـ ــذ اتفاقيـ ـ ــة األمـ ـ ــم المتحـ ـ ــدة لمكافحـ ـ ــة الجريمـ ـ ــة المنظمـ ـ ــة عبـ ـ ــر الوطنيـ ـ ــة والبروتوكـ ـ ــولت

الملحقـ ـ ــة بهـ ـ ــا ،وكـ ـ ــذل نتـ ـ ــائج الحـ ـ ـوار البنـ ـ ــاء الـ ـ ــذي أجـ ـ ــري بـ ـ ــين الخبـ ـ ـراء الحكـ ـ ــوميين مـ ـ ــن [الـ ـ ــدول األطـ ـ ـراف
المشـ ـ ـ ــاركة فـ ـ ـ ــي عمليـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــتعراض] علـ ـ ـ ــى النحـ ـ ـ ــو المتـ ـ ـ ــوخى فـ ـ ـ ــي الفقـ ـ ـ ـرة  35مـ ـ ـ ــن القواعـ ـ ـ ــد واإلجـ ـ ـ ـراءات،
بواس ـ ـ ــطة [وس ـ ـ ــائل التص ـ ـ ــال المؤرش ـ ـ ــفة ف ـ ـ ــي النميط ـ ـ ــة اآلمن ـ ـ ــة المخصص ـ ـ ــة ل ـ ـ ــذل ف ـ ـ ــي بواب ـ ـ ــة إدارة المـ ـ ـ ـوارد

اإللكترونيـ ـ ـ ــة والق ـ ـ ـ ـوانين المتعلقـ ـ ـ ــة بالجريم ـ ـ ـ ــة (بوابـ ـ ـ ــة "ش ـ ـ ـ ــيرلوا") ،واألدوات التكنولوجيـ ـ ـ ــة المتاح ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ــرى،
مث ـ ـ ــل الش ـ ـ ــبكات الفت ارض ـ ـ ــية وتقني ـ ـ ــات الت ـ ـ ــداول اله ـ ـ ــاتفي والت ـ ـ ــداول الف ـي ـ ـ ـ ديوي] ،وبمش ـ ـ ــاركة [أس ـ ـ ــماء الخبـ ـ ـ ـراء

المش ـ ــاركين] .وتض ـ ــمنت المعلومـ ـ ــات التكميلي ـ ــة الت ـ ــي قـ ـ ــدمتها الدول ـ ــة الط ـ ــرف المستعرضـ ـ ــة م ـ ــا يل ـ ــي[ :روابـ ـ ــط

__________
( )3أعد وفقا للفقرة  15من إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكولت الملحقة بها.
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إلكتروني ـ ـ ـ ــة للتق ـ ـ ـ ــارير والص ـ ـ ـ ــفحات والعن ـ ـ ـ ــاوين ذات الص ـ ـ ـ ــلة الخاص ـ ـ ـ ــة بالمص ـ ـ ـ ــادر األخ ـ ـ ـ ــرى] .وتت ـ ـ ـ ــاح ه ـ ـ ـ ــذه

الروابط والنس اإللكترونية من تل المصادر على بوابة "شيرلوا".

ثالثا -قائمة المالحظات بشأن استعراض [اسم الدولة الطرف المستعرضة]
-6

اتفقـ ـ ـ ــت الدولـ ـ ـ ــة الطـ ـ ـ ــرف المستعرضـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ــدولتان الطرفـ ـ ـ ــان المستعرضـ ـ ـ ــتان ،علـ ـ ـ ــى النحـ ـ ـ ــو المبـ ـ ـ ــين

فـ ـ ـ ــي الفقـ ـ ـ ـرتين  38و 39مـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـراءات وقواعـ ـ ـ ــد تشـ ـ ـ ــغيل آليـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــتعراض تنفيـ ـ ـ ــذ اتفاقيـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ــم المتحـ ـ ـ ــدة
لمكافحـ ـ ــة الجريمـ ـ ــة المنظمـ ـ ــة عبـ ـ ــر الوطنيـ ـ ــة والبروتوكـ ـ ــولت الملحقـ ـ ــة بهـ ـ ــا ،علـ ـ ــى قائمـ ـ ــة المالحظـ ـ ــات التاليـ ـ ــة

بش ن استعراض [اسم الدولة الطرف المستعرضة]:
(أ)

الثغرات والتحديات القائمة في تنفيذ األحكاا قيد الستعراض؛

(ب)

الممارسات الفضلى؛

(ج)

القتراحات؛

(د)

الحتياجـ ـ ــات مـ ـ ــن المسـ ـ ــاعدة التقنيـ ـ ــة التـ ـ ــي ح ـ ـ ـددت مـ ـ ــن أجـ ـ ــل تحسـ ـ ــين تنفيـ ـ ــذ [التفاقيـ ـ ــة]

[البروتوكول].

المخطط النموذجي لملخص قائمة المالحظات بشأن استعراض [الدولة الطرف
()4
المستعرضة]
أول -التصديق على [التفاقية] [البروتوكول]
-1

أودعت [اسم الدولة الطرف المستعرضة] ص التصديق لدى األمين العاا في [التاري ].

ثانيا -تنفيذ مواد [التفاقية] [البروتوكول] قيد الستعراض
المواد [أرقام المواد]
المالحظات
ألف-

[مالحظـ ـ ـ ـ ــات الخب ـ ـ ـ ـ ـراء الحكـ ـ ـ ـ ــوميين بش ـ ـ ـ ـ ـ ن الثغ ـ ـ ـ ـ ـرات والتحـ ـ ـ ـ ــديات القائمـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي تنفيـ ـ ـ ـ ــذ الم ـ ـ ـ ـ ـواد قيـ ـ ـ ـ ــد

باء-

[مالحظات الخبراء الحكوميين بش ن الممارسات الفضلى في تنفيذ المواد قيد الستعراض].

جيم-

[القتراحات التي حددها الخبراء الحكوميون لتحسين تنفيذ المواد قيد الستعراض].

دال-

[الحتياجات من المساعدة التقنية التي حددها الخبراء الحكوميون لتحسين تنفيذ المواد قيد الستعراض،

الستعراض].

إن وجدت].

__________
( )4أعد وفقا للفقرة  15من إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكولت الملحقة بها .ول يجب أن تتجاوز ملخصات قوائم المالحظات  1 500كلمة.
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المرفق الثالث
استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها  -المجموعة األولى
إرشادات عامة للرد على الستبيان
• سـ ـ ــوف تسـ ـ ــتعرض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف المسـ ـ ــتعرضـ ـ ــة ،وفقا للقسـ ـ ــم
الخامس من إجراءات وقواعد تش ـ ـ ــغيل آلية اس ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا .وإذا كـانـت الـدول لم تقـدا بعـد الوثـائق ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة إلى األمـانـة،

فيرجى منها تحميل أي قوانين ولوائ تنظيمية وقضــايا وغيرها من الوثائق ذات صــلة بالرد على الســتبيان،

أو وصـ ـ ـ ـ ــف مختصـ ـ ـ ـ ــر لها ،على بوابة إدارة المعارف المسـ ـ ـ ـ ــماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة
بالجريمة" (بوابة "شيرلوا").

• يمكن بعد ذل  ،في إطار الرد على كل سؤال ،تقديم روابط بالمعلومات ،التي حملت على بوابة "شيرلوا".
• باإلضافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي حملت على بوابة "شيرلوا" ،يرجى من الدول تحديد التشريعات

المنطبقة واألحكاا ذات الصـلة في إطار كل سـؤال تكون اإلجابة عنه هي "نعم" ،وفي إطار أي سـؤال آخر،

عند القتضاء.

• يرجى من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات ،بما في ذل النسـ ـ ـ الورقية من الوثائق ،مع السـ ـ ــتبيانات
المستوفاة.

• يمكن للدول األطراف ،عند ردها على اســتبيانات التقييم الذاتي ،أن تشــير أيضــا إلى المعلومات المقدمة في
س ـ ـ ــياق آليات اس ـ ـ ــتعراض الص ـ ـ ــكوا األخرى ذات الص ـ ـ ــلة التي هي أطراف فيها .وعلى الدول األطراف أن
تراعي ض ـ ــرورة أن تجس ـ ــد الردود على النحو المناس ـ ــب أي معلومات مس ـ ــتجدة منذ تقديم الردود الس ـ ــابقة في

إطار آليات السـتعراض األخرى .وعلى وجه الخصـوص ،يجوز للدولة الطرف الم ـستعرضـة ،عند اسـتعراض
نفس التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التزامات مطابقة أو مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفسـاد ،أن تشـير إلى الردود والوثائق اإلضـافية التي قدمتها في إطار آلية اسـتعراض تنفيذ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

• تنطوي أحكـاا اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا على
درجـات متفـاوتـة من المتطلبـات .ووفقـا لإلجراءات والقواعـد ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتنـاول آليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم

المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولت الملحقــة بهــا تــدريجيــا جميع مواد التفــاقيــة
والبروتوكولت الملحقـة بهـا .ومن ثم ،ينبغي أن يراعى اختالف طبيعـة كـل حكم من األحكـاا عنـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاغـة

الردود على األسئلة ذات الصلة وكذل أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

• تنص الفقرة  2من المــادة  1من كــل بروتوكول على أن أحكــاا التفــاقيــة تنطبق على البروتوكول ،مع م ارعــاة مــا
يقتضـ ـ ــيه اختالف الحال ،ما لم ينص فيه على خالف ذل  .وتذكر الفقرة  19من إجراءات وقواعد تشـ ـ ــغيل اآللية

أن أحكاا التفاقية ،التي تنطبق على البروتوكولت ،ل تســتعرض إل في إطار اســتعراض التفاقية ،مع مراعاة ما
يقتض ـ ـ ـ ـ ــيه اختالف الحال .والمطلوب من الدول ،وهي تجيب عن األس ـ ـ ـ ـ ــئلة المتعلقة بتنفيذ التفاقية ،أن ت خذ في

الحسـ ــبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصـ ــلة ،حسـ ــب القتضـ ــاء ،على موضـ ــوو كل بروتوكول هي طرف

فيه .ومن ثم ،يجدر تنبيه الخبراء الحكوميين إلى ضـرورة تضـمين ردودهم إشـارات إلى انطباق أحكاا التفاقية من

هذا القبيل على البروتوكولت التي بلدهم طرف فيها .ومثال ذل  ،أن ي خذ الخبراء الحكوميون في الحسـ ــبان ،عند
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الرد على األســئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة  10على مســؤولية الهيئات العتبارية ،مدى انطباق أحكاا المادة

 10على الجرائم المشمولة بالبروتوكولت الثالثة ،وأن يجيبوا بناء على ذل .

• تبـدأ بعض أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيـان بعبـارة "الـدول مـدعوة" .وفي هـذه الحـالت ،يجوز للخبراء الحكوميين تقـديم
المعلومات المطلوبة تطوعا .ولن تستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذه المعلومات.

أول -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة األولى :التجريم والولية القضائية (المواد  2و 5و 6و 8و 9و 10و 15و23

من التفاقية)

المادة  -2المصطلحات المستخدمة
-1

هل يتضمن اإلطار القانوني لبلدكم التعاريف الواردة في المادة 2؟
نعم
(أ)

-2

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل .

هل يسم اإلطار القانوني لبلدكم بتنفيذ التفاقية دون اعتماد التعاريف المحددة في المادة 2؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل .

المادة  -5تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
-3

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة مجرمة وفقا للمادة 5؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب عن السؤال " 3نعم" ،فهل المشاركة في جماعة إجرامية منظمة تعني التفاق

مع شـ ــخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صـ ــلة مباش ـ ـرة أو غير مباش ـ ـرة بالحصـ ــول على

منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى (الفقرة ( 1أ) ’ ‘1من المادة )5؟

نعم
’‘1

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب عن الس ـ ـ ـ ـؤال ( 3أ) "نعم" ،فهل يش ـ ـ ـ ــتر قانونكم الوطني أن تنطوي الجريمة

على ارتكاب أحد المشـ ـ ـ ـ ـ اركين فعال يس ـ ـ ـ ــاعد على تنفيذ التفاق الجنائي أو تكون ض ـ ـ ـ ــالعة فيه جماعة
إجرامية منظمة (الفقرة ( 1أ) ’ ‘1من المادة )5؟

نعم
(ب)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 3نعم" ،فهل المشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في جماعة إجرامية منظمة تعني قياا

شــخص بدور فاعل في أنشــطة إجرامية لجماعة إجرامية منظمة مع علمه بهدف الجماعة وبنشــاطها اإلجرامي العاا
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أو بعزمهـا على ارتكـاب الجرائم المعنيـة أو القيـاا بـدور فـاعـل في أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة أخرى لجمـاعـة إجراميـة منظمـة مع علمـه
ب ن هذه المشاركة ستسهم في تحقيق الهدف اإلجرامي لتل الجماعة (الفقرة ( 1أ) ’ ‘2من المادة )5؟
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(ج)

إذا كان الجواب عن السـؤال ( 3أ) "نعم" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو التدابير األخرى المنطبقة ،بما

(د)

إذا كـان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال ( 3أ) "نعم جزئيـا" أو "ل" ،فيرجى بيـان كي يـة تعـامـل اإلطـار

في ذل العقوبات المقررة على تل الجريمة.

القانوني لبلدكم مع فعل المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.

-4

إذا كانت أحكاا قانونكم الوطني تش ـ ـ ــتر إتيان فعل يس ـ ـ ــاعد على تنفيذ التفاق ،فهل أبلغ بلدكم األمين

العاا للمم المتحدة بذل على نحو ما تقتضيه أحكاا الفقرة  3من المادة 5؟

نعم
-5

ل

هـل يجرا اإلطـار القـانوني لبلـدكم القيـاا بتنظيم ارتكـاب جريمـة خطيرة تكون ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعـة فيهـا جمـاعـة إجراميـة

منظمة ،أو اإلشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بش نه (الفقرة ( 1ب) من المادة )5؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل عند القتضاء.

المادة  -6تجريم غسل عائدات الجرائم
-6

هـل يجرا اإلطـار القـانوني لبلـدكم غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـائـدات الجرائم وفقـا للفقرة ( 1أ) من المـادة  6من التفـاقيـة

(الفقرتان ( 1أ) ’ ‘1و’ ‘2من المادة )6؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى تحـديـد الطريقـة ،التي يجرا بهـا اإلطـار القـانوني لبلـدكم،

غسل عائدات الجرائم.

-7

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم اكتســاب الممتلكات وحيازتها واســتخدامها مع العلم ،وقت تلقيها ،ب نها

عائدات جرائم؟ (الفقرة ( 1ب) ’ ‘1من المادة )6؟

نعم
(أ)
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-8

هـل يجرا اإلطـار القـانوني لبلـدكم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة في ارتكـاب جريمـة غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـائـدات الجرائم ،أو التواطؤ

أو التآمر على ارتكابها ،ومحاولة ارتكابها والمس ـ ـ ــاعدة والتحريض على ذل وتس ـ ـ ــهيله وإس ـ ـ ــداء المش ـ ـ ــورة بش ـ ـ ـ نه

(الفقرة ( 1ب) ’ ‘2من المادة )6؟

نعم
(أ)

-9

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل بييجاز.

إذا كـان الجواب عن األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة  6أو  7أو " 8نعم" ،فهـل جميع الجرائم الخطيرة والجرائم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولـة

بالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها ،التي دولتكم طرف فيها ،في عداد الجرائم األصـ ـ ــلية لجريمة غسـ ـ ــل األموال

بموجب أحكاا قانونكم الوطني (الفقرتان ( 2أ) و(ب) من المادة )6؟

نعم
(أ)

ل

إذا كـان الجواب "ل" ،فيرجى تحـديـد أي الجرائم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولـة بـالتفـاقيـة والبروتوكولت الملحقـة

بها ،التي دولتكم طرف فيها ،ليسـ ـ ـ ـ ت في عداد الجرائم األص ـ ـ ـ ــلية لجريمة غس ـ ـ ـ ــل األموال بموجب أحكاا قانونكم

الوطني (الفقرة ( 2ب) من المادة .)6

-10

يرجى تقديم معلومات عن نطاق الجرائم األصـ ــلية المنصـ ــوص عليها في قانونكم الوطني ،بما في ذل

أي قائمة بجرائم أص ـ ـ ـ ـ ــلية محددة قد ينص عليها قانونكم الوطني؛ يمكن اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة مثال إلى القوانين وأرقاا المواد

ذات الصلة (الفقرة ( 2ب) من المادة .)6

-11

هل يش ــمل اإلطار القانوني لبلدكم الجرائم األص ــلية المرتكبة خارج ولية بلدكم القض ــائية (الفقرة ( 2ج)

من المادة )6؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئي ــا" ،فيرجى وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الظروف التي يمكن في له ــا،

بمقتضى قانونكم الوطني ،العتراف بالجرائم المرتكبة في ولية قضائية أجنبية.

-12

هل زود بلدكم األمين العاا للمم المتحدة بنسـ ـ ـ ـ من قوانينه المنفذة للمادة  6وبنسـ ـ ـ ـ من أي تغييرات

أدخلت على تل القوانين لحقا ،أو بوصف لها (الفقرة ( 2د) من المادة )6؟
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المادة  -8تجريم الفساد

استعراض المادتين  8و 9من التفاقية قاصر على الدول األطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة التي ليست
أطرافا في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

-13

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم السلوا الموصوف في الفقرة ( 1أ) من المادة 8؟
نعم
(أ)

-14

يرجى توضي ذل بييجاز.

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم السلوا الموصوف في الفقرة ( 1ب) من المادة 8؟
نعم
(أ)

-15

نعم ،جزئيا

ل

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل بييجاز.

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم ش ـ ـ ــكل الفس ـ ـ ــاد الموص ـ ـ ــوف في الفقرة  1من المادة  ،8الذي قد يكون

ضالعا فيه مو ف عمومي أجنبي أو مو ف مدني دولي (الفقرة  2من المادة )8؟

نعم
(أ)

-16

يرجى توضي ذل بييجاز عند القتضاء.

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم أي أشكال أخرى للفساد (الفقرة  2من المادة )8؟
نعم
(أ)

-17

نعم ،جزئيا

ل

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل بييجاز عند القتضاء.

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم المش ـ ـ ـ ــاركة كطرف متواط في األفعال المجرمة وفقا للمادة ( 8الفقرة

 3من المادة )8؟

نعم

ل

المادة  -9تدابير مكافحة الفساد

استعراض المادتين  8و 9من التفاقية قاصر على الدول األطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة التي ليست أطرافا
في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

-18

المادة )9؟

هل اعتمد بلدكم تدابير لتعزيز نزاهة المو فين العموميين ومنع فسـ ــادهم وكشـ ــفه والمعاقبة عليه (الفقرة  1من

(أ)

نعم

ل

إذا كــان الجواب "نعم" ،فيرجى بيــان التــدابير المنفــذة لتعزيز ن ازهــة المو فين العموميين ومنع

فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.
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-19

هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل اتخاذ سـ ـ ـ ـ ــلطاته إجراءات فعالة لمنع فسـ ـ ـ ـ ــاد المو فين العموميين وكشـ ـ ـ ـ ــفه

والمعاقبة عليه ،بما في ذل من تل السـلطات اسـتقاللية كافية لردو ممارسـة الت ثير غير السـليم على تصـرفاتها

(الفقرة  2من المادة )9؟
(أ)

نعم

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى بيان التدابير المنفذة في بلدكم لضـمان اتخاذ سـلطاته إجراءات

فعالة لمنع فس ـ ــاد المو فين العموميين وكش ـ ــفه والمعاقبة عليه ،بما في ذل من تل الس ـ ــلطات اس ـ ــتقاللية كافية

لردو ممارسة الت ثير غير السليم على تصرفاتها.

المادة  -10مسؤولية الهيئات العتبارية
-20

هل يرسـي اإلطار القانوني لبلدكم مسـؤولية الهيئات العتبارية عن المشـاركة في الجرائم الخطيرة ،التي تكون

ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة ،والجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها (المادة )10؟
نعم
(أ)

-21

-22

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضي ذل .

إذا كان الجواب "نعم" ،فهل هذه المسؤولية:
(أ)

جنائية؟

(ب)

مدنية؟

(ج)

إدارية؟

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

مـا نوو العقوبـات المقررة في اإلطـار القـانوني لبلـدكم من أجـل تنفيـذ أحكـاا الفقرة  4من المـادة  10من

التفاقية مع أخذ أحكاا الفقرة  6من المادة  11من التفاقية في الحسبان؟

المادة  -15الولية القضائية
-23

هل توجد أي حالت ل تس ـ ــري فيها ولية بلدكم القض ـ ــائية على ما يرتكب في إقليمه من أفعال مجرمة

وفقا للمواد  5و 6و 8و 23من التفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها (الفقرة ( 1أ) من المادة )15؟
(أ)

نعم

ل

إذا كــان الجواب "نعم" ،فيرجى بيــان الحــالــة أو الحــالت التي ل تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري فيهــا وليــة بلــدكم

القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه.

V.20-06357
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-24

هل لبلدكم ولية قض ـ ـ ـ ــائية تمكنه من المالحقة القض ـ ـ ـ ــائية للفعال المجرمة وفقا للمواد  5و 6و 8و23

من التفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها عندما ترتكب هذه الجرائم على متن س ـ ـ ــفينة ترفع علمه أو طائرة

مسجلة بموجب قوانينه (الفقرة ( 1ب) من المادة )15؟
(أ)

نعم

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى بيـان الطريقـة التي يرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بهـا بلـدكم وليتـه

القضائية على الجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها وفقا للفقرة ( 1ب) من المادة .15

-25

هل يسم اإلطار القانوني لبلدكم باألسس التالية للولية القضائية خارج الحدود اإلقليمية لبلدكم؟
(أ)

الولية القض ــائية الالزمة للمالحقة القض ــائية لمرتكبي األفعال المجرمة وفقا للمواد  5و 6و 8و23

والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها عندما ترتكب خارج إقليمه من جانب مواطنيه (أو أش ـ ـ ـ ـ ــخاص عديمي الجنس ـ ـ ـ ـ ــية
يوجد مكان إقامتهم المعتاد في بلدكم) (الفقرة ( 2ب) من المادة )15؟

نعم
(ب)

ل

الولية القض ــائية الالزمة للمالحقة القض ــائية لمرتكبي األفعال المجرمة وفقا للمواد  5و 6و 8و23

والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها عندما ترتكب خارج إقليمه ضد مواطنيه (الفقرة ( 2أ) من المادة )15؟

نعم
(ج)

ل

الولية القضـائية الالزمة للمالحقة القضـائية بشـ ن مشـاركة في جماعة إجرامية منظمة حدثت

خـارج إقليم بلـدكم بهـدف ارتكـاب جريمـة خطيرة (الفقرة (ب) من المـادة  )2داخـل إقليم بلـدكم (الفقرة ( 2ج) ’‘1

من المادة )15؟

نعم
(د)

ل

الولية القضــائية الالزمة لمالحقة مرتكبي الجرائم الفرلية المتصــلة بجرائم غســل األموال التي

ارتك ـب ت خـارج إقليم بلـدكم بهـدف ارتكـاب جريمـة غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العـائـدات اإلجراميـة في إقليم بلـدكم (الفقرة ( 2ج) ’‘2

من المادة )15؟

نعم

ل

المادة  -23تجريم عرقلة سير العدالة
-26

هــل يجرا اإلطــار القــانوني لبلــدكم عرقلــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير العــدالــة فيمــا يتعلق بــالجرائم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولــة بــالتفــاقيــة

والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها ،وفقا للمادة  23من التفاقية؟
(أ)
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نعم ،جزئيا

ل
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التجريم :القضايا واألحكام القضائية
-27

الدول مدعوة إلى ذكر أمثلة أو قضـ ـ ــايا أو أحكاا قضـ ـ ــائية ذات صـ ـ ــلة تدل على النجاح في إجراءات

التنفيذ واإلنفاذ المتعلقة بكل جريمة من الجرائم المستعرضة أعاله.

الصعوبات المصادفة
-28

هل واجه بلدكم أي صعوبات أو تحديات في تنفيذ التفاقية؟
(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديدها:

نعم

ل

مشاكل في صوغ التشريعات
الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية (قوانين ،لوائ تنظيمية ،مراسيم ،إل ).
عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة
القصور في تعميم التشريعات القائمة
ضعف التنسيق بين الوكالت
خصوصيات النظاا القانوني
تضارب أولويات السلطات الوطنية
قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة
محدودية التعاون مع الدول األخرى
عدا الوعي بالتشريعات القائمة
مسائل أخرى (يرجى تحديدها)

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-29

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟
نعم

ل

-30

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة.

-31

من بين أشـ ـ ــكال المسـ ـ ــاعدة التقنية التالية ،ما هي األشـ ـ ــكال التي يمكن ،إن توافرت ،أن تسـ ـ ــاعد بلدكم على

التنفيذ الكامل ألحكاا التفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا التفاقية التي تطلبون المساعدة من أجلها.
المشورة القانونية
المساعدة على صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية نموذجية

V.20-06357
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اتفاقات نموذجية
إجراءات عمل موحدة
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
تعميم الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين أو المدربين
المساعدة الموقعية من موجه أو خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التقنية
إقامة بنى تحتية لتكنولوجيات المعلومات أو تطوير البني التحتية القائمة ،مثل قواعد البيانات

أو أدوات التواصل

تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي
تدابير لتعزيز التعاون الدولي
أشكال أخرى من المساعدة (يرجى تحديدها)

-32

يرجى تق ــديم أي معلوم ــات أخرى ترون أن من المهم أن ي ـ خ ــذه ــا مؤتمر األطراف في اتف ــاقي ــة األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بش ـ ـ ن جوانب تنفيذ التفاقية أو الص ـ ــعوبات القائمة

في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.

ثانيا -بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال،
المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة األولى :التجريم والولية القضائية (المادتان  3و 5من البروتوكول)
المادة  ،3المصطلحات المستخدمة ،والمادة  ،5التجريم
-33

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم التجار باألش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص في حال ارتكابه عمدا (الفقرة  1من المادة ،5

بالقتران بالمادة  ،3من البروتوكول)؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة ،بم ــا في ذل ـ

العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
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-34

إذا كان الجواب عن الس ـؤال " 33نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى بيان كي ية تعامل اإلطار القانوني لبلدكم

-35

إذا كان الجواب عن السـ ـؤال " 33نعم" ،فهل يعامل التجار باألش ــخاص كجريمة جنائية في بلدكم وفقا

مع التجار باألشخاص.

للفقرة (أ) من المادة  3من البروتوكول (أي أنه يتكون من ثالثة أركان هي :الفعل والوسيلة وغرض الستغالل)؟
(أ)

-36

يرجى توضي ذل .

نعم

ل

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 33نعم" ،فهل يتمثل فعل التجار باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص في بلدكم في األفعال

التالية (الفقرة (أ) من المادة )3؟

-37

(أ)

التجنيد (الستدراج)

(ب)

النقل

(ج)

التنقيل

(د)

اإليواء

(ه)

استقبال األشخاص

(و)

أفعال أخرى ،يرجى تحديدها.

(ز)

يرجى تقديم مزيد من التفاصيل ،عند القتضاء.

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

إذا كان الجواب عن السـؤال " 33نعم" ،فهل تت لف وســائل التجار باألشــخاص مما يلي (الفقرة (أ) من

المادة )3؟

V.20-06357

(أ)

التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذل من أشكال القسر

(ب)

الختطاف

(ج)

الحتيال

(د)

الخداو

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل
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(ه)

استغالل السلطة

(و)

استغالل حالة استضعاف

(ز)

إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؟

نعم

ل

نعم

ل

نعم

-38

(ح)

وسائل أخرى (يرجى تحديدها).

( )

يرجى تقديم مزيد من التفاصيل ،عند القتضاء.

ل

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـؤال " 33نعم" ،فهل يشـ ـ ــمل الغرض من السـ ـ ــتغالل ،على أقل تقدير ،أيا من

األغراض التالية (الفقرة (أ) من المادة )3؟

-39

(أ)

استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال الستغالل الجنسي

(ب)

السخرة أو الخدمة قس ار

(ج)

السترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق

(د)

الستعباد

(ه)

نزو األعضاء

(و)

أغراض أخرى (يرجى تحديدها).

(ز)

يرجى تقديم مزيد من التفاصيل ،عند القتضاء.

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

هل يكفل بلدكم أل تكون موافقة الضـ ــحية على السـ ــتغالل المقصـ ــود محل اعتبار عند ثبوت اسـ ــتخداا

الوسائل المبينة في الفقرة (أ) من المادة  3من البروتوكول (الفقرة (ب) من المادة )3؟
(أ)
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هـل يجرا اإلطـار القـانوني لبلـدكم التجـار بـاألطفـال (تجنيـد (اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدراج) األطفـال أو نقلهم أو تنقيلهم

أو إيوا هم أو اسـ ـ ــتقبالهم لغرض السـ ـ ــتغالل) ،حتى إذا لم ينطو على أي من الوسـ ـ ــائل المبينة في الفقرة (أ) من

المادة  3من البروتوكول (الفقرة (ج) من المادة )3؟

نعم
(أ)

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة ،بم ــا في ذل ـ

العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

-41

ما هو تعريف "الطفل" بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم (الفقرة (د) من المادة )3؟
هل يقصد بتعبير "الطفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر (الفقرة (د) من المادة )3؟
غير ذل (يرجى التحديد).

-42

رهنا بالمفاهيم األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية لإلطار القانوني لبلدكم ،هل يجرا بلدكم الش ـ ـ ــروو في التجار باألش ـ ـ ــخاص

(الفقرة ( 2أ) من المادة  ،5بالقتران بالمادة )3؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

يرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ  .وإذا كـ ـ ــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـ ـ ــا" ،فيرجى ذكر القوانين

(ب)

إذا كان الجواب "ل" ،فهل تمنع المفاهيم األسـاسـية لإلطار القانوني لبلدكم اتخاذ تدابير ترمي

و/أو التدابير األخرى المنطبقة ،بما في ذل العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

إلى تجريم الشروو في التجار باألشخاص؟

-43

هل يجرا بلدكم المس ـ ـ ـ ــاهمة كشـ ـ ـ ـ ـري في التجار باألش ـ ـ ـ ــخاص (الفقرة ( 2ب) من المادة  ،5بالقتران

بالمادة )3؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

يرجى تقديم مزيد من التفاصيل ،عند القتضاء.

(ب)

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو التـدابير األخرى المنطبقـة،

بما في ذل العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

-44

هـل يجرا بلـدكم تنظيم أو توجيـه أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص آخرين لممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص (الفقرة ( 2ج)

من المادة  ،5بالقتران بالمادة )3؟

نعم
V.20-06357

نعم ،جزئيا

ل
21/163

CTOC/COP/2020/10

(أ)

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو التـدابير األخرى المنطبقـة،

بما في ذل العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

التجريم :القضايا واألحكام القضائية
-45

الدول مدعوة إلى ذكر أمثلة أو قضـ ـ ـ ــايا أو أحكاا قضـ ـ ـ ــائية ذات صـ ـ ـ ــلة تدل على النجاح في إجراءات

التنفيذ واإلنفاذ المتعلقة بكل جريمة من الجرائم المستعرضة أعاله

الصعوبات المصادفة
-46

هل واجه بلدكم صـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات أو تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار باألشـ ـ ـ ـ ـ ــخاص

المتصلة بالمجموعة األولى؟
(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

نعم

ل

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-47

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية لتنفيذ البروتوكول؟
(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة:

نعم

ل

تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخاص
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التكنولوجية والمعدات
(ب)
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تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات ترمي إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخص ـ ـصـ ــة ،مثل نمائط التعلم اإللكتروني واألدلة العملية والمباد التوجيهية وإجراءات

العمل الموحدة

غير ذل (يرجى التحديد)

-48

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟
(أ)

-49

نعم

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

ل

يرجى تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص

والمعلومـات التي من المهم أن يـ خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر

الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن.

ثالثا -بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،
المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة األولى :التجريم والولية القضائية (المواد  3و 5و 6من البروتوكول)
المادة  ،3المصطلحات المستخدمة ،والمادة  ،5مسؤولية المهاجرين الجنائية ،والمادة  ،6التجريم
-50

المادة 3؟

-51

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم تهريب المهاجرين (الفقرة  ،1من المادة )6؟
نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فهل يعتبر تهريب المهاجرين في بلدكم فعال مجرما وفقا للفقرة (أ) من

هـل توافر غرض الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على "منفعـة مـاليـة أو منفعـة مـاديـة أخرى" ركن أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي على وجـه

الخصوص من أركان الجريمة وفقا للفقرة  1من المادة  6بالقتران بالفقرة (أ) من المادة  3من البروتوكول؟
نعم

V.20-06357

ل

23/163

CTOC/COP/2020/10

-52

هل توافر غرض الحصـ ـ ــول على "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" يمكن أن يمثل ،عند القتضـ ـ ــاء،

رفا مشددا للعقوبة على الجريمة؟

نعم
(أ)

هذه الجريمة.

-53

يرجى ذكر القوانين و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة ،بم ــا في ذلـ ـ العقوب ــات المقررة على

هل يميز اإلطار القانوني لبلدكم بين تهريب المهاجرين والتجار باألشخاص؟
(أ)

-54

ل

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

نعم

ل

هل يعتبر اإلطار القانوني لبلدكم إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة (وفق تعريفها في الفقرة (ج) من المادة )3

أو تدبير الحص ــول عليها أو توفيرها أو حيازتها بغرض تهريب المهاجرين جرائم منفص ــلة (الفقرة ( 1ب) من المادة )6

أا أفعال إجرامية ذات صلة بجريمة التهريب؟
(أ)

-55

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

نعم

ل

هل تشريعكم الوطني يجرا تمكين شخص ليس من رعايا بلدكم ول المقيمين الدائمين فيه من البقاء في

إقليمه دون التقيد بالشــرو الالزمة للبقاء المشــروو فيه باســتعمال الوســائل المشــار إليها في السـؤال  54أو غيرها
من الوسائل غير المشروعة (الفقرة ( 1ج) من المادة )6؟

نعم
-56

ل

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم الش ــروو في ارتكاب الجرائم المش ــار إليها في األس ــئلة  50و 54و55

(الفقرة ( 2أ) من المادة  6بالقتران بالفقرة  1من المادة )6؟

نعم
(أ)

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة ،بم ــا في ذل ـ

العقوبات المقررة في هذا الش ن.

-57

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم المسـ ــاهمة كش ـ ـري في ارتكاب الجرائم المشـ ــار إليها في األسـ ــئلة 50

و 54و( 55الفقرة ( 2ب) من المادة  6بالقتران بالفقرة  1من المادة )6؟

نعم
(أ)

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة ،بم ــا في ذل ـ

العقوبات المقررة في هذا الش ن.
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-58

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم القياا بتنظيم أو توجيه أشــخاص آخرين لرتكاب الجرائم المشــار إليها

في األسئلة  50و 54و( 55الفقرة ( 2ج) من المادة  6بالقتران بالفقرة  1من المادة )6؟

نعم
(أ)

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة ،بم ــا في ذل ـ

العقوبات المقررة في هذا الش ن.

-59

هل اعتمد بلدكم ما قد يلزا من تدابير تش ـ ـريعية وغير تش ـ ـريعية لعتبار أي تص ـ ـرفات تعرض للخطر،

أو يرج أن تعرض للخطر ،حياة أو سـ ـ ـ ـ ــالمة المهاجرين المهربين أو تخضـ ـ ـ ـ ــعهم لمعاملة لإنسـ ـ ـ ـ ــانية أو مهينة

ألغراض مختلفة ،بما في ذل لغرض اسـ ــتغاللهم ،روفا مشـ ــددة للعقوبة على الجرائم المشـ ــار إليها في األسـ ــئلة

 50و 54و 55و 57و( 58الفقرة  3من المادة  6بالقتران بالفقرتين  1و 2من المادة )6؟

نعم
(أ)

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" ،فيرجى ذكر القوانين و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة ،بم ــا في ذل ـ

العقوبات المقررة في هذا الش ن.

التجريم :القضايا واألحكام القضائية
-60

الدول مدعوة إلى ذكر أمثلة أو قضـ ـ ـ ــايا أو أحكاا قضـ ـ ـ ــائية ذات صـ ـ ـ ــلة تدل على النجاح في إجراءات

التنفيذ واإلنفاذ المتعلقة بكل جريمة من الجرائم المستعرضة أعاله.

الصعوبات المصادفة
-61

هــل واجــه بلــدكم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبــات أو تحــديــات في تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب المهــاجرين

المتصلة بالمجموعة األولى؟
(أ)

-62

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

نعم

ل

إذا لم يكن التشـريع الوطني قد عدل للتوا ا مع مقتضــيات البروتوكول ،فما هي الخطوات المتبقية التي

يلزا اتخاذها لمواءمته معها؟ يرجى توضي ذل .

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-63

هل يحتاج بلدكم إلى تدابير أو موارد أخرى أو مساعدة تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟
نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التكنولوجية والمعدات (يرجى التحديد)
تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخص ـ ـصـ ــة ،مثل نمائط التعلم اإللكتروني واألدلة العملية والمباد التوجيهية وإجراءات

العمل الموحدة

غير ذل (يرجى التحديد)

-64

ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشـ ــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم

-65

ما هي المجالت التي تحتاج فيها مؤسسات العدالة الجنائية في بلدكم إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

-66

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل المجالت؟

إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

نعم
(أ)
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رابعا -بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها
بصورة غير مشروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية
المجموعة األولى :التجريم والولية القضائية (المواد  3و 5و 8من البروتوكول)
معلومات عامة
-67

الـدول مـدعوة إلى إدراج قـائمـة بـالنظم الـدوليـة األخرى المتعـددة األطراف أو اإلقليميـة أو الثنـائيـة لمراقبـة

األسلحة التي هي طرف فيها.

المادة  -3المصطلحات المستخدمة
-68

هل يس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اإلطار القانوني لبلدكم ب ن ينفذ بلدكم بروتوكول األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النارية دون اعتماد التعاريف

المحددة في المادة  3من ذل البروتوكول؟
(أ)

-69

يرجى توضي ذل .

نعم ،جزئيا

نعم

ل

هل يتضمن اإلطار القانوني لبلدكم تعاريف المصطلحات التالية؟
(أ)

األسلحة النارية (الفقرة (أ) من المادة )3

’‘1

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل األسلحة النارية العتيقة ونماذجها المقلدة مستبعدة

نعم ،جزئيا

نعم

ل

من تعريف األسلحة النارية؟

نعم

ل

 -يرجى بيان أي منهجيات أو عتبات مســتخدمة لســتبعاد األســلحة النارية العتيقة ووصــف أي

معـايير مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمـة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعـاد النمـاذج المقلـدة من نطـاق تطبيق القوانين الوطنيـة المتعلقـة

باألسلحة النارية في بلدكم.

’‘2

إذا كان الجواب عن الس ـؤال ( 69أ) "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل األســلحة التي يمكن تحويلها

بس ـ ـ ـ ــهولة إلى أس ـ ـ ـ ــلحة تطلق طلقة أو رص ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة أو مقذوفا بفعل مادة متفجرة

األسلحة النارية ضمن اإلطار القانوني لبلدكم (الفقرة (أ) من المادة )3؟

( )5

تندرج تحت تعريف
نعم

ل

__________

( )5السالح القابل للتحويل هو جهاز يمكن تحويله إلطالق طلقة أو رصاصة أو مقذوف وله مظهر سالح ناري ،ويمكن تحويله على هذا
النحو نتيجة لهيكل بنائه أو المواد التي صنع منها .التفسير :تشمل هذه األسلحة في المقاا األول أسلحة ذات سبطانات قصيرة (أسلحة
نارية مثل الطبنجات والمسدسات) مصممة إلطالق ذخائر غازية مهيجة وأسلحة الطلقات الخلبية ( )blankالتي يشار إليها ب سماء
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(ب)

أجزاء ومكونات األسلحة النارية (الفقرة (ب) من المادة )3

(ج)

الذخيرة (الفقرة (ج) من المادة )3

’‘1

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى بيان أي من مكونات الذخيرة المش ـ ـ ــار إليها في الفقرة (ج) من

(د)

اقتفاء األثر (الفقرة (و) من المادة )3

(ه)

التعاريف األخرى ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية (يرجى ذكرها).

(و)

إذا كـان الجواب عن أي من أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة المتـابعـة من ( 69أ) إلى (ه) هو "نعم" ،فيرجى ذكر

نعم

نعم

ل

ل

المادة  3تخضع هي نفسها للحصول على إذن في بلدكم.

نعم

ل

القوانين أو اللوائ التنظيمية والتعاريف ذات الصلة.

المادة  -5التجريم
-70

هــل يجرا اإلطــار القــانوني لبلــدكم القيــاا بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة النــاريــة وأجزائهــا ومكونــاتهــا والــذخيرة

أو تجميعها بصـ ـ ـ ـ ــورة غير مشـ ـ ـ ـ ــروعة ،عندما يرتكب عمدا ،وفقا للفقرة ( 1أ) من المادة  ،5مقترنة بالفقرة (د)

من المادة 3؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضي ذل عند القتضاء.

(ب)

إذا كــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيــا" ،فهــل تنــدرج األفعــال التــاليــة ،عنــدمــا ترتكــب عمــدا،

’‘1

ص ـ ـ ـ ــنع أو تجميع األس ـ ـ ـ ــلحة النارية من أجزاء ومكونات متجر بها بص ـ ـ ـ ــورة غير مش ـ ـ ـ ــروعة

في جريمة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو تجميعها بصورة غير مشروعة؟
(الفقرة ( 1أ) من المادة  ،5بالقتران بالفقرة (د) ’ ‘1من المادة )3

نعم

نعم ،جزئيا

ل

__________

مختلفة مثل مسدسات اإلشارة أو البدء أو اإلنذار ،إلى جانب بعض األسلحة النارية التي تعطل جزئيا لكي تستخدا كيكسسوارات ،مثال
في تصوير األفالا السينمائية .ومن األمثلة األخرى بنادق ضغط الهواء ،التي يمكن تحويلها إلطالق أعيرة نارية.
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’‘2

ص ـ ـ ـ ـ ــنع أو تجميع األس ـ ـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة دون ترخيص أو إذن من

سلطة وطنية مختصة (الفقرة ( 1أ) من المادة  ،5بالقتران بالفقرة (د)’ ‘2من المادة )3
نعم

’‘3

نعم ،جزئيا

ل

إعادة تشـ ـ ــغيل األسـ ـ ــلحة النارية المعطلة أو أجزاء رئيسـ ـ ــية منها دون ترخيص أو إذن من سـ ـ ــلطة

وطنية مختصة (الفقرة ( 1أ) من المادة  5والفقرة (د)’ ‘1من المادة  ،3بالقتران بالفقرة ( )1من المادة )9
نعم

’‘4

نعم ،جزئيا

ل

تحويل س ــالح ما إلى س ــالح ناري دون ترخيص أو إذن من س ــلطة وطنية مختص ــة (الفقرة ( 1أ)

من المادة  ،5بالقتران بالفقرة (د) ’ ‘2من المادة )3

نعم
’‘5

نعم ،جزئيا

ل

ص ـ ـ ــنع أو تجميع أس ـ ـ ــلحة نارية دون وس ـ ـ ــمها وقت ص ـ ـ ــنعها أو مع وس ـ ـ ــمها بعالمات ل تفي

بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات المـادة  8من بروتوكول األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة (الفقرة ( 1أ) من المـادة  ،5بـالقتران بـالفقرة

الفرلية (د) ’ ‘3من المادة )3

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(ج)

إذا كــان الجواب عن أي من هــذه األس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلــة "نعم" أو "نعم ،جزئيــا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ

(د)

إذا كان الجواب عن أي من هذه األسـ ـ ـ ـ ــئلة "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى بيان كي ية تعامل اإلطار

التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة على كل فعل من هذه األفعال ،بما في ذل العقوبات المقررة في هذا الش ن.

القانوني لبلدكم مع طرائق صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو تجميعها بصورة غير مشروعة.

-71

هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم التجار غير المشـ ــروو باألسـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة عندما

يرتكب عمدا وفقا للفقرة ( 1ب) من المادة  ،5بالقتران بالفقرة (هـ) من المادة  3من بروتوكول األسلحة النارية؟
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا ،أو "ل" ،فيرجى توضي ذل  ،عند القتضاء.

(ب)

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فهـل تـدرج األفعـال التـاليـة ،عنـدمـا ترتكـب عمـدا ،في

’‘1

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو تص ـ ـ ـ ـ ـ ــديرها أو اقتنا ها أو بيعها

جريمة التجار غير المشروو باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؟

أو تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمهـا أو تحريكهـا أو نقلهـا من إقليم دولـة أو عبره إلى إقليم دولـة أخرى إذا كـان أي من الـدول
المعنية ل ي ذن بذل (الفقرة ( 1ب) من المادة  ،5بالقتران بالفقرة (هـ) من المادة  3والمادة )10
نعم
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ل
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’‘2

اسـ ــتيراد األسـ ــلحة النارية أو تصـ ــديرها أو اقتنا ها أو بيعها أو تسـ ــليمها أو تحريكها أو نقلها من

إقليم دولة أو عبره إلى إقليم دولة أخرى إذا كانت األسـ ـ ــلحة النارية غير موسـ ـ ــومة بعالمات وفقا للمادة 8
من بروتوكول األسلحة النارية (الفقرة ( 1ب) من المادة  ،5بالقتران بالفقرة (هـ) من المادة  3والمادة )8
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(ج)

إذا كان الجواب عن أي من السـؤالين السـالفين "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ

(د)

إذا كان الجواب عن أي من السـ ـ ـؤالين الس ـ ــالفين "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توض ـ ــي كي ية

التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة على كل فعل من هذه األفعال ،بما في ذل العقوبات المقررة في هذا الش ن.

تعامل اإلطار القانوني لبلدكم مع تل الطرائق للنقل غير المشروو للسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.

-72

إذا كـان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 71نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فهـل ينـدرج أي فعـل من األفعـال التـاليـة في

جريمة (جرائم) التجار غير المش ـ ـ ــروو المنص ـ ـ ــوص عليها بمقتض ـ ـ ــى اإلطار القانوني لبلدكم (الفقرة ( 1ب) من

المادة  ،5بالقتران بالفقرة (هـ) من المادة )3؟
الستيراد
التصدير
القتناء
البيع
التسليم
التحري
النقل
غير ذل  ،إن وجد

(أ)

-73

يرجى تقديم مزيد من التفاصيل ،عند القتضاء.

إذا كان الجواب عن السـؤال " 71نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل يشـتر اإلطار القانوني لبلدكم في تجريمه

لالتجار غير المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروو أن تنقل المواد عبر الحدود الوطنية بين دولتين على األقل لكي يعتبر هذا النقل اتجا ار

غير مشروو (الفقرة ( 1ب) من المادة  ،5بالقتران بالفقرة (هـ) من المادة )3؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم ،جزئيـا" أو "ل" ،فيرجى التطوو بتوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذلـ وذكر القوانين واللوائ

التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.
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هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم فعل تزوير عالمة (عالمات) الوس ـ ـ ــم على الس ـ ـ ــالح الناري أو طمس ـ ـ ــها

أو إزالتها أو تحويرها بص ــورة غير مش ــروعة عندما يرتكب عمدا وفقا للفقرة ( 1ج) من المادة  ،5بالقتران بالمادة 8

من بروتوكول األسلحة النارية؟

()6

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كـ ــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـ ــا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيميـ ــة و/أو أي

(ب)

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" أو "ل ،فيرجى توضي كيف يتعامل اإلطار القانوني لبلدكم مع

تدابير أخرى منطبقة ،بما في ذل العقوبات المقررة على هذه الجريمة (الجرائم).

تزوير عالمة (عالمات) الوسم الالزمة على السالح أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة.

-75

رهنا بالمفاهيم األساسية لنظامكم القانوني ،هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على الجرائم الفرلية التالية:
-

الشروو في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بالفقرة  1من المادة ( 5الفقرة ( 2أ) من المادة ")5؟
نعم

-

المشــاركة كطرف متواط في ارتكاب أي من الجرائم المشــمولة بالفقرة  1من المادة ( 5الفقرة

( 2أ) من المادة )5؟

نعم
-

نعم ،جزئيا

ل

تنظيم ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشمولة بالفقرة  1من المادة  5أو توجيهه أو المساعدة

أو التحريض عليه أو تسهيله أو إسداء المشورة بش نه (الفقرة ( 2ب) من المادة )5؟
نعم

(أ)

نعم ،جزئيا

ل

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب عن أي من األسـ ـ ـ ـ ـ ــئلة السـ ـ ـ ـ ـ ــالفة "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر القوانين

واللوائ التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة على كل جريمة من هذه الجرائم ،بما في ذل العقوبات المقررة

في هذا الش ن.

(ب)

إذا كان الجواب عن أي من األسـ ـ ـ ــئلة السـ ـ ـ ــالفة "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ــي كي ية

تعامل اإلطار القانوني لبلدكم مع تل األفعال.

-76

الــدول مــدعوة إلى تقــديم معلومــات عمــا قــد تكون جرمتــه من أفعــال أخرى بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أطرهــا القــانونيــة

الوطنية من أجل إنفاذ أحكاا بروتوكول األسـلحة النارية (الفقرة  3من المادة  34من التفاقية ،بالقتران بالفقرة 2

من المادة  1من بروتوكول األسلحة النارية):

__________
( )6ينبغي إعداد الردود على السؤال  74بالقتران بالرد على األسئلة ذات الصلة المتعلقة بوسم األسلحة النارية في المجموعة األولى.
V.20-06357

31/163

CTOC/COP/2020/10

تجريم األفعال المتصـ ـ ـ ــلة بعدا حفة سـ ـ ـ ــجالت باألسـ ـ ـ ــلحة النارية ،وكذل ب جزائها ومكوناتها والذخيرة،

حينما يكون ذل مناسـ ـ ـ ــبا وممكنا ،وتزوير تل السـ ـ ـ ـ جالت وإتالفها ،عندما ترتكب عمدا (المادة  7من
بروتوكول األسلحة النارية)

تجريم األفعال المتمثلة في تعمد تقديم معلومات خاطئة أو مضللة من ش نها أن تؤثر دون وجوب في

إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الترخيص أو اإلذن الالزا إمـا لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا أو الـذخيرة

أو لتجميعهـا أو للقيـاا بـاألفعـال المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليهـا في الفقرة (ه) من المـادة  3من بروتوكول األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة
النارية ،بما يشمل شهادات الستعمال النهائي أو المستعمل النهائي عندما يشترطها القانون

تجريم األفعال المتصــلة بتعمد تزوير وثائق أو إســاءة اســتعمالها لغرض اســتصــدار الترخيص أو اإلذن
الالزا إما لصـ ــنع األسـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة أو لتجميعها أو للفعال المشـ ــار إليها

في الفقرة (ه) من المادة  3من بروتوكول األسـ ـ ــلحة النارية ،بما يشـ ـ ــمل شـ ـ ــهادات السـ ـ ــتعمال النهائي

أو المستعمل النهائي عندما يشترطها القانون

تجريم األفعال المتص ـ ـ ــلة بتعمد حيازة أو اس ـ ـ ــتعمال رخص أو أذون زائفة لص ـ ـ ــنع األس ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها أو الذخيرة أو تجميعها أو للفعال المشــار إليها في الفقرة (ه) من المادة  3من برتوكول األســلحة

النارية ،بما يشمل شهادات الستعمال النهائي أو المستعمل النهائي الزائفة عندما يشترطها القانون

تجريم األفعال المتعمدة المتصلة بيعادة التشغيل غير المشروعة للسلحة النارية المعطلة ،بما يتماشى

مع الفقرات (أ) إلى (ج) من المادة  9من بروتوكول األسلحة النارية

تجريم الســمس ـرة غير المشــروعة باألســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة وعدا توفير المعلومات
المطلوبة عن أنشطة السمسرة (انظر أيضا المادة )15

أفعال أخرى (يرجى التحديد)
(أ)

يرجى توضـ ــي ذل وذكر القوانين واللوائ التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة ،بما في

ذل العقوبات المقررة في هذا الش ن.

التجريم :القضايا واألحكام القضائية
-77

يرجى ،إن أمكن ،ذكر أمثلـة على حـالت النجـاح في إجراءات التنفيـذ واإلنفـاذ المتعلقـة بـالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لكـل

جريمة من الجرائم المستعرضة أعاله أو اإلفادة بالقضايا أو األحكاا القضائية ذات الصلة.

الصعوبات المصادفة
-78

هل يواجه بلدكم صعوبات في تنفيذ أحكاا بروتوكول األسلحة النارية؟
نعم
(أ)
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إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضي ذل .
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هـل قيم بلـدكم فعـاليـة تـدابيره المتخـذة لمكـافحـة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا والـذخيرة

والتجار بها بصورة غير مشروعة؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توض ــي ذل والس ــتش ــهاد ب ي وثيقة (وثائق) مناس ــبة في هذا

الش ـ ـ ن (مثل تقارير التقييم أو تحليل الثغرات أو تقارير آليات السـ ــتعراض الدولية واإلقليمية األخرى أو د ارسـ ــات

عن السياسات العامة إل .).

-80

هل لدى بلدكم اس ــتراتيجية أو خطة عمل وطنية من أجل مكافحة ص ــنع األس ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها

والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة أو من أجل تنفيذ صكوا إقليمية أو دولية ذات صلة في هذا الميدان؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى بيان الس ــتراتيجية أو خطة العمل ذات الص ــلة مع تقديم ش ــرح

موجز لنطاقها ،و/أو التدابير األخرى ذات الصلة.

-81

إذا لم يكن اإلطـار القـانوني الوطني لبلـدكم قـد عـدل للتوا ا مع مقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات البروتوكول ،فيرجى تحـديـد

الخطوات المتبقية التي يلزا اتخاذها لمواءمته معها.

(أ)

هل توجد أي صعوبات تعترض اعتماد تشريعات وطنية جديدة أو تنفيذ التشريعات الوطنية القائمة؟
نعم

’‘1

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فهل هي من الصعوبات التالية؟
مشاكل في صوغ التشريعات
الحاجة إلى إصالحات مؤسسية أو إنشاء مؤسسات جديدة
الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية (قوانين ،لوائ تنظيمية ،مراسيم ،إل ).
صعوبات تواجه الممارسين في استعمال التشريعات
نقص الوعي
عدا التنسيق بين الوكالت
خصائص اإلطار القانوني
الفتقار إلى المعارف والمهارات التقنية
محدودية أو انعداا التعاون من جانب الدول األخرى
محدودية الموارد الالزمة للتنفيذ
مسائل أخرى (يرجى تحديدها)
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الحاجة إلى المساعدة التقنية
-82

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات القائمة في تنفيذ البروتوكول؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضـ ـ ــة لصـ ـ ــنع األسـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

والتجار بها بصورة غير مشروعة وأوجه ارتباطها بالجرائم الخطيرة األخرى
المشورة القانونية أو اإلصالحات التشريعية واللوائ التنظيمية
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية

إنشاء هيئات مختصة أو جهات وصل وطنية أو نقا اتصال معنية باألسلحة النارية
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
وضع الستراتيجيات أو السياسات أو خطط العمل
تعميم الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
الوقاية والتولية
المساعدة الموقعية من موجه أو خبير متخصص
مراقبة الحدود وتقييم المخاطر
إجراءات العمل الموحدة
كشـ ـ ــف تدفقات التجار غير المشـ ـ ــروو عند المعابر الحدودية أو من خالل الخدمات البريدية

أو باستخداا اإلنترنت
تبادل المعلومات

التحقيق والمالحقة القضائية
تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
إقــامــة بنى تحتيــة لتكنولوجيــات المعلومــات أو تطوير البنى التحتيــة القــائمــة ،مثــل نظم حفة

السجالت أو النماذج واألدوات الرقمية أو قواعد البيانات أو أدوات التواصل
جمع وتحليل بيانات التجار باألسلحة النارية

مجالت أخرى (يرجى تحديدها) .ويرجى ترتيب الحتياجات من المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية من حيث
األولوية واإلشارة إلى أحكاا البروتوكول المحددة المتعلقة بها عند تقديم المعلومات.

(ب)

المساعدة التقنية والمعدات:
الوسم
نظم حفة السجالت
تحديد ماهية األسلحة النارية واقتفاء أثرها
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ضوابط النقل
حمالت الجمع
التعطيل والتدمير
إدارة المخزونات

(ج)

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل المجالت؟

’‘1

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

(د)

يرجى وصـف الممارسـات المتبعة في بلدكم التي تعتبرونها جيدة بشـ ن مراقبة األسـلحة النارية

نعم

ل

ومنع ومكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة التي يمكن

أن تهم الدول األخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

(ه)

يرجى تقـديم أي معلومـات أخرى تعتقـدون أن من المهم أخـذهـا في العتبـار بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الجوانب

المتعلقة بتنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن بخالف المعلومات المذكورة أعاله.
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المرفق الرابع
استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها  -المجموعة الثانية
إرشادات عامة للرد على الستبيان
• سوف تستعرض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف المستعرضة ،وفقا للقسم الخامس

من إجراءات وقواعد تشــغيل آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

والبروتوكولت الملحقة بها .وإذا كانت الدول لم تقدا بعد الوثائق ذات الصـ ــلة إلى األمانة ،فيرجى منها تحميل

أي قوانين ولوائ تنظيمية وقضـ ــايا وغيرها من الوثائق ذات صـ ــلة بالرد على السـ ــتبيان ،أو وصـ ــف مختص ــر

لها ،على بوابة إدارة المعارف المسماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" (بوابة "شيرلوا").
• يمكن بعد ذل  ،في إطار الرد على كل سؤال ،تقديم روابط بالمعلومات ،التي حملت على بوابة "شيرلوا".

• باإلضـ ــافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي حملت على بوابة "شـ ــيرلوا" ،يرجى من الدول تحديد التشـ ـريعات

المنطبقة واألحكاا ذات الصـ ــلة في إطار كل س ـ ـؤال تكون اإلجابة عنه هي "نعم" ،وفي إطار أي س ـ ـؤال آخر،

عند القتضاء.

• يرجى من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات ،بما في ذل النس ـ ـ ـ ـ ـ الورقية من الوثائق ،مع الس ـ ـ ـ ـ ــتبيانات
المستوفاة.

• يمكن للدول األطراف ،عند ردها على اسـ ـ ــتبيانات التقييم الذاتي ،أن تشـ ـ ــير أيضـ ـ ــا إلى المعلومات المقدمة في
ســياق آليات اســتعراض الصــكوا األخرى ذات الصــلة التي هي أطراف فيها .وعلى الدول األطراف أن تراعي

ضــرورة أن تجســد الردود على النحو المناســب أي معلومات مســتجدة منذ تقديم الردود الســابقة في إطار آليات

الس ـ ـ ـ ــتعراض األخرى .وعلى وجه الخص ـ ـ ـ ــوص ،يجوز للدولة الطرف المس ـ ـ ـ ــتعرض ـ ـ ـ ــة ،عند اس ـ ـ ـ ــتعراض نفس
التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التزامات مطابقة أو مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفس ـ ــاد ،أن تش ـ ــير إلى الردود والوثائق اإلض ـ ــافية التي قدمتها في إطار آلية اس ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

• تنطوي أحكـاا اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا على
درجات متفاوتة من المتطلبات .ووفقا لإلجراءات والقواعد ،س ــتتناول آلية اس ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة

لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا تـدريجيـا جميع مواد التفـاقيـة والبروتوكولت

الملحقة بها .ومن ثم ،ينبغي أن يراعى اختالف طبيعة كل حكم من األحكاا عند صــياغة الردود على األســئلة

ذات الصلة وكذل أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

• تنص الفقرة  2من المــادة  1من كــل بروتوكول على أن أحكــاا التفــاقيــة تنطبق على البروتوكول ،مع م ارعــاة مــا
يقتضـ ــيه اختالف الحال ،ما لم ينص فيه على خالف ذل  .وتذكر الفقرة  19من إجراءات وقواعد تشـ ــغيل اآللية أن

أحكاا التفاقية ،التي تنطبق على البروتوكولت ،ل تسـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض إل في إطار اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض التفاقية ،مع مراعاة ما

يقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيه اختالف الحـال .والمطلوب من الـدول ،وهي تجيـب عن األس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة المتعلقـة بتنفيـذ التفـاقيـة ،أن تـ خـذ في

الحســبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصــلة ،حســب القتضــاء ،على موضــوو كل بروتوكول هي طرف فيه.
ومن ثم ،يجدر تنبيه الخبراء الحكوميين إلى ض ـ ــرورة تض ـ ــمين ردودهم إش ـ ــارات إلى انطباق أحكاا التفاقية من هذا

القبيل على البروتوكولت التي بلدهم طرف فيها .ومثال ذل  ،أن ي خذ الخبراء الحكوميون في الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــبان ،عند الرد
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على األس ـ ـ ــئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة  10على مس ـ ـ ــؤولية الهيئات العتبارية ،مدى انطباق أحكاا المادة 10

على الجرائم المشمولة بالبروتوكولت الثالثة ،وأن يجيبوا بناء على ذل .

• تبــدأ بعض أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيــان بعبــارة "الــدول مــدعوة" .وفي هــذه الحــالت ،يجوز للخبراء الحكوميين تقــديم
المعلومات المطلوبة تطوعا .ولن تستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذه المعلومات.

أول -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الثانية :المنع والمساااااعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل (المواد  24و25
و 29و 30و 31من التفاقية)
المادة  -24حماية الشهود
-1

هــل يتخــذ بلــدكم تــدابير مالئمــة في حــدود إمكــانيــاتــه لتوفير حمــايــة فعــالــة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهود ،الــذين يــدلون في

اإلجراءات الجنائية بش ـ ــهادة بخص ـ ــوص الجرائم المش ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها ،من أي

انتقاا أو ترهيب محتمل (الفقرة  1من المادة )24؟

نعم
-2

ل

إذا كان الجواب عن السؤال " 1نعم" ،فهل تشمل هذه التدابير ،دون المساو بحقوق المدعى عليه ،ما يلي؟
(أ)

وضـ ـ ــع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسـ ـ ــدية للشـ ـ ــهود ،كالقياا مثال بتغيير أماكن إقامتهم ،وعدا

إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها (الفقرة ( 2أ) من المادة )24

نعم
(ب)

ل

توفير قواعد وطنية خاصـ ـ ــة باألدلة تتي اإلدلء بالشـ ـ ــهادة على نحو يكفل سـ ـ ــالمة الشـ ـ ــاهد،

كالسماح مثال باإلدلء بالشهادة باستخداا تكنولوجيا التصالت (الفقرة ( 2ب) من المادة )24

نعم
(ج)

-3

ل

تدابير أخرى ،يرجى تحديدها.

إذا كان الجواب عن السـؤال " 1نعم" ،فهل تشـمل هذه التدابير أقارب الشـهود وسـائر األشـخاص الوثيقي

الصلة بهم بالحماية حسب القتضاء؟

نعم
(أ)

-4

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

هل أبرا بلدكم اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى من أجل تغيير أماكن إقامة الشـ ـ ــهود و/أو الضـ ـ ــحايا

الذين يتقدمون للشــهادة ،وكذل  ،حســب القتضــاء ،تغيير أماكن إقامة أقاربهم وســائر األشــخاص الوثيقي الصــلة
بهم من أجل ضمان حمايتهم الجسدية من أي ترهيب أو انتقاا محتمل (الفقرة  3من المادة )24؟

نعم
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المادة  -25مساعدة الضحايا وحمايتهم
-5

هل يتخذ بلدكم تدابير مناســبة في حدود إمكانياته لتوفير المســاعدة والحماية لضــحايا الجرائم المشــمولة

بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها ،خصــوصــا في حالت تعرضــهم للتهديد بالنتقاا أو للترهيب (الفقرة

 1من المادة )25؟

نعم
(أ)

-6

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد تل التدابير.

هل وضـع بلدكم قوعد إجرائية مالئمة توفر لضـحايا الجرائم المشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو

طرف فيها سبل الحصول على التعويض وجبر األضرار (الفقرة  2من المادة )25؟

نعم
(أ)

-7

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد تل القواعد اإلجرائية.

هل يتي بلدكم إمكانية عرض آراء الضـحايا وشـواغلهم وأخذها بعين العتبار في المراحل المناسـبة من

اإلجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة الض ــالعين في أنش ــطة إجرامية منظمة ،على نحو ل يمس بحقوق الدفاو

(الفقرة  3من المادة )25؟

نعم
(أ)

ل

يرجى توضي ذل  ،حسب القتضاء.

المادة  -29التدريب والمساعدة التقنية
-8

هــل يعمــل بلــدكم على إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء برامج تــدريــب للعــاملين في أجهزتــه المعنيــة بــينفــاذ القــانون أو تطوير

أو تحس ـ ـ ــين برامج التدريب الخاص ـ ـ ــة بهم ،بما يش ـ ـ ــمل تدريب أعض ـ ـ ــاء النيابة العامة وقض ـ ـ ــاة التحقيق ومو في
الجمارا وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشـف ومكافحة الجرائم المشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو

طرف فيها (الفقرة  1من المادة )29؟

نعم
(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل .

(ب)

يرجى أيضا توضي ما إذا كانت برامج التدريب هذه تشمل ما يلي:

’‘1

إعارة وتبادل المو فين

’‘2

الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بالتفاقية وكشفها ومكافحتها

نعم

نعم
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’‘3

الدروب واألسـ ــاليب التي يسـ ــتخدمها األشـ ــخاص المشـ ــتبه في ضـ ــلوعهم في الجرائم المشـ ــمولة

بالتفاقية ،بما في ذل داخل دول العبور ،والتدابير المضادة المناسبة

نعم

ل

’‘4

رصد حركة تهريب الممنوعات

’‘5

كشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ورص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حركـة عـائـدات الجرائم أو الممتلكــات أو المعــدات أو غيرهـا من األدوات

نعم

ل

واألسـ ـ ـ ــاليب المسـ ـ ـ ــتخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تل العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها

من األدوات ،وكذل األساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل األموال وغيرها من الجرائم المالية
نعم

ل

’‘6

جمع األدلة

’‘7

أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموان الحرة

’‘8

المعدات واألس ــاليب الحديثة إلنفاذ القانون ،بما في ذل المراقبة اإللكترونية والتس ــليم المراقب

نعم

نعم

ل

ل

والعمليات السرية

نعم
’‘9

ل

الطرائق المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمـة في مكـافحـة الجرائم المنظمـة عبر الوطنيـة التي ترتكـب بـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـداا

الحواسيب أو شبكات التصالت أو غير ذل من أشكال التكنولوجيا الحديثة

نعم
’‘10

الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود
نعم

-9

ل

ل

هل س ـ ــاعد بلدكم دول أطرافا أخرى على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تس ـ ــتهدف تبادل الخبرة في

المجالت المشار إليها في الفقرة  1من المادة  29من التفاقية (الفقرة  2من المادة )29؟

نعم
(أ)

-10

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل .

هل شـجع بلدكم على توفير التدريب والمسـاعدة التقنية بهدف تيسـير تسـليم المطلوبين وتبادل المسـاعدة

التقنية (الفقرة  3من المادة )29؟

نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل ووصـ ـ ـ ـ ــف الممارسـ ـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ــلى و/أو

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل ووصـ ـ ـ ـ ــف الممارسـ ـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ــلى و/أو

(ج)

يرجى أيضا تحديد ما إذا كان التدريب والمساعدة التقنية من هذا القبيل يشمالن ما يلي:

’‘1

تدريبا لغويا

’‘2

إعارة وتبادل المو فين العاملين لدى الســلطات المركزية أو األجهزة المنوطة بها المســؤوليات

التحديات المتعلقة بتشجيع التدريب.

التحديات المتعلقة بالمساعدة التقنية.

نعم

ل

ذات الصلة

نعم
-11

ل

هل شـ ـ ـ ـ ـ ــارا بلدكم في جهود رامية إلى تعظيم أنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة العمليات والتدريب المضـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بها في إطار

المنظمات الدولية واإلقليمية ،وفي إطار سـ ـ ـ ـ ــائر التفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة

(الفقرة  4من المادة )29؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل .

المادة  -30تدابير أخرل :تنفيذ التفاقية من خالل التنمية القتصادية والمساعدة التقنية
-12

هــل يتعــاون بلــدكم مع البلــدان النــاميــة بهــدف تنميــة قــدرة تلـ البلــدان على منع الجريمــة المنظمــة عبر

الوطنية ومكافحتها (الفقرة ( 2أ) من المادة )30؟

نعم
(أ)

هذا الش ن.

-13

ل

غير منطبق

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل ووصـ ـ ـ ـ ـ ــف الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ـ ــلى في

هـل قـدا بلـدكم مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدات مـاليـة أو مـاديـة لـدعم مـا تبـذلـه البلـدان النـاميـة من جهود ترمي إلى مكـافحـة

الجريم ــة المنظم ــة عبر الوطني ــة مك ــافح ــة فع ــال ــة ،وإلع ــانته ــا على تنفي ــذ التف ــاقي ــة بنج ــاح (الفقرة ( 2ب) من

المادة )30؟

نعم
(أ)

40/163

ل

غير منطبق

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل ووصف الممارسات الفضلى في هذا الش ن.
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هل يتعاون بلدكم مع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتص ـ ـ ـ ــاداتها بمرحلة انتقالية لتدليم قدرتها على

منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها وهل يزودها كذل بالمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية من أجل مس ـ ـ ـ ـ ــاعدتها على

تلبية احتياجاتها المطلوبة لتنفيذ التفاقية (الفقرة ( 2ج) من المادة )30؟

نعم
(أ)

-15

ل

غير منطبق

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل ووصف الممارسات الفضلى في هذا الش ن.

هـل أبرا بلـدكم أي اتفـاقـات أو ترتيبـات ثنـائيـة أو متعـددة األطراف من أجـل توفير المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة التقنيـة

واللوجستية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها (الفقرة  4من المادة )30؟

نعم
(أ)

ل

يرجى تقديم تفاصيل في هذا الش ن.

المادة  -31المنع
-16

هل وض ــع بلدكم مش ــاريع وطنية أو أرس ــى وعزز ممارس ــات فض ــلى وس ــياس ــات ترمي إلى منع الجريمة

المنظمة عبر الوطنية (الفقرة  1من المادة )31؟

نعم
(أ)

-17

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم بعض األمثلة على ذل .

هل اتخذ بلدكم ،وفقا للمباد األساسية لقانونه الوطني ،تدابير ترمي إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليا

أو مس ـ ـ ــتقبال للجماعات اإلجرامية المنظمة لكي تش ـ ـ ــارا في األس ـ ـ ـواق المش ـ ـ ــروعة بعائدات الجرائم (الفقرة  2من

المادة  ،)31بما يشمل أيا مما يلي؟
(أ)

تدليم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعض ـ ــاء النيابة العامة من جهة والهيئات الخاص ـ ــة

المعنية ،بما فيها قطاو الصناعة ،من جهة أخرى

نعم
(ب)

ل

العمل على وض ــع معايير وإجراءات بقص ــد ص ــون س ــالمة الهيئات العامة والهيئات الخاص ــة

المعنية ،وكذل مدونات لقواعد الس ـ ــلوا للمهن ذات الص ـ ــلة ،وخص ـ ــوص ـ ــا المحامين والموثقين العموميين (كتاب

العدل) وخبراء الضرائب الستشاريين والمحاسبين

نعم

ل

(ج)

منع إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل الجمـاعـات اإلجراميـة المنظمـة للهيئـات العتبـاريـة (األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص

’‘1

إنشاء سجالت عمومية للهيئات العتبارية واألشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشاء هيئات

العتباريين) ،ل سيما باتخاذ التدابير التالية:

اعتبارية وإدارتها وتمويلها وتبادل المعلومات الواردة في تل السجالت

نعم
V.20-06357
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’‘2

اسـ ـ ــتحدا

إمكانية القياا ،بواسـ ـ ــطة أمر صـ ـ ــادر عن محكمة أو أية وسـ ـ ــيلة أخرى مناسـ ـ ــبة،

بيسـقا أهلية األشـخاص المدانين بجرائم مشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم عضـو فيها للعمل

كمديرين للهيئات العتبارية المنش ة ضمن نطاق ولية بلدكم القضائية وذل لفترة زمنية معقولة
نعم
’‘3

ل

إنش ــاء س ــجالت وطنية للش ــخاص الذين أس ــقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات العتبارية

وتبادل المعلومات الواردة فيها

نعم
(د)

ل

إذا كان الجواب عن أي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال من األس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة ( 17أ) إلى (ج) "نعم" ،فين الدول األطراف

مدعوة إلى التطوو بعرض تجاربها في هذا الش ن.

-18

هـل يعمـل بلـدكم على تعزيز إعـادة إدمـاج األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص المـدانين بـ فعـال إجراميـة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولـة بـالتفـاقيـة

والبروتوكولت التي هو طرف فيها في المجتمع (الفقرة  3من المادة )31؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضــي الطريقة التي يعمل بها بلدكم على تعزيز إعادة إدماج

األشخاص المدانين ب فعال إجرامية مشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها في المجتمع.

-19

هل اتخذ بلدكم أي إجراءات لالض ـ ــطالو بتقييم دوري للص ـ ــكوا القانونية والممارس ـ ــات اإلدارية القائمة ذات

الصلة بغية استبانة مدى قابليتها إلساءة الستغالل من جانب الجماعات اإلجرامية المنظمة (الفقرة  4من المادة )31؟
نعم
(أ)

-20

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل .

هـل اتخـذ بلـدكم أي إجراءات لزيـادة وعي الجمـاهير بوجود الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـابهـا

وجس ـ ــامتها والخطر الذي تش ـ ــكله إلى جانب تعزيز مش ـ ــاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها (الفقرة 5

من المادة )31؟

نعم
(أ)

-21

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على ذل .

هل أبلغ بلدكم األمين العاا للمم المتحدة باسـ ــم وعنوان السـ ــلطة أو السـ ــلطات التي يمكنها أن تسـ ــاعد

الدول األطراف األخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الفقرة  6من المادة )31؟
نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أي معلومات متاحة بش ـ ـ ـ ـ ن اسـ ـ ـ ــم وعنوان هذه السـ ـ ـ ــلطة

أو السلطات المختصة.

-22

هل شـ ــارا بلدكم في أطر و/أو مشـ ــاريع و/أو تدابير تعاونية مع الدول األطراف األخرى أو المنظمات

الدولية واإلقليمية ذات الص ـ ـ ــلة من أجل تعزيز وتطوير تدابير منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،ل س ـ ـ ــيما من

أجل تخ يف وط ة الظروف التي تجعل الفئات المهمشــة اجتماليا عرضــة ألفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية

(الفقرة  7من المادة )31؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على األطر و/أو المش ــاريع و/أو التدابير التعاونية

القائمة مع الدول األطراف األخرى أو المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

الصعوبات المصادفة
-23

هل واجه بلدكم أي صعوبات أو تحديات في تنفيذ التفاقية؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديدها:
مشاكل في صوغ التشريعات
الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية (قوانين ،لوائ تنظيمية ،مراسيم ،إل ).
عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة
القصور في تعميم التشريعات القائمة
ضعف التنسيق بين الوكالت
خصائص النظاا القانوني
تضارب األولويات بين السلطات الوطنية
قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة
محدودية التعاون مع الدول األخرى
عدا الوعي بالتشريعات القائمة
مسائل أخرى (يرجى تحديدها)

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-24

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟
نعم
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ل
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إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة.

-26

من بين أش ـ ــكال المس ـ ــاعدة التقنية التالية ،ما هي األش ـ ــكال ،التي يمكن ،إن توافرت ،أن تس ـ ــاعد بلدكم

على التنفيذ الكامل ألحكاا التفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا التفاقية التي تطلبونها من أجلها.
المشورة القانونية
المساعدة على صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية نموذجية
اتفاقات نموذجية
إجراءات عمل موحدة
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
تعميم الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين أو المدربين
المساعدة الموقعية من موجه أو خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التقنية

إقـامـة بنى تحتيـة لتكنولوجيـات المعلومـات أو تطوير البني التحتيـة القـائمـة ،مثـل قواعـد البيـانـات

أو أدوات التواصل

تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي
تدابير لتعزيز التعاون الدولي
أشكال أخرى من المساعدة (يرجى تحديدها)

-27

يرجى تق ــديم أي معلوم ــات أخرى ترون أن من المهم أن ي ـ خ ــذه ــا مؤتمر األطراف في اتف ــاقي ــة األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بش ـ ـ ن جوانب تنفيذ التفاقية أو الصـ ــعوبات القائمة

في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.
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ثانيا -بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشاخاص ،وبخاصاة النسااء واألطفال،
المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الثانية :المنع والمساااعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل (المواد  6و 7و9
من البروتوكول)

المادة  -6مساعدة ضحايا التجار باألشخاص وحمايتهم
-28

هل يتضـ ــمن اإلطار القانوني لبلدكم تدابير لصـ ــون الحرمة الشـ ــخصـ ــية لضـ ــحايا التجار باألشـ ــخاص

وهويتهم في الحالت التي تقتضي ذل وبقدر المستطاو (الفقرة  1من المادة )6؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على السـ ــياسـ ــات أو اإلرشـ ــادات المنشـ ــورة في هذا

الشـ ـ ـ ن ،من قبيل التدابير المحددة بمقتضـ ـ ــى اإلطار القانوني لبلدكم بشـ ـ ـ ن هوية ضـ ـ ــحايا التجار باألشـ ـ ــخاص
وحمايتهم ومسـ ـ ــاعدتهم ،بما يشـ ـ ــمل فرض السـ ـ ـرية على اإلجراءات القانونية المتعلقة بهذا الضـ ـ ــرب من التجار،

أو تقديم روابط بتل السياسات أو اإلرشادات.

-29

هل يتضـ ــمن النظاا القانوني أو اإلداري لبلدكم تدابير لتزويد ضـ ــحايا التجار باألشـ ــخاص بما يلي في

الحالت التي تقتضي ذل (الفقرة  2من المادة )6؟
(أ)

معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة (الفقرة ( 2أ) من المادة )6
نعم

(ب)

ل

المس ــاعدة لتمكينهم من عرض آرائهم وشـ ـواغلهم وأخذها بعين العتبار في المراحل المناس ــبة

من اإلجراءات الجنائية ضد الجناة ،بما ل يمس بحقوق الدفاو (الفقرة ( 2ب) من المادة )6

نعم
(ج)

-30

ل

يرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن هذه التدابير ،إذا لزا األمر.

هل اتخذ بلدكم أيا من التدابير التالية إلتاحة التعافي الجســدي والنفســاني والجتماعي لضــحايا التجار

باألشخاص على النحو الوارد في الفقرة  3من المادة  6من البروتوكول؟
(أ)

توفير السكن الالئق لضحايا التجار باألشخاص (الفقرة ( 3أ) من المادة )6

(ب)

تقديم المش ـ ـ ــورة والمعلومات ،خص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية ،بلغة يمكن لض ـ ـ ــحايا

نعم

ل

التجار باألشخاص فهمها (الفقرة ( 3ب) من المادة )6

نعم
(ج)

إتاحة المساعدة الطبية والنفسانية والمادية (الفقرة ( 3ج) من المادة )6
نعم
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(د)

توفير فرص العمل والتعليم والتدريب (الفقرة ( 3د) من المادة )6

(ه)

إذا كان الجواب عن أي من األس ـ ــئلة ( 30أ) إلى (د) "نعم" ،فيرجى تقديم معلومات عن هذه

(و)

إذا ك ــان الجواب عن أي من األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئل ــة ( 30أ) إلى (د) "نعم" ،فيرجى أن تتطوو ال ــدول

نعم

ل

التدابير ،إذا لزا األمر.

األطراف بــذكر وتقــديم معلومــات عن التعــاون مع المنظمــات غير الحكوميــة أو غيرهــا من المنظمــات المعنيــة
وس ـ ـ ــائر عناص ـ ـ ــر المجتمع المدني ،في الحالت التي تقتض ـ ـ ــي ذل  ،في النهوض بالتدابير المناس ـ ـ ــبة في هذا

الش ن (الفقرة  3من المادة .)6

-31

هل ي خذ بلدكم في العتبار ،لدى تنفيذ تدابير حماية ضـحايا التجار باألشـخاص ،سـن الضـحايا ونوو

جنســهم واحتياجاتهم الخاصــة ،ل ســيما احتياجات األطفال الخاصــة ،بما في ذل الســكن الالئق والتعليم والرعاية

(الفقرة  4من المادة )6؟

نعم

-32

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد تل العتبارات.

ل

هل اتخذ بلدكم أي تدابير لتوفير الس ـ ـ ــالمة البدنية لض ـ ـ ــحايا التجار باألش ـ ـ ــخاص أثناء وجودهم داخل

إقليمه (الفقرة  5من المادة )6؟

نعم
(أ)
-33

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد تل التدابير.

هل يتض ـ ــمن اإلطار القانوني لبلدكم أي تدابير تتي لض ـ ــحايا التجار باألش ـ ــخاص إمكانية الحص ـ ــول

على تعويض عن األضرار التي تكون قد لحقت بهم (الفقرة  6من المادة )6؟

نعم
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المادة  -7وضعية ضحايا التجار باألشخاص في الدول المستقبلة
-34

هل اعتمد بلدكم تدابير تشـ ـريعية أو تدابير أخرى مناسـ ــبة تسـ ــم لضـ ــحايا التجار باألشـ ــخاص بالبقاء

داخل إقليمه بصفة مؤقتة أو دائمة ،في الحالت التي تقتضي ذل  ،مع إيالء العتبار الواجب للعوامل اإلنسانية

والوجدانية (الفقرتان  1و 2من المادة )7؟

نعم
(أ)

ل

يرجى تفصيل ذل .

المادة  -9منع التجار باألشخاص

-35

هل وضـ ــع بلدكم سـ ــياسـ ــات وبرامج وتدابير أخرى شـ ــاملة من أجل منع ومكافحة التجار باألشـ ــخاص

(الفقرة ( 1أ) من المادة )9؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر القوانين أو الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-36

هل وض ــع بلدكم س ــياس ــات وبرامج وتدابير أخرى ش ــاملة من أجل حماية ض ــحايا التجار باألش ــخاص،

وبخاصة النساء واألطفال ،من معاودة إيذائهم (الفقرة ( 1ب) من المادة )9؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر القوانين أو الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-37

هــل اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بلــدكم بتــدابير ،من قبيــل إجراء البحو وجمع المعلومــات وتنظيم الحمالت اإلعالميــة

والمبادرات الجتمالية والقتصادية ،لمنع ومكافحة التجار باألشخاص (الفقرة  2من المادة )9؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر القوانين أو الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-38

هل تش ـ ـ ــمل الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات والبرامج والتدابير األخرى ،التي وض ـ ـ ــعها بلدكم ،التعاون مع المنظمات غير

الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني (الفقرة  3من المادة )9؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر القوانين أو الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
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-39

هـل اتخـذ بلـدكم أو عزز ،بوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل منهـا التعـاون الثنـائي أو المتعـدد األطراف ،تـدابير لتخ يف وطـ ة

العوامل التي تجعل األش ــخاص ،وبخاص ــة النس ــاء واألطفال ،مس ــتض ــعفين أماا التجار باألش ــخاص ،مثل الفقر

والتخلف وانعداا تكافؤ الفرص (الفقرة  4من المادة )9؟

نعم
(أ)
-40

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضي ذل .

هــل اعتمــد بلــدكم أو عزز تــدابير تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيــة أو تــدابير أخرى ،مثــل التــدابير التعليميــة أو الجتمــاليــة

أو الثقافية ،بوس ـ ـ ـ ــائل منها التعاون الثنائي والمتعدد األطراف ،من أجل ص ـ ـ ـ ــد الطلب الذي يحفز جميع أش ـ ـ ـ ــكال
استغالل األشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،التي تفضي إلى التجار باألشخاص (الفقرة  5من المادة )9؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر القوانين أو الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-41

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما اكتسـبته من تجارب وما واجهته من تحديات في العمل على منع

ومكافحة التجار باألشـخاص فيما يتعلق بتحديد هوية األشـخاص المعرضـين لخطر التجار وضـحاياه وحمايتهم

ومسـاعدتهم ،بما يشـمل التدابير المتخذة ألغراض تيسـير إحالة حالت التجار المحتملة إلى السـلطات المختصـة

وتعزيز التعاون بش ن كل ما سبق.
-42

الـ ــدول األطراف مـ ــدعوة إلى تقـ ــديم معلومـ ــات عن بيـ ــانـ ــات التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بجهـ ــات الوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل/أجهزة

التنسيق/السلطات المعنية بتنفيذ بروتوكول التجار باألشخاص.

الصعوبات المصادفة
-43

هل يواجه بلدكم صـ ـ ـ ـ ــعوبات أو تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار باألشـ ـ ـ ـ ــخاص

المتصلة بالمجموعة الثانية؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-44

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية لتنفيذ البروتوكول؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخاص
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
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تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التكنولوجية والمعدات
(ب)

يرجى تحديد ذل .
تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخص ـ ـ ـصـ ـ ــة ،مثل نمائط التعلم اإللكتروني واألدلة العملية والمباد التوجيهية وإجراءات

العمل الموحدة

غير ذل (يرجى التحديد)
-45

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟
نعم
(أ)

-46

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

يرجى تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص

والمعلومـات التي من المهم أن يـ خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر

الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن.
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ثالثا -بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،
المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الثانية -المنع والمساعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل (المواد  8و9
و 14و 15و 16من البروتوكول)

المادة  ،8تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والمادة  ،9شروط وقائية
-47

هل اعتمد بلدكم تدابير تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية وإدارية وتدابير أخرى محددة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق

البحر (المادة  ،8بالقتران بالمادتين  7و)9؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديدها .ويرجى أيضا إدراج معلومات عن التحديات وحالت

النجاح والممارسات الفضلى المتعلقة بالعمليات المنفذة في هذا الش ن.
-48

من بين التدابير الواردة أدناه ،ما هي التدابير التي يطبقها بلدكم للتمكين من تقديم المساعدة للمهاجرين

المهربين عن طريق البحر الذين تتهدد حياتهم مخاطر وشيكة (الفقرة  5من المادة )8؟

اس ـ ـ ــتعراض أو تعديل التش ـ ـ ـريعات أو الس ـ ـ ــتراتيجيات أو خطط العمل الوطنية من أجل توفير

المساعدة األساسية للمهاجرين المهربين

استعراض أو تعديل التشريعات لضمان عدا تجريم تقديم المساعدات اإلنسانية للمهاجرين المهربين
تخصـ ـ ــيص موارد لدعم العمل على توفير المسـ ـ ــاعدات األسـ ـ ــاسـ ـ ــية للمهاجرين المهربين الذين

يتهـدد الخطر حيـاتهم وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمتهم مع ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان أن تتكفـل الـدولـة بكـامـل تكلفـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدات

وأل يتحملها المهاجرون

وضـ ــع إجراءات لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة بصـ ــفة عاجلة وتيسـ ــير الوصـ ــول إلى المرافق
الص ـ ــحية والحص ـ ــول على الطعاا والماء وخدمات الص ـ ــرف الص ـ ــحي وغير ذل من األش ـ ــياء

والخدمات الضرورية

التحقيق في جميع مزاعم عدا تقديم المساعدة للمهاجرين المهربين المعرضة حياتهم وسالمتهم
للخطر وإجراء المالحقات القضائية الالزمة

تدابير أخرى (يرجى تحديدها)

-49

فيمـا يتعلق تحـديـدا بتهريـب المهـاجرين عن طريق البحر ،هـل أخطر بلـدكم األمين العـاا للمم المتحـدة

بالسلطة المعينة لتلقي طلبات المساعدة والرد عليها (الفقرة  6من المادة )8؟

نعم
(أ)
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المادة  –14التدريب والتعاون التقني
-50

هل يعمل بلدكم على بناء قدرات مو في أجهزة ح ارس ــة الحدود وش ــؤون الهجرة وإنفاذ القانون والممثلين

الدبلوماس ـ ـ ـ ــيين والقنص ـ ـ ـ ــليين على منع تهريب المهاجرين ومكافحته والقض ـ ـ ـ ــاء عليه مع احتراا حقوق المهاجرين

المهربين المحددة في الفقرتين  1و 2من المادة  14من البروتوكول؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد المواضيع التي تشملها أنشطة بناء القدرات مما يلي:
اإلطار القانوني الدولي والوطني لمكافحة تهريب المهاجرين
حماية المهاجرين المهربين ومساعدتهم
مساعدة المهاجرين المهربين الذين تتهدد حياتهم مخاطر وشيكة وإنقاذهم
منع تهريب المهاجرين
التعاون الدولي على إنفاذ القانون (مثل إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة وتبادل المعلومات)
مواضيع أخرى (يرجى تحديدها)

(ب)

يرجى أيضا تقديم تفاصيل عن األنواو التالية من أنشطة بناء القدرات:
تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها (الفقرة ( 2أ) من المادة )14
التعرف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها (الفقرة ( 2ب) من المادة )14
جمع المعلومات الس ــتخبارية الجنائية ،خص ــوص ــا المتعلقة بكش ــف هوية الجماعات اإلجرامية

المنظمة المعروف أنها ضـ ـ ـ ـ ـ ــالعة في تهريب المهاجرين أو المشـ ـ ـ ـ ـ ــتبه في أنها ضـ ـ ـ ـ ـ ــالعة فيه،

واألس ــاليب المس ــتخدمة في نقل المهاجرين المهربين ووس ــائل اإلخفاء المس ــتخدمة في التهريب

(الفقرة ( 2ج) من المادة )14

تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين إجراءات الكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن المهـاجرين المهربين عنـد نقـا الـدخول والخروج التقليـديـة

وغير التقليدية (الفقرة ( 2د) من المادة )14

المعاملة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم (الفقرة ( 2ه) من المادة )14
(ج)

يرجى تقديم المزيد من التفاص ــيل عن أنواو أنش ــطة بناء القدرات الس ــالفة الذكر التي تقدمونها

ومدى تواتر تقديمها.
-51

هل يعمل بلدكم على بناء قدرات مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات العدالة الجنائية على منع تهريب المهاجرين ومكافحته

والقضاء عليه مع احتراا حقوق المهاجرين المهربين؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد المواضيع التي تشملها أنشطة بناء القدرات مما يلي:
اإلطار القانوني الدولي والوطني لمكافحة تهريب المهاجرين
أساليب وتقنيات التحري في قضايا تهريب المهاجرين
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المالحقات واألحكاا القضائية في قضايا تهريب المهاجرين
التحقيقات المالية والمالحقات القضائية
حماية الشهود
المعاملة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم (الفقرة ( 2ه) من المادة )14
تحسين التعاون القضائي وتبادل المساعدة القضائية
مواضيع أخرى (يرجى تحديدها)

(ب)

تواتر تقديمها.

يرجى تقديم المزيد من التفاص ــيل عما تقدمونه من أنواو أنش ــطة بناء القدرات الس ــالفة الذكر ومدى

-52

ما هي المجالت التي يحتاج فيها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

-53

هل يتعاون بلدكم ،حســب القتضــاء ،مع المنظمات الدولية واإلقليمية والمجتمع المدني وســائر الجهات

المعنية صـ ـ ـ ـ ــاحبة المصـ ـ ـ ـ ــلحة على وضـ ـ ـ ـ ــع وتقديم برامج للتدريب على مكافحة تهريب المهاجرين وحماية حقوق

المهاجرين المهربين (الفقرة  2من المادة )14؟

نعم

ل

المادة  -15تدابير المنع األخرل
-54

هل اضطلع بلدكم بحمالت للتولية ب خطار تهريب المهاجرين (الفقرة  1من المادة )15؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد الجمهور المستهدف بها:
المو فون المكلفون بينفاذ القانون ،مثل ضبا الشرطة ومو في شؤون الهجرة وحرو الحدود
ضبا البحرية والجيش
القضاة
أعضاء البرلمان
شركات النقل التجارية
أجهزة اإلعالا
المدارو والجامعات
جاليات المغتربين
المجتمع المدني ككل
المهاجرون المحتملون
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غير ذل (يرجى التحديد)
-55

هــل اتخــذ بلــدكم تــدابير للحــد من تعرض المجتمعــات المحليــة ألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة تهريــب المهــاجرين بمكــافحــة

األسباب الجتمالية القتصادية لهذا التهريب (الفقرة  3من المادة )15؟

نعم
(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد تل التدابير.

ل

المادة  -16تدابير الحماية والمساعدة
-56

هل اتخذ بلدكم أي تدابير تشـريعية أو تدابير أخرى مناسـبة لصـون وحماية حقوق المهاجرين المهربين،

ل سـ ـ ـ ــيما الحق في الحياة والحق في عدا الخضـ ـ ـ ــوو للتعذيب أو غيره من أشـ ـ ـ ــكال المعاملة أو العقوبة القاسـ ـ ـ ــية

أو الالإنسانية أو المهينة (الفقرة  1من المادة  16والفقرة  1من المادة )19؟

نعم

-57

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد تل التدابير.

ل

هل اتخذ بلدكم أي تدابير مناســبة توفر للمهاجرين حماية من العنف الذي يمكن أن يســلط عليهم ،س ـواء من

جانب أفراد أو جماعات ،بسبب كونهم هدفا للسلوا المبين في المادة  6من البروتوكول (الفقرة  2من المادة )16؟
نعم

-58

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد تل التدابير.

ل

هل اتخذ بلدكم أي تدابير لتمكين المهاجرين المهربين الذين تتعرض حياتهم أو س ـ ـ ـ ـ ــالمتهم للخطر من

الحصول على المساعدة (الفقرة  3من المادة )16؟

نعم
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-59

في إطــار تنفيــذكم لتــدابير حمــايــة ومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة المهــاجرين المهربين ،هــل تراعي قوانين بلــدكم ولوائحــه

التنظيمية واسـ ــتراتيجياته وسـ ــياسـ ــاته الوطنية الحتياجات الخاصـ ــة للنسـ ــاء واألطفال ،ل سـ ــيما فيما يتعلق بتمكين
األطفال من الحصول على التعليم (الفقرة  4من المادة )16؟

نعم
(أ)

ل

إذا كـان الجواب "نعم" ،فيرجى تحـديـد التـدابير التي اتخـذهـا بلـدكم من أجـل تلبيـة الحتيـاجـات

الخاصة للنساء واألطفال المهربين.
-60

في حال احتجاز المهاجرين المهربين ،هل تتقيد الس ــلطات المختص ــة في بلدكم باللتزامات التي تمليها

اتفاقية فيينا للعالقات القنصـ ـ ــلية باطالو الشـ ـ ــخص المعني ،دون إبطاء ،على أحكامها المتعلقة بيبالغ المو فين
القنصليين والتصال بهم (الفقرة  5من المادة )16؟

نعم

ل

الصعوبات المصادفة
-61

هــل واجــه بلــدكم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبــات أو تحــديــات في تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب المهــاجرين

المتصلة بالمجموعة الثانية؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-62

هل يحتاج بلدكم إلى تدابير أو موارد أخرى أو مساعدة تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
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المساعدة التكنولوجية والمعدات (يرجى التحديد)
تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد التوجيهيـة

وإجراءات العمل الموحدة

غير ذل (يرجى التحديد)
-63

ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشـ ــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم

-64

ما هي المجالت التي تحتاج فيها مؤسسات العدالة الجنائية في بلدكم إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

-65

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل المجالت؟

إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

رابعا -بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار
بها بصورة غير مشروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الثانية -المنع والمساعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل (المواد  7و9
و 10و 11و 14و 15من البروتوكول)
المادة  -7حفظ السجالت
-66

هل يحدد اإلطار القانوني لبلدكم تدابير تلزا بتسـ ـ ـ ـ ـ ــجيل وحفة المعلومات المتعلقة باألسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النارية،

وكذل  ،حيثما يكون ذل مناس ـ ـ ـ ــبا وممكنا ،ب جزائها ومكوناتها والذخيرة من أجل اقتفاء أثرها وتحديد ماهيتها وفقا

للمادة  7من بروتوكول األسلحة النارية؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل تتعلق مقتضيات حفة السجالت في بلدكم بما يلي:
األسلحة النارية
األجزاء والمكونات
الذخيرة
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غير ذل (يرجى التحديد)
(ب)

إذا ك ـ ــان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 66نعم" أو "نعم ،جزئي ـ ــا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ

(ج)

إذا كان الجواب عن الس ـ ـ ـؤال " 66نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ــي كي ية تعامل اإلطار

(د)

إذا كــان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 66نعم" أو "نعم ،جزئيــا" ،فيرجى بيــان مــا إذا كــان اإلطــار

التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة لديكم.

القانوني لبلدكم مع المعلومات والسجالت المتعلقة باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.

القانوني لبلدكم يحدد فترة دنيا لالحتفاظ بتل المعلومات (المادة :)7
أقل من عشر سنوات
ل تقل عن عشر سنوات
غير ذل
’‘1
(ه)

يرجى توضي ذل  ،إن لزا األمر.

إذا كان الجواب عن السـؤال " 66نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل تتي المعلومات المســجلة تحديد ماهية األســلحة

النارية المصـ ــنوعة أو المتجر بها بصـ ــورة غير مشـ ــروعة ،وكذل  ،حيثما يكون ذل مناسـ ــبا وممكنا ،أجزائها ومكوناتها
والذخيرة المصنوعة أو المتجر بها على هذا النحو ،واقتفاء أثرها ومنع تل األنشطة واكتشافها (المادة )7؟
نعم

نعم ،جزئيا

ل

’‘1

يرجى تقديم تفاصيل في هذا الش ن.

(و)

يرجى بيان ما إذا كانت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت المطلوبة توفر أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المعلومات التالية (الفقرتان (أ)

’‘1

عالمات وسم األسلحة النارية التي تقتضيها المادة  8من بروتوكول األسلحة النارية

و(ب) من المادة  7والفقرة ( 1ج) من المادة :)15

نعم
’‘2

المعلومات المتعلقة بنقل هذه األشياء ،بما في ذل تاري صدور وانقضاء رخصة أو إذن النقل
نعم

’‘3

نعم ،جزئيا

ل

البلدان الضالعة في نقلها ،حسب القتضاء (بلدان التصدير والستيراد والعبور)
نعم

’‘4

المتسلم النهائي للشياء المنقولة

’‘5

أسماء وعناوين السماسرة الضالعين في الصفقة (المادة )15

نعم
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نعم
’‘6

وصف األشياء المنقولة وكمياتها

’‘7

معلومات أخرى مناسبة ،يرجى تحديدها أدناه.

نعم

نعم ،جزئيا

نعم ،جزئيا

ل

ل

(ز)

إذا كان الجواب عن أي من األسئلة ( 66و) ’ ‘1إلى ’" ‘6نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ح)

الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم تفاص ـ ـ ــيل إض ـ ـ ــافية بشـ ـ ـ ـ ن نظمها الوطنية لحفة الس ـ ـ ــجالت ،من قبيل

توضـ ـ ـ ـ ــي ’ ‘1كيف تحفة المعلومات (على سـ ـ ـ ـ ــبيل المثال إلكترونيا أا رقميا ،وفي نظاا مركزي أا تقسـ ـ ـ ـ ــم بين

مؤس ـ ـس ـ ــات مختلفة)؛ و’ ‘2الجهة أو الجهات الملزمة قانونا بالت كد من الحتفاظ بالمعلومات المتعلقة باألس ـ ــلحة

النارية ،وكذل  ،عندما يكون األمر ممكنا ومجديا ،أجزائها ومكوناتها والذخيرة.
المادة  -8وسم األسلحة النارية
-67

هل يشتر النظاا القانوني لبلدكم وسم السالح الناري ،وقت صنعه ،بعالمة فريدة وفقا للفقرة ( 1أ) من

المادة  8من بروتوكول األسلحة النارية؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيــا" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مــا إذا كــانــت عالمــات الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

المستخدمة في بلدكم تتضمن المعلومات التالية:
اسم الصانع
بلد أو مكان الصنع
الرقم المتسلسل

رمو از هندسية بسيطة مقرونة بشيفرة رقمية أو مكونة من حروف وأرقاا
معلومات أخرى ،مثل الطراز والعيار (يرجى توضي ذل )

(ب)

إذا ك ـ ــان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 67نعم" أو "نعم ،جزئي ـ ــا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ

(ج)

إذا كان الجواب عن الس ـ ـ ـؤال " 67نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ــي كي ية تعامل اإلطار

(د)

الدول مدعوة إلى التطوو بوص ـ ـ ــف األس ـ ـ ــاليب والمعايير المطبقة في وس ـ ـ ــم األس ـ ـ ــلحة النارية

التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

القانوني لبلدكم مع وسم األسلحة النارية.

واألجزاء التي يجب أن توسم وتقديم أمثلة لعالمات الوسم تل وصور لها.
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(ه)

الدول مدعوة إلى التطوو بوصف الخبرات المكتسبة والدروو المستفادة في هذا الش ن وتقديم

أمثلة على كي ية تطبيق هذا الحكم.
-68

هل يش ـ ــتر اإلطار القانوني لبلدكم وس ـ ــم كل س ـ ــالح ناري مس ـ ــتورد بعالمات بس ـ ــيطة من أجل تمكين

السلطات المختصة من تحديد ماهيته واقتفاء أثره (الفقرة ( 1ب) من المادة )8؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توض ـ ــي ما إذا كانت عالمات وس ـ ــم الواردات

في بلدكم تتضمن المعلومات التالية:
بلد الستيراد

سنة الستيراد ،حيثما أمكن
عالمة الوسم الفريدة (إذا لم يكن السالح الناري يحمل بالفعل وسما من هذا القبيل)
معلومات أخرى (يرجى التوضي )
(ب)

إذا ك ـ ــان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 68نعم" أو "نعم ،جزئي ـ ــا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ

(ج)

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 68نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ــي كي ية التعامل مع

(د)

الدول مدعوة إلى التطوو بوصف الخبرات المكتسبة والدروو المستفادة في هذا الش ن وتقديم

التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

هذه المس لة.

أمثلة على كي ية تنفيذ هذا الحكم ،وإذا أمكن ،صور لعالمات وسم الواردات.
-69

إدراكا لعدا الحاجة إلى تطبيق شــرو وســم الواردات على األســلحة النارية التي تســتورد مؤقتا ألغراض

مشـروعة يمكن الت كد منها؛ فين الدول مدعوة إلى توضـي ما إذا كانت عالمات وسـم الواردات واجبة أيضـا على
الواردات المؤقتة من األسلحة النارية (الفقرة ( 1ب) من المادة  ،8بالقتران بالفقرة  6من المادة .)10
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيميـة و/أو التـدابير

(ب)

إذا كـان الجواب "نعم ،جزئيـا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كي يـة تعـامـل اإلطـار القـانوني لبلـدكم

األخرى المنطبقة وتقديم تفاصيل حول عالمات الوسم المستخدمة لهذه األسلحة النارية المستوردة مؤقتا.

مع الواردات المؤقتة من األسلحة النارية.
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هل يشـ ــتر اإلطار القانوني لبلدكم وسـ ــم األسـ ــلحة التي تنقل من المخزونات الحكومية إلى السـ ــتعمال

المدني الدائم (الفقرة ( 1ج) من المادة )8؟

نعم
(أ)

األخرى المنطبقة.

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيميـة و/أو التـدابير

(ب)

إذا كـان الجواب "نعم ،جزئيـا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كي يـة تعـامـل اإلطـار القـانوني لبلـدكم

(ج)

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فـين الـدول مـدعوة إلى التطوو بتقـديم تفـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـل عن

مع األسلحة النارية المنقولة من المخزونات الحكومية إلى الستعمال المدني الدائم.

العالمات المس ـ ــتخدمة لوس ـ ــم األس ـ ــلحة النارية التي تنقل من المخزونات الحكومية إلى الس ـ ــتعمال المدني الدائم
ووصف الخبرات المكتسبة والدروو المستفادة في هذا الش ن وتقديم أمثلة على التطبيق الناج لهذا الحكم.

-71

كيف يشـ ــجع بلدكم دوائر الصـ ــناعة على وضـ ــع تدابير مضـ ــادة إلزالة عالمات وسـ ــم األسـ ــلحة النارية

أو تحويرها (الفقرة  2من المادة )8؟
(أ)
-72

يرجى التطوو بوصف الخطوات التي اتخذها بلدكم لتنفيذ هذه التدابير وتقديم أمثلة على تنفيذها.

الدول مدعوة إلى التطوو بتوضــي ما إذا كانت أطرها القانونية تنص على تدابير أكثر شــدة أو صـرامة

بش ـ ـ ـ ـ ـ ن الوسـ ـ ـ ـ ــم (وفقا للفقرة  2من المادة  1من بروتوكول األسـ ـ ـ ـ ــلحة النارية والفقرة  3من المادة  34من اتفاقية

الجريمة المنظمة) ،من قبيل ما يلي:

اشت ار وضع عالمات إضافية (مثل عالمات أمنية أو إثباتية)
اشت ار وسم األجزاء والمكونات
اشت ار وسم الذخيرة
(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توض ـ ـ ــي ما إذا كانت الجرائم المش ـ ـ ــار إليها في األس ـ ـ ــئلة 70

(ب) ’ ‘5و( 71ب)’ ‘2و 74من المجموعـة األولى تنطبق أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على الحـالت المـذكورة أعاله (الفقرة  3من
المادة  34من التفاقية والفقرة  2من المادة  1من بروتوكول األسلحة النارية).

نعم
’‘1

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيميـة و/أو التـدابير

األخرى المنطبقة ،بما في ذل العقوبات المقررة على تل الجرائم.

المادة  -9تعطيل األسلحة النارية
-73

هل اتخذ بلدكم تدابير تش ـ ـريعية أو تدابير أخرى لمنع إعادة التشـ ــغيل غير المشـ ــروعة للسـ ــلحة النارية

المعطلة ،بما يتسق مع مباد التعطيل العامة (الفقرات (أ) إلى (ج) من المادة )9؟
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نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

هل يعتبر اإلطار القانوني لبلدكم األسلحة المعطلة أسلحة نارية؟
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(ب)

إذا ك ـ ــان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 73نعم" أو "نعم ،جزئي ـ ــا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ

(ج)

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـؤال " 73نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ــي كي ية تعامل النظاا

التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

القانوني لبلدكم مع األسلحة النارية المعطلة.
-74

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 73نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فهـل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر اإلطار القـانوني لبلـدكم جعل

األسلحة النارية المعطلة غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للنـ ـ ـ ـ ـ ــزو أو التبديل أو التعديل على نحو من
ش نه أن يسم بيعادة تشغيل السالح الناري ب ي طريقة (الفقرة (أ) من المادة )9؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيميـة و/أو التـدابير

األخرى المنطبقـة وبيـان المعـايير المحـددة التي اعتمـدهـا بلـدكم من أجـل تنظيم عمليـات تعطيـل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة
ومنع إعادة تشغيلها بصورة غير مشروعة.
(ب)

إذا كـان الجواب "نعم ،جزئيـا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كي يـة تعـامـل اإلطـار القـانوني لبلـدكم

مع مس لة تعطيل األسلحة النارية.

-75

إذا كان الجواب عن السـؤال " 73نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل يشـتر اإلطار القانوني لبلدكم التحقق من

عملية التعطيل من جانب هيئة مختصة (الفقرة (ب) من المادة )9؟

نعم
(أ)

األخرى المنطبقة.
(ب)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيميـة و/أو التـدابير

يرجى بيـان المعـايير المحـددة المعتمـدة بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلطـار القـانوني لبلـدكم للتحقق من عمليـة

التعطيل وتحديد الس ـ ـ ــلطة المختص ـ ـ ــة المس ـ ـ ــؤولة عن ذل  .ويرجى ذكر أمثلة على النجاح في تطبيق هذا الحكم

وإرفاق نموذج لما تص ـ ــدره الس ـ ــلطة المختص ـ ــة من ش ـ ــهادات أو س ـ ــجالت لدى التحقق من نجاح عملية التعطيل

(الفقرة (ج) من المادة .)9
(ج)

إذا كــان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 75نعم ،جزئيــا" أو "ل" ،فيرجى بيــان كي يــة تعــامــل اإلطــار

القانوني لبلدكم مع حالت عدا المتثال لمقتض ـ ـ ــيات تعطيل األس ـ ـ ــلحة النارية وإعادة التش ـ ـ ــغيل غير المش ـ ـ ــروعة

للسلحة النارية المعطلة.
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المقتضيات العامة بشأن صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
-76

هل يلزا اإلطار القانوني لبلدكم الص ـ ـ ــانعين بالحص ـ ـ ــول على ترخيص أو إذن آخر لص ـ ـ ــنع العناص ـ ـ ــر

التالية (الفقرة ( 1أ) من المادة  5والفقرة (د) من المادة )3؟
(أ)

األسلحة النارية؛

(ب)

الذخيرة؛

(ج)

أجزاء األسلحة النارية ومكوناتها؛

’‘1

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـؤالين ( 76أ) و(ب) "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى تقديم معلومات

نعم

نعم

نعم

نعم ،جزئيا

نعم ،جزئيا

نعم ،جزئيا

ل

ل

ل

إضـ ـ ـ ـ ــافية عن إطار الترخيص أو اإلذن ،بما في ذل أي قوانين أو لوائ تنظيمية منطبقة وتقديم أمثلة

على التنفيذ.

’‘2

إذا ك ــان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال ( 76ج) "نعم" أو "نعم ،جزئي ــا" ،ف ــال ــدول م ــدعوة إلى تق ــديم

معلومـات إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـة عن إطـار الترخيص أو اإلذن ،بمـا في ذلـ أي قوانين أو لوائ تنظيميـة منطبقـة

وتقديم أمثلة على التنفيذ.

-77

الدول مدعوة إلى توضـي ما إذا كان نظامها القانوني يسـم بالتصـدي للشـكال الجديدة والمسـتجدة من

الصنع غير المشروو ،مثل الصنع التجميعي للسلحة النارية أو ما شابه ذل .

نعم
(أ)

وأمثلة على التنفيذ.

نعم ،جزئيا

ل

الدول مدعوة إلى تقديم معلومات إضـ ـ ـ ــافية ،بما في ذل أي قوانين أو لوائ تنظيمية منطبقة

المادة  -10المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والستيراد والعبور
-78

هل وضــع بلدكم نظاما إلصــدار رخص أو أذون لتصــدير واســتيراد األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها

والذخيرة وتدابير بش ن العبور الدولي فيما يخص نقلها (الفقرة  1من المادة )10؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فالدول األطراف مدعوة إلى تقديم نسـ ـ ـ ـ ـ ـ من القوانين

واللوائ التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة وبيان المقتضيات المعمول بها إلصدار الرخص أو األذون.
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(ب)

على ما يلي:

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل تنطبق مقتض ـ ـ ـ ــيات إص ـ ـ ـ ــدار الرخص أو األذون هذه

األسلحة النارية؟
األجزاء والمكونات؟
الذخيرة؟
يرجى توضي ذل  ،إن لزا األمر.
(ج)

إذا كـان الجواب "نعم ،جزئيـا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كيف ينظم اإلطـار القـانوني لبلـدكم

(د)

إذا كان بلدكم جزءا من أي نظاا دولي آخر يطبق تدابير مش ــتركة إلجراءات إص ــدار رخص

التصرفات المذكورة أعاله.

الس ـ ـ ـ ــتيراد والتص ـ ـ ـ ــدير والعبور ،ويس ـ ـ ـ ــتند إلى اتحاد جمركي ومنطقة خالية من الحدود الداخلية تؤمن فيها حرية

انتقال البضـ ـ ـ ــائع ،ف نتم مدعوون إلى توضـ ـ ـ ــي كيف ينظم اإلطار القانوني لبلدكم نقل األسـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها
ومكوناتها والذخيرة داخل هذه المنطقة.

-79

إذا كان الجواب عن السـ ـؤال " 78نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل يتطلب إصـ ــدار رخص تصـ ــدير األسـ ــلحة

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو اإلذن بشحنها التحقق مسبقا مما يلي:
(أ)

أن الدول المستوردة قد أصدرت رخصا أو أذونا باستيرادها (الفقرة ( 2أ) من المادة )10؟
نعم

(ب)

ل

أن دول العبور قامت ،كحد أدنى ،بتوجيه إش ــعار مكتوب ،قبل الش ــحن ،يفيد بعدا اعت ارض ــها

على عبور الشحنات (الفقرة ( 2ب) من المادة )10؟

نعم
(ج)

ل

الدول األطراف مدعوة إلى تقديم نسـ ـ ـ ـ من قوانينها ولوائحها التنظيمية و/أو تدابيرها األخرى

المنطبقة مع توضي ما قد يلزا من أمور.
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إذا كـان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 78نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فهـل تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل رخص أو أذون التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير

أو الستيراد والمستندات المرفقة بها معا أنواو المعلومات التالية (الفقرة  3من المادة )10؟
مكان وتاري اإلصدار
تاري النقضاء
بلد التصدير
بلد الستيراد
بلد العبور (إن وجد)
المستلم النهائي
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وصف البضائع
كميات األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
غير ذل (مثال رخص ــة أو إذن التص ــدير وش ــهادة المس ــتعمل النهائي وبيانات الوس ــم وأس ــماء
السماسرة الضالعين في الصفقة وأماكنهم) ،يرجى التحديد.

-81

ما نوو التدابير واإلجراءات التي اتخذها بلدكم لضــمان أمن إجراءات إصــدار الرخص واألذون وإمكانية

التحقق أو الت كد من صحة وثائق الرخص أو األذون (الفقرة  5من المادة )10؟

اشت ار تزويد بلد العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الستيراد (الفقرة  3من المادة )10
اشـ ـ ــت ار أن يبلغ البلد المسـ ـ ــتورد البلد المصـ ـ ــدر ،بناء على طلبه ،باسـ ـ ــتالا الشـ ـ ــحنة المرسـ ـ ــلة

(الفقرة  4من المادة )10

اسـ ــتخداا شـ ــهادات السـ ــتعمال النهائي أو المسـ ــتعمل النهائي أو غير ذل من وسـ ــائل التحقق

من أجل ضمان أمن عمليات النقل
(أ)

لعل الدول تود أيضا أن تتطوو ببيان أي تدابير أو إجراءات أمنية قائمة لديها.

(ب)

يرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيمي ــة و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة وتق ــديم أمثل ــة على

حالت النجاح في تطبيق هذه التدابير.
-82

يرجى التطوو بتوضـ ـ ــي ما إذا كان اإلطار القانوني لبلدكم قد اعتمد إجراءات مبسـ ـ ــطة بشـ ـ ـ ن اسـ ـ ــتيراد

وتصـ ـ ـ ــدير األسـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة مؤقتا وكذل بشـ ـ ـ ـ ن عبورها ،ألغراض مشـ ـ ـ ــروعة يمكن

التحقق منها (الفقرة  6من المادة )10؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كــان الجواب "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كي يــة تعــامــل اإلطــار القــانوني لبلــدكم مع عمليــات

(ب)

إذا ك ــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئي ــا" ،فم ــا هي األغراض التي يعتبره ــا اإلط ــار الق ــانوني

الستيراد والتصدير والعبور المؤقتة.

لبلدكم أغراضا مشروعة يمكن التحقق منها من بين األغراض التالية؟
الصيد
رياضة الرماية
اإلصالح
التقييم
المعارض
غير ذل
يرجى توضي ذل  ،إن لزا األمر.
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(ج)

يرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيمي ــة و/أو الت ــدابير األخرى المنطبق ــة وتق ــديم أمثل ــة على

تطبيق اإلجراءات المبسطة في بلدكم.

المادة  -11تدابير األمن والمنع
-83

هـل اتخـذ بلـدكم تـدابير تلزا بـالمحـافظـة على أمن األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا والـذخيرة في

المراحل التالية (الفقرة (أ) من المادة )11؟
-

وقت الصنع

-

وقت الستيراد أو التصدير أو عبور إقليمه

(أ)

إذا كان الجواب عن أي من الس ـ ـ ـؤالين الواردين أعاله "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى وص ـ ـ ــف

نعم

نعم

نعم ،جزئيا

نعم ،جزئيا

ل

ل

أهم وأنج التدابير المناســبة في هذا الصــدد .ويرجى أيضــا ذكر الســياســات والقوانين واللوائ التنظيمية المنطبقة

وتقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها.
(ب)

إذا كان الجواب عن أي من األسـئلة الواردة أعاله "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضـي كيف

تكتش ـ ــف الس ـ ــلطات المختص ـ ــة في بلدكم حالت س ـ ـرقة أو فقدان أو تس ـ ـريب األس ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها

والذخيرة وتمنع وقوعها وتقضي عليها.
-84

هل اعتمد بلدكم أي تدابير على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الوطني أو الثنائي أو اإلقليمي أو المتعدد األطراف لزيادة فعاليـة

ضـوابط الســتيراد والتصــدير والعبور ،بما في ذل  ،عند القتضــاء ،تدابير مراقبة الحدود و/أو التعاون عبر الحدود من

أجل منع ومكافحة جرائم صنع األسلحة النارية والتجار بها بصورة غير مشروعة (الفقرة (ب) من المادة )11؟
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التـدابير التي اعتمـدهـا بلـدكم لزيـادة

فعالية ض ـ ـ ـ ـ ـوابط الس ـ ـ ـ ـ ــتيراد والتص ـ ـ ـ ـ ــدير والعبور؟ ويرجى تلخيص تل التدابير وذكر القوانين واللوائ التنظيمية

أو السياسات ذات الصلة وتقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها.
(ج)

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ــي التدابير التي اعتمدها بلدكم لزيادة فعالية

مراقبة الحدود والتعاون عبر الحدود بين أجهزة الشـ ــرطة والجمارا لديكم ونظيراتها لدى الدول األخرى .ويرجى تلخيص
تل التدابير وذكر القوانين واللوائ التنظيمية أو السياسات ذات الصلة وتقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها.
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المادة  -14التدريب والمساعدة التقنية

-85

هل قدا بلدكم إلى بلدان أخرى ومنظمات دولية أو تلقى منها ضـ ـ ـ ــروبا من التدريب والمسـ ـ ـ ــاعدة التقنية

لزمة لتعزيز القدرة على منع جرائم صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير

مشروعة ومكافحتها والقضاء عليها؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى أن تصفوا بييجاز نوو المساعدة ومن قدمها أو تلقاها.

المادة  -15السماسرة والسمسرة
-86

)15؟

هل أنشـ ـ ـ ـ بلدكم نظاما من أجل التنظيم الرقابي ألنش ـ ـ ــطة العاملين في الس ـ ـ ــمسـ ـ ـ ـرة (الفقرة  1من المادة
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فهل نظر بلدكم في إنشاء نظاا من هذا القبيل؟ يرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فين الدول مدعوة إلى توضـ ــي ما إذا كان هذا النظاا

’‘1

اشت ار تسجيل السماسرة العاملين في إقليمها

’‘2

اشت ار الترخيص أو اإلذن بممارسة السمسرة

’‘3

اشـ ـ ــت ار أن تفص ـ ـ ـ رخص أو أذون السـ ـ ــتيراد والتصـ ـ ــدير ،أو المسـ ـ ــتندات المصـ ـ ــاحبة لها،

يشمل ما يلي:

نعم

نعم

نعم ،جزئيا

نعم ،جزئيا

ل

ل

عن أسماء وأماكن السماسرة الضالعين في الصفقة (الفقرة ( 1ج) من المادة  ،15بالقتران بالمادة )10
نعم
(ج)

إلى توضي ذل .
(د)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب عن أي من هذه األسـ ـ ـ ــئلة "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فين الدول األطراف مدعوة

إذا كان الجواب عن أي من هذه األسـ ـ ـ ــئلة "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فين الدول األطراف مدعوة

إلى تقـديم نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من قوانينهـا وقواعـدهـا التنظيميـة و/أو تـدابيرهـا األخرى المنطبقـة وتقـديم أمثلـة على النجـاح في
تطبيق التدابير المتخذة لالمتثال لهذا الحكم وما يتصل به من قضايا أو حالت أخرى.
(هـ)

الدول مدعوة إلى التطوو بتسـ ـ ــليط الضـ ـ ــوء على واحدة أو أكثر من الممارسـ ـ ــات التي تعتبرها

جيدة في تطبيق نظم مراقبة السماسرة ،والممارسات التي يمكن أن تتسق مع بروتوكول األسلحة النارية.
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-87

إذا كان بلدكم قد أنش ـ نظاما لعتماد الســماس ـرة ،فهل المعلومات المتعلقة بالســماس ـرة وأنشــطة الســمسـرة

تدرج في أي مما يلي:
(أ)

السجالت المحفو ة وفقا للمادة  7من بروتوكول األسلحة النارية (الفقرة  2من المادة )15؟
نعم

(ب)

نعم ،جزئيا

عمليـات تبـادل المعلومات المقررة بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى المـادة  12من بروتوكول األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـارية

ل
()7

(الفقرة  ،2المادة )15؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

’‘1

إذا كان الجواب عن السؤال ( 87أ) أو (ب) "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضي ذل .

’‘2

يرجى توض ــي الس ــياس ــات والقوانين واللوائ التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة وتقديم أمثلة

على النجاح في تطبيق التدابير المعتمدة وما يتصـ ـ ـ ـ ــل بها من قضـ ـ ـ ـ ــايا أو حالت أخرى ،بما في ذل أمثلة

على التحقيقات أو المالحقات القضائية أو أحكاا اإلدانة أو البراءة المتعلقة بتنفيذ المادة .15

تدابير أخرل لمنع صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة
-88

الدول مدعوة إلى التطوو بتوضي ما إذا كانت قد نفذت أي تدابير أو برامج أخرى لمنع صنع األسلحة

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة من قبيل ما يلي:

اعتماد تدابير أكثر ص ـ ـ ـرامة أو شـ ـ ــدة من التدابير المنصـ ـ ــوص عليها في بروتوكول األسـ ـ ــلحة

النارية (الفقرة  3من المادة  34من اتفاقية الجريمة المنظمة)

تقييم المشاريع الوطنية (الفقرة  1من المادة  31من التفاقية)
إرساء وتعزيز ممارسات فضلى وسياسات في هذا الش ن (الفقرة  1من المادة  31من التفاقية)
إجراء تقييم دوري للصـ ــكوا القانونية والممارسـ ــات اإلدارية والسـ ــياسـ ــات وخطط العمل وسـ ــائر

التدابير القائمة ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة بمراقبة األسـ ـ ـ ـ ــلحة النارية بغية اسـ ـ ـ ـ ــتبانة مدى قابليتها إلسـ ـ ـ ـ ــاءة
الستغالل من جانب الجماعات اإلجرامية المنظمة (الفقرة  4من المادة  31من التفاقية)

زيادة وعي الجماهير بمش ـ ـ ــكلة ص ـ ـ ــنع األس ـ ـ ــلحة النارية والتجار بها بص ـ ـ ــورة غير مش ـ ـ ــروعة

وأسبابها وخطورتها والتهديدات التي تشكلها (الفقرة  5من المادة  31من التفاقية)
حمالت جمع األسلحة أو تسليمها طوالية أو شرائها
التدمير العلني للسلحة العتيقة و/أو المجموعة و/أو المصادرة
إجراء دراسات استقصائية بش ن األسلحة النارية

جمع وتبــادل وتحليــل البيــانــات والمعلومــات عن طبيعــة الجريمــة المنظمــة وتــدفقــات التجــار

غير المشروو ودروبه وأنماطه (المادة  28من التفاقية)

__________

( )7سوف تستعرض المادة  12ضمن المجموعة الرابعة.

66/163

V.20-06357

CTOC/COP/2020/10

تدابير أخرى (يرجى تحديدها)
(أ)

إذا اخترتم واحدا أو أكثر من العناص ـ ـ ــر المذكورة أعاله ،فيرجى وص ـ ـ ــف التدابير المحددة المتخذة

في هذا الش ن وذكر السياسات أو القوانين واللوائ التنظيمية المنطبقة وتقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها.

الصعوبات المصادفة

-89

هل يواجه بلدكم صعوبات في تنفيذ أحكاا بروتوكول األسلحة النارية؟
نعم
(أ)

-90

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضي ذل .

هـل قيم بلـدكم فعـاليـة تـدابيره المتخـذة لمكـافحـة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا والـذخيرة

والتجار بها بصورة غير مشروعة؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضـ ــي ذل والسـ ــتشـ ــهاد ب ي وثائق مناسـ ــبة في هذا الش ـ ـ ن

(مثل تقارير التقييم أو تحليل الثغرات أو تقارير آليات السـ ـ ـ ـ ــتعراض الدولية واإلقليمية األخرى أو د ارسـ ـ ـ ـ ــات عن
السياسات العامة ،إل .).

-91

هل لدى بلدكم اس ــتراتيجية أو خطة عمل وطنية من أجل مكافحة ص ــنع األس ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها

والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة أو من أجل تنفيذ صكوا إقليمية أو دولية ذات صلة في هذا الميدان؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى بيان السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية أو خطة العمل ،مع تقديم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح موجز

لنطاقها ،و/أو التدابير األخرى ذات الصلة.

-92

إذا لم يكن اإلطار القانوني الوطني لبلدكم قد عدل ليتواءا مع مقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات البروتوكول ،فيرجى تحديد

الخطوات المتبقية التي يلزا اتخاذها لمواءمته معها.

القائمة؟

(أ)

هل توجد أي صـ ـ ـ ـ ــعوبات تعترض اعتماد تش ـ ـ ـ ـ ـريعات وطنية جديدة أو تنفيذ التش ـ ـ ـ ـ ـريعات الوطنية
نعم

’‘1

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فهل ينطبق عليها أي من الصعوبات التالية؟
مشاكل في صوغ التشريعات
الحاجة إلى إصالحات مؤسسية أو إنشاء مؤسسات جديدة
الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية (قوانين ،لوائ تنظيمية ،مراسيم ،إل ).
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صعوبات تواجه الممارسين في استعمال التشريعات
نقص الوعي
عدا التنسيق بين الوكالت
خصائص اإلطار القانوني
الفتقار إلى المعارف والمهارات التقنية
محدودية أو انعداا التعاون من جانب الدول األخرى
محدودية الموارد الالزمة للتنفيذ
مسائل أخرى (يرجى تحديدها)

الحاجة إلى المساعدة التقنية

-93

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات القائمة في تنفيذ البروتوكول؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهض ـ ـ ــة لص ـ ـ ــنع األس ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

والتجار بها بصورة غير مشروعة وأوجه ارتباطها بالجرائم الخطيرة األخرى
المشورة القانونية أو اإلصالحات التشريعية واللوائ التنظيمية
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية

إنشاء هيئات مختصة أو جهات وصل وطنية أو نقا اتصال معنية باألسلحة النارية
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
تعميم الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
الوقاية والتولية
المساعدة الموقعية من موجه أو خبير متخصص
مراقبة الحدود وتقييم المخاطر
إجراءات عمل موحدة
كش ـ ـ ــف تدفقات التجار غير المش ـ ـ ــروو عند المعابر الحدودية أو من خالل الخدمات البريدية

أو باستخداا اإلنترنت
تبادل المعلومات

التحقيق والمالحقة القضائية
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تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
إقــامــة بنى تحتيــة لتكنولوجيــات المعلومــات أو تطوير البنى التحتيــة القــائمــة ،مثــل نظم حفة

السجالت أو النماذج واألدوات الرقمية أو قواعد البيانات أو أدوات التواصل
جمع وتحليل بيانات التجار باألسلحة النارية

مجالت أخرى (يرجى تحديدها) .ويرجى ترتيب الحتياجات من المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية من حيث
األولوية واإلشارة إلى أحكاا البروتوكول المحددة المتعلقة بها عند تقديم المعلومات.

(ب)

المساعدة التقنية والمعدات:
الوسم
نظم حفة السجالت
تحديد ماهية األسلحة النارية واقتفاء أثرها
ضوابط النقل
حمالت الجمع
التعطيل والتدمير
إدارة المخزونات

(ج)

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل المجالت؟
نعم

ل

’‘1

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال هذه المساعدة والجهات التي تقدمها.

(د)

يرجى وصـف الممارسـات المتبعة في بلدكم التي تعتبرونها جيدة بشـ ن مراقبة األسـلحة النارية

ومنع ومكافحة ص ــنع األس ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التجار بها بص ــورة غير مش ــروعة التي يمكن

أن تهم الدول األخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.
(ه)

يرجى تقـديم أي معلومـات أخرى تعتقـدون أن من المهم أخـذهـا في العتبـار بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الجوانـب

المتعلقة بتنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن بخالف المعلومات المذكورة أعاله.
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المرفق الخامس
استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها  -المجموعة الثالثة
إرشادات عامة للرد على الستبيان
• س ــوف تس ــتعرض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف المس ــتعرض ــة ،وفقا للقس ــم الخامس

من إجراءات وقواعد تشـ ـ ـ ـ ــغيل آلية اسـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

والبروتوكولت الملحقة بها .وإذا كانت الدول لم تقدا بعد الوثائق ذات الصـ ــلة إلى األمانة ،فيرجى منها تحميل أي
قوانين ولوائ تنظيمية وقضـايا وغيرها من الوثائق ذات صـلة بالرد على السـتبيان ،أو وصـف مختصـر لها ،على
بوابة إدارة المعارف المسماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" (بوابة "شيرلوا").

• يمكن بعد ذل  ،في إطار الرد على كل سؤال ،تقديم روابط بالمعلومات ،التي حملت على بوابة "شيرلوا".
• باإلضافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي حملت على بوابة "شيرلوا" ،يرجى من الدول تحديد التشريعات
المنطبقة واألحكاا ذات الصـلة في إطار كل سـؤال تكون اإلجابة عنه هي "نعم" ،وفي إطار أي سـؤال آخر،

عند القتضاء.

• يرجى من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات ،بما في ذل النسـ ـ ـ الورقية من الوثائق ،مع السـ ـ ــتبيانات
المستوفاة.

• يمكن للدول األطراف ،عند ردها على اســتبيانات التقييم الذاتي ،أن تشــير أيضــا إلى المعلومات المقدمة في
س ـ ـ ــياق آليات اس ـ ـ ــتعراض الص ـ ـ ــكوا األخرى ذات الص ـ ـ ــلة التي هي أطراف فيها .وعلى الدول األطراف أن
تراعي ض ـ ــرورة أن تجس ـ ــد الردود على النحو المناس ـ ــب أي معلومات مس ـ ــتجدة منذ تقديم الردود الس ـ ــابقة في

إطار آليات السـتعراض األخرى .وعلى وجه الخصـوص ،يجوز للدولة الطرف المسـتعرضـة ،عند اسـتعراض
نفس التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التزامات مطابقة أو مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفسـاد ،أن تشـير إلى الردود والوثائق اإلضـافية التي قدمتها في إطار آلية اسـتعراض تنفيذ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

• تنطوي أحكـاا اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا على
درجـات متفـاوتـة من المتطلبـات .ووفقـا لإلجراءات والقواعـد ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتنـاول آليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم

المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولت الملحقــة بهــا تــدريجيــا جميع مواد التفــاقيــة
والبروتوكولت الملحقـة بهـا .ومن ثم ،ينبغي أن يراعى اختالف طبيعـة كـل حكم من األحكـاا عنـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاغـة

الردود على األسئلة ذات الصلة وكذل أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

• تنص الفقرة  2من المـادة  1من كـل بروتوكول على أن أحكـاا التفـاقيـة تنطبق على البروتوكول ،مع م ارعـاة
ما يقتضـيه اختالف الحال ،ما لم ينص فيه على خالف ذل  .وتذكر الفقرة  19من إجراءات وقواعد تشـغيل
اآللية أن أحكاا التفاقية ،التي تنطبق على البروتوكولت ،ل تسـ ـ ــتعرض إل في إطار اسـ ـ ــتعراض التفاقية،
مع م ارعـاة مـا يقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـه اختالف الحـال .والمطلوب من الـدول ،وهي تجيـب عن األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة المتعلقـة بتنفيـذ

التفاقية ،أن ت خذ في الحســبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصــلة ،حســب القتضــاء ،على موضــوو

كل بروتوكول هي طرف فيه .ومن ثم ،يجدر تنبيه الخبراء الحكوميين إلى ضــرورة تضــمين ردودهم إشــارات
إلى انطبـاق أحكـاا التفـاقيـة من هـذا القبيـل على البروتوكولت التي بلـدهم طرف فيهـا .ومثـال ذلـ  ،أن يـ خـذ

الخبراء الحكوميون في الحس ـ ــبان ،عند الرد على األس ـ ــئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة  10على مس ـ ــؤولية
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الهيئات العتبارية ،مدى انطباق أحكاا المادة  10على الجرائم المش ــمولة بالبروتوكولت الثالثة ،وأن يجيبوا
بناء على ذل .

• تبـدأ بعض أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيـان بعبـارة "الـدول مـدعوة" .وفي هـذه الحـالت ،يجوز للخبراء الحكوميين تقـديم
المعلومات المطلوبة تطوعا .ولن تستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذه المعلومات.

أول -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الثالثة :إنفاذ القانون والنظام القضائي (المواد  7و 11و 19و 20و 22و26
و 27و 28من التفاقية)

المادة  -7تدابير مكافحة غسل األموال
-1

هل أنش ـ ـ بلدكم نظاما وطنيا للرقابة واإلش ـ ـراف على المص ـ ــارف والمؤس ـ ـس ـ ــات المالية غير المص ـ ــرفية

وكذل  ،حيثما يقتضــي األمر ،ســائر الهيئات المعرضــة بشــكل خاص لغســل األموال ،ضــمن نطاق اختصــاصــها،

من أجل ردو وكشف جميع أشكال غسل األموال (الفقرة ( 1أ) من المادة )7؟

نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسات التي ينطبق عليها هذا النظاا.

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فهل يشتر نظاا بلدكم ما يلي:

’‘1

تحديد هوية الزبون؟

نعم

ل

 إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي متطلبات تحديد هوية الزبون بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم.’‘2

حفة السجالت؟

نعم

 إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي متطلبات حفة السجالت بمقتضى النظاا القائم في بلدكم.’‘3

اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة؟

نعم

ل

ل

 إذا كــان الجواب "نعم" ،فيرجى تقــديم أمثلــة على التــدابير المتبعــة في هــذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ،بمــا في ذلـ المعــاييرالمستخدمة للتعرف على المعامالت المشبوهة أو العقوبات المقررة على عدا التقيد بمتطلبات اإلبالغ عنها.

’‘4

مع مراعاة المادة  ،7فين الدول مدعوة إلى أن تقدا ،على أسـ ـ ـ ـ ــاو طوعي محض ،معلومات

إض ـ ــافية عما تس ـ ــتخدمه من تدابير لردو وكش ـ ــف جرائم غس ـ ــل األموال ،مثل التحقق من هوية الزبون،
على أن يش ـ ــمل ذل تثمين تل التدابير في ص ـ ــورة تقارير تقييمية وغيرها من أش ـ ــكال التقييم المناس ـ ــبة

أو تقديم روابط بها.
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-2

هل يتي بلدكم للســلطات اإلدارية أو الرقابية أو ســلطات إنفاذ القانون أو ،حســب القتضــاء ،الســلطات

القضـ ـ ـ ــائية المنو بها العمل على مكافحة غسـ ـ ـ ــل األموال أن تتعاون وتتبادل المعلومات على كل من الصـ ـ ـ ــعيد
الوطني والصعيد الدولي ضمن نطاق الشرو التي يفرضها قانونها الداخلي (الفقرة ( 1ب) من المادة )7؟
نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى وصف القنوات المستخدمة لتبادل هذه المعلومات.

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فهل أنشئت وحدة لالستخبارات المالية في بلدكم من أجل توفير مركز

وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات المتعلقة ب نشطة غسل األموال؟

نعم
(ج)
-3

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم معلومات عن وحدة الستخبارات المالية المنش ة في بلدكم.

هل نفذ بلدكم تدابير لكشـف ورصـد حركة النقد والصـكوا القابلة للتداول المناسـبة عبر حدوده (الفقرة 2

من المادة )7؟

نعم
(أ)

ل

إذا كـان الجواب "نعم" ،فيرجى تحـديـد تلـ التـدابير ،وعلى وجـه الخص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص تقـديم أي معلومـات

متاحة عن التدابير الوقائية المستخدمة لضمان صحة استخداا المعلومات وسالسة حركة ر وو األموال المشروعة.
-4

هـل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا بلـدكم في أي أطر عـالميـة أو إقليميـة أو دون إقليميـة أو ثنـائيـة تهـدف إلى تعزيز التعـاون

بين أجهزة القضاء وإنفاذ القانون والرقابة المالية على مكافحة غسل األموال (الفقرة  4من المادة )7؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم بعض األمثلة في هذا الش ن.

المادة  -11المالحقة والمقاضاة والجزاءات
-5

هل يخض ـ ـ ـ ـ ـ ــع بلدكم ارتكاب الجرائم المش ـ ـ ـ ـ ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها لعقوبات

تراعي خطورة تل الجرائم (الفقرة  1من المادة (11؟

نعم
-6

ل

هل اتخذ بلدكم تدابير لضــمان أن تراعي الشــرو المفروضــة على إصــدار ق اررات اإلفراج عن المدعى

عليهم على ذمة المحاكمة أو الســتئناف الحاجة إلى ضــمان حضــورهم في اإلجراءات الجنائية الالحقة (الفقرة 3

من المادة )11؟

نعم
-7

ل

هل يحدد بلدكم ،حس ـ ــب القتض ـ ــاء ،مدة تقادا طويلة تس ـ ــتهل أثناءها اإلجراءات الخاص ـ ــة ب ي جريمة

مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوا قد فر من وجه

العدالة (الفقرة  5من المادة )11؟

نعم
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(أ)

يرجى توضي ذل بييجاز ،مع تضمين اإلجابة ،حسب القتضاء ،طول مدة فترة التقادا.

المادة  -19التحقيقات المشتركة
-8

هل أبرا بلدكم أو س ـ ـ ــلطاته المختص ـ ـ ــة أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تجيز إنش ـ ـ ــاء

هيئات تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم طرف

فيها التي هي موضـ ـ ـ ــع تحقيقات أو مالحقات قضـ ـ ـ ــائية أو إجراءات قضـ ـ ـ ــائية في دولة واحدة أو أكثر من الدول

األطراف (المادة )19؟

نعم
-9

ل

في حال عدا وجود أي اتفاقات أو ترتيبات من النوو المش ـ ـ ـ ــار إليه في الس ـ ـ ـ ـؤال  ،8هل يس ـ ـ ـ ــم بلدكم

بيجراء تحقيقيات مشتركة بمقتضى اتفاقات تبرا في كل حالة على حدة (المادة )19؟

نعم
-10

ل

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية و/أو ممارس ــات جيدة و/أو تحديات في

تطبيق التفاقية بش ن إبراا اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف من أجل إنشاء هيئات تحقيق مشتركة.

المادة  -20أساليب التحري الخاصة
-11

هل يسـ ـ ــم اإلطار القانوني لبلدكم باسـ ـ ــتخداا أسـ ـ ــاليب التحري الخاصـ ـ ــة ألغراض المكافحة الفعالة للجريمة

المنظمة والتحقيق في الجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها (الفقرة  1من المادة )20؟
نعم

-12

ل

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـؤال " 11نعم" ،فهل يتخذ بلدكم تدابير للسـ ـ ـ ــماح باسـ ـ ـ ــتخداا أسـ ـ ـ ــاليب التحري

الخاصة من قبيل ما يلي:
(أ)

التسليم المراقب؟

(ب)

المراقبة اإللكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة؟

(ج)

العمليات المستترة؟

(د)

أساليب أخرى؟

نعم
نعم
نعم
نعم

ل
ل
ل
ل

’‘1

يرجى توضي ذل .

-13

إذا كان الجواب عن الس ـ ـ ـؤال ( 12ب) "نعم" ،فيرجى ،إن أمكن ،تقديم معلومات عن أس ـ ـ ــاليب المراقبة

اإللكترونية في بلدكم ،ل سـ ـ ــيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات أو األدلة المتحصـ ـ ــل عليها مع أجهزة إنفاذ القانون
والسلطات القضائية األجنبية؟
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-14

الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم أي معلومات متاحة عن الشرو التي يفرضها إطارها القانوني الوطني

-15

الدول مدعوة إلى تقديم معلومات ،حسـ ـ ــب القتضـ ـ ــاء ،عما إذا كانت قد أبرمت أي اتفاقات أو ترتيبات

المنطبق على أساليب التحري الخاصة المذكورة أعاله (الفقرة  1من المادة .)20

ثنائية أو انضـمت إلى اتفاقات أو ترتيبات متعددة األطراف من أجل اسـتخداا أسـاليب التحري الخاصـة في سـياق

التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الفقرة  2من المادة .)20
-16

الدول مدعوة إلى تقديم معلومات عما إذا كانت تسـ ـ ـ ـ ــم  ،وفقا إلطارها القانوني الوطني وفي حال عدا

وجود اتفاقات أو ترتيبات من النوو المشـار إليه في السـؤال  ،15باسـتخداا أسـاليب التحري الخاصـة على الصـعيد
الدولي وفق ق اررات تتخذ في كل حالة على حدة (الفقرة  3من المادة .)20
المادة  -22إنشاء سجل جنائي

-17

إذا كان بلدكم قد اعتمد تدابير تش ـ ـريعية أو تدابير أخرى لكي ي خذ بعين العتبار ،حس ـ ــب القتض ـ ــاء،

أي حكم إدانة ص ـ ـ ـ ــدر س ـ ـ ـ ــابقا بحق الجاني المزعوا في بلد آخر ،بغية اس ـ ـ ـ ــتخداا تل المعلومات في اإلجراءات

الجنــائيــة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولــة بــالتفــاقيــة والبروتوكولت التي هو طرف فيهــا ،فهو مــدعو إلى تقــديم معلومــات عن هــذه

التشريعات أو التدابير األخرى (المادة .)22

المادة  -26تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون
-18

هل اتخذ بلدكم تدابير لتشـ ـ ــجيع األشـ ـ ــخاص الذين يشـ ـ ــاركون أو كانوا يشـ ـ ــاركون في جماعات إجرامية

منظمة على اإلدلء بمعلومات مفيدة إلى األجهزة المختص ـ ـ ـ ـ ــة ألغراض التحري واإلثبات أو تقديم أي ض ـ ـ ـ ـ ــروب
أخرى من المس ــاعدة الملموس ــة يمكن أن تس ــاهم في تجريد الجماعات اإلجرامية المنظمة من مواردها أو عائدات

الجرائم (الفقرة  1من المادة )26؟
(أ)

نعم

ل

إذا كــان الجواب "نعم" ،فهــل يتي قــانونكم الوطني إمكــانيــة تخ يف عقوبــة المتهم الــذي يقــدا

عونا كبي ار في إجراءات التحقيق أو المالحقة القضـ ـ ــائية بشـ ـ ـ ن إحدى الجرائم المشـ ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت
التي بلدكم طرف فيها (الفقرة  2من المادة )26؟
(ب)

نعم

ل

إذا كــان الجواب "نعم" ،فهــل يتي قــانونكم الوطني إمكــانيــة من الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــة من المالحقــة

القضـائية ألي شـخص يقدا عونا كبي ار في إجراءات التحقيق أو المالحقة القضـائية بشـ ن إحدى الجرائم المشـمولة

بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها (الفقرة  3من المادة )26؟
-19

نعم

ل

هل أبرا بلدكم أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف مع دول أطراف أخرى بش ـ ـ ـ ـ ن معاملة

(تخ يف العقوبة أو اإلعفاء من المالحقة القض ـ ـ ـ ــائية) األش ـ ـ ـ ــخاص الذين يمكن أن يقدموا عونا كبي ار للس ـ ـ ـ ــلطات
المختصة لدي أي من الدول األطراف (الفقرة  5من المادة )26؟
(أ)

74/163

نعم

ل

الدول األطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في هذا الش ن.

V.20-06357

CTOC/COP/2020/10

المادة  -27التعاون في مجال إنفاذ القانون
-20

هل قامت األجهزة المختص ـ ــة في بلدكم ،بما يتفق ونظمه القانونية واإلدارية الوطنية ،بينش ـ ــاء أو تعزيز

قنوات اتص ـ ــال ،حس ـ ــب القتض ـ ــاء ،مع نظيراتها لدى الدول األطراف األخرى من أجل تيس ـ ــير تبادل المعلومات
بص ـ ــورة م مونة وسـ ـ ـريعة بشـ ـ ـ ن جميع جوانب الجرائم المش ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها،

بما يشمل ،حسبما ترونه مناسبا ،صالت تل الجرائم باألنشطة اإلجرامية األخرى (الفقرة ( 1أ) من المادة )27؟
ل
نعم
-21

هل اتخذ بلدكم أي تدابير ،بما يتفق ونظمه القانونية واإلدارية الوطنية ،من أجل تشـ ـ ــجيع التعاون على

إنفاذ القانون مع الدول األطراف األخرى في إجراء التحريات بشـ ـ ـ ـ ـ ن الجرائم المشـ ـ ـ ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت
التي هو طرف فيها (الفقرة ( 1ب) من المادة  ،)27ل سيما فيما يتعلق بما يلي:
(أ)

هوية األشــخاص المشــتبه في ضــلوعهم في تل الجرائم وأماكن وجودهم وأنشــطتهم ،أو أماكن

األشخاص اآلخرين المعنيين؟
(ب)

حركة عائدات تل الجرائم أو الممتلكات المت تية من ارتكابها؟

(ج)

حرك ــة الممتلك ــات أو المع ــدات أو األدوات األخرى المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدم ــة في ارتك ــاب تل ـ الجرائم

أو المعتزا استخدامها في ارتكابها؟
-22

نعم

نعم

ل

ل

هل اتخذ بلدكم أي تدابير للقياا ،عند القتضـ ــاء ،بتوفير األصـ ــناف أو كميات المواد الالزمة ألغراض

التحليل أو التحقيق (الفقرة ( 1ج) من المادة )27؟

-23

نعم

ل

نعم

ل

هل اتخذ بلدكم أي تدابير لتسـهيل التنسـيق الفعال مع السـلطات واألجهزة والدوائر المختصـة لدى الدول

األطراف األخرى وتشجيع تبادل العاملين أو تعيين ضبا اتصال (الفقرة ( 1د) من المادة )27؟

نعم
-24

ل

هل اتخذ بلدكم أي تدابير لتعزيز تبادل المعلومات مع الدول األطراف األخرى عن الوســائل واألســاليب

المحددة التي تس ــتخدمها الجماعات اإلجرامية المنظمة ،بما في ذل  ،الدروب ووس ــائط النقل ،واس ــتخداا الهويات

المزيفة ،أو الوثائق المزورة أو المزيفة ،أو وسائل أخرى إلخفاء أنشطتها (الفقرة ( 1هـ) من المادة )27؟

نعم
-25

ل

هــل اتخــذ بلــدكم أي تــدابير لتعزيز تبــادل المعلومــات وتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق التــدابير اإلداريــة مع الــدول األطراف

األخرى لغرض الكشــف المبكر عن الجرائم المشــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها (الفقرة ( 1و)

من المادة )27؟
-26

نعم

ل

هل أبرا بلدكم أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بش ـ ـ ـ ـ ـ ن التعاون المباشـ ـ ـ ـ ــر بين أجهزة

إنفاذ القانون لتفعيل التفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها (الفقرة  2من المادة )27؟
(أ)

نعم

ل

إذا كـان الجواب "نعم" ،فـين الـدول مـدعوة إلى تقـديم أمثلـة على مـا لـديهـا من تجـارب إيجـابيـة

و/أو ممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جيـدة و/أو تحـديـات في تطبيق التفـاقيـة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التفـاقـات أو الترتيبـات الثنـائيـة أو المتعـددة

األطراف المتعلقة بالتعاون المباشر بين أجهزة إنفاذ القانون.
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المادة  -28جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
-27

هل أرسـ ـ ــى بلدكم ممارسـ ـ ــات ،بالتشـ ـ ــاور مع األوسـ ـ ــا العلمية واألكاديمية ،من أجل تحليل التجاهات

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـدة في الجريمـة المنظمـة داخـل إقليمـه ،والظروف التي تمـارو فيهـا الجريمـة المنظمـة ،وكـذلـ الجمـاعـات

المحترفة الضالعة فيها والتكنولوجيات المستخدمة في ارتكابها (الفقرة  1من المادة )28؟
(أ)

نعم

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم أمثلة على الممارسـات المتبعة في هذا الشـ ن فيما يتعلق

بالجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها.
-28

هل يعمل بلدكم على تطوير خبراته التحليلية بش ـ ـ ن األنش ـ ــطة اإلجرامية المنظمة وتش ـ ــاطرها مع الدول

األطراف األخرى وتوفيرها من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية؟ وإذا كان األمر كذل  ،فهل وضـ ـ ـ ــعت تعاريف
ومعايير ومنهجيات مشتركة تستخدا في هذا الش ن (الفقرة  2من المادة )28؟
(أ)

نعم

ل

إذا كـان الجواب "نعم" ،فيرجى تقـديم أمثلـة على الخبرات التي طورهـا بلـدكم في هـذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن

ويتشاطرها مع الدول األطراف األخرى ويوفرها من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية.
-29

هل يرصـ ـ ـ ــد بلدكم سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــاته وتدابيره الفعلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وهل يجري تقييمات

لمدى فعاليتها وكفاءتها (الفقرة  3من المادة )28؟
(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي كي ية رصدها وتحليلها في بلدكم.

نعم

ل

الصعوبات المصادفة
-30

هل واجه بلدكم أي صعوبات أو تحديات في تنفيذ التفاقية؟
(أ)

نعم

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديدها:
مشاكل في صوغ التشريعات
الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية (قوانين ،لوائ تنظيمية ،مراسيم ،إل ).
عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة
القصور في تعميم التشريعات القائمة
ضعف التنسيق بين الوكالت
خصائص النظاا القانوني
تضارب األولويات بين السلطات الوطنية
قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة
محدودية التعاون مع الدول األخرى
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عدا الوعي بالتشريعات القائمة
مسائل أخرى (يرجى تحديدها)

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-31

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟

-32

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة.

-33

من بين أش ـ ــكال المس ـ ــاعدة التقنية التالية ،ما هي األش ـ ــكال ،التي يمكن ،إن توافرت ،أن تس ـ ــاعد بلدكم

نعم

ل

على التنفيذ الكامل ألحكاا التفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا التفاقية التي تطلبونها من أجلها.
المشورة القانونية
المساعدة على صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية نموذجية
اتفاقات نموذجية
إجراءات عمل موحدة
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
تعميم الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين أو المدربين
مساعدة موقعية من موجه أو خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التقنية

إقـامـة بنى تحتيـة لتكنولوجيـات المعلومـات أو تطوير البني التحتيـة القـائمـة ،مثـل قواعـد البيـانـات

أو أدوات التواصل

تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي
تدابير لتعزيز التعاون الدولي
أشكال أخرى من المساعدة (يرجى تحديدها)
-34

يرجى تق ــديم أي معلوم ــات أخرى ترون أن من المهم أن ي ـ خ ــذه ــا مؤتمر األطراف في اتف ــاقي ــة األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بش ـ ـ ن جوانب تنفيذ التفاقية أو الص ـ ــعوبات القائمة

في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.
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ثانيا -بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشاخاص ،وبخاصاة النسااء واألطفال،
المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الثالثة :إنفاذ القانون والنظام القضائي (المواد  11و 12و 13من البروتوكول)
المادة  -11التدابير الحدودية
-35

هل عزز بلدكم الضوابط الحدودية لمنع التجار باألشخاص وكشف جرائمه (الفقرة  1من المادة )11؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ذات

الصلة أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-36

هل اعتمد بلدكم تدابير تشـريعية أو تدابير أخرى لكي يمنع اســتخداا وســائل النقل التي يشــغلها الناقلون

التجاريون في ارتكاب األفعال المجرمة وفقا للمادة  5من البروتوكول (الفقرة  2من المادة )11؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ذات

الصلة أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-37

هل تش ـ ــمل التدابير المش ـ ــار إليها في السـ ـ ـؤال  36إلزاا الناقلين التجاريين ،بما في ذل أي ش ـ ــركة نقل

أو مال أو مشـ ـ ــغل أي وسـ ـ ــيلة نقل ،بالت كد من أن كل الركاب يحملون وثائق السـ ـ ــفر الضـ ـ ــرورية لدخول الدولة
المستقبلة (الفقرة  3من المادة )11؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ذات

الصلة أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-38

هـل اتخـذ بلـدكم التـدابير الالزمـة ،وفقـا لقـانونـه الوطني ،لفرض عقوبـات في حـالت اإلخالل بـاللت ازمـات

المنصوص عليها في الفقرة  3من المادة  11من البروتوكول (الفقرة  4من المادة )11؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ذات

الصلة أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.
-39

هل اتخذ بلدكم التدابير الالزمة للس ـ ـ ـ ــماح ،وفقا لقانونه الوطني ،بعدا الموافقة على دخول األش ـ ـ ـ ــخاص

المتورطين في ارتكاب األفعال المجرمة وفقا لهذا البروتوكول أو إلغاء ت شـيرات السـفر الخاصـة بهم (الفقرة  5من

المادة  ،11بالقتران بالمادة )5؟

نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

-40

هـل اتخـذ بلـدكم تـدابير لتعزيز تعـاون أجهزة مراقبـة الحـدود التـابعـة لـه مع نظيراتهـا لـدى الـدول األطراف

أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.

األخرى ،بما يشمل إنشاء وتعهد قنوات مباشرة لالتصال (الفقرة  6من المادة )11؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ذات

الصلة أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.

المادة  -12أمن الوثائق ومراقبتها
-41

هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل أن تكون وثائق الســفر أو الهوية التي يصــدرها ذات نولية يصــعب معها إســاءة

استعمال تل الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة (الفقرة (أ) من المادة )12؟
نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

-42

هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل س ـ ــالمة وأمن وثائق الس ـ ــفر أو الهوية التي يص ـ ــدرها أو التي تص ـ ــدر نيابة

أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.

عنه ،ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة (الفقرة (ب) من المادة )12؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ذات

الصلة أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.

المادة  -13شرعية الوثائق وصالحيتها
-43

هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل أن تقوا س ـ ــلطاته ،وفقا لقانونكم الوطني ،وفي غض ـ ــون فترة زمنية معقولة،

بالرد على طلبات الدول األطراف األخرى بشـ ـ ـ ـ ن التحقق من ش ـ ـ ــرلية وص ـ ـ ــالحية وثائق الس ـ ـ ــفر أو الهوية التي

أصدرها أو يزعم أنها صدرت باسمه ويشتبه في أنها تستعمل في التجار باألشخاص (المادة )13؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين أو السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ذات

الصلة أو تقديم روابط بالسياسات أو اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن.

الصعوبات المصادفة
-44

هل واجه بلدكم صـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات أو تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار باألشـ ـ ـ ـ ـ ــخاص

المتصلة بالمجموعة الثالثة؟
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى التوضي .

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-45

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية لتنفيذ البروتوكول؟
(أ)

نعم

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخاص
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التكنولوجية والمعدات

(ب)

يرجى تحديد ذل .
تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد التوجيهيـة

وإجراءات العمل الموحدة

غير ذل (يرجى التحديد)
-46

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟
(أ)

-47

نعم

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

ل

يرجى تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص

والمعلومـات التي من المهم أن يـ خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر

الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن.
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ثالثا -بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،المكمل
لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الثالثة :إنفاذ القانون والنظام القضائي (المواد  11و 12و 13من البروتوكول)
المادة  -11التدابير الحدودية
-48

هل عززت الســلطات المختصــة في بلدكم الض ـوابط الحدودية لمنع تهريب المهاجرين وكشــفه (الفقرة 1

من المادة )11؟

نعم
(أ)
-49

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد ذل .

هل اعتمد بلدكم أي تدابير تش ـ ـ ـريعية أو تدابير أخرى مناسـ ـ ــبة لكي يمنع اسـ ـ ــتخداا وسـ ـ ــائل النقل التي

يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين (الفقرة  2من المادة )11؟

نعم
(أ)

ل

إذا كـان الجواب "نعم" ،فيرجى تحـديـد تلـ التـدابير وتقـديم أي معلومـات متـاحـة عمـا إذا كـانـت

هذه التدابير تش ـ ـ ــمل إل ازا الناقلين التجاريين بالت كد من أن كل الركاب يحملون وثائق الس ـ ـ ــفر الض ـ ـ ــرورية لدخول
البلد المستقبل ،وكذل أي عقوبات مفروضة في حالت اإلخالل بهذا اللتزاا (الفقرتان  3و 4من المادة .)11

-50

هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على أي تدابير تس ـ ـ ـ ــم بعدا الموافقة على دخول األش ـ ـ ـ ــخاص المتورطين

في ارتكاب جرائم متعلقة بتهريب المهاجرين وإلغاء ت شيرات سفرهم (الفقرة  5من المادة  ،11بالقتران بالمادة )6؟
نعم
(أ)

-51

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديدها.

ه ــل اتخ ــذ بل ــدكم أي ت ــدابير لتعزيز التع ــاون مع أجهزة مراقب ــة الح ــدود ل ــدى ال ــدول األطراف األخرى،

بما يشمل إنشاء وتعهد قنوات مباشرة لالتصال (الفقرة  6من المادة )11؟

نعم

ل

المادة  -12أمن ومراقبة الوثائق
-52

هل اتخذ بلدكم أي تدابير تكفل أن تكون نولية وسـ ـ ــالمة وأمن وثائق السـ ـ ــفر أو الهوية التي تصـ ـ ــدرها

سلطاته المختصة وافية بالغرض (المادة )12؟

نعم
(أ)

V.20-06357

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد التدابير المتخذة.
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المادة  -13شرعية الوثائق وصالحيتها
-53

هـل تقوا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في بلـدكم ،وفقـا لقـانونكم الوطني وبنـاء على طلـب الـدول األطراف

األخرى ،بالتحقق ،في غض ــون فترة زمنية معقولة ،من ش ــرلية وص ــالحية وثائق الس ــفر أو الهوية التي أص ــدرها
بلدكم أو يزعم أنها صدرت باسمه ويشتبه في أنها تستعمل في تهريب المهاجرين (المادة )13؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

الصعوبات المصادفة
-54

هــل واجــه بلــدكم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبــات أو تحــديــات في تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب المهــاجرين

المتصلة بالمجموعة الثالثة؟
(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

نعم

ل

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-55

هل يحتاج بلدكم إلى تدابير أو موارد أخرى أو مساعدة تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟
نعم

(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التكنولوجية والمعدات (يرجى التحديد)
تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد التوجيهيـة

وإجراءات العمل الموحدة
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غير ذل (يرجى التحديد)
-56

ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشـ ــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم

-57

ما هي المجالت التي تحتاج فيها مؤسسات العدالة الجنائية في بلدكم إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

-58

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل المجالت؟

إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

(أ)

V.20-06357

نعم

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

ل
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المرفق السادس
استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها  -المجموعة الرابعة
إرشادات عامة للرد على الستبيان
• سوف تستعرض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف المستعرضة ،وفقا للقسم الخامس

من إجراءات وقواعد تشــغيل آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكولت الملحقة بها .وإذا كانت الدول لم تقدا بعد الوثائق ذات الصـ ــلة إلى األمانة ،فيرجى منها تحميل

أي قوانين ولوائ تنظيمية وقضـ ــايا وغيرها من الوثائق ذات صـ ــلة بالرد على السـ ــتبيان ،أو وصـ ــف مختص ــر

لها ،على بوابة إدارة المعارف المسماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" (بوابة "شيرلوا").
• يمكن بعد ذل  ،في إطار الرد على كل سؤال ،تقديم روابط بالمعلومات ،التي حملت على بوابة "شيرلوا".

• باإلضـ ــافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي حملت على بوابة "شـ ــيرلوا" ،يرجى من الدول تحديد التشـ ـريعات

المنطبقة واألحكاا ذات الصـ ــلة في إطار كل س ـ ـؤال تكون اإلجابة عنه هي "نعم" ،وفي إطار أي س ـ ـؤال آخر،

عند القتضاء.

• يرجى من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات ،بما في ذل النس ـ ـ ـ ـ ـ الورقية من الوثائق ،مع الس ـ ـ ـ ـ ــتبيانات
المستوفاة.

• يمكن للدول األطراف ،عند ردها على اسـ ـ ــتبيانات التقييم الذاتي ،أن تشـ ـ ــير أيضـ ـ ــا إلى المعلومات المقدمة في
ســياق آليات اســتعراض الصــكوا األخرى ذات الصــلة التي هي أطراف فيها .وعلى الدول األطراف أن تراعي

ضــرورة أن تجســد الردود على النحو المناســب أي معلومات مســتجدة منذ تقديم الردود الســابقة في إطار آليات

الس ـ ـ ـ ــتعراض األخرى .وعلى وجه الخص ـ ـ ـ ــوص ،يجوز للدولة الطرف المس ـ ـ ـ ــتعرض ـ ـ ـ ــة ،عند اس ـ ـ ـ ــتعراض نفس
التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التزامات مطابقة أو مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفس ـ ــاد ،أن تش ـ ــير إلى الردود والوثائق اإلض ـ ــافية التي قدمتها في إطار آلية اس ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

• تنطوي أحكـاا اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـ ة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا على
درجات متفاوتة من المتطلبات .ووفقا لإلجراءات والقواعد ،س ــتتناول آلية اس ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة

لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا تـدريجيـا جميع مواد التفـاقيـة والبروتوكولت

الملحقة بها .ومن ثم ،ينبغي أن يراعى اختالف طبيعة كل حكم من األحكاا عند صــياغة الردود على األســئلة
ذات الصلة وكذل أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

• تنص الفقرة  2من المــادة  1من كــل بروتوكول على أن أحكــاا التفــاقيــة تنطبق على البروتوكول ،مع م ارعــاة مــا
يقتضـ ــيه اختالف الحال ،ما لم ينص فيه على خالف ذل  .وتذكر الفقرة  19من إجراءات وقواعد تشـ ــغيل اآللية أن

أحكـاا التفـاقيـة ،التي تنطبق على البروتوكولت ،ل تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض إل في إطار اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التفـاقيـة ،مع مراعاة ما

يقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـه اختالف الحـال .والمطلوب من الـدول ،وهي تجيـب عن األس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة المتعلقـة بتنفيـذ التفـاقيـة ،أن تـ خـذ في

الحســبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصــلة ،حســب القتضــاء ،على موضــوو كل بروتوكول هي طرف فيه.
ومن ثم ،يجدر تنبيه الخبراء الحكوميين إلى ض ـ ــرورة تض ـ ــمين ردودهم إش ـ ــارات إلى انطباق أحكاا التفاقية من هذا

القبيل على البروتوكولت التي بلدهم طرف فيها .ومثال ذل  ،أن ي خذ الخبراء الحكوميون في الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــبان ،عند الرد
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على األس ـ ـ ــئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة  10على مس ـ ـ ــؤولية الهيئات العتبارية ،مدى انطباق أحكاا المادة 10
على الجرائم المشمولة بالبروتوكولت الثالثة ،وأن يجيبوا بناء على ذل .

• تبــدأ بعض أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيــان بعبــارة "الــدول مــدعوة" .وفي هــذه الحــالت ،يجوز للخبراء الحكوميين تقــديم
المعلومات المطلوبة تطوعا .ولن تستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذه المعلومات.

أول -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الرابعة :التعاون الدولي والمسااعدة القانونية المتبادلة والمصاادرة (المواد  12و13
و 14و 16و 17و 18و 21من التفاقية)
المادة  -12المصادرة والضبط
-1

هل يتي اإلطار القانوني لبلدكم مصادرة ما يلي:
(أ)

عائدات الجرائم (حسـب تعريفها في الفقرة (ه) من المادة )2

()8

المت تية من الجرائم المشـمولة

به ــذه التف ــاقي ــة والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيه ــا ،أو الممتلك ــات التي تع ــادل قيمته ــا قيم ــة تل ـ الع ــائ ــدات

(الفقرة ( 1أ) من المادة )12؟

نعم
(ب)

ل

الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي اس ـ ـ ـ ــتخدمت أو يراد اس ـ ـ ـ ــتخدامها في ارتكاب

جرائم مشمولة بهذه التفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها (الفقرة ( 1ب) من المادة )12؟

نعم
(ج)

عائدات الجرائم المحولة إلى ممتلكات أخرى أو المبدلة بممتلكات أخرى (الفقرة  3من المادة )12؟
نعم

(د)

ل

ل

عائدات الجرائم المختلطة بممتلكات مت تية من مصادر مشروعة (الفقرة  4من المادة )12؟
نعم

ل

’‘1

يرجى توضي ذل .

(هـ)

اإليرادات أو المنــافع األخرى المتـ تيــة من األمور المــذكورة في األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلــة ( 1أ) و(ج) و(د)

(الفقرة  5من المادة )12؟

نعم
’‘1

ل

يرجى توضي ذل .

__________
( )8يقصد بتعبير "عائدات الجرائم" أي ممتلكات تت تى أو يتحصل عليها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،من ارتكاب جرا ما.
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-2

الدول مدعوة إلى تقديم معلومات عن اإلطار التشريعي ذي الصلة والمعيار المطلوب لإلثبات.

-3

الـدول مـدعوة إلى التطوو بتقـديم معلومـات عمـا إذا كـانـت أطرهـا القـانونيـة الوطنيـة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة

-4

هــل يتي اإلطــار القــانوني لبلــدكم التعرف على األمور المــذكورة في الفقرة  1من المــادة  12أو اقتفــاء

الموجودات دون استناد إلى إدانة.

أثرها أو تجميدها أو ضبطها لغرض مصادرتها في نهاية المطاف (الفقرة  2من المادة )12؟

نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي هذا بييجاز ،إن لزا األمر.

(ب)

الدول مدعوة إلى أن تحدد ما إذا كانت أطرها القانونية تس ــم بالتعرف على األمور المذكورة

في السؤال  1وأمور أخرى غير التي وردت في الفقرة  1من المادة  12أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها.

-5

هل يخول اإلطار القانوني لبلدكم المحاكم أو السـ ـ ــلطات المختصـ ـ ــة األخرى أن ت مر بتقديم السـ ـ ــجالت

المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفة عليها من أجل ما يلي (الفقرة  6من المادة :)12
(أ)

التحقيق أو المالحقة القضـ ـ ـ ـ ـ ــائية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ما يقترف في بلدكم من جرائم مشـ ـ ـ ـ ـ ــمولة بالتفاقية

والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها؟

نعم

ل

(ب)

ت مين المصادرة في بلدكم؟

(ج)

تلبية طلب للمصادرة مقدا من دولة طرف أخرى بش ن جريمة مشمولة بالتفاقية والبروتوكولت

نعم

ل

التي دولتكم طرف فيها؟

نعم
(د)

ل

إذا كان الجواب عن األسئلة ( 5أ) أو (ب) أو (ج) "نعم" ،فيرجى تحديد الطريقة التي يخول

بها اإلطار القانوني لبلدكم المحاكم أو السلطات المختصة األخرى هذه الصالحية.

-6

هل يسـم اإلطار القانوني لبلدكم باسـتخداا السـرية المصـرفية كسـبب لرفض العمل ب حكاا الفقرة  6من

المادة 12؟

نعم
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-7

إذا كان نقل عبء اإلثبات إلى المدعى عليه أم ار متسـقا مع مباد قانونكم الوطني وطبيعة اإلجراءات

القضــائية وغيرها من اإلجراءات ،فهل يســم اإلطار القانوني لبلدكم ب ن ينقل إلى المدعى عليه عبء إثبات أن

عائدات الجرائم المزعومة مت تية من مصادر مشروعة (الفقرة  7من المادة )12؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم معلومات عن الش ـ ـ ـ ـ ــرو التي يجيز بها إطاركم القانوني

الوطني نقل عبء اإلثبات إلى المدعى عليه.
-8

الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم أمثلة على ما لديها من تجارب وتحديات في سـعيها إلى تعزيز التعاون

على منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بخطى أكثر فعالية ،ل سيما فيما يتعلق بما يلي:
(أ)

إمكانية مصـ ـ ـ ــادرة الشـ ـ ـ ــركات والموجودات المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــية حيثما كانت عائدات الجرائم مختلطة

(ب)

إمكانية مصادرة الحقوق القانونية والمصال القابلة لإلنفاذ

(ج)

اسـ ـ ـ ــتخداا أسـ ـ ـ ــلوب المصـ ـ ـ ــادرة غير المسـ ـ ـ ــتندة إلى إدانة وضـ ـ ـ ــروب التعاون القضـ ـ ـ ــائي والقانوني

(د)

التعرف على الممتلكات واقتفاء أثرها والض ـ ـ ــطالو بيدارة الممتلكات المص ـ ـ ــادرة ،بما يش ـ ـ ــمل

(ه)

التعاون مع أجهزة النيابة العامة اإلقليمية

بممتلكات مت تية من مصادر مشروعة.

ذات الصلة

إدارتها من خالل أجهزة متخصصة

المادة  -13التعاون الدولي ألغراض المصادرة
-9

هل يس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اإلطار القانوني لبلدكم بمص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات

األخرى المشار إليها في الفقرة  1من المادة  12بناء على طلب دولة طرف أخرى (المادة )13؟
نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا":

’‘1

هل يقدا الطلب إلى السـلطات المختصـة في بلدكم من أجل اسـتصـدار أمر داخلي بالمصـادرة

(الفقرة ( 1أ) من المادة )13؟

نعم
’‘2

هل يقدا الطلب إلى السلطات المختصة في بلدكم من أجل تنفيذه (الفقرة ( 1ب) من المادة )13؟
نعم
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(ب)

إذا كان الجواب عن السـ ـ ـ ـ ـ ـؤال " 9نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى تحديد أي تحديات تواجهونها

في مصادرة عائدات الجرائم بناء على طلب دولة طرف أخرى.

-10

هـل يمكن اإلطـار القـانوني لبلـدكم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من التعرف على عـائـدات الجرائم واقتفـاء أثرهـا

وتجميدها وضبطها لغرض مصادرتها في نهاية المطاف بناء على طلب دولة طرف أخرى (الفقرة  2من المادة )12؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى تحديد أي تحديات تواجهونها في التعرف على

عائدات الجرائم واقتفاء أثرها وتجميدها وضبطها بناء على طلب دولة طرف أخرى.

-11

هل يس ـ ــم اإلطار القانوني لبلدكم بمص ـ ــادرة عائدات الجرائم التي حولت إلى ممتلكات أخرى أو بدلت

بممتلكات أخرى (الفقرة  3من المادة  )12أو اختلطت بممتلكات مت تية من مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعة (الفقرة  4من

المادة  )12بناء على طلب دولة طرف أخرى؟

نعم ،جزئيا

نعم

ل

-12

إذا كان اإلطار القانوني لبلدكم يحدد أي أسـ ـ ـ ــباب قانونية لرفض طلبات التعاون ألغراض المصـ ـ ـ ــادرة،

-13

مـا المعلومـات التي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر اإلطـار القـانوني لبلـدكم إدراجهـا في طلـب التعـاون ألغراض المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة

-14

الـدول مـدعوة إلى التطوو بتقـديم معلومـات عمـا إذا كـان إطـارهـا القـانوني الوطني يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة

فيرجى توضي تل األسباب (الفقرتان  3و 7من المادة  13والفقرة  21من المادة .)18

()9

بخالف المعلومات المذكورة في الفقرة  3من المادة  13والفقرة  15من المادة ( 18الفقرة  3من المادة )13؟

()10

الموجودات دون الستناد إلى إدانة بناء على طلب دولة طرف أخرى.

المادة  -14التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة
-15

هل يســم اإلطار القانوني لبلدكم بيعادة عائدات الجرائم المصــادرة أو الممتلكات المصــادرة إلى الدولة

الطرف التي تطلبها حتى تتمكن من أن تعطي تعويضات لضحايا تل الجرائم أو رد تل العائدات أو الممتلكات

إلى أصحابها الشرعيين (الفقرة  2من المادة )14؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضـي الطريقة التي يسـم بها قانونكم الوطني بيعادة

عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة تل للغراض المذكورة أعاله.

__________
( )9ينبغي النظر في اإلجابة عن هذا السؤال بالقتران بالرد على األسئلة ذات الصلة بش ن المادة ( 18المساعدة القانونية المتبادلة).
( )10ينبغي النظر في اإلجابة عن هذا السؤال بالقتران بالرد على األسئلة ذات الصلة بش ن المادة ( 18المساعدة القانونية المتبادلة).
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-16

هل أبرا بلدكم اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى للتبرو للحسـاب المخصـص وفقا للفقرة ( 2ج)

من المادة  30من التفاقية وللهيئات الحكومية الدولية المتخص ـص ــة في مكافحة الجريمة المنظمة بقيمة عائدات
الجرائم المص ــادرة أو الممتلكات المص ــادرة أو باألموال المت تية من بيع تل العائدات أو الممتلكات أو بجزء منها

(الفقرة ( 3أ) من المادة )14؟

نعم
-17

ل

هل أبرا بلدكم اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى للقياا ،بصفة منتظمة أو حسب كل حالة،

بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ن اقتس ـ ـ ـ ـ ــاا عائدات الجرائم أو الممتلكات أو األموال المت تية من بيعها أو جزء منها (الفقرة ( 3ب) من

المادة )14؟

نعم
(أ)

ل

الدول األطراف مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية أو ممارسـ ـ ـ ــات جيدة

في تطبيق التفـاقيـة على التفـاقـات والترتيبـات الثنـائيـة أو المتعـددة األطراف بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف في الموجودات

المصادرة أو تقاسمها.

المادة  -16تسليم المجرمين
-18

هل يوافق بلدكم على تسليم المجرمين بناء على:
(أ)

قانون؟

(ب)

معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات أخرى (متعددة األطراف أو ثنائية)؟

(ج)

بحكم المعاملة بالمثل أو على سبيل المجاملة؟

(د)

إذا كان الجواب عن الس ـ ـ ـؤال ( 18ب) "نعم" ،فهل يس ـ ـ ــتخدا بلدكم التفاقية ك س ـ ـ ــاو قانوني

نعم

نعم

نعم

ل

ل

ل

للتعاون على تسليم المجرمين مع الدول األطراف األخرى في التفاقية (الفقرة  4من المادة )16؟
نعم

نعم ،بشرو

ل

غير منطبق

(ه)

يرجى توضي ذل .

(و)

هل أبلغتم األمين العاا للمم المتحدة بهذه المعلومات (الفقرة ( 5أ) من المادة )16؟
نعم

(ز)

ل

إذا كان الجواب عن األسـ ـ ـ ــئلة ( 18أ) أو (ب) أو (ج) "ل" ،فهل يسـ ـ ـ ــعى بلدكم في الحالت

المناسبة إلى إبراا معاهدات لتسليم المجرمين (الفقرة ( 5ب) من المادة )16؟

نعم
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-19

هل يعتبر بلدكم الجرائم المنص ـ ـ ـ ـ ــوص عليها في الفقرة  1من المادة  16من التفاقية واألفعال المجرمة

وفقا للبروتوكولت الملحقة بالتفاقية التي هو طرف فيها جرائم مس ـ ـ ـ ـ ــوغة لتس ـ ـ ـ ـ ــليم مرتكبيها في إطار المعاهدات

الثنائية أو المتعددة األطراف لتسليم المجرمين التي أبرمها (الفقرة  3من المادة )16؟
(أ)
-20

نعم

يرجى توضي ذل بييجاز.

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان بلدكم ل يشـ ـ ـ ــتر لتسـ ـ ـ ــليم المجرمين وجود معاهدة ،فهل يعتبر الجرائم المنصـ ـ ـ ــوص عليها في

الفقرة  1من المـادة  16من التفـاقيـة واألفعـال المجرمـة وفقـا للبروتوكولت الملحقـة بـالتفـاقيـة التي هو طرف فيهـا
جرائم مسوغة للتسليم (الفقرة  6من المادة )16؟

نعم
(أ)

-21

نعم ،جزئيا

غير منطبق

ل

يرجى توضي ذل بييجاز.

ما هي الشرو المنصوص عليها في قانونكم الوطني للموافقة على تسليم المجرمين ،بما يشمل الشر

المتعلق بالحد األدنى من العقوبة (كعتبة لتحديد الجرائم المسوغة للتسليم) (الفقرة  7من المادة )16؟
(أ)

-22

يرجى توضي ذل بييجاز.

ما هي األسـباب المنصـوص عليها في قانونكم الوطني التي يجوز لبلدكم أن يرفض التسـليم بناء عليها

(الفقرة  7من المادة )16؟
(أ)

-23

يرجى التوضي بييجاز.

هل يشتر اإلطار القانوني لبلدكم ازدواجية التجريم للموافقة على طلبات التسليم (الفقرة  1من المادة )16؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توض ـ ـ ــي كي ية تطبيق ش ـ ـ ــر ازدواجية التجريم ونطاقه

من أجل الموافقة على طلبات التسليم.

-24

هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على متطلبات إثباتية مبسـ ـ ــطة (بش ـ ـ ـ ن أي جرائم مشـ ـ ــمولة بالتفاقية

والبروتوكولت ،التي دولتكم طرف فيها ،تنطبق عليها المادة ( )16الفقرة  8من المادة )16؟
(أ)

-25

يرجى توضي ذل .

هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على إجراءات تس ـ ـ ـ ــليم معجلة (بش ـ ـ ـ ـ ن أي جرائم مش ـ ـ ـ ــمولة بالتفاقية

والبروتوكولت ،التي دولتكم طرف فيها ،تنطبق عليها المادة ( )16الفقرة  8من المادة )16؟

نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم معلومات عن إجراءات التسـ ـ ـ ـ ــليم المبسـ ـ ـ ـ ــطة المتاحة في

بلدكم وتحديد شرو تطبيقها.

-26

هل يرفض بلدكم طلبات التس ـ ــليم لمجرد أن الجرا يعتبر أيض ـ ــا منطويا على مس ـ ــائل مالية (الفقرة

 15من المادة )16؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد الظروف التي يمكن فيها رفض طلب التســليم لمجرد أن

الجرا يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
-27

إذا كان بلدكم يرفض تسـ ـ ـ ـ ـ ــليم أي جان مزعوا لمجرد أن هذا الجاني من رعاياه ،فهل يرسـ ـ ـ ـ ـ ــي اإلطار

القانوني لبلدكم ولية قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية على الجرائم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها عندما

يرتكبها أحد رعاياه (الفقرة  3من المادة  ،15والفقرة  10من المادة )16؟

نعم
-28

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان هناا جان مزعوا في إقليمكم الوطني وكان بلدكم يرفض تســليمه ،فهل يرســي اإلطار القانوني

لبلدكم ولية قض ــائية على الجرائم المش ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها في الظروف المبينة

في الفقرتين  1و 2من المادة  15عندما يكون هذا الشخص قد ارتكب هذه الجرائم (الفقرة  4من المادة )15؟
نعم
-29

نعم ،جزئيا

هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على تسليم المجرمين بشرو وفق الفقرة  11من المادة  16من التفاقية؟
نعم

-30

ل

ل

إذا رفض بلدكم تسليم شخص ما ألنه من رعاياه ،فهل يسم اإلطار القانوني لبلدكم ،بناء على طلب الدولة

التي تلتمس تسلمه ،بينفاذ الحكم الصادر عليه بمقتضى القانون الوطني للدولة الطالبة (الفقرة  12من المادة )16؟
نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ــي الظروف التي يمكن فيها لبلدكم أن

ينظر في إنفاذ مثل هذه األحكاا.

-31

قبل رفض طلبات التسـليم ،هل يتشـاور بلدكم ،عند القتضـاء ،مع الدولة الطالبة من أجل إتاحة فرصـة

وافرة لها لعرض آرائها وتقديم المعلومات المتصلة بادعاءاتها (الفقرة  16من المادة )16؟

نعم
-32

ل

الـدول مـدعوة إلى عرض مـا لـديهـا من تجـارب وتحـديـات في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـال التفـاقيـة مع الـدول األطراف

األخرى في الشؤون المتعلقة بتسليم المجرمين.
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المادة  -17نقل األشخاص المحكوم عليهم
-33

هـل أبرا بلـدكم أي اتفـاقـات أو ترتيبـات ثنـائيـة أو متعـددة األطراف من أجـل نقـل األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص المحكوا

عليهم بعقوبات لرتكابهم جرائم مشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها (المادة )17؟

نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم مثال على تل التفاقات أو الترتيبات.

(ب)

الـدول مـدعوة إلى تقـديم أمثلـة على مـا لـديهـا من تجـارب إيجـابيـة أو ممـارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات جيـدة في تطبيق

()11

التفاقية بش ن التفاقات أو الترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف المبرمة من أجل نقل األشخاص المحكوا عليهم.

المادة  -18المساعدة القانونية المتبادلة
-34

هل يتبادل بلدكم المساعدة القانونية بناء على:
(أ)

قانون؟

(ب)

معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات أخرى (متعددة األطراف أو ثنائية)؟

(ج)

بحكم المعاملة بالمثل أو على سبيل المجاملة؟

نعم

نعم

نعم
-35

ل

ل

ل

هـل يطبق بلـدكم أحكـاا المـادة  18من التفـاقيـة ،بمـا في ذلـ أحكـاا الفقرات  9إلى  29منهـا ،من أجـل

تبادل المس ـ ــاعدة القانونية مع الدول األطراف التي ليس ـ ــت لديها معاهدات أخرى نافذة لتبادل المس ـ ــاعدة القانونية

(الفقرة  7من المادة )18؟

نعم
(أ)

-36

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" ،فيرجى تحديد الفقرات التي ل تنطبق.

هل عين بلدكم سلطة مركزية عمال بالفقرة  13من المادة ( 18الفقرة  13من المادة )18؟
نعم
(أ)

أو السلطات.

ل

إذا ك ــان الجواب "نعم" ،فيرجى تق ــديم أي معلوم ــات مت ــاح ــة عن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم وعنوان تل ـ الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلط ــة

__________
( )11الدول مدعوة إلى تحميل التفاقات أو الترتيبات ذات الصلة على بوابة "شيرلوا".
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-37

هل يتبادل بلدكم المسـاعدة القانونية بشـ ن التحقيقات والمالحقات القضـائية واإلجراءات القضـائية بشـ ن

الجرائم المشـ ـ ـ ـ ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت ،التي هو طرف فيها ،التي يمكن أن يكون المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤول عن ارتكابها
شخصا اعتباريا (هيئة اعتبارية) (الفقرة  2من المادة )18؟

نعم
-38

ل

مـا هي أنواو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانونيـة التـاليـة التي يمكن أن يقـدمهـا بلـدكم إلى الـدول األخرى (الفقرة  3من

المادة )18؟

(أ)

الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص

(ب)

تبليغ المستندات القضائية

(ج)

تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد

(د)

فحص األشياء والمواقع

(هـ)

تقديم المعلومات واألدلة والتقييمات التي يقوا بها الخبراء

(و)

تقديم أصــول المســتندات والســجالت ذات الصــلة ،بما فيها الســجالت الحكومية أو المصــرفية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ل

ل

ل

ل

ل

أو المالية أو المؤسسية أو التجارية ،أو نس مصدقة منها

نعم
(ز)

ل

التعرف على عـائـدات الجرائم أو الممتلكـات أو األدوات أو األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاء األخرى أو اقتفـاء أثرهـا

ألغراض الحصول على أدلة

نعم
(ح)

تيسير مثول األشخاص طوالية في الدولة الطرف الطالبة

( )

أي نوو آخر من المساعدة ل يتعارض مع القانون الوطني للدولة الطرف متلقية الطلب

نعم

نعم
(ي)
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يرجى تحديد ذل .
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(ا)

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية أو ممارسـات جيدة في تطبيق

التفاقية على أي نوو آخر من المساعدة المقدمة بموجب الفقرة  ) ( 3من المادة .18

-39

هل يسـم بلدكم بعقد جلسـة اسـتماو ب سـلوب التداول الفيديوي بناء على طلب دولة طرف أخرى حينما

ل يكون من الممكن أو المســتصــوب مثول الشــاهد أو الخبير بشــخصــه أماا الســلطات القضــائية في دولة أجنبية

(الفقرة  18من المادة )18؟

نعم
(أ)

-40

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضي ذل .

هـل يرفض بلـدكم طلبـات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانونيـة المتبـادلـة بنـاء على عـدا ازدواجيـة التجريم (الفقرة  9من

المادة )18؟

نعم
(أ)

-41

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" ،فين الدول مدعوة إلى توضي ذل .

هل السرية المصرفية سبب لرفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم

(الفقرة  8من المادة )18؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توض ــي الظروف التي يمكن أن تكون فيها السـ ـرية المص ــرفية

سببا لرفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

-42

هل أي من أسـ ـ ـ ــباب رفض طلبات المسـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة المنصـ ـ ـ ــوص عليها في الفقرة  21من

المادة  18من التفاقية منطبق بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم؟
-43

نعم

نعم ،جزئيا

ل

هــل ينص اإلطــار القــانوني لبلــدكم على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاب إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيــة للرفض بخالف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاب الواردة في

الفقرات ( 21أ) إلى (د) من المادة 18؟

نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل بييجاز.

(ب)

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية أو ممارسـات جيدة في تطبيق

التفاقية على النهج التي يمكن بها إخضاو تبادل المساعدة القانونية لشر ازدواجية التجريم ،ولسيما فيما يتعلق

بالمساعدة القانونية المتبادلة التي تنطوي على تدابير قسرية وغير قسرية.
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-44

هل يرفض بلدكم طلبات المسـاعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أن الجرا ينطوي أيضـا على مسـائل

مالية (الفقرة  22من المادة )18؟
(أ)

نعم

نعم ،جزئيا

ل

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى تحـديـد الظروف التي يمكن فيهـا رفض طلبـات

المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أن الجرا ينطوي أيضا على مسائل مالية.

-45

هل تتفق المتطلبات المنص ــوص عليها في اإلطار القانوني لبلدكم لطلبات المس ــاعدة القانونية المتبادلة

مع المتطلبات الواردة في الفقرة  15من المادة 18؟

نعم
(أ)

-46

ل

إذا كان لدى بلدكم متطلبات إضافية ،فيرجى توضيحها بييجاز.

هل يطلب بلدكم معلومات إضـافية عندما يبدو أن الحصـول عليها ضـروري لتنفيذ طلب ما وفقا لقانونه

الوطني أو من شـ نه تيســير تنفيذه وفقا له أو هل يتلقى طلبات بالحصــول على معلومات إضــافية من هذا القبيل

(الفقرة  16من المادة )18؟

نعم
(أ)

-47

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل بييجاز.

هل يس ـ ـ ـ ــتجيب بلدكم إلى الطلبات المعقولة التي يتلقاها من الدول األطراف الطالبة لالس ـ ـ ـ ــتفس ـ ـ ـ ــار عن

التقدا الذي أحرزه في معالجة طلباتها وفقا للفقرة  24من المادة 18؟

نعم
(أ)

-48

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل .

هل يستطيع بلدكم بوجه عاا تنفيذ الطلبات وفقا لإلجراءات المحددة فيها (الفقرة  17من المادة )18؟
نعم
(أ)

ل

يرجى توضي ذل .

المادة  -21نقل اإلجراءات الجنائية
-49

هل يمكن لبلدكم اس ـ ـ ــتقبال أو نقل اإلجراءات الجنائية المتعلقة بالمالحقة القض ـ ـ ــائية للجرائم المش ـ ـ ــمولة

بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها (المادة )21؟

نعم

V.20-06357

ل
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(أ)

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الـدول التي لـديهـا خبرة في نقـل اإلجراءات الجنـائيـة على عرض تجـاربهـا و/أو تقـديم

أمثلة على الممارسات الفضلى في هذا الش ن.

الصعوبات المصادفة
-50

هل واجه بلدكم أي صعوبات أو تحديات في تنفيذ التفاقية؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديدها:
مشاكل في صوغ التشريعات
الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية (قوانين ،لوائ تنظيمية ،مراسيم ،إل ).
عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة
القصور في تعميم التشريعات القائمة
ضعف التنسيق بين الوكالت
خصائص النظاا القانوني
تضارب األولويات بين السلطات الوطنية
قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة
محدودية التعاون مع الدول األخرى
عدا الوعي بالتشريعات القائمة
مسائل أخرى (يرجى تحديدها)

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-51

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟
نعم
(أ)

-52

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة.

من بين أش ـ ــكال المس ـ ــاعدة التقنية التالية ،ما هي األش ـ ــكال ،التي يمكن ،إن توافرت ،أن تس ـ ــاعد بلدكم

على التنفيذ الكامل ألحكاا التفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا التفاقية التي تطلبونها من أجلها.
المشورة القانونية
المساعدة على صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية نموذجية
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اتفاقات نموذجية
إجراءات عمل موحدة
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
تعميم الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين أو المدربين
المساعدة الموقعية من موجه أو خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التقنية
إقـامـة بنى تحتيـة لتكنولوجيـات المعلومـات أو تطوير البنى التحتيـة القـائمـة ،مثـل قواعـد البيـانـات

أو أدوات التواصل

تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي
تدابير لتعزيز التعاون الدولي
أشكال أخرى من المساعدة (يرجى تحديدها)

-53

يرجى تق ــديم أي معلوم ــات أخرى ترون أن من المهم أن ي ـ خ ــذه ــا مؤتمر األطراف في اتف ــاقي ــة األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بش ـ ـ ن جوانب تنفيذ التفاقية أو الص ـ ــعوبات القائمة

في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.

ثانيا -بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشاخاص ،وبخاصاة النسااء واألطفال،
المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الرابعة :التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة (المادتان 8
و 10من البروتوكول)

المادة  -8إعادة ضحايا ال تجار باألشخاص إلى أوطانهم
-54

هل ييسـر بلدكم ويقبل عودة ضـحايا التجار باألشـخاص ،دون إبطاء ل مسـوغ له أو غير معقول ومع

إيالء العتبار الواجب لس ـ ـ ـ ــالمتهم ،عندما يكونون من رعايا دولتكم أو يكون لديهم الحق في اإلقامة الدائمة فيها
وقت دخولهم البلد (الفقرة ( 1أ) من المادة )8؟

نعم
(أ)

V.20-06357

ل

يرجى تفصيل ذل .
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-55

هل يتحقق بلدكم ،بناء على طلب دولة طرف أخرى ،مما إذا كان الش ـ ـ ـ ــخص ض ـ ـ ـ ــحية جريمة التجار

باألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص من رعايا دولتكم أو لديه الحق في اإلقامة الدائمة فيها دون إبطاء ل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ له أو غير معقول

(الفقرة  3من المادة )8؟

نعم
(أ)

-56

ل

يرجى تفصيل ذل .

عندما يعيد بلدكم ضــحية اتجار باألشــخاص إلى دولة طرف يكون ذل الشــخص من رعاياها أو يتمتع

بحق اإلقـامـة الـدائمـة فيهـا ،هـل يراعي في إعـادتـه إيالء العتبـار الواجـب لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمتـه ولحـالـة أي إجراءات قـانونيـة

تتصل بكونه ضحية لالتجار وأن عودته يفضل أن تكون طولية (الفقرة  2من المادة )8؟

نعم
(أ)

-57

ل

يرجى تفصيل ذل .

هل يصــدر بلدكم ما قد يلزا من وثائق الســفر أو األذون األخرى لتمكين ضــحايا التجار باألشــخاص،

الذين هم من رعاياه أو لديهم الحق في اإلقامة الدائمة فيه والذين ل توجد لديهم وثائق س ـ ـ ــليمة ،من الس ـ ـ ــفر إليه
ودخول إقليمه مجددا (الفقرة  4من المادة )8؟

نعم
(أ)

-58

ل

يرجى تفصيل ذل .

الــدول مــدعوة إلى التطوو بتقــديم أي معلومــات متــاحــة عمــا لــديهــا من اتفــاقــات أو ترتيبــات تحكم كليــا

أو جزئيا عودة ضحايا التجار باألشخاص (الفقرة  6من المادة .)8

المادة  -10تبادل المعلومات وتوفير التدريب
-59

هل تتعاون س ــلطات إنفاذ القانون وش ــؤون الهجرة وس ــائر الس ــلطات ذات الص ــلة في بلدكم مع س ــلطات

الدول األطراف األخرى من خالل تبادل المعلومات حتى تتمكن من تحديد ما يلي (الفقرة  1من المادة :)10

ما إذا كان األفراد الذين يعبرون حدودا دولية ،أو يش ـ ـ ــرعون في عبورها ،بوثائق س ـ ـ ــفر تخص
أشـ ـ ـ ــخاصـ ـ ـ ــا آخرين أو بدون وثائق سـ ـ ـ ــفر ،هم من مرتكبي فعل التجار باألشـ ـ ـ ــخاص أو من

ضحاياه (الفقرة ( 1أ) من المادة )10؟

أنواو وثائق الس ـ ــفر التي اس ـ ــتعملها األفراد أو ش ـ ــرعوا في اس ـ ــتعمالها لعبور حدود دولية بهدف

التجار باألشخاص (الفقرة ( 1ب) من المادة )10؟

الوسائل واألساليب التي تستخدمها الجماعات اإلجرامية المنظمة لغرض التجار باألشخاص،
بما في ذل تجنيد (اس ـ ـ ــتدراج) الض ـ ـ ــحايا ونقلهم ،والدروب والص ـ ـ ــالت بين األفراد والجماعات

الضالعة في ذل التجار ،والتدابير الممكنة لكشفها (الفقرة ( 1ج) من المادة )10؟
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(أ)

-60

يرجى تقديم تفاصيل في هذا الش ن.

هل يوفر بلدكم أو يعزز ضـ ـ ـ ـ ـ ــروبا من التدريب تركز على األسـ ـ ـ ـ ـ ــاليب المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في منع التجار

باألشـخاص ومالحقة المتجرين قضـائيا وحماية حقوق الضـحايا ،بما يشـمل حمايتهم من المتجرين ،إلى المو فين

التالين (الفقرة  2من المادة )10؟

مو في إنفاذ القانون
مو في شؤون الهجرة
غيرهم من المو فين المعنيين (يرجى التحديد)

-61

هل يراعي التدريب المشـ ـ ــار إليه في السـ ـ ـؤال  60أيضـ ـ ــا الحاجة إلى مراعاة حقوق اإلنسـ ـ ــان والمسـ ـ ــائل

الحساسة المتعلقة باألطفال ونوو الجنس (الفقرة  2من المادة )10؟

نعم
-62

ل

هل يشــجع التدريب المشــار إليه في الس ـؤال  60على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من

المنظمات المعنية وسائر عناصر المجتمع المدني (الفقرة  2من المادة )10؟

نعم
(أ)

-63

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى التطوو بتقديم تفاصيل عن التدريب المقدا.

هل يمتثل بلدكم ألي قيود مفروضـ ـ ـ ـ ــة على اسـ ـ ـ ـ ــتعمال المعلومات المقدمة من الدول األطراف األخرى

(الفقرة  3من المادة )10؟

نعم
(أ)

نعم ،جزئيا

ل

يرجى توضي ذل بييجاز.

الصعوبات المصادفة
-64

هل واجه بلدكم صـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات أو تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار باألشـ ـ ـ ـ ـ ــخاص

المتصلة بالمجموعة الرابعة؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى التوضي .

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-65

هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية لتنفيذ البروتوكول؟
نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخاص
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التكنولوجية والمعدات

(ب)

يرجى تحديد ذل .

تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد التوجيهيـة

وإجراءات العمل الموحدة

غير ذل (يرجى التحديد)

-66

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟
نعم
(أ)

-67

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

يرجى تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص

والمعلومـات التي من المهم أن يـ خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر

الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن.
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ثالثا -بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،
المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الرابعة :التعاون الدولي والمسااااعدة القانونية المتبادلة والمصاااادرة (المواد  7و10
و 17و 18من البروتوكول)
المادة  -7التعاون
-68

هل يتعاون بلدكم مع الدول األخرى في تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر المنصوص

عليها في المادة  8من البروتوكول (المادة )7؟

()12

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد ذل .

المادة  -10المعلومات
-69

هل اعتمد بلدكم تدابير لتعزيز التبادل اآلمن والس ـ ـريع للمعلومات مع الدول األخرى حول تنفيذ األحكاا

المنصوص عليها في الفقرة  1من المادة  10من البروتوكول؟

نعم

-70

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم المزيد من التفاصيل.

ل

هل يحدد بلدكم معلومات ينبغي تقييد اس ــتعمالها في س ــياق إجراءات التعاون الدولي (الفقرة  2من

المادة )10؟

نعم
(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم المزيد من التفاصيل.

ل

__________
( )12ينبغي النظر في الرد على هذا السؤال بالقتران بالرد على المسائل ذات الصلة المتعلقة بتدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق
البحر الواردة في السؤالين  47و 48من المجموعة الثانية.
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المادة  -17التفاقات والترتيبات
-71

هل أبرا بلدكم اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تس ـ ـ ـ ـ ـ ــم بتحديد أنس ـ ـ ـ ـ ـ ــب

وأنجع تدابير التعاون الدولي لمنع ومكافحة السـلوا المبين في المادة  6من البروتوكول وتعزيز العمل على تنفيذ
أحكاا البروتوكول فيما بين الدول (المادة )17؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى الس ـ ــتفاض ـ ــة في عرض هذه التفاقات والترتيبات وتقديم أمثلة

على تنفيذها وكذل ذكر السياسات أو القوانين المنطبقة في هذا الش ن.

المادة  -18إعادة المهاجرين المهربين
-72

هل السـ ــلطات المختصـ ــة في بلدكم تيسـ ــر وتقبل ،دون إبطاء ل مسـ ــوغ له أو غير معقول ،إعادة المهاجرين

المهربين ،الذين هم من رعايا بلدكم أو لديهم الحق في اإلقامة الدائمة فيه وقت إعادتهم (الفقرة  1من المادة )18؟
نعم
(أ)

-73

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن اإلجراءات المتبعة في هذا الش ن.

هل السـ ــلطات المختصـ ــة في بلدكم تيسـ ــر وتقبل إعادة المهاجرين المهربين ،الذين كان لديهم الحق في

اإلقامة الدائمة في بلدكم وقت دخولهم الدولة المستقبلة وفقا لقانونه الوطني (الفقرة  2من المادة )18؟

نعم
(أ)

-74

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن اإلجراءات المتبعة في هذا الش ن.

هل السـلطات المختصـة في بلدكم ترد ،دون إبطاء ل مسـوغ له أو غير معقول ،على الطلبات الموجهة

من الـدول األخرى للتحقق ممـا إذا كـان المهـاجرون المهربون من رعـايـا بلـدكم أو لـديهم الحق في اإلقـامـة الـدائمـة
فيه (الفقرة  3من المادة )18؟

نعم
(أ)

-75

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن اإلجراءات المتبعة في الرد.

هل السـ ـ ــلطات المختصـ ـ ــة في بلدكم تصـ ـ ــدر بناء على طلب الدول األطراف المسـ ـ ــتقبلة ما قد يلزا من

وثائق سـ ـ ـ ــفر أو أذون أخرى لتمكين المهاجرين المهربين ،بعد التعرف على جنسـ ـ ـ ــيتهم ،من السـ ـ ـ ــفر ودخول إقليم

بلدكم مجددا (الفقرة  4من المادة )18؟

نعم
(أ)

هذا الش ن.
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-76

مـا نوو التـدابير المتخـذة في بلـدكم من أجـل إعـادة المهـاجرين المهربين على نحو منظم؟ يرجى تحـديـدهـا

وذكر أي معلومات متاحة عن كي ية مراعاة الحاجة إلى ضمان سالمة المهاجرين المهربين وحفة كرامتهم خالل

عملية إعادتهم (الفقرة  5من المادة )18؟

-77

هل تتعاون السـ ـ ـ ــلطات المختصـ ـ ـ ــة في بلدكم مع المنظمات الدولية ذات الصـ ـ ـ ــلة في تنفيذ تدابير إعادة

المهاجرين المهربين (الفقرة  6من المادة )18؟

نعم
(أ)

-78

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد المنظمات الدولية التي يتعاون معها بلدكم.

هل أبرا بلدكم أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشـ ن تهريب المهاجرين ،بما في ذل

أي تدابير تنظم كليا أو جزئيا إعادة المهاجرين المهربين (الفقرة  8من المادة )18؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديدها.

الصعوبات المصادفة
-79

هــل واجــه بلــدكم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبــات أو تحــديــات في تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب المهــاجرين

المتصلة بالمجموعة الرابعة؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توضي ذل .

الحاجة إلى المساعدة التقنية
-80

هل يحتاج بلدكم إلى تدابير أو موارد أخرى أو مساعدة تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين
المشورة القانونية أو المساعدة في صوغ التشريعات
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
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بناء القدرات من خالل تولية القضاة
المساعدة الموقعية من خبير متخصص
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
الوقاية والتولية
المساعدة التكنولوجية والمعدات (يرجى التحديد)
تطوير جمع البيانات أو قواعد البيانات
حلقات عمل أو منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
األدوات المتخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد التوجيهيـة

وإجراءات العمل الموحدة

غير ذل (يرجى التحديد)

-81

ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشـ ــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم

-82

ما هي المجالت التي تحتاج فيها مؤسسات العدالة الجنائية في بلدكم إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

-83

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل المجالت؟

إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

رابعا -بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار
بها بصورة غير مشروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية
المجموعة الرابعة -التعاون الدولي والمساااعدة القانونية المتبادلة والمصااادرة (المواد  6و12
و 13من البروتوكول)

المادة  -6المصادرة والضبط والتصرف
-84

()13

دون مسـاو بالمادة  12من اتفاقية الجريمة المنظمة ،هل اعتمد بلدكم تدابير تشـريعية أو تدابير إدارية

أخرى للتمكين من ضـبط األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي يشـتبه في أنها مصـنوعة أو متجر بها

__________

( )13تعرف المادة  2من اتفاقية الجريمة المنظمة "التجميد" أو "الضبط" بمعنى الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها

أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى ،وتعرف "المصادرة"،
التي تشمل الحجز حيثما انطبق ،بمعنى التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
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بص ـ ــورة غير مش ـ ــروعة (الفقرة  2من المادة  6من بروتوكول األس ـ ــلحة النارية ،بالقتران بالفقرة (و) من المادة 2

من اتفاقية الجريمة المنظمة)؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا ك ـ ــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئي ـ ــا" ،فيرجى ذكر وإرف ـ ــاق القوانين واللوائ التنظيمي ـ ــة

و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

-85

هل يمكن اإلطار القانوني لبلدكم من مص ــادرة األس ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المص ــنوعة

أو المتجر بها بصورة غير مشروعة (الفقرة  1من المادة )6؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم ،جزئيا" أو "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيــا" ،فيرجى ذكر وإرفــاق القوانين واللوائ التنظيميــة و/أو

التدابير األخرى المنطبقة.

-86

الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم معلومات إضافية عما إذا كانت تحتفة بسجالت بش ن ما يلي:
-

األسلحة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المضبوطة

-

األسلحة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصادرة

(أ)

في حال انطباق أي من البندين السابقين ،يرجى التطوو بتوضي ما إذا كانت البيانات تحفة

(ب)

يرجى ،إن أمكن ،تقديم معلومات عن عدد ونوو حالت الض ـ ـ ـ ــبط والمص ـ ـ ـ ــادرة خالل األعواا

نعم
نعم

نعم ،جزئيا
نعم ،جزئيا

ل
ل

مركزيا وتحديد السلطة أو السلطات التي تحتفة بها ونوو المعلومات المحفو ة.

الثالثة الماضية وكم ونوو المواد المضبوطة والمصادرة خاللها .ويرجى تقديم األرقاا الخاصة بكل سنة.
-87

هل اعتمد اإلطار القانوني لبلدكم ســياســات أو تدابير للتمكين من التصــرف فيما يصــادره من األســلحة

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المتجر بها والمصنوعة بصورة غير مشروعة (الفقرة  2من المادة )6؟
نعم
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(أ)

إذا كـان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـا" ،فيرجى ذكر القوانين واللوائ التنظيميـة و/أو التـدابير

األخرى المنطبقة المعمول بها بشـ ـ ـ ـ ـ ن التص ـ ـ ـ ــرف في هذه المواد المص ـ ـ ـ ــادرة ،وإن أمكن ،ذكر أمثلة محددة على
تطبيقها ،بما في ذل القضايا أو األحكاا القضائية الحديثة.

(ب)

إذا كـان الجواب "نعم ،جزئيـا" أو "ل" ،فيرجى توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كي يـة تعـامـل اإلطـار القـانوني لبلـدكم

مع هذه المواد المصادرة.

-88

إذا كان الجواب عن الس ـ ـ ـؤال " 87نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على تدمير

األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصــادرة التي صــنعت أو اتجر بها بصــورة غير مشــروعة (الفقرة 2

من المادة )6؟
(أ)

نعم

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فين الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم معلومات إضافية

عن الطريقة أو الطرائق التي تتبعها في تدمير األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصـنوعة أو المتجر
بها بصورة غير مشروعة:

الحرق
السمنتة (الحقن باألسمنت)
القص
اإلغراق في أعماق البحار
التقطيع
التفجير
الصهر وإعادة التدوير
غير ذل

(ب)
’‘1

هل يحتفة بلدكم بسجالت باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المدمرة؟
نعم

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى تقديم معلومات عن عدد ونوو األسـلحة النارية

وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي دمرت خالل األعواا الثالثة الماض ـ ـ ـ ــية وطريقة تدميرها .ويرجى تقديم
األرقاا الخاصة بكل سنة.
(ج)

إذا كان الجواب عن الس ـ ـؤال " 88ل" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توض ـ ــي التدابير األخرى التي

يس ـ ــتخدمها بلدكم لمنع األس ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المص ـ ــادرة من التسـ ـ ـريب أو الوقوو في أيدي

أشخاص غير م ذون لهم بحملها (الفقرة  2من المادة .)6
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-89

إذا كان الجواب عن الس ـ ـ ـؤال " 87نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى التطوو بتحدي د أس ـ ـ ــاليب التخلص

من األس ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المص ـ ــادرة ،بخالف التدمير ،الم ذون باس ـ ــتخدامها رس ـ ــميا
بمقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلطار القانوني لبلدكم .ويرجى أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،إن أمكن ،توض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ماهية المتطلبات القانونية لهذه

األساليب (الفقرة  2من المادة :)6

يعهد بها إلى مؤسسة أو مؤسسات وطنية (مثل الشرطة أو الجمارا أو الجيش ،إل ).
يعهد بها إلى المو فين العموميين المسـموح لهم بمقتضـى التشـريع الوطني بحمل أسـلحة نارية

لت مين أنفسهم

تباو أو توهب أو تحال إلى بلدان أخرى
تباو أو تحال ألغراض الستعمال المدني الدائم
غير ذل
’‘1

يرجى تقديم تفاصيل في هذا الش ن.

(أ)

إذا كنتم تسـ ـ ــتخدمون طرائق أخرى للتخلص من األسـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

المصادرة ،فهل تخضع تل الطرائق ألي من الشتراطات التالية (الفقرة  2من المادة )6؟
صدور إذن رسمي باستخداا الطريقة
وسم األسلحة النارية المصادرة

تسجيل عالمات الوسم وطريقة التخلص من تل األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
’‘1

يرجى تقديم تفاصـ ـ ـ ـ ـ ــيل في هذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن وأمثلة على النجاح في تطبيق تل التدابير ،بما في

ذل  ،حيثما أمكن ،تقديم صور للعالمات المستخدمة في وسم تل األسلحة النارية.

المادة  -12المعلومات
-90

هـل اعتمـد بلـدكم تـدابير متسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـة مع إطـاره القـانوني لتبـادل المعلومـات مع الـدول األخرى والمنظمـات

المعنية من أجل تنفيذ األحكاا الواردة في المادة 12؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "ل" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فهل يشـمل هذا التبادل المعلومات المناسـبة عن أمور

من قبيل ما يلي؟
’‘1

معلومـات خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بكـل حـالـة على حـدة عن منتجي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا

والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها وناقليها المرخصين (الفقرة  1من المادة )12

نعم
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’‘2

الجماعات اإلجرامية المنظمة التي يعرف أنها تش ـ ـ ــارا في ص ـ ـ ــنع األس ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها والذخيرة أو التجار بها بصـ ـ ــورة غير مشـ ـ ــروعة أو يشـ ـ ــتبه في ضـ ـ ــلوعها في هذه األنشـ ـ ــطة

(الفقرة ( 2أ) من المادة )12

نعم
’‘3

ل

وســائل اإلخفاء المســتعملة في صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو التجار

بها بصورة غير مشروعة ،وسبل كشف تل الوسائل (المادة ( 2ب) من المادة )12

نعم
’‘4

ل

الطرائق والوس ـ ـ ـ ــائل ونقا اإلرس ـ ـ ـ ــال والوص ـ ـ ـ ــول والدروب التي تس ـ ـ ـ ــتخدمها عادة الجماعات

اإلجرامية المنظمة الضـ ـ ــالعة في التجار غير المشـ ـ ــروو باألسـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

(الفقرة ( 2ج) من المادة )12

نعم
’‘5

ل

الخبرات التشـريعية والممارسـات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة واسـتئصـال صـنع األسـلحة

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة (المادة ( 2د) من المادة )12
نعم

ل

(ج)

يرجى ذكر ووصـ ــف أهم وأنج التدابير والممارسـ ــات الفضـ ــلى المعتمدة في بلدكم للمسـ ــاعدة على

(د)

يرجى ذكر الســياســات والقوانين واللوائ التنظيمية والترتيبات و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

تبادل المعلومات بش ن جرائم صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة.

ويرجى وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ما لديكم من تجارب ودروو مسـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة في مجال تبادل المعلومات وتقديم بعض األمثلة على
النجاح في تطبيق ممارسات فعالة في هذا الش ن.
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هــل يتبــادل بلــدكم مع الــدول األطراف األخرى أو المنظمــات المعنيــة المعلومــات العلميــة والتكنولوجيــة

ذات الصـلة المفيدة ألجهزة إنفاذ القانون من أجل أن يعزز كل منها قدرات اآلخر على منع جرائم صـنع األسـلحة

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة وكشفها والتحقيق فيها ومالحقة األشخاص

الضالعين في تل األنشطة غير المشروعة (الفقرة  3من المادة )12؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى تقديم تفاصـيل في هذا الشـ ن ووصـف التدابير

المتخذة وتقديم أمثلة على حالت النجاح في تنفيذها.
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هل يتفقد بلدكم السـ ــجالت الوطنية والدولية للسـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ضـ ــبطت

أو عثر عليها أو استردت والتي ربما تكون قد صنعت أو اتجر بها بصورة غير مشروعة؟
نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر السـ ـ ــلطة أو السـ ـ ــلطات المختصـ ـ ــة والمتطلبات

(ج)

هل يحتفة بلدكم بسجالت لما يلي:

واإلجراءات القانونية المطبقة في بلدكم على عمليات اقتفاء األثر الوطنية أو الدولية وتقديم أمثلة على تطبيقها.

طلبات اقتفاء األثر الواردة؟
طلبات اقتفاء األثر الصادرة؟
’‘1

يرجى تقديم تفاصيل في هذا الش ن.

(د)

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على عمليات اقتفاء األثر الناجحة وبيان الدروو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة،

بما يش ـ ـ ـ ــمل ما تواجهه من ص ـ ـ ـ ــعوبات وتحديات في تنفيذ تل العمليات ،وتقييم مدى فعالية ممارس ـ ـ ـ ــاتها الوطنية
والدولية في مجال اقتفاء األثر.

(ه)

الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم معلومات إضـ ـ ـ ــافية عن عدد ونوو األسـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها

ومكونـاتهـا والـذخيرة التي اقتفـت أثرهـا في إقليمهـا وفي البلـدان األخرى خالل األعواا الثالثـة المـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة .ويرجى

تقديم األرقاا الخاصة بكل سنة إن كانت متاحة.
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هل اعتمد بلدكم تدابير وترتيبات للتمكن من اس ـ ـ ـ ـ ــتقبال وإرس ـ ـ ـ ـ ــال طلبات للتعاون الدولي من أجل

اقتفاء أثر األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ربما تكون قد ص نعت أو ات جر بها بصورة غير
مشـ ـ ـ ــروعة (الفقرة ( 3ز) من المادة  18من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرة  4من المادة  12من بروتوكول
األسلحة النارية)؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

(أ)

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات والقوانين واللوائ التنظيمية

(ب)

هل اعتمد بلدكم تدابير لضـمان سـرعة السـتجابة لطلبات المسـاعدة في اقتفاء أثر األسـلحة النارية

و/أو التدابير األخرى المنطبقة التي اعتمدت من أجل توفير هذا التعاون وتقديم أمثلة على النجاح في تنفيذها.

وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ربما تكون قد صنعت أو اتجر بها بصورة غير مشروعة (الفقرة  4من المادة )12؟
’‘1

نعم

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات والقوانين واللوائ التنظيمية

و/أو التدابير األخرى المنطبقة وتقديم أمثلة على النجاح في تنفيذها.
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(ج)

هل اعتمد بلدكم تدابير لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان المحافظة على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية المعلومات التي يتلقاها من الدول

األطراف األخرى أو لالمتثال ألي قيود تفرض على اس ـ ــتعمال تل المعلومات عندما تطلب منه ذل الدولة التي
تقدا هذه المعلومات وفقا للفقرة  5من المادة 12؟

نعم

نعم ،جزئيا

ل

’‘1

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى ذكر السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات والقوانين واللوائ التنظيمية

’‘2

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

’‘3

الـدول مـدعوة إلى التطوو بتقـديم معلومـات إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـة عن عـدد الطلبـات التي تلقتهـا بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن

و/أو التدابير األخرى ذات الصلة.

المس ـ ـ ــاعدة في اقتفاء أثر األس ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة خالل األعواا الثالثة الماض ـ ـ ــية

وعدد الطلبات التي قدمتها للبلدان األخرى في هذا الش ن خالل األعواا الثالثة الماضية.
’‘4

يرجى ،إن أمكن ،أن تقدموا أيضـ ـ ـ ــا معلومات عن البلدان التي كان التعاون معها على اقتفاء

األثر إيجابيا أو سـ ــلبيا إلى أقصـ ــى حد خالل األعواا الخمسـ ــة الماضـ ــية .ويرجى أيضـ ــا وصـ ــف قنوات

التعاون المستخدمة.

المادة  -13التعاون
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هل عين بلدكم هيئة وطنية أو نقطة اتصـ ـ ـ ــال واحدة عمال بالفقرة  2من المادة  13من بروتوكول األسـ ـ ـ ــلحة

النارية لكي تعمل كحلقة وصل بينه وبين سائر الدول األطراف بش ن المسائل المتعلقة بذل البروتوكول؟

نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كـان الجواب "نعم" ،فيرجى تقـديم أي معلومـات متـاحـة عن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الهيئـة الوطنيـة أو نقطة

التصال المعينة تل وو يفتها وعنوانها.
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هـل اعتمـد بلـدكم تـدابير أو أبرا أي اتفـاقـات أو ترتيبـات ثنـائيـة أو إقليميـة أو دوليـة للتعـاون في مجـال

منع ومكافحة واســتئصــال صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة

(الفقرة  1من المادة )13؟

نعم
(أ)
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إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .
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(ب)

إذا كـ ــان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيـ ــا" ،فيرجى وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف تلـ ـ التـ ــدابير والترتيبـ ــات وذكر

الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات والقوانين واللوائ التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة .ويرجى بيان ما إذا كان بلدكم طرفا في
منظمة إقليمية تطبق تدابير مشــتركة بشـ ن إجراءات تراخيص الســتيراد والتصــدير والعبور بناء على وجود اتحاد

جمركي ومنطقة تخلو من الحدود الداخلية وتكفل حرية حركة البضائع.
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باإلضـ ــافة إلى التدابير الموضـ ــوعة لمكافحة إزالة عالمات وسـ ــم األسـ ــلحة النارية المتوخاة في الفقرة 2

من المادة  8من بروتوكول األس ــلحة النارية ،هل أنشـ ـ بلدكم آليات أو اتخذ تدابير أخرى من أجل التماو الدعم

والتعاون م ن ص ــانعي األس ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومس ــتورديها ومص ــدريها وس ــماسـ ـرتها
وناقليها التجاريين ،من أجل منع ومكافحة واس ــتئص ــال أنش ــطة ص ــنعها والتجار بها بص ــورة غير مش ــروعة ومن

أجل الستفادة من هذا الدعم والتعاون (الفقرتان  1و 3من المادة )13؟

نعم

ل

(أ)

إذا كان الجواب "ل" ،فيرجى توضي ذل .

(ب)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى وصـ ـ ـ ـ ــف نوو التعاون الذي أقامه بلدكم مع أي فئة من الفئات

المذكورة أعاله وذكر السياسات والقوانين واللوائ التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

الصعوبات المصادفة
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هل يواجه بلدكم صعوبات في تنفيذ أحكاا بروتوكول األسلحة النارية؟
(أ)
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نعم

نعم ،جزئيا

ل

إذا كان الجواب "نعم" أو "نعم ،جزئيا" ،فيرجى توضي ذل .

هـل قيم بلـدكم فعـاليـة تـدابيره المتخـذة لمكـافحـة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا والـذخيرة

والتجار بها بصورة غير مشروعة؟

نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى توض ــي ذل والس ــتش ــهاد ب ي وثيقة (وثائق) مناس ــبة في هذا

الشـ ـ ن (مثل تقارير التقييم أو تحليل الثغرات أو تقارير آليات السـ ــتعراض الدولية واإلقليمية األخرى أو د ارسـ ــات

عن السياسات العامة ،إل .).
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هل لدى بلدكم اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية أو خطة عمل وطنية من أجل مكافحة صـ ـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة أو من أجل تنفيذ صــكوا إقليمية أو دولية ذات صــلة في

هذا الميدان؟

نعم
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(أ)

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى بيان السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية أو خطة العمل ،مع تقديم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح موجز

لنطاقها ،و/أو التدابير األخرى ذات الصلة.

 -100إذا لم يكن اإلطـار القـانوني الوطني لبلـدكم قـد عـدل للتوا ا مع مقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات البروتوكول ،فيرجى تحـديـد
الخطوات المتبقية التي يلزا اتخاذها لمواءمته معها.

(أ)

الوطنية القائمة؟

هـل توجـد أي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبـات تعترض اعتمـاد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات وطنيـة جـديـدة أو تنفيـذ التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات
نعم

’‘1

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فهل ينطبق عليها أي من الصعوبات التالية؟
مشاكل في صوغ التشريعات
الحاجة إلى إصالحات مؤسسية أو إنشاء مؤسسات جديدة
الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية (قوانين ،لوائ تنظيمية ،مراسيم ،إل ).
صعوبات تواجه الممارسين في استعمال التشريعات
نقص الوعي
عدا التنسيق بين الوكالت
خصائص اإلطار القانوني
الفتقار إلى المعارف والمهارات التقنية
محدودية أو انعداا التعاون من جانب الدول األخرى
محدودية الموارد الالزمة للتنفيذ
مسائل أخرى (يرجى تحديدها)

الحاجة إلى المساعدة التقنية
 -101هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات القائمة في تنفيذ البروتوكول؟
نعم
(أ)

ل

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد نوو المساعدة الالزمة:
تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهض ـ ـ ــة لص ـ ـ ــنع األس ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

والتجار بها بصورة غير مشروعة وأوجه ارتباطها بالجرائم الخطيرة األخرى
المشورة القانونية أو اإلصالحات التشريعية واللوائ التنظيمية
تشريعات أو لوائ تنظيمية أو اتفاقات نموذجية
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إنشاء هيئات مختصة أو جهات وصل وطنية أو نقا اتصال معنية باألسلحة النارية
بناء المؤسسات أو تعزيز المؤسسات القائمة
وضع استراتيجيات أو سياسات أو خطط عمل
تعميم الممارسات الجيدة أو الدروو المستفادة
بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين
الوقاية والتولية
المساعدة الموقعية من موجه أو خبير متخصص
مراقبة الحدود وتقييم المخاطر
إجراءات عمل موحدة
كش ـ ـ ــف تدفقات التجار غير المش ـ ـ ــروو عند المعابر الحدودية أو من خالل الخدمات البريدية

أو باستخداا اإلنترنت
تبادل المعلومات

التحقيق والمالحقة القضائية
تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
إقــامــة بنى تحتيــة لتكنولوجيــات المعلومــات أو تطوير البنى التحتيــة القــائمــة ،مثــل نظم حفة

السجالت أو النماذج واألدوات الرقمية أو قواعد البيانات أو أدوات التواصل
جمع وتحليل بيانات التجار باألسلحة النارية

مجالت أخرى (يرجى تحديدها) .ويرجى ترتيب الحتياجات من المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية من حيث
األولوية واإلشارة إلى أحكاا البروتوكول المحددة المتعلقة بها عند تقديم المعلومات.

(ب)

المساعدة التقنية والمعدات:
الوسم وحفة السجالت
تحديد ماهية األسلحة النارية واقتفاء أثرها
ضوابط النقل
حمالت الجمع
التعطيل والتدمير
إدارة المخزونات

(ج)

هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل المجالت؟
نعم
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’‘1

إذا كان الجواب "نعم" ،فيرجى تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.

(د)

يرجى وصـف الممارسـات المتبعة في بلدكم التي تعتبرونها جيدة بشـ ن مراقبة األسـلحة النارية

ومنع ومكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة التي يمكن

أن تهم الدول األخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

(ه)

يرجى تقـديم أي معلومـات أخرى تعتقـدون أن من المهم أخـذهـا في العتبـار بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الجوانـب

المتعلقة بتنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن بخالف المعلومات المذكورة أعاله.

القرار 2/10

تعزيز التعاون الدولي على مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها
والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
الوطنية،

إذ يرحب بالذكرى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين لعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

()14

التي تشكل إطا ار عالميا للتعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى المهـاا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـدة إليـه في المـادة  32من اتفـاقيـة الجريمـة المنظمـة ،وإذ يؤكـد مجـددا

ق ارره  1/7المؤرخ  10تشرين األول/أكتوبر  ،2014ومقرره  6/4المؤرخ  17تشرين األول/أكتوبر ،2008

وإذ يش ـ ــير أيض ـ ــا إلى ق ارراته  4/5المؤرخ  22تش ـ ـرين األول/أكتوبر  2010والمعنون "ص ـ ــنع األس ـ ــلحة

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بص ــورة غير مش ــروعة" ،و 2/6المؤرخ  19تشـ ـرين األول/أكتوبر

 2012والمعنون "ترويج النضـ ـ ـ ــماا إلى بروتوكول مكافحة صـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

والتجار بها بصـ ـ ـ ـ ـ ــورة غير مشـ ـ ـ ـ ـ ــروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وتنفيذه" ،و 2/7المؤرخ  10تشـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2014والمعنون "أهمية بروتوكول مكافحة ص ـ ـ ـ ــنع األس ـ ـ ـ ــلحة

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـ ـ ــورة غير مشـ ـ ــروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،و 3/8المؤرخ  21تش ـرين األول/أكتوبر  2016والمعنون "تعزيز تنفيذ بروتوكول
مكافحة ص ــنع األس ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بص ــورة غير مش ــروعة ،المكمل لتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،و 2/9المؤرخ  19تش ـرين األول/أكتوبر  2018والمعنون
"تعزيز وكفالة التنفيذ الفعال لبروتوكول مكافحة صـ ـ ــنع األسـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها

بصورة غير مشروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"،

وإذ يدعو الدول األطراف إلى المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قدما في جهودها الراميـة إلى تنفيـذ خطـة التنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامة

لعاا 2030

()15

وتحقيق الغاية  ، 4-16التي تشـ ـ ـ ـ ــمل الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشـ ـ ـ ـ ــروعة للسـ ـ ـ ـ ــلحة،

__________
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بهدف التش ـ ـ ـ ــجيع على إقامة مجتمعات مس ـ ـ ـ ــالمة ل يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة ،وإتاحة

إمكانية وصول الجميع إلى العدالة،

وإذ يســاوره بالغ القلق إزاء تزايد الضــرر الناش ـ عن صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

والتجار بها بصـ ــورة غير مشـ ــروعة ،وما ينتج عن ذل من أثر سـ ــلبي على مسـ ــتويات الجريمة والعنف في عدة

مناطق ،وإزاء إمكانية حصول المنظمات اإلجرامية ،وفي بعض الحالت اإلرهابيين ،على هذه األسلحة النارية،

وإذ يســلم بضــرورة العمل بصــورة أفضــل على معالجة البعد اإلنســاني لهذا التحدي وب همية مراعاة احتياجات

ضحايا الجرائم المتصلة بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة،

وإذ يالحة أن الحد من ص ـ ــنع األس ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بص ـ ــورة غير

مش ـ ـ ـ ـ ــروعة يمثل أحد العناص ـ ـ ـ ـ ــر الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية للجهود الرامية إلى الحد من قوة الجماعات اإلجرامية المنظمة عبر

الوطنية ومن العنف الذي يرافق أنشطتها،

وإذ يعيد ت كيد الحاجة إلى أن تقوا الدول األطراف بصـ ــفة عاجلة باعتماد ومواصـ ــلة تنفيذ نهج متكامل

وشـ ـ ــامل لمعالجة األسـ ـ ــباب الجذرية للجريمة المنظمة عبر الوطنية ،بما يشـ ـ ــمل صـ ـ ــنع األسـ ـ ــلحة النارية وأجزائها
ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـ ـ ــورة غير مشـ ـ ــروعة ،على أن تؤخذ في الحسـ ـ ــبان ،عند القتضـ ـ ــاء ،العوامل

القتصــادية والجتمالية التي لها أثر في الجرائم المتصــلة باألســلحة النارية ،وكذل األنشــطة اإلجرامية وتدفقات

التجار العابرة للحدود ،ل س ـ ـ ــيما تل المتعلقة باألس ـ ـ ــلحة النارية ،وإذ يس ـ ـ ــلم بوجود حاجة ملحة ألن ت خذ الدول
األطراف في العتبار البعدين الجنساني والعمري لهذه الجرائم،

وإذ ل يزال يس ــاوره القلق إزاء األثر الس ــلبي لالتجار غير المش ــروو باألس ــلحة النارية على حياة النس ــاء

والرجال والفتيات والفتيان ،وإذ يسـ ــلم بما لمنع التجار غير المشـ ــروو باألسـ ــلحة النارية ومكافحته والقضـ ــاء عليه

من أهمية بالغة في مكافحة العنف الجنساني،

وإذ يـدرا مـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـدتـه اآلونـة األخيرة من تحـديـات ربمـا فـاقمتهـا جـائحـة مرض فيروو كورونـا (كوفيـد-

 ،)19بما في ذل تزايد الس ـ ــتغالل اإلجرامي للتجارة الدولية ،مثل اس ـ ــتخداا اإلنترنت في تجارة األس ـ ــلحة النارية
وأجزائها ومكوناتها والذخيرة،

وإذ يالحة مع القلق أن جــائحــة كوفيــد 19-تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل خط ار يتمثــل ،في جملــة أمور ،في زيــادة العنف

العائلي ،وأن األسلحة النارية غير المشروعة يمكن أن تستخدا لرتكاب هذا العنف،

وإذ يالحة مع التقدير الجهود المتواصــلة المبذولة على مســتوى العمل المتعدد األطراف وعلى الصــعيد

اإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل تعزيز منع صـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ومكافحته ،مع

التش ـ ـ ـ ــديد على أن اتفاقية الجريمة المنظمة ،وخص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا بروتوكول مكافحة ص ـ ـ ـ ــنع األس ـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها
ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بص ــورة غير مش ــروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية،

()16

هما من أهم الصـ ـ ـ ــكوا القانونية العالمية لمكافحة صـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها

والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة،

وإذ يالحة المواضـ ــيع المحورية المشـ ــتركة مع الصـ ــكوا القانونية الدولية األخرى ذات الصـ ــلة ،وكذل

الصـ ــكوا اإلقليمية واألطر العالمية األخرى ذات الصـ ــلة وطبيعة تل الصـ ــكوا واألطر وتكاملها ،ومنها معاهدة
تجارة األس ـ ـ ـ ــلحة،

()17

التي توفر إطا ار لدولها األطراف لتنظيم التجارة الدولية في األس ـ ـ ـ ــلحة التقليدية ،واللتزامات

__________
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الســياســية ،من قبيل برنامج العمل لمنع التجار غير المشــروو باألســلحة الصــغيرة واألســلحة الخ يفة بكل جوانبه

ومكافحة ذل التجار والقضـ ـ ـ ــاء عليه

()18

والص ـ ـ ـ ـ الدولي لتمكين الدول من التعرف على األسـ ـ ـ ــلحة الصـ ـ ـ ــغيرة

واألس ــلحة الخ يفة غير المش ــروعة وتعقبها في الوقت المناس ــب وبطريقة يعول عليها،

()19

اللذين يهدفان إلى منع

ومكافحة صنع األسلحة النارية والتجار بها بصورة غير مشروعة والحد من خطر سرقتها وتسريبها،

وإذ يسـ ـ ـ ـ ــلم ب همية الفريق العامل المعني باألسـ ـ ـ ـ ــلحة النارية ،بوصـ ـ ـ ـ ــفه شـ ـ ـ ـ ــبكة فنية ومفيدة من الخبراء

والسـلطات المختصـة ،في اسـتبانة التحديات والتجاهات الجديدة ومواجهتها واقتراح تدابير للتصـدي لها ،وتحسـين

التعاون الدولي وتبادل المعلومات والممارســات الفضــلى فيما يتعلق بمنع التجار غير المشــروو باألســلحة النارية
ومكافحته ،وإذ يحيط علما مع التقدير ب عمال الفريق وبالتوصيات المنبثقة عنها،

وإذ يش ـ ـ ـ ــير إلى قرار الجمعية العامة  55/72المؤرخ  4كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  2017الذي طلبت فيه

الجمعية إلى األمين العاا أن يدعو إلى عقد اجتماو لفريق من الخبراء الحكوميين بشـ ـ ـ ن المش ـ ــاكل الناش ـ ــئة عن

تكديس فائض مخزونات الذخائر التقليدية،

وإذ يالحة مع التقدير ما يقدمه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصـ ـ ـ ـ ــدد من

مسـ ــاعدة إلى الدول األعضـ ــاء ،بناء على طلبها ،بما فيها ما قدمه عبر برنامجه العالمي بش ـ ـ ن األسـ ــلحة النارية

وإطالقه ،في تموز/يوليه  ،2020للدراسة العالمية بش ن التجار باألسلحة النارية لعاا ،2020

()20

وإذ يقر باإلسـ ـ ـ ـ ــهامات القيمة ،متى كانت مناسـ ـ ـ ـ ــبة ومفيدة ،التي تقدمها األوسـ ـ ـ ـ ــا األكاديمية والقطاو

الخاص والمجتمع المدني في التص ــدي لبعض التحديات التي يطرحها ص ــنع األس ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها

والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة ،والتصــدي ألثر ذل  ،عن طريق التولية وتحليل التجاهات وتبادل

الممارسـ ـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ــلى فيما يتعلق بالتعاون الدولي على منع هذه الجرائم ومكافحتها واسـ ـ ـ ـ ــتبانة الحتياجات من

المساعدة التقنية وتوفير تل المساعدة،
-1

يرحب مع التقدير بالنتائج التي توص ـ ــل إليها الفريق العامل المعني باألس ـ ــلحة النارية في اجتماعه

الســابع المعقود في فيينا يومي  16و 17تموز/يوليه  ،2020ويدعو الدول األطراف إلى اتخاذ التدابير الالزمة ،حســب
القتضــاء وبما يتســق مع قوانينها المحلية ،لتنفيذ التوصــيات ونقا المناقشــة المنبثقة عن اجتماعات الفريق العامل من

أجل المساهمة في تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجرائم المتصلة باألسلحة النارية؛
-2

يشـجع الدول التي لم تصـب بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بص ــورة غير مش ــروعة ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية ،على النظر في القياا بذل  ،وعلى تنفيذ أحكامه تنفيذا تاما؛
-3

يحـث الـدول األطراف في بروتوكول األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة على تعزيز جهودهـا الراميـة إلى تنفيـذ

-4

يطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة ،من خالل برنــامجــه العــالمي

البروتوكول؛

بشـ ـ ـ ن األسـ ـ ــلحة النارية ،أن يواصـ ـ ــل مسـ ـ ــاعدة الدول ،بناء على طلبها ،في جهودها الرامية إلى التصـ ـ ــديق على

__________

( )18تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتجار غير المشـ ــروو باألسـ ــلحة الصـ ــغيرة واألسـ ــلحة الخ يفة من جميع جوانبه ،نيويورا 20-9 ،تموز/يوليه
 ،)A/CONF.192/15( 2001الفصل الرابع ،الفقرة .24
( )19انظر مقرر الجمعية العامة  ،519/60والوثيقة  A/60/88و ،A/60/88/Corr.2المرفق.
( )20منشـورات األمـم المتحـدة.2020 ،
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بروتوكول األسلحة النارية أو قبوله أو إق ارره أو النضماا إليه وتنفيذه ،ويشجع الدول األعضاء القادرة على تقديم
موارد من خارج الميزانية على القياا بذل لتمكين المكتب من تنفيذ وليته في هذا الصدد على نحو أفضل؛
-5

يهيــب بــالــدول األطراف أن تتعــاون تعــاونــا تــامــا مع آليــة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة

-6

يحث الدول األطراف في بروتوكول األس ــلحة النارية على مواءمة تش ـريعاتها مع البروتوكول،

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأن تجيب ،بصورة شاملة وفي الوقت المناسب ،على استبيانات التقييم الذاتي؛

وعلى ص ـ ــوغ خطط عمل أو برامج أو اس ـ ــتراتيجيات لإلس ـ ــهاا في التنفيذ الكامل لالتفاقية والبروتوكول ،وس ـ ــد أي

ثغرات قائمة في أطرها التشـ ـريعية بشـ ـ ن نقا مثل ترخيص الواردات والصـ ــادرات ،والوسـ ــم ،واقتفاء األثر ،وحفة

السـجالت ،والنظر في اتخاذ المزيد من التدابير ،حسـب القتضـاء ،لمنع ومكافحة صـنع األسـلحة النارية وأجزائها

ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـ ـ ــورة غير مشـ ـ ــروعة ،وتسـ ـ ـريبها ،بما في ذل التجارة فيها بواسـ ـ ــطة اإلنترنت
وإعادة تشغيلها بصورة غير مشروعة ،مما قد يشمل تدابير تسم باقتفاء أثرها؛
-7

يقر ب ن التنفيذ الكامل والفعال لكل من اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكول األسـ ـ ـ ــلحة النارية

المكمل لها يوفر أسـ ــاسـ ــا مفيدا إلرسـ ــاء نظاا رقابي يسـ ــاعد الدول على التصـ ــدي للتهديدات المتصـ ــلة بالتطورات

التكنولوجية وتغير أس ـ ـ ــاليب العمل فيما يتعلق بص ـ ـ ــنع األس ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها

بصورة غير مشروعة ،والتحقيق في هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها قضائيا؛
-8

يهيب بالدول تطوير أو تدليم قدراتها الوطنية بشـ ـ ـ ـ ـ ن جمع البيانات عن التجار غير المشـ ـ ـ ـ ــروو

باألسـ ـ ــلحة النارية وتحليلها ،بغية اسـ ـ ــتبانة التجاهات واألنما  ،وتعزيز تبادل المعلومات وإتاحة الرصـ ـ ــد العالمي للتقدا

المحرز على صـ ـ ــعيد المؤشـ ـ ــر  2-4-16الخاص ب هداف التنمية المسـ ـ ــتدامة ،ويدعو الدول األطراف إلى المشـ ـ ــاركة

والمس ـ ـ ـ ــاهمة في جولة جمع البيانات القادمة التي يض ـ ـ ـ ــطلع بها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،عن

طريق تقديم بيانات ومعلومات كمية ونولية عن التجار غير المشروو باألسلحة النارية؛
-9

يـدعو الـدول ومكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة وغيرهمـا من الجهـات المعنيـة

إلى مواص ــلة تحليل ونش ــر المعلومات عن آثار التجار باألس ــلحة بوص ــفه س ــوقا غير مش ــروعة وعالقته بالعنف

والجريمة ،وإ لى العمل ،حس ـ ـ ــب القتض ـ ـ ــاء ،على تيس ـ ـ ــير إنتاج بيانات موحدة وقابلة للمقارنة ،والتص ـ ـ ــدي للعنف
المس ـ ــل ض ـ ــد المرأة وجرائم الكراهية المتص ـ ــلة بص ـ ــنع األس ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها
بص ـ ـ ـ ــورة غير مش ـ ـ ـ ــروعة ،فض ـ ـ ـ ــال عن التجاهات المحتملة الجديدة الناش ـ ـ ـ ــئة عن جائحة مرض فيروو كورونا

(كوفيد)19-؛ ويشـ ـ ــجع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من المنظمات ذات الصـ ـ ــلة على
تطوير أوجه التآزر بين التزامات اإلبالغ المختلفة لدى الدول األطراف؛
-10

يحث الدول األطراف في بروتوكول األس ــلحة النارية التي تس ــتورد وتص ــدر أجزاء األس ــلحة النارية

ومكوناتها على تعزيز تدابيرها الرقابية تماشـيا مع البروتوكول وغيره من الصـكوا القانونية الدولية ذات الصـلة التي هي
طرف فيها ،بغية منع تسريبها وصنعها والتجار بها بصورة غير مشروعة والحد من هذه المخاطر؛
-11

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف في بروتوكول األس ـ ـ ــلحة النارية على تعزيز نظمها المحلية الخاصـ ـ ــة

بالوس ــم وحفة الس ــجالت والموا بة على جمع وتس ــجيل وتحليل البيانات ،بما يش ــمل البيانات المتعلقة باقتفاء أثر

األسـ ــلحة النارية المسـ ــتردة والمضـ ــبوطة والمصـ ــادرة والمجموعة والمكتشـ ــفة التي يشـ ــتبه في صـ ــلتها بنشـ ــا غير

مش ـ ــروو ،ألغراض عدة منها اس ـ ــتبانتها واقتفاء أثرها وكذل  ،متى كان ذل مناس ـ ــبا وقابال للتطبيق ،وعلى النحو

المنصوص عليه في بروتوكول األسلحة النارية ،استبانة أجزائها ومكوناتها والذخيرة واقتفاء أثرها؛
-12

يشـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تتعاون على أوسـ ـ ــع نطاق ممكن في اقتفاء أثر األسـ ـ ــلحة النارية

وفي التحقيقات والمالحقات القضــائية المتعلقة ب نشــطة صــنعها والتجار بها بصــورة غير مشــروعة ،بما في ذل  ،عند
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القتضـاء ،عندما تكون ذات صـلة باإلرهاب وجرائم أخرى ،مثل الجريمة الحضـرية التي ترتكبها العصـابات ،من خالل
الستجابة اآلنية والفعالة لطلبات التعاون الدولي المتعلقة باقتفاء األثر والتحقيقات الجنائية ،وأن تنظر ،في هذا الصدد،

في السـ ــتفادة من نظم اقتفاء األثر أو آليات التيسـ ــير ،ومنها على سـ ــبيل المثال ،حسـ ــب القتضـ ــاء ،منظومة المنظمة

الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) إلدارة سجالت األسلحة المحظورة واقتفاء أثرها ،وغيرها من اآلليات؛
-13

يدعو الدول األطراف في بروتوكول األســلحة النارية إلى ضــمان وســم جميع األســلحة النارية

على نحو ش ـ ــامل ،بما في ذل األس ـ ــلحة المجموعة أو المس ـ ــتردة أو المص ـ ــادرة والتي أذن رس ـ ــميا بالتخلص منها

بوســيلة غير اإلتالف ،وتعزيز تبادل أفضــل الممارســات والخبرات المكتســبة في مجال وضــع التدابير الرامية إلى

منع تزوير وس ـ ـ ـ ــوا األس ـ ـ ـ ــلحة النارية ،ومتى كان ذل متس ـ ـ ـ ــقا مع قوانينها المحلية ،أجزائها وذخيرتها ومكوناتها،

أو طمس تل الوسوا أو إزالتها أو تحويرها على نحو غير مشروو؛
-14

يدعو الدول األطراف إلى تعزيز ومواءمة التدابير التي تتخذها للتصـ ــدي للتهديدات المتصـ ــلة

بالتطورات التكنولوجية وتغير أسـ ـ ـ ـ ــاليب العمل فيما يتعلق بصـ ـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

والتجـار بهـا بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة غير مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعـة ،بـدعم من مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
القتض ــاء ،بس ــبل منها اس ــتخداا التكنولوجيا الحديثة ،مثل األس ــلحة التجميعية والطباعة الثالثية األبعاد للس ــلحة
النارية ،وتحويل األسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النارية ،والتجار من خالل الخدمات البريدية ،واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخداا شـ ـ ـ ـ ـ ــبكة اإلنترنت الخ ية

والعمالت المشـ ـ ـ ـ ـ ــف رة؛ وإلى الطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ــل ،حسـ ـ ـ ـ ـ ــب

الحاجة ،وض ــع أدوات تشـ ـريعية وتنفيذية ،وأن يجمع المعلومات عن التجاهات وتدابير التص ــدي الفعالة ،ويطلع

الدول األطراف األخرى وغيرها من المنظمات والنظم الدولية ذات الصلة على تل المعلومات؛
-15

يدعو أيض ــا الدول األطراف إلى أن تقدا و/أو تطلب ض ــروبا متخص ـص ــة من التدريب لفائدة

مو في األجهزة الوطنية المعنية بينفاذ القانون والرقابة تتناول الوسـ ــم واقتفاء األثر وحفة السـ ــجالت ،بما في ذل
التدريب على التكنولوجيات الجديدة واستبانة األسلحة النارية وتسجيل مضبوطاتها واإلبالغ عنها؛
-16

يهيب بالدول األطراف أن تدرج في نظمها القانونية والرقابية آليات لحفة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت تغطي

كامل أطوار دورة حياة األسـ ــلحة النارية ،ومتى كان ذل مناسـ ــبا وقابال للتطبيق ،أجزائها ومكوناتها والذخيرة ،بما
في ذل الجوانب التي تدخل ض ـ ــمن المجال المش ـ ــروو مثل الص ـ ــناعة التحويلية ،فض ـ ــال عن المعلومات المتعلقة

بالتصدير والستيراد والنقل ،وإصدار التراخيص لحيازة األسلحة النارية والتحقق من المستعمل النهائي ،بما يتسق

مع قوانينها المحلية ،والنظر في تمديد فترة الحتفاظ بهذه السجالت؛
-17

يهيب أيضـا بالدول األطراف أن تعزز آلياتها واسـتراتيجياتها لمراقبة الحدود من أجل منع ومكافحة

سـ ـ ـرقة األس ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو فقدانها أو تسـ ـ ـريبها ،وكذل ص ـ ــنعها والتجار بها بص ـ ــورة غير
مشـ ـ ـ ـ ـ ــروعة ،بسـ ـ ـ ـ ـ ــبل منها تعزيز قدرات الكشـ ـ ـ ـ ـ ــف المبكر عن طريق اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخداا األدوات التكنولوجية ،وتوفير التدريب

المتخصـص لسـلطات إنفاذ القانون والجمارا والسـلطات القضـائية ،وكذل للمسـتوردين والمصـدرين ،وحسـب القتضـاء،
لغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة في القطاو الخاص مثل الناقلين وخدمات البريد وتسليم الطرود؛
-18

يدعو الدول األطراف إلى النظر في تقديم المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية طوعا وبموجب ش ـ ـ ـ ـ ــرو متفق

عليها ،بسـ ـ ــبل منها توفير أحد

المعدات من قبيل الماسـ ـ ــحات الضـ ـ ــوئية وغيرها من نظم مراقبة الحدود الالزمة

لمكافحة التجار غير المش ـ ــروو باألس ـ ــلحة النارية؛ والنظر في الدخول في ترتيبات تعاون دولي فعالة للتحقيقات
والمالحقات القضائية ،فضال عن النظر في إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة في المناطق الحدودية تتبادل المعلومات

والسـ ــتخبارات باسـ ـ تمرار وتعمل داخل الممرات الحدودية ،مع ضـ ــمان الحتراا الكامل لحقوق اإلنسـ ــان والحريات

األساسية والتساق مع األصول القانونية الواجبة ،متى كانت هذه اآلليات متسقة مع القانون المحلي؛
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-19

يدعو أيضــا الدول األطراف إلى تعزيز التحقيقات في الجرائم المتصــلة باألســلحة النارية التي

تقترن بالتحقيقات في الموجودات غير المشــروعة وغســل األموال من أجل تفكي شــبكات التجار التي تقف وراء

عمليات النقل غير المشـروعة للسـلحة ،وجمع المعلومات السـتخبارية عن المعامالت المشـبوهة من أجل تحقيق

الغاية  4-16من أهداف التنمية المستدامة؛
-20

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعميم مراعاة

المنظورين الجنس ـ ـ ــاني والعمري في الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات والبرامج المتعلقة باألس ـ ـ ــلحة النارية ،في مجالت منها تص ـ ـ ــميم
وتخطيط وتنفيذ ورص ـ ـ ــد وتقييم البرامج ،ويش ـ ـ ــجع على تبادل الخبرات الوطنية والدروو المس ـ ـ ــتفادة والممارس ـ ـ ــات

الفض ـ ــلى ،ويدعو الدول األطراف إلى مواص ـ ــلة جمع البيانات المص ـ ــنفة حس ـ ــب نوو الجنس والس ـ ــن عن التجار
باألسـ ـ ــلحة النارية بصـ ـ ــورة غير مشـ ـ ــروعة وزيادة فهم هذه الدول لاثار الجنسـ ـ ــانية لهذا التجار غير المشـ ـ ــروو،

ل سيما لغرض تحسين ما يقابل ذل من سياسات وبرامج وطنية؛
-21

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تعزز ،حيثما أمكن ،مش ـ ـ ــاركة الخبراء الوطنيين والس ـ ـ ــلطات

الوطنية المختصــة والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية وغير الحكومية ذات الصــلة في اجتماعات الفريق العامل
المعني باألسلحة النارية بما يتماشى مع النظاا الداخلي للمؤتمر؛
-22

يسـ ـ ـ ــلم بحدو زيادة في حجم التجار غير المشـ ـ ـ ــروو بالذخائر في بعض المناطق والبلدان،

مما يدل على تدفق األسـ ـ ــلحة النارية غير المشـ ـ ــروعة واسـ ـ ــتخدامها ،والتحديات التي تواجه منع واعتراض واقتفاء

التجار غير المشروو بتل الذخائر وتسريبها ،ل سيما على الحدود وفي مراكز المراقبة الجمركية؛
-23

يدعو  ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب القتض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،المنظمات الدولية واإلقليمية والقطاو الخاص والمنظمات غير

الحكومية واألوس ـ ــا األكاديمية ومؤس ـ ـس ـ ــات المجتمع المدني إلى تعزيز التعاون فيما بينها وإلى العمل مع الدول
األطراف في بروتوكول األسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النارية بغية تنفيذ البروتوكول تنفيذا تاما والتولية بمنع ومكافحة التجار غير

المشروو باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؛
-24

يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الدول

األطراف ،بناء على طلبها ،في جهودها الرامية إلى تعزيز نظمها الخاصـ ــة بمراقبة األسـ ــلحة النارية ،خصـ ــوصـ ــا
في مجالت وض ــع التشـ ـريعات ،واس ــتبانة األس ــلحة النارية وض ــبطها ومص ــادرتها والتص ــرف فيها ،والدعم التقني

بشـ ـ ن وس ــم األس ــلحة النارية وحفة س ــجالتها واقتفاء أثرها ،والتدريب وبناء القدرات في مجال التحقيق في الجرائم

ذات الصــلة ومالحقة مرتكبيها قضــائيا ،بغية منع ومكافحة واســتئصــال صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها
والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة؛
-25

يطلب أيضــا إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصــل تعزيز التعاون

-26

يطلب إلى األمانة أن تواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دعم الفريق العامل المعني باألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النارية في أداء

والتنسيق بين األمانات والهيئات المختصة المعنية بالصكوا واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛

و ائفه ،كما يطلب إليها أن تقدا إلى المؤتمر في دورته الحادية عشـرة تقريرا عن اجتماعات الفريق العامل

المعقودة قبل تل الدورة؛
-27

يدعو الدول األعضــاء وســائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض

المبينة أعاله ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
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القرار 3/10

التنفيذ الفعال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص ،وبخاصة النساء
واألطفال ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
إذ يش ـ ـ ــير إلى الو ائف الموكلة إليه في المادة  32من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية،

()21

التي أنشـ ـ ـ ـ بموجبها مؤتمر األطراف من أجل تحسـ ـ ـ ــين قدرة الدول األطراف على تعزيز تنفيذ

التفاقية ،بما في ذل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشـ ـ ــخاص ،وبخاصـ ـ ـ ة النسـ ـ ــاء واألطفال ،المكمل

لالتفاقية ،واستعراض ذل التنفيذ،

()22

وإذ يش ـ ـ ـ ـ ــير أيض ـ ـ ـ ـ ــا إلى مقرره  4/4المؤرخ  17تش ـ ـ ـ ـ ــرين األول/أكتوبر  2008وقراره  2/5المؤرخ

 22تشـ ــرين األول/أكتوبر  ، 2010وإذ يشـ ــير كذل إلى قرارات الجمعية العامة  144/61المؤرخ  19كانون
األول/ديس ـ ـ ــمبر  2006و 180/61المؤرخ  20كانون األول/ديس ـ ـ ــمبر  2006و 194/63المؤرخ  18كانون
األول/ديس ـ ـ ــمبر  2008و 178/64المؤرخ  18كانون األول/ديس ـ ـ ــمبر  2009و 190/67المؤرخ  20كانون
األول/ديس ـ ـ ــمبر  2012و 192/68المؤرخ  18كانون األول/ديس ـ ـ ــمبر  2013و 179/70المؤرخ  17كانون
األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـبــر  2015و 167/71ال ـمــؤرخ  19كـ ـ ـ ــانــون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـبــر  2016و 1/72ال ـمــؤرخ

 27أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  2017و 195/72المؤرخ  19ك ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2017و 189/73المؤرخ

 17كانون األول/ديس ـ ــمبر  2018و 176/74المؤرخ  18كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  ،2019وقرارات لجنة منع
الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة  3/20المؤرخ  15نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريـل  2013و 2/23المؤرخ  16أيـار/مـايو 2014

و 1/25المؤرخ  27أي ــار/م ــايو  2016و 2/27و 3/27و 4/27المؤرخ ــة  18أي ــار/م ــايو  ،2018وق اررات
المجلس القتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والجتم ـ ـ ــاعي  41/2013المؤرخ  25تموز/يولي ـ ـ ــه  2013و 23/2015المؤرخ

 21تموز/يوليــه  2015و 18/2017المؤرخ  6تموز/يوليــه ،2017

() 23

وإذ نظر في تقــارير األمــانــة العــامـة

بش ـ ـ ن الجهود الرامية إلى منع التجار باألش ـ ــخاص ومكافحته ،والتقارير المقدمة من رئيس ـ ــة الفريق العامل

المعني بالتجار باألشخاص بش ن أنشطة الفريق العامل،

وإذ يرحب بالذكرى السـنوية العشـرين لعتماد اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكول التجار باألشـخاص،

وهي مناس ـ ـ ـ ـ ــبة تتي فرص ـ ـ ـ ـ ــة للت مل فيما أحرزناه من تقدا وللتركيز على ما ينبغي معالجته من ثغرات وتحديات

تعوق التنفيذ،

وإذ يضـ ــع في اعتباره أن بروتوكول التجار باألشـ ــخاص ،الذي يحظى بتصـ ــديق شـ ــبه عالمي ،ويضـ ــم

حاليا  178طرفا ،يتض ــمن أول تعريف متفق عليه دوليا لالتجار باألش ــخاص ،ويوفر إطا ار ش ــامال لمنع التجار
باألشخاص ومكافحته ،وحماية الضحايا ومساعدتهم ،وتعزيز التعاون،

وإذ يسلط الضوء على األثر الذي حققه البروتوكول على مدى السنوات العشرين الماضية على صعيد جهود

مكـافحـة التجـار داخـل منظومـة األمم المتحـدة ،بمـا في ذلـ إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء منص ـ ـ ـ ـ ـ ــب المقررة الخـاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة المعنيـة بـالتجـار
باألشـ ــخاص ،وبخاصـ ــة النسـ ــاء واألطفال ،والبرنامج العالمي لمكافحة التجار باألشـ ــخاص التابع لمكتب األمم المتحدة

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )21
( )22المرجع نفسه ،المجلد  ،2237الرقم .39574
( )23مع اإلحاطة علما باألحكاا ذات الصلة الواردة في ق اررات مجلس األمن  )2016( 2331و )2017( 2368و)2017( 2388
و.)2019( 2482
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المعني بـالمخـدرات والجريمـة ،وخطـة عمـل األمم المتحـدة العـالميـة لمكـافحـة التجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص ،وفريق التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق

المشترا بين الوكالت لمكافحة التجار باألشخاص ،وحملة القلب األزرق لمناهضة التجار بالبشر،

وإذ يش ــير إلى الفقرة  1من المادة  6من البروتوكول بش ـ ن ص ــون الحرمة الش ــخص ــية لض ــحايا التجار

باألشـ ــخاص وهويتهم ،دون المسـ ــاو بالقوانين الوطنية ذات الصـ ــلة أو التفاقات الثنائية والمتعددة األطراف التي
تتضمن أحكاما بش ن حماية البيانات الشخصية،

وإذ يسـلط الضـوء على دور البروتوكول كمصـدر إلهاا لوضـع معاهدات وخطط عمل لمكافحة التجار،

مثل معاهدات وخطط عمل رابطة أمم جنوب شـ ـرقي آسـ ــيا ،والجماعة القتصـ ــادية لدول غرب أفريقيا ،والجماعة

القتصـ ـ ــادية لدول وسـ ـ ــط أفريقيا ،ومجلس أوروبا ،ومنظمة الدول األمريكية ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
ورابطة الدول المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة ،والتحاد األوروبي ،وكثير غيرها ،مما أدى إلى تعزيز تبادل المعلومات والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة

التقنية والشراكات بين القطاعين العاا والخاص،

وإذ ينوه بالدور والعمل المحوريين اللذين يض ـ ــطلع بهما مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من

خالل جهوده الــد وبــة الراميــة إلى تعزيز التنفيــذ الفعــال لالتفــاقيــة والبروتوكول من خالل برنــامجــه العــالمي لمكــافحــة

التجار باألش ـ ــخاص ،وتطوير األدوات وورقات المناقش ـ ــة والمواد التدريبية ،والتقرير العالمي عن التجار باألش ـ ــخاص

الذي يص ـ ـ ـ ـ ــدره وأثر التقرير العالمي في تحس ـ ـ ـ ـ ــين الفهم العالمي لطبيعة التجار باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص ونطاقه وت ثيره ،والدعم

صندوق
التنسـيقي الذي يقدمه إلى األمين العاا ،وفريق التنسـيق المشـترا بين الوكالت لمكافحة التجار باألشـخاص ،و ـ

األمم المتحدة الستئماني للتبرعات لضحايا التجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،وحملة القلب األزرق التي
ينفذها بهدف تعزيز الوعي العاا بالتجار باألشخاص،

وإذ يحيط علما مع التقدير بورقات المناقشـة التي نشـرها المكتب وتتضـمن تحليال للمفاهيم الرئيسـية المتضـمنة

في تعريف التجار باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص الوارد في البروتوكول ،بما فيها مفاهيم اس ـ ـ ـ ـ ــتغالل حالة الس ـ ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ـ ــعاف والموافقة

والســتغالل ،والتي عززت فهم الدول األعضــاء واســترشــد بها في التنقيحات التي أدخلت مؤخ ار على القانون النموذجي

لمكافحة التجار باألشـ ـ ـ ــخاص( )24وعلى الدليل التش ـ ـ ـ ـريعي لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشـ ـ ـ ــخاص،

وبخاصة النساء واألطفال ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم بــدور مكتــب األمم المتحــدة المعني بـ المخــدرات والجريمــة ووليــاتــه في مجــال منع التجــار

باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص ومكافحته ،على ض ـ ـ ـ ـ ــوء أمور منها التقدا المحرز في تطبيق آلية اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى قرار الجمعيــة العــامــة  293/64المؤرخ  30تموز/يوليــه  ،2010وخطــة عمــل األمم

المتحدة العالمية لمكافحة التجار باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص ،المرفقة به ،وإذ يالحة أهدافه الس ـ ـ ـ ـ ــتة ،وإذ يعرب عن رأيه ب ن

خطة العمل العالمية س ــتش ــجع على زيادة التص ــديق على بروتوكول التجار باألش ــخاص وتنفيذه ،وإذ يحيط علما

مع التقـ ـ ــدير بتقييم خطـ ـ ــة العمـ ـ ــل العـ ـ ــالميـ ـ ــة الـ ـ ــذي أجرتـ ـ ــه الجمعيـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة في عـ ـ ــامي  2013و،2017

وإذ يتطلع إلى التقييم المقبل في عاا ،2021

وإذ يش ــير أيض ــا إلى أن خطة عمل األمم المتحدة العالمية أض ــفت طابعا مؤسـ س ــيا على فريق التنس ــيق

المشـ ــترا بين الوكالت والتقرير العالمي عن التجار باألشـ ــخاص ،وأنشـ ـ ت صـ ــندوق األمم المتحدة السـ ــتئماني
للتبرعات لضحايا التجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال،

__________
( )24منشورات األمم المتحدة.2010 ،
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وإذ يحيط علما بالتقرير العالمي عن التجار باألش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص لعاا  2018الذي خلص ،في جملة أمور،

إلى أن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلـة مرتكبي هـذه الجريمـة مـا انفكـت تمثـل تحـديـا عـالميـا على الرغم من التقـدا المحرز في الجهود

األخرى الرامية إلى مكافحة التجار،

وإذ يســلم بمســاهمات فريق التنســيق المشــترا بين الوكالت في تعزيز التنســيق والتعاون في جهود منع

ومكافحة التجار باألش ــخاص ،في إطار الوليات الحالية ألعض ــاء وش ــركاء األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية،
وكذل وض ـ ــع ورقات مناقش ـ ــة مختلفة بش ـ ـ ن المواض ـ ــيع الراهنة التي تؤثر في الجهود العالمية لمكافحة التجار،

وتشـ ــجيع المنظمات اإلقليمية على مواصـ ــلة مشـ ــاركتها على صـ ــعيد النضـ ــماا إلى فريق التنسـ ــيق المشـ ــترا بين

الوكالت والمشاركة في رئاسته،

وإذ يؤكد مجددا أن أحد األغراض الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ــية للمؤتمر هو تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين قدرة الدول األطراف على منع التجار

باألشـخاص ومكافحته ،وإذ يرحب باإلطالق المرتقب آللية اسـتعراض التنفيذ ،وإذ يالحة مع التقدير الجهود التي يبذلها

الفريق العـامـل المعني بـالتجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص ،وكـذلـ الفريق العـامـل المعني بـالتعـاون الـدولي ،والفريق العـامـل المعني

بالمســاعدة التقنية ،والفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين ،والفريق العامل المعني باألســلحة النارية ،من أجل وضــع

خبراتهم في خدمة إعداد اس ـ ــتبيانات التقييم الذاتي الخاص ـ ــة باآللية ،وإذ يرحب بالنتائج التي توص ـ ــل إليها فريق الخبراء

الحكومي الدولي المفتوح العض ـ ـ ـ ــوية المنش ـ ـ ـ ـ وفقا لقرار المؤتمر  ،1/9اس ـ ـ ـ ــتنادا إلى مدخالت هذه األفرقة العاملة ،في
إنجاز ومواءمة استبيانات التقييم الذاتي والمخططات النموذجية لقائمة المالحظات والملخصات،

وإذ يرحب بعمل الفريق العامل المعني بالتجار باألشـ ـ ــخاص ،وإذ يحيط علما مع التقدير بالتوصـ ـ ــيات

التي يتجاوز عددها  250توصـية التي انبثقت عن اجتماعاته التسـعة المعقودة منذ نيسـان/أبريل  2009لمسـاعدة
الدول األطراف على تعزيز تنفيذ بروتوكول التجار باألشخاص،

وإذ يالحة الجتماو العاشـ ـ ــر للفريق العامل الذي عقد خالل جائحة فيروو مرض كورونا (كوفيد )19-في

شكل هجين ،وإذ يؤكد أن الشكل التقليدي لالجتماعات سيست نف بمجرد أن تسم الحالة الصحية واألمنية بذل ،

وإذ يش ـ ـ ــير إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار  1/70المؤرخ  25أيلول/س ـ ـ ــبتمبر  ،2015الذي يتض ـ ـ ــمن

خطة التنمية المستدامة لعاا  ،2030بما في ذل أهدافها وغاياتها ذات الصلة بالتجار باألشخاص،

وإذ يش ــير أيض ــا إلى أن أكثر من  70في المائة من ض ــحايا التجار المكتش ــفين ،وفقا للتقرير العالمي

عن التجار باألشـخاص لعاا  ،2018هم من النسـاء والفتيات ،اللواتي يتعرضـن بشـكل خاص لالتجار ألغراض
الستغالل الجنسي ويت ثرن به أكثر من غيرهن،

وإذ يعرب عن التضـامن والتعاطف مع األفراد الواقعين أو الذين وقعوا ضـحايا لالتجار باألشـخاص من

خالل التش ـ ــجيع على اعتماد نهج يركز على الض ـ ــحايا ويراعي س ـ ــنهم ونوو جنس ـ ــهم واحتياجاتهم والبدنية والعقلية

والخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وإدماج هذا النهج في التـدابير الوطنيـة لمنع التجـار باألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص ومكـافحتـه ،مع المراعاة الكـاملة

لحقوق اإلنسان لضحايا هذه الجريمة،

وإذ يسـ ــلم بالطابع المتعدد األوجه لالتجار باألشـ ــخاص والدور المحوري الذي تؤديه الحكومات في منع

هذه الجريمة ومكافحتها بفعالية وحماية ض ــحاياها ،وإذ يس ــلم أيض ــا ب همية الدول األطراف في تعزيز الشـ ـراكات،
حسب القتضاء ،مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل استعراض ووضع وتنفيذ تدابير شاملة لمكافحة

التجار باألشــخاص ،بما في ذل المبادرات الجتمالية والقتصــادية لمنع التجار باألشــخاص ومكافحته بحيث

يسترشد في هذه التدابير ببحو رصينة ،كلما أمكن،

وإذ يســلم أيضــا بالدور األســاســي الذي يؤديه التعاون الدولي الفعال في جهود منع التجار باألشــخاص

ومكافحته ،وإذ يشــدد ،تحقيقا لهذه الغاية ،على أهمية معالجة ما يقوض قدرة الدول على التعاون والحصــول على
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المعلوم ــات وغيره ــا من الموارد الالزم ــة لمواجه ــة ه ــذه الجريم ــة من تح ــدي ــات وحواجز على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي ــد ال ــدولي

ومواجهتها والتصدي لها بفعالية،
-1

يحــث الــدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التي لم تنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بعــد إلى بروتوكول منع وقمع ومعــاقبــة التجــار

باألشــخاص ،وبخاصــة النســاء واألطفال ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

إلى النظر في القياا بذل على سبيل األولوية؛
-2

يشـ ــجع الدول األعضـ ــاء ،حسـ ــب القتضـ ــاء ووفقا لقوانينها المحلية ،على اعتماد اسـ ــتراتيجية

متكاملة تتي لها أن تعالج على نحو أفضـل العناصـر المميزة ،وفي أحيان كثيرة ،المترابطة ،لالتجار باألشـخاص
وتهريب المهاجرين التي من المسـ ــلم ب نها جرائم قد تشـ ــترا في بعض الحالت في بعض السـ ــمات ،وتتطلب في
العديد من الحالت تدابير تكميلية و/أو قانونية و/أو تنفيذية و/أو سـ ــياسـ ــاتية ،مع مراعاة الدور الهاا الذي تؤديه

الدول األطراف في كال البروتوكولين في مكافحة هذه الجرائم؛
-3

يهيـب بمكتـب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطالو بوليتـه

لتوفير مزيد من الدعم للدول األعضــاء في تنفيذ بروتوكول التجار باألشــخاص ،بســبل منها تقديم مســاعدة تقنية

مصممة حسب الحالة وميسرة وفعالة ،عند الطلب؛
-4

يشـ ـ ــجع الدول على أن تضـ ـ ــع قوانين وطنية وتدابير أخرى ،أو أن تعدل قوانينها الوطنية وتدابيرها

األخرى ،حس ـ ـ ـ ــب القتض ـ ـ ـ ــاء ،بحيث تجرا جميع أش ـ ـ ـ ــكال التجار باألش ـ ـ ـ ــخاص وفقا للمادة  3من بروتوكول التجار
باألشخاص واألحكاا ذات الصلة من التفاقية ،بما فيها الفقرة  2من المادة  ،34المتعلقة بتنفيذها؛
-5

يحث الدول األعضـ ـ ـ ــاء على أن تضـ ـ ـ ــع قوانين وطنية أو أن تعدل قوانينها الوطنية ،حسـ ـ ـ ــب

القتض ـ ـ ـ ــاء ،بحيث تض ـ ـ ـ ــمن أن يس ـ ـ ـ ــتتبع التجار باألش ـ ـ ـ ــخاص بجميع أش ـ ـ ـ ــكاله عقوبات تراعي فداحة الجريمة،

وبالســتناد إلى فداحة الجريمة ،أن يخضــع لفترة تقادا طويلة ،حســب القتضــاء ،وأن تزيد إلى أقصــى حد فعالية

نظم العدالة الجنائية في مس ـ ـ ــاءلة المتجرين ،بمن فيهم األش ـ ـ ــخاص العتباريون ،متى كان ذل ينطبق ،وأيض ـ ـ ــا

األش ـ ـ ــخاص الذين يتعمدون إعاقة س ـ ـ ــير العدالة أو يس ـ ـ ــتغلون موض ـ ـ ــع ثقة يتمتعون به ،وص ـ ـ ــول إلى تعزيز ردو
ارتكاب جرائم التجار باألشخاص؛
-6

يطلب إلى المكتب أن يواصـ ـ ـ ـ ــل عمله بش ـ ـ ـ ـ ـ ن تحليل المفاهيم الرئيسـ ـ ـ ـ ــية لبروتوكول التجار

باألش ـ ـ ــخاص ،من خالل إعداد ورقات مناقش ـ ـ ــة وأدوات تقنية مماثلة لمس ـ ـ ــاعدة اإلجراءات التي تتخذها الدول في

مجال تدابير العدالة الجنائية وتحديد الممارسات الجيدة لدى الدول األطراف؛
-7

يشـ ـ جع الدول األعضـ ــاء على إرسـ ــاء أو تعزيز جهود المنع وكذل األنشـ ــطة الرامية إلى دعم

الضـحايا وحمايتهم وتمكينهم بغية تعزيز اندماجهم الجتماعي على المدى البعيد ،حسـب القتضـاء ووفقا للقوانين

الداخلية ،إضـ ـ ــافة إلى إرسـ ـ ــاء أو تعزيز التعاون والتنسـ ـ ــيق المتعددي الختصـ ـ ــاصـ ـ ــات على المسـ ـ ــتويات الوطنية

واإلقليمية والدولية بين الس ــلطات المختص ــة ووكالت إنفاذ القانون وغيرها من الوكالت المعنية بمكافحة التجار

باألشـخاص ،بسـبل منها زيادة الجهود المبذولة ،متى لزا ذل  ،من أجل التعاون في قضـايا التجار باألشـخاص،

على النحو المعرف في المادة  3من بروتوكول التجار باألش ـ ــخاص ،والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قض ـ ــائيا،
بما في ذل العمل ،بص ـ ـ ـ ـ ــفة خاص ـ ـ ـ ـ ــة ،على تعزيز التدابير في مجالت من قبيل المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة

والتعاون في مجال إنفاذ القوانين والتحقيقات المشـ ــتركة ،حسـ ــب القتضـ ــاء ووفقا ألحكاا اتفاقية الجريمة المنظمة

وقوانينها المحلية ،وتحديد جهات وصل وطنية لزيادة تيسير التنسيق والتعاون؛
-8

يش ـ ــجع الدول األطراف على بذل قص ـ ــارى جهدها لتحس ـ ــين تبادل المعلومات ،في أمور منها

األسـاليب التي تسـتخدمها الجماعات اإلجرامية المنظمة الضـالعة في التجار باألشـخاص ،على النحو المبين في
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الفقرة  1من المادة  10من بروتوكول التجار باألشـ ـ ــخاص ،والنظر في وضـ ـ ــع إجراءات تشـ ـ ــغيل موحدة تسـ ـ ــم

لسلطات إنفاذ القانون أو الهجرة أو غيرها من السلطات المعنية في الدول األطراف ،حسب القتضاء ،ب ن ترسل
على الفور معلومات رسـ ــمية عن الضـ ــحايا المكتشـ ــفين إلى بلدان المقصـ ــد وبلدان المنش ـ ـ وبلدان العبور ،بحيث
تشـمل معلومات عن اإلجراءات والوسـائل المسـتخدمة ألغراض التجار باألشـخاص ،من أجل الشـروو في تحقيق

مشترا ،وفقا للقانون الوطني؛
-9

يدعو الدول األعض ــاء إلى أن تعمد ،حس ــب القتض ــاء ،إلى وض ــع أو س ــن تش ـريعات وطنية

لمكافحة غسـ ــل األموال أو تعديل القائم منها ،بحيث تنطبق على أوسـ ــع نطاق من الجرائم األصـ ــلية ،وأن تتعامل

مع التجار باألش ـ ـ ــخاص باعتباره جرما أص ـ ـ ــليا مرتبطا بغس ـ ـ ــل األموال ،بما يتس ـ ـ ــق مع اتفاقية الجريمة المنظمة

وبروتوكول التجار باألشخاص؛
-10

يش ـ ــجع الدول األعض ـ ــاء على أن تتبادل بانتظاا ،وحس ـ ــب القتض ـ ــاء ،معلومات وممارس ـ ــات

فض ــلى قائمة على الخبرات الوطنية والدولية فيما يتعلق باألس ــاليب الجديدة التي يس ــتخدمها المتجرون لس ــتدراج

ضــحايا التجار باألشــخاص أو ترويج الضــحايا لدى جناة آخرين ،من قبيل الســتخداا غير المشــروو لتكنولوجيا

المعلومات والتصالت ،من أجل رصد التجاهات واستحدا
-11

أساليب فعالة لمكافحة هذه الجريمة؛

يشـجع الدول على تعزيز القوانين الوطنية ،أو اتخاذ تدابير أخرى ،من قبيل التدابير التعليمية

أو الجتمالية أو الثقافية ،بسـ ـ ــبل منها التعاون الثنائي والمتعدد األطراف ،بما يسـ ـ ــتهدف بوجه خاص األسـ ـ ــاليب
الجديدة في الس ــتدراج والترويج ،لكب الطلب الذي يش ــجع جميع أش ــكال اس ــتغالل األش ــخاص ،وبخاص ــة النس ــاء

واألطفال ،ويفضي إلى التجار؛
-12

يهيب بالدول أن تعزز قدرتها على العمل بص ــورة اس ــتباقية لكش ــف جميع أش ــكال الس ــتغالل ،بما

فيها حالت التجار ألغراض السـخرة ،والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضـائيا من أجل التصـدي لالنخفاض المسـتمر

في عدد المالحقات القض ـ ــائية في هذه القض ـ ــايا ،وتطلب في هذا الص ـ ــدد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة أن يقدا المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء ،بناء على طلبها؛
-13

يشــجع الدول ،حســب القتضــاء ووفقا لقوانينها المحلية ،ومع مراعاة أفضــل الممارســات أو التدابير

(أ)

دعم الضـحايا وحمايتهم وتمكينهم من أجل تعزيز اندماجهم الجتماعي على المدى البعيد ،بالعمل

األخرى الواعدة التي وضعت استجابة لالتجاهات الناشئة في مجال التجار باألشخاص ،على القياا بما يلي:

مباشـ ـرة مع الض ــحايا من خالل عملية جامعة وتش ــاركية ،وذل مثال من خالل تعزيز اكتس ــابهم المهارات ،بس ــبل منها

التعليم الرسمي والتدريب الو يفي والمهني وتيسير وصولهم إلى سوق العمل والقروض الصغيرة؛
(ب)

تدريب وإنش ـ ــاء وحدات تحقيق وادعاء متخصـ ـ ـص ـ ــة مؤلفة من مو فين ذوي خبرة متقدمة في

مجال تحديد هوية الضـ ـ ــحايا والتحقيق في قضـ ـ ــايا التجار باألشـ ـ ــخاص المعقدة ومكافحتها باسـ ـ ــتخداا نهج يركز

على الض ـ ــحايا ويقوا على حقوق اإلنس ـ ــان ،وي خذ في العتبار الس ـ ــن ونوو الجنس والحتياجات البدنية والعقلية
والخاصة وآثار الصدمات؛
(ج)

النظر في اتخاذ تدابير تجرا اس ـ ـ ـ ـ ــتخداا الخدمات التي هي موض ـ ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ـ ــتغالل على النحو

(د)

إجراء تحقيقات مالية موازية بص ـ ــورة اس ـ ــتباقية ،بس ـ ــبل منها التعاون مع المؤسـ ـ ـس ـ ــات المالية

المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة  3من البروتوكول ،عند العلم ب ن الشخص ضحية لالتجار باألشخاص؛

العامة والخاصـة ،باعتبارها ممارسـة جيدة عند التحقيق في التجار باألشـخاص ومالحقة مرتكبيه قضـائيا ،بهدف

تحديد مواطن الضعف بغية تحسين عمليات اقتفاء أثر العائدات المت تية من هذه الجريمة وتجميدها ومصادرتها،

وفي الوقـت نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه النظر في توجيـه جزء من هـذه العـائـدات ،متى كـان ذلـ ممكنـا ،إلى برامج دعم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـايـا
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التجــار ،والطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة تقــديم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة التقنيــة إلى الــدول

األعضاء إلنشاء هذه النظم ،بناء على طلبها؛
(هـ)

أخذ آراء األفراد الذين وقعوا ضـ ـ ـ ــحايا لالتجار باألشـ ـ ـ ــخاص ،على النحو المعرف في القانون

الوطني ،عند وضـع وتطبيق سـياسـات وبرامج تركز على الضـحايا ،وغير ذل من تدابير لمكافحة التجار تراعي
السـ ــن ونوو الجنس والحتياجات البدنية والعقلية والخاصـ ــة ،بسـ ــبل منها إنشـ ــاء منابر اسـ ــتشـ ــارية تضـ ــم أفرادا من

المجتمع المدني و/أو أفرادا وقعوا ضحايا لالتجار باألشخاص ،على النحو المعرف في القانون الوطني؛
(و)

وضــع آليات فعالة لحماية أســر الضــحايا في بلدانهم األصــلية و/أو بلدان العبور و/أو بلدان

(ز)

النظر في النص ،وفقا لقوانينها المحلية ،على عدا معاقبة ض ـ ـ ـ ـ ـ ــحايا التجار باألش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص

المقصد ،على النحو المتاح بمقتضى القانون الوطني؛

أو مالحقتهم قضـ ــائيا بصـ ــورة غير سـ ــليمة على أفعال يرتكبونها كنتيجة مباش ـ ـرة لالتجار بهم ،وتمكينهم ،حسـ ــب
القتضـ ــاء ،من الوصـ ــول إلى سـ ــبل النتصـ ــاف في حال معاقبتهم أو مالحقتهم قضـ ــائيا على تل األفعال ،وبناء

على ذل  ،وضع قوانين أو مباد توجيهية أو سياسات محلية ،حسب القتضاء ،تجسد هذه المباد ؛
(ح)

عند تصـميم برامج مكافحة التجار ورصـدها وتقييمها ،تضـمينها ،حيث أمكن ،عنصـ ار يتمثل

في جمع بيانات أولية ونهائية بصــورة دقيقة وعلمية ،مع إمكانية إدراج قياســات لحجم النتشــار ،يســتبان معها ما

إذا كانت البرامج تحقق األثر المنش ـ ـ ـ ـ ــود ،ودعوة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى النظر في
دعم الدول األعضاء في وضع هذه القياسات ،حسب حاجتها وبناء على طلبها؛
( )

تحليل التطورات التكنولوجية والخطط أو األسـ ـ ــاليب الجديدة التي يسـ ـ ــتخدمها المتجرون لسـ ـ ــتدراج

الض ـ ــحايا وتيس ـ ــير اس ـ ــتغاللهم عن طريق ترويجهم لدى جناة آخرين ،والتكيف مع تل التطورات والخطط واألس ـ ــاليب،

واتخاذ تدابير لوض ـ ــع حمالت تولية وأدوات تدريبية موجهة جديدة أو اس ـ ــتخداا المتاح منها لفائدة جهات منها وكالت

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ائيين الجتمـاعيين ومو في التعليم
إنفـاذ القـانون ومقـدمو الخـدمـات العـاملون في الخطو األمـاميـة ،من قبيـل األخ ـ
ومقدمي الرعاية الصـ ـ ــحية ،والعاملون في الصـ ـ ــناعات المعرضـ ـ ــة لالتجار بغية تحديد مؤشـ ـ ـرات التجار باألشـ ـ ــخاص

والتعامل معها ،واستحدا تدريب متخصص أو تنفيذ التدريب المتخصص المتاح لفائدة مو في إنفاذ القانون والعاملين

في مجـال العـدالـة الجنـائيـة وغيرهم من المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجيبين األوائـل ،بمن فيهم مقـدمو الخـدمـات من المجتمع المـدني ،ودعوة

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى النظر في الفرص المتاحة لدعم الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء في تنفيذ هذه

اإلجراءات ،حسب حاجتها وبناء على طلبها؛
(ي)

تشـ ــجيع القطاو الخاص على بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بسـ ــالسـ ــل اإلمداد الخاصـ ــة به،

بسبل منها التدابير الرامية إلى فرض ضوابط رقابية على شركات التو يف والتشغيل العامة والخاصة وترخيصها

ومراقبة نش ـ ــاطها ،بحيث تش ـ ــمل تل التدابير حظر تحميل رس ـ ــوا التو يف على المس ـ ــتخدمين ،للمس ـ ــاعدة على

ضمان عدا استخداا تل الشركات في تسهيل التجار باألشخاص؛
(ا)

وضـ ــع وتنفيذ سـ ــياسـ ــات وطنية ،بما يتماشـ ــى مع قوانينها الوطنية ،لمنع التجار باألشـ ــخاص

في عمليات الش ـ ــتراء الحكومي وس ـ ــالس ـ ــل اإلمداد العالمية ،بما في ذل منع متلقي التمويل الحكومي من القياا

بممارسـات معروفة بتسـهيل التجار باألشـخاص ،من قبيل تحميل رسـوا التو يف على العمال أو مصـادرة وثائق

هويتهم أو منعهم من الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إليهـا ،وإلزاا حـائزي العقود الحكوميـة بـيبالغ مو فيهم بـآليـات الحمـايـة والتظلم،
وتضمين العقود الحكومية سبل انتصاف في حال مخالفة المستفيدين لتل السياسات؛
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-14

يطلب إلى الفريق العامل المعني بالتجار باألشـ ـ ــخاص أن يسـ ـ ــتفيد من الخبرة المكتسـ ـ ــبة من

اجتماعه العاشـر ومن نتائجه ،وأن يبذل قصـارى جهده من أجل التفاق على توصـيات خالل اجتماعاته المقبلة،

جريا على الممارسة المعهودة؛
-15

يطلـب إلى األمـانـة أن تعـد ،في حـدود الموارد المتـاحـة وبـالتش ـ ـ ـ ـ ـ ــاور مع الـدول األطراف ،تقري ار عن

التدابير الوطنية الفعالة في مجال العدالة الجنائية التي تؤدي إلى إدانة مرتكبي التجار باألش ـ ــخاص وإص ـ ــدار األحكاا

بحقهم ،وأن تقدمه إلى مؤتمر األطراف لكي ينظر فيه في دورته الحادية عشـ ـ ـ ـرة ،بحيث يتناول التقرير أيضـ ـ ـ ــا وحدات

التحقيق والدعاء المتخص ـ ـ ـص ـ ـ ــة ،واقتفاء أثر التدفقات المالية غير المش ـ ـ ــروعة المتص ـ ـ ــلة بعائدات الجريمة المش ـ ـ ــمولة
بالتفاقية ،والتحقيقات المالية المتزامنة ،والنهج التي تركز على الض ـ ـ ـ ـ ـ ــحايا وتراعي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــن ونوو الجنس والحتياجات

البدنية والعقلية والخاص ــة ،بما في ذل جبر الض ــرر الالحق بالض ــحايا وتعويض ــهم وإتاحة س ــبل النتص ــاف للض ــحايا

الذي عوقبوا أو تمت مقاضاتهم خط  ،وتدابير أخرى مشابهة؛
-16

يشـجع الدول األطراف على الرد على اسـتبيانات التقييم الذاتي الخاصـة بآلية اسـتعراض تنفيذ

اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولت الملحقــة بهــا وفق الجــدول الزمني

المحدد ،ومن خالل إجراء مشـاورات واسـعة النطاق على الصـعيد الوطني مع جميع أصـحاب المصـلحة المعنيين،

بما في ذل  ،وحس ـ ـ ـ ــب القتض ـ ـ ـ ــاء ،القطاو الخاص واألفراد والجماعات من خارج القطاو العاا والمنظمات غير
الحكومية واألوس ـ ـ ــا األكاديمية ،مع مراعاة خص ـ ـ ــوص ـ ـ ــيات التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها وبما يتس ـ ـ ــق مع

إجراءات وقواعد آلية اسـ ـ ــتعراض التنفيذ ،ويشـ ـ ــجع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تيسـ ـ ــير
اإلسـهاا والمشـاركة بصـورة فاعلة على نطاق األمانة في تطبيق آلية اسـتعراض التنفيذ ،في إطار وليته ووفقا لما
تقتضـيه اإلجراءات والقواعد المتعلقة بسـير عمل اآللية ،بسـبل منها إسـداء المشـورة إلى الدول األطراف ،بناء على

ـتعرض ـ ــات القطرية ،وتقديم المس ـ ــاعدة إلى الدول األطراف المش ـ ــاركة في عملية الس ـ ــتعراض،
طلبها ،أثناء الس ـ ـ ا
وذل بالستفادة من الخبرة التقنية المتخصصة المتاحة داخل المكتب؛
-17

يدعو الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لهذه

األغراض ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

القرار 4/10

الحتفال بالذكرل السنوية العشرين لعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذها تنفيذا فعال
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
إذ يرح ـ ــب ب ـ ــال ـ ــذكرى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي ـ ــة العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين لعتم ـ ــاد الجمعي ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة في قراره ـ ــا  25/55المؤرخ

 15تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2000اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

()25

وفت باب

التوقيع عليها أماا الدول األعضــاء في مؤتمر ســياســي رفيع المســتوى عقد لهذا الغرض في باليرمو ،إيطاليا ،في

الفترة من  12إلى  15كانون األول/ديسمبر ،2000

وإذ يؤكد أن الذكرى السـنوية العشـرين تتي فرصـة حقيقية لكي يجدد المجتمع الدولي التزامه المشـترا بمنع

الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ومكـافحتهـا من خالل تنفيـذ التفـاقيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا تنفيـذا تـاا الفعـاليـة،

وأيضا لكي يقيم التقدا المحرز والدروو المستفادة والتحديات المستبانة،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )25
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وإذ يساوره بالغ القلق إزاء أثر الجريمة المنظمة السلبي على األمن والستقرار وسيادة القانون والتنمية المستدامة،
وإذ يؤكد أن التص ـ ــدي للجريمة المنظمة وأس ـ ــبابها الجذرية على نحو فعال أمر أس ـ ــاس ـ ــي لض ـ ــمان تمتع

األفراد ،بمن فيهم النســاء واألطفال وأفراد المجتمع المســتضــعفون ،بحقوق اإلنســان والحريات األســاســية الواجبة
لهم ،وأن تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها يشكل إسهاما مهما في تحقيق هذا الهدف،

وإذ يهيب بجميع الدول أن تعترف بالص ـ ـ ــالت القائمة في بعض الحالت بين أنش ـ ـ ــطة الجريمة المنظمة

عبر الوطنيـة وأعمـال ا إلرهـاب ،على نحو مـا أقرت بـه الجمعيـة العـامـة في قرارهـا  ،25/55وأن تطبق التفـاقية
في مكافحة كل أشكال النشا اإلجرامي التي تقع في نطاقها،
وإذ يرحب ببلوغ عدد األطراف في التفاقية  190طرفا،

وإذ يؤكد مجددا أهمية التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها بوص ـ ـ ـ ـ ـ ــفها األدوات العالمية الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية المتاحة

للمجتمع الـدولي في جهوده الراميـة إلى منع جميع أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـال ومظـاهر الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ومكـافحتهـا

وحماية الضحايا،

وإذ يســلط الضــوء على ما حققته التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها على مدى الســنوات العش ـرين الماضــية من

ت ثير في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومظاهرها ،وإذ يس ــلم باألعمال التي يض ــطلع بها مكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والجريمة في دعم تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها ،وإذ يؤكد في هذا الصدد الدور المحوري
الذي تضطلع به األمم المتحدة في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يرحب ببدء عملية السـ ـ ـ ـ ــتعراض في إطار آلية اسـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها،

التي ســتســهم في التنفيذ الواجب لالتفاقية ،وفي اســتبانة الحتياجات من المســاعدة التقنية بصــورة مناســبة ،وزيادة

تعزيز التعاون الدولي بين الدول األطراف،

وإذ يســلم بيمكانية أن تكون آلية اســتعراض التنفيذ أســاســا لتقديم توصــيات لتحســين التنفيذ الفعال لالتفاقية،

وكذل لتحسين قدرة الدول األطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يشدد على ما تحظى به التفاقية من أهمية مستمرة ،في مجالت منها مكافحة األشكال الجديدة

والمستجدة والمتغيرة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يش ـ ـ ــير ،في هذا الص ـ ـ ــدد ،إلى ق اررات الجمعية العامة ذات الص ـ ـ ــلة ،وخص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا القرار  177/74المؤرخ

 18كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2019والمعنون "تعزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،ل سـ ـ ـ ـ ـ ــيما
قدراته في مجال التعاون التقني"،

وإذ يحيي ذكرى جميع ضــحايا الجريمة المنظمة ،بمن فيهم من فقدوا حياتهم أثناء مكافحة أشــكال الجريمة

المنظمة ،ل سـ ــيما مو فو إنفاذ القانون والمو فون القضـ ــائيون ،وإذ يشـ ــيد إشـ ــادة خاصـ ــة بكل األشـ ــخاص الذين

مهدوا الطريق لعتماد التفاقية بعملهم وتض ـ ـ ــحياتهم ،مثل القاض ـ ـ ــي جيوفاني فالكوني ،وإذ يؤكد أن اإلر الذي
تركوه لنا سيظل باقيا من خالل التزامنا العالمي بمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها،

وإذ يسـلم بضـرورة تمكين ضـحايا الجريمة المنظمة من اسـترداد كرامتهم ،بسـبل منها تمكينهم من المشـاركة

في نظـاا العـدالـة الجنـائيـة ،وفقـا للقـانون المحلي ،من أجـل المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمـة في تفكيـ الجمـاعـات اإلجراميـة المنظمـة
ومساءلة مرتكبي الجرائم ،وإذ يشير في هذا الصدد إلى الفقرة  4من المادة  24والمادة  25من التفاقية،

وإذ يشـ ـ ــدد على األهمية الخاصـ ـ ــة لالتفاقية ك سـ ـ ــاو قانوني للتعاون الدولي في مجال تسـ ـ ــليم المطلوبين وتبادل

المساعدة القانونية ،وكذل بالنسبة للشكال األخرى من التعاون القضائي والتعاون في مجال إنفاذ القانون،
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وإذ يؤكـد األهميـة التي يحظى بهـا ،في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق مكـافحـة الجريمـة المنظمـة ،حرمـان الجمـاعـات اإلجراميـة

المنظ ـم ة من عـائـدات جرائمهـا ،والحـاجـة إلى تعزيز الجهود الراميـة إلى معـالجـة األبعـاد والمظـاهر القتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة
للجريمة المنظمة عبر الوطنية ،بسبل منها التعاون الدولي،

واقتناعا منه ب ن سـ ـ ـ ـ ـ ــيادة القانون والتنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة يجمعهما ترابط وثيق ويعزز كل منهما اآلخر ،وأن

مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تسـ ــهم في تحقيق الدول األعضـ ــاء خطة التنمية المسـ ــتدامة لعاا ،2030

التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها  1/70المؤرخ  25أيلول/س ـ ــبتمبر  ،2015الذي يتض ـ ــمن فيما يتض ـ ــمن

التزامات بالقض ــاء على الفقر بجميع ص ــوره وأبعاده ،والتش ــجيع على إقامة مجتمعات مس ــالمة ل يهمش فيها أحد
من أجل تحقيق التنمية المس ــتدامة ،وإتاحة إمكانية وص ــول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤس ـس ــات فعالة وخاض ــعة

للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه من أن جائحة مرض فيروو كورونا (كوفيد )19-وآثارها الجتمالية القتصــادية تمن

الجماعات اإلجرامية المنظمة فرصـ ـ ـ ا جديدة وتفرض تحديات جديدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وإذ يؤكد أهمية إيجاد سبل فعالة للتصدي لهذه التحديات ،بسبل منها التنفيذ الفعال لالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها،

أثناء الجائحة وبعدها،

وإذ يسـ ــاوره بالغ القلق إزاء تغلغل الجماعات اإلجرامية المنظمة في القتصـ ــاد المشـ ــروو ،والمخاطر المتزايدة في

هذا الصدد فيما يتصل باآلثار الجتمالية والقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد،19-

وإذ يسـ ــلم ب ن المسـ ــاعدة التقنية والتنمية القتصـ ــادية عنصـ ـران أسـ ــاسـ ــيان في ضـ ــمان تنفيذ أحكاا التفاقية

والبروتوكولت الملحقة بها تنفيذا فعال ،وإذ يشير في هذا الصدد إلى المادة  30من التفاقية،

وإذ يشــير إلى الدور الهاا الذي تؤديه الســلطات المركزية ،على النحو المنصــوص عليه في المادة  18من

التفــاقيــة ،في مكــافحــة الجريمــة عبر الوطنيــة ،بمــا في ذل ـ الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة ،وإذ يهيــب بــالــدول
األطراف تزويد تل السـ ــلطات بالمو فين والمعدات والصـ ــالحيات لكي تضـ ــطلع بدور تنسـ ــيقي فعال بين مختلف

األجهزة الحكومية داخل الدولة الطرف ومع الدول األطراف األخرى من أجل ض ــمان التنفيذ الفعال لالتفاقية فيما
يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية،

وإذ يؤكد ما ينطوي عليه الدور التنسـيقي المحوري الذي تضـطلع به أجهزة الدولة المعنية من إمكانيات في

مجال منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى الــدور الهـ اا الــذي يمكن أن تؤديــه منظمــات المجتمع المــدني والمنظمــات غير الحكوميــة

ومنظمــات المجتمع المحلي والقطــاو الخــاص واألوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األكــاديميــة في منع الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

ومكافحتها ،وإسهاماتها الممكنة في هذه الجهود،
-1

يحث الدول األعضـاء التي لم تصـدق على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت

الملحقـة بهـا أو تنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إليهـا بعـد على النظر في القيـاا بـذلـ  ،ويحـث الـدول األطراف على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان تنفيـذ تلـ
الصكوا تنفيذا تاا الفعالية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛
-2

يدعو الدول األطراف إلى تحقيق السـتفادة الكاملة والفعالة من التفاقية ،وخصـوصـا من خالل نطاق

النطباق الواس ـ ـ ـ ـ ــع لتعريف "الجريمة الخطيرة" المنص ـ ـ ـ ـ ــوص عليه في الفقرة (ب) من المادة  2منها ،وكذل من خالل

أحكامها المتعلقة بالتعاون الدولي ،وخصـ وصــا المادة  16بشـ ن تســليم المجرمين ،والمادة  18بشـ ن المســاعدة القانونية

المتبادلة ،من أجل مكافحة األشكال الجديدة والمستجدة والمتغيرة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
-3

يحث الدول األطراف على أن تتصــدى بفعالية للتحديات والصــعوبات والعقبات في مجالي المســاعدة

القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ،بسبل منها تيسير التصال والتفاعل المباشرين بين السلطات المركزية؛
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-4

يهيب بالدول األطراف أن تعالج بفعالية الصالت بين الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة األخرى

التي تـدخـل في نطـاق انطبـاق التفـاقيـة ،بمـا في ذلـ الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ،وكـذلـ التـدفقـات المـاليـة غير

المشروعة المتصلة بعائدات الجرائم المشمولة بالتفاقية؛
-5

يحث الدول األطراف على أن تتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ،بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل منها التعاون والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة في إطار متعدد

األطراف ،للمخاطر والتحديات والعوائق المتزايدة على ص ـ ـ ــعيد مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،ل س ـ ـ ــيما

تل الناجمة عن جائحة كوفيد 19-وآثارها في مجالت منها األوضاو الجتمالية والقتصادية في الدول؛
-6

يهيب بالدول األطراف أن تعمل ،وفقا للمباد األســاســية لتشــريعاتها الداخلية والمادة  4من

التفاقية  ،على إجراء تحقيقات اسـتباقية ،بسـبل منها التحقيق في تحركات عائدات الجريمة واسـتخداا أدوات
التحريات المالية ،من أجل اسـ ــتبانة وتقويض أي صـ ــالت محتملة بين المظاهر ال حالية والمسـ ــتجدة للجريمة
المنظمة عبر الوطنية وغسـل األموال وتمويل اإلرهاب ،ومالحقة مرتكبي تل الجرائم قضـائيا بصـورة فعالة،

وفقا لتشريعاتها الوطنية؛
-7

يشــجع الدول األطراف على أن تســتخدا التفاقية ،حســب القتضــاء والنطباق ،ك ســاو قانوني

للتعاون الدولي الفعال ألغراض اتخاذ تدابير في الوقت المناس ـ ـ ـ ــب لتجميد عائدات الجرائم الواقعة ض ـ ـ ـ ــمن نطاق

انطباق التفاقية ،وضبطها ومصادرتها والتصرف فيها ،وردها أيضا ،بما في ذل أي ممتلكات تت تى أو يتحصل

عليها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،من ارتكاب جرا ما ،وذل في سياق اإلجراءات المستندة إلى اإلدانة ،وعند

القتض ــاء ووفقا لقوانينها المحلية ،اإلجراءات غير المس ــتندة إلى اإلدانة ،بما في ذل النظر في رد تل العائدات

إلى أصحابها الشرعيين؛
-8

يحث الدول األطراف على أن تتبادل المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة القانونية على أوسـ ـ ـ ـ ـ ــع نطاق ممكن في إجراء

التحقيقا ت المتصـ ـ ــلة بالجرائم المشـ ـ ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها والتي تتعلق بحركة عائدات الجرائم

أو الممتلكات المت تية من ارتكاب تل الجرائم ،مع مراعاة المادة  27من التفاقية؛
-9

يش ــجع الدول األطراف على النظر ،على المس ــتوى المحلي ومع مراعاة المادة  14من التفاقية،

في مختلف النماذج الممكنة للتصـرف في العائدات المصـادرة المت تية من جرائم مشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت

الملحقة بها ،وفقا لقوانينها وإجراءاتها اإلدارية المحلية ،بما يش ـ ــمل ،على س ـ ــبيل المثال ل الحص ـ ــر ،رد العائدات
أو الممتلكات المت تية من الجريمة إلى أصـ ـ ـ ـ ـ ــحابها الشـ ـ ـ ـ ـ ــرعيين ،وتحويل هذه العائدات إلى صـ ـ ـ ـ ـ ــندوق اإلي اردات

الوطنية أو خزينة الدولة ،وتعويض ضـ ــحايا الجريمة المعنية ،بوسـ ــائل منها إعادة اسـ ــتخداا الموجودات ألغراض
اجتمالية تخدا مصلحة المجتمعات المحلية؛
-10

يهيـب بـالـدول األطراف أن تبـذل ،بـالقـدر الممكن وبـالتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع المنظمـات الـدوليـة واإلقليميـة،

جهودا ملموسـ ـ ــة لتعزيز المسـ ـ ــاعدة المالية والمادية المقدمة لدعم جهود البلدان النامية في مجال مكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية بفعالية ومساعدتها على تنفيذ التفاقية بنجاح؛
-11

يدعو الدول األطراف إلى أن تنظر ،وفقا لقوانينها المحلية ،في إنشاء آليات تتي التعاون الدولي

ب على مسـتوى من الفعالية والسـرعة ،ل سـيما في مجالي المسـاعدة القانونية المتبادلة وتسـليم المطلوبين ،من أجل

التصـدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية ،مثل تعيين ضـبا اتصـال أو قضـاة أو مدعين عامين ،والسـماح بتعزيز
تنسـيق التحقيقات عبر الحدود ،وإنشـاء هيئات تحقيق مشـتركة تسـتخدا التكنولوجيات الحديثة ،وفقا للقانون الدولي

المنطبق في مجالت منها حقوق اإلنسان ،وكذل سيادة القانون والتشريعات المحلية؛
-12

يشـ ــجع الدول األطراف على اسـ ــتخداا أسـ ــاليب التحري الخاصـ ــة المناسـ ــبة لغرض مكافحة الجريمة

المنظمة بفعالية ،وخص ــوص ــا من أجل اس ــتهداف العائدات والممتلكات المت تية من الجريمة المنظمة ،ويش ــجع الدول

األطراف أيض ــا على أن تبرا ،عند الض ــرورة ،اتفاقات أو ترتيبات مناس ــبة ثنائية أو متعددة األطراف لس ــتخداا هذه
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األس ــاليب في س ــياق التعاون على الص ــعيد الدولي ،وفقا للفقرة  2من المادة  20من التفاقية ،وفي إطار امتثال تاا

لمبدأ تساوي الدول في السيادة؛
-13

يـدعو الـدول األطراف إلى أن تعت ـمد ،وفقـا لقوانينهـا المحليـة ،تـدابير لتعزيز التعـاون بين س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـاتهـا

القضائية وسلطاتها المعنية بينفاذ القانون والقطاو الخاص ،بما في ذل مقدمو خدمات التصالت والقطاو المالي،
في مجال منع المظاهر الحالية والمس ـ ـ ـ ــتجدة للجريمة المنظمة ومكافحتها ،بس ـ ـ ـ ــبل منها إرس ـ ـ ـ ــاء مس ـ ـ ـ ــؤولية الهيئات

العتبارية ،بما يتسق مع المباد القانونية لكل دولة ،وفقا للمادة  10من التفاقية؛
-14

يشـ ـ ــجع الدول األعضـ ـ ــاء على أن تغذي وتحد

وتسـ ـ ــتخدا ،حسـ ـ ــب القتضـ ـ ــاء ،قواعد البيانات

والمنصـ ـ ـ ــات واألدوات التي اسـ ـ ـ ــتحدثها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،بما في ذل بوابة إدارة

المعـارف المعروفـة بـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم "بوابـة الموارد اإللكترونيـة والقوانين المتعلقـة بـالجريمـة" والـدليـل اإللكتروني للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات

الوطنية المختصـ ــة وأداة كتابة طلبات المسـ ــاعدة القانونية المتبادلة ،لتيسـ ــير التعاون الدولي في المسـ ــائل الجنائية
وتشجيع تبادل الممارسات الجيدة والخبرات المكتسبة في تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها؛
-15

يطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواص ــل ،في إطار وليته ،تقديم

المسـ ـ ــاعدة التقنية وبناء القدرات إلى الدول األعضـ ـ ــاء ،بناء على طلبها ،لدعم قدرتها على منع الجريمة المنظمة

عبر الوطنية ومكافحتها ،بسبل منها ما يلي:
(أ)

توفير خدمات اسـتشـارية أو مسـاعدة تشـريعية مخصـصـة الغرض اسـتنادا إلى أسـس منها األحكاا

(ب)

تقديم المساعدة في وضع الستراتيجيات الوطنية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛

(ج)

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع األخـذ ـباألنواو الجـديـدة من التعـاون القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي والتعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون على

التشريعية النموذجية القائمة وأي تحديثات تدخل على هذه األحكاا في المستقبل؛

الص ـ ـ ــعيد الدولي ،من قبيل إنش ـ ـ ــاء وحدات متخص ـ ـ ـص ـ ـ ــة في األجهزة القض ـ ـ ــائية وأجهزة إنفاذ القانون ،وش ـ ـ ــبكات

لسترداد الموجودات ،وكذل شبكات تهدف إلى تعجيل إجراءات تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛

إدخال تحديثات ،حس ــب القتض ــاء ،على الص ــكوا النموذجية والمنش ــورات ،مثل الدليل المتعلق

(د)

بالممارســات الراهنة في مجال المراقبة اإللكترونية في إطار التحقيق في الجرائم الخطيرة والمنظمة ،الذي وضــعه

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عاا  ،2009والقانون النموذجي بش ـ ـ ن المس ـ ــاعدة المتبادلة

في المسائل الجنائية ،الذي وضعه المكتب في عاا  ،2007ودليل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين

الذي نشـره المكتب في عاا  ،2012أيضـا بغية تضـمينها ،حسـب القتضـاء ،أحكاما ومواد محدثة بشـ ن اسـتخداا

أساليب التحري الخاصة وجمع األدلة اإللكترونية؛
-16

يـدعو الـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الجهـات المـانحـة إلى توفير موارد من خـارج الميزانيـة لهـذه

األغراض ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

القرار 5/10

منع ومكافحة صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها بوصفهما من أشكال
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
إذ يعرب عن قلقه بش ـ ـ ـ ن المنتجات الطبية المزيفة لما تمثله من مش ـ ـ ــكلة عالمية مس ـ ـ ــتمرة ذات عواقب

خطيرة ومتعددة األبعاد ،من ناحية ما تنطوي عليه من مخاطر تتهدد الص ــحة العامة ،ومن بينها عواقب ص ــحية
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خطيرة أو حتى الموت ،وأيضـ ــا من ناحية آثار تل العالجات ،والتداليات المالية السـ ــلبية على النظم الصـ ــحية،
وفقدان عامة الناو الثقة في نولية المنتجات الطبية وس ـ ــالمتها وفعاليتها وإمكانية الحص ـ ــول عليها ،وت ثيرها في

تكاليف الرعاية الصحية،

وإذ يشـ ــير إلى قرار الجمعية العامة  270/74المؤرخ  2نيسـ ــان/أبريل  2020والمعنون "التضـ ــامن

العــالمي لمكــافحــة مرض فيروو كورونــا لعــاا ( 2019كوفيــد ،")19-الــذي دعــت فيــه إلى التعــاون ووحــدة

الصـف والتضـامن في إطار متعدد األطراف ،وسـلمت بضـرورة أن يعمل جميع أصـحاب المصـلحة المعنيين
معا على الص ــعي د الوطني واإلقليمي والعالمي ،وأن يقدموا المس ــاعدة ل س ــيما إلى أش ــد األش ــخاص ض ــعفا،
لضمان عدا تخلف أحد عن الركب وعدا حرمان أحد من المساعدة الطبية،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد على أهميـة اتخـاذ إجراءات متعـددة األطراف إل ازلـة القيود القتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة والتجـاريـة والمـاليـة

والتخ يف من الوقت الالزا لنقل البضــائع من أجل تيســير الحصــول على اإلمدادات والكواشــف والمعدات الطبية
واألدوية الالزمة لتش ـ ـ ـ ــخيص وعالج مرض فيروو كورونا (كوفيد ،)19-وكذل من أجل منع ص ـ ـ ـ ــنع المنتجات

الطبية المزيفة والتجار بها،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى قرار الجمعية العامة  177/74المؤرخ  18كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2019والمعنون "تعزيز

برنـامج األمم المتحـدة لمنع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة ،ل س ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا قـد ارتـه في مجـال التعـاون التقني" ،الـذي نوهـت فيـه

الجمعية بالتقدا الذي أحرزه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخدمات السـتشـارية والمسـاعدة
التقنية إلى الدول األعضاء التي تطلبها ،في مجالت منها مكافحة التجار بالمنتجات الطبية المزيفة،

وإذ يحيط علمــا بقرار لجنــة منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة  6/20المؤرخ  15نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريــل 2011

والمعنون "مكافحة األدوية المغشـوشـة ،وخصـوصـا التجار بها"،

() 26

وإذ يحيط علما أيضـا بالتقرير الالحق المقدا

من المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

() 27

وإذ يســلم بتعريف المنتجات الطبية المزيفة الذي أقرته جمعية الصــحة العالمية في عاا ،2017

() 28

نطاق انطباقه على تل المنتجات،

في

__________
( )26غير أن تعريف المنتجات الطبية المزيفة المستخدا في هذا القرار هو التعريف الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية في قرارها .)21(70
(.E/CN.15/2013/18 )27
( )28منظمة الصحة العالمية ،الوثيقة ج ص و  ،)23(70الفقرة ( 7ج) من التذييل  ،3على النحو الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية في قرارها
 ،)21(70ونص الفقرة كما يلي:

المنتجات الطبية المغشوشة
هي المنتجات الطبية التي تظهر على نحو كاذب ،عن عمد/عن احتيال ،هويتها أو تركيبها أو مصدرها.
ول يندرج ضمن هذا التعريف أي اعتبار متعلق بحقوق الملكية الفكرية.
ويشير هذا العرض عن عمد/عن احتيال إلى أي استبدال أو غش أو استنساخ لمنتج طبي مصرح به ،أو صنع أي منتج طبي
ليس منتجا مصرحا به.
يشير مصطل ’الهوية‘ إلى السم أو التوسيم أو التغليف ،أو إلى المستندات التي تدعم أي منتج طبي مصرح به.
يشير مصطل ’التركيب‘ إلى أي عنصر أو مكون من المنتج الطبي حسب المواصفات المنطبقة المصرح/المعترف بها من
جانب الهيئة التنظيمية الوطنية و/أو اإلقليمية.
يشير مصطل ’المصدر‘ إلى التعريف ،بما في ذل اسم وعنوان من يحمل تصري التسويق أو الصانع أو المستورد أو المصدر
أو الموزو أو بائع التجزئة ،حسب القتضاء.
ول ينبغي أل تعتبر المنتجات الطبية مغشوشة لمجرد كونها غير مصرح بتسويقها في بلد ما.
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وإذ يعتبر أنـه ينبغي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة

() 29

على أكمل وجه ألغراض مكافحة صـ ـ ـ ـ ــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،في الحالت التي تقع ضـ ـ ـ ـ ــمن

نطاق التفاقية،

وإذ يشـ ـ ـ ــدد على أن الجهود التي تبذلها الدول األطراف لتنفيذ التفاقية يعزز بعضـ ـ ـ ــها بعضـ ـ ـ ــا ،وتسـ ـ ـ ــهم في

جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة لعاا  ،2030التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها  1/70المؤرخ

 25أيلول/سبتمبر ،2015

وإذ يشـدد أيضـا على أن تنفيذ التفاقية من أجل مكافحة المنتجات الطبية المزيفة قد يؤدي إلى تحسـين

إمكانية حصـ ـ ـ ــول الجميع على األدوية واللقاحات الضـ ـ ـ ــرورية التي تتسـ ـ ـ ــم ب نها م مونة وفعالة وذات نولية جيدة
وميسورة التكلفة،

وإذ يؤكد مجددا أهمية تعزيز التعاون الدولي على أوس ـ ـ ـ ــع نطاق ممكن ،وفقا ألس ـ ـ ـ ــس منها الص ـ ـ ـ ــكوا

واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الص ــلة والقوانين المحلية ،وذل بوس ــائل منها اس ــتخداا أس ــاليب التحري الخاص ــة
والتحقيقات المشــتركة والمســاعدة القانونية المتبادلة وتســليم المطلوبين وضــبط ومصــادرة عائدات الجريمة المت تية

من ص ــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها والتص ــرف فيها ،فض ــال عن الض ـوابط الوطنية ،وإذ يؤكد مجددا
أيضا أهمية تبادل المعارف والخبرات من أجل تعميق ذل التعاون،

وإذ يســلم بالحاجة ،عند القتضــاء ،إلى وضــع ســياســات تصــد ،أو تقوية ســياســات التصــدي القائمة ،وتنفيذها

تنفيذا فعال من أجل تعطيل وتفكي الجماعات اإلجرامية المنظمة الض ــالعة في س ــلس ــلة إمداد المنتجات الطبية المزيفة

بجميع مراحلهـا ،وكـذلـ في طرائق توزيعهـا وبيعهـا المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـدة والمتغيرة ،من خالل تعزيز قـدرات نظـاا منع الجريمــة

والعدالة الجنائية ب كمله وتقوية التنسيق والتعاون بين أجهزة التنظيم الرقابي الدوائي والصحي وأجهزة إنفاذ القانون،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء غســل العائدات المت تية من صــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،وهي

جرائم قد تسهم في تمويل جرائم أخرى أو قد تمول من عائدات جرائم أخرى ،وفقا للمادة  6من التفاقية،

وإذ يس ـ ـ ــلم بتزايد التجار بالمنتجات الطبية المزيفة ،بما فيها المنتجات التي تحتوي على عقاقير مخدرة

ومؤثرات عقلية،

وإذ يقر ب همية المعلومات المتحقق من ص ــحتها والبيانات الموثوقة في وض ــع ودعم الس ــياس ــات العامة

وتدابير التصـ ــدي المتسـ ــمة بالكفاءة ،وب همية إجراء تحليالت بشـ ـ ن صـ ــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها
بغية تقييم طرائق ودروب الصنع والتجار في الوقت المناسب،

وإذ يحيط علمــا بــالموجز البحثي الــذي يتنــاول التجــار بــالمنتجــات الطبيــة المرتبط بجــائحـ ة كوفيــد19-

باعتبـاره تهـديدا للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـامة ،المعنون COVID-19-related trafficking of medical products as a

 ،threat to public healthالـذي أعـده مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة ،بـاعتبـاره تقييمـا أوليـا

يعد في سياق جائحة كوفيد،19-

وإذ يدرا ما يضطلع به مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في مجال مكافحة

صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها،

() 30

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )29
( )30بما في ذل المنشور الذي يتضمن دليل الممارسات التشريعية الجيدة لمكافحة الجرائم المتعلقة بتزييف المنتجات الطبية ،المعنون

( Combating Falsified Medical Product-Related Crime: A Guide to Good Legislative Practicesفيينا.)2019 ،
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وإذ يس ـ ــلط الض ـ ــوء ،في هذا الس ـ ــياق ،على إس ـ ــهامات المنظمات الحكومية الدولية والدور الذي تض ـ ــطلع به

وس ـ ـ ـ ــائل اإلعالا والمجتمع المدني واألوس ـ ـ ـ ــا األكاديمية وكيانات القطاو الخاص في منع وكش ـ ـ ـ ــف ومكافحة ص ـ ـ ـ ــنع

المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،وإذ يســلم بضــرورة التعاون مع المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصــلة
ومع المنظمات غير الحكومية ،حسب القتضاء ،وإذ يسلم أيضا بيسهامات الصكوا الدولية واإلقليمية القائمة،
-1

يؤكـد أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل أداة مفيـدة

للتعاون الدولي على منع ومكافحة ص ـ ـ ـ ــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،في الحالت التي تقع ض ـ ـ ـ ــمن
نطاق انطباقها؛
-2

يحث ،في هذا الصدد ،جميع الدول التي لم تصدق على التفاقية أو لم تنضم إليها بعد على

-3

أطر قانونية فعالة وشـاملة ،حسـب القتضـاء،
يهيب بالدول األطراف التي لم تضـع وتنفذ بعد ا

أن تنظر في القياا بذل في أقرب وقت ممكن؛

لمنع صـ ــنع منتجات طبية مزيفة والتجار بها ومقاضـ ــاة مرتكبيها ومعاقبتهم ،بما يتسـ ــق مع التفاقية ومع مراعاة
ق اررات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة ،أن تبادر للقياا بذل ،
-4

يهيـب ـبالـدول األطراف أن تجعـل جريمـة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع المنتجـات الطبيـة المزيفـة والتجـار بهـا ،في

الحالت المناسـ ــبة ووفقا لتشـ ـريعاتها الوطنية ،جريمة خطيرة على النحو المعرف في الفقرة (ب) من المادة  2من
اتفاقية الجريمة المنظمة؛
-5

يحث الدول األطراف على أن تجرا الفساد وغسل عائدات الجريمة ،وفقا لتشريعاتها الوطنية،

بمــا في ذلـ عنــدمــا يتعلق األمر بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع منتجــات طبيــة مزيفــة والتجــار بهــا ،وأن تعزز التعــاون الــدولي ،في

مجالت منها تسـ ـ ــليم المطلوبين والمسـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة ،وكذل أثناء ضـ ـ ــبط عائدات الجريمة والممتلكات

والمعدات وغيرها من األدوات ومصـ ـ ـ ـ ــادرتها والتصـ ـ ـ ـ ــرف فيها ،وذل للت كد من عدا إغفال أي مرحلة من مراحل

صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها؛
-6

يدعو الدول األطراف إلى اس ــتعراض أطرها القانونية والرقابية بحيث تكفل وجود آليات رقابية

-7

يهيـب ـب الـدول األطراف أن تعزز تـدابير وآليـات التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي الالزمـة لمنع ومكـافحـة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع

فعالة ومحسنة ،بسبل منها تعزيز قدرات وموارد السلطات المعنية بالتنظيم الرقابي؛

المنتجــات الطبيــة المزيفــة والتجــار بهــا وتنفيــذ تلـ التــدابير واآلليــات تنفيــذا كــامال ،بوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل منهــا التعــاون مع

المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية؛
-8

يـدعو الـدول األطراف إلى تعزيز التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق والتعـاون فيمـا بين س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـاتهـا الوطنيـة المعنيـة بمنع

ومكافحة صـ ـ ــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،بسـ ـ ــبل منها التعاون الدولي الفعال ،من قبيل آليات المسـ ـ ــاعدة

القانونية المتبادلة وتسـ ــليم المطلوبين ،وترتيبات التعاون الدولي األخرى في مجال التحقيق والمالحقة القضـ ــائية ،بما في

ذل أفرقة التحقيق المشـتركة ،عند القتضـاء ووفقا للقوانين الوطنية ،والسـتفادة من أفضـل الممارسـات في هذا الصـدد،

مثل الستخداا الفعال لشبكات إنفاذ القانون وشبكات التعاون القضائي الدولية واإلقليمية؛
-9

يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،في إطـار وليتـه

وبالتشـ ـ ـ ــاور مع الدول األطراف ومنظمة الصـ ـ ـ ــحة العالمية ومنظمة الجمارا العالمية والمنظمة الدولية للشـ ـ ـ ــرطة

الجنائية (اإلنتربول) وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،التولية باآلثار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع

المنتجـات الطبيـة المزيفـة والتجـار بهـا ،وذلـ من خالل تنفيـذ حمالت التوليـة وغيرهـا من التـدابير التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل
التواصــل مع المجتمع المدني والقطاو الخاص وإقامة الش ـراكات معهما ،ويشــجع الدول األطراف على بذل جهود

قوية لتعميم المعرفة على المسـتوى الوطني بالعواقب الصـحية والجتمالية والقتصـادية الوخيمة للمنتجات الطبية
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المزيفة ،وتســليط الضــوء على خطر اســتخداا تل المنتجات المتاحة في األسـواق غير المشــروعة ،وذل حتى ل

تفقد عامة الناو ثقتها في جودة وسالمة وفعالية المنتجات الطبية؛
-10

يش ــجع الدول األطراف على أن تزود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،على

أسـاو طوعي ،بمعلومات وإحصـاءات محدثة عن صـنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،على نحو يراعي
ق اررات جمعية الصحة العالمية في هذا الش ن؛
-11

يدعو الدول األطراف إلى المش ـ ـ ــاركة في آلية الدول األعض ـ ـ ــاء في منظمة الص ـ ـ ــحة العالمية

-12

يـدعو مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة ،وفقـا لوليتـه ،ورهنـا بتوافر موارد من

بش ن المنتجات الطبية المتدنية المستوى والمغشوشة؛

خارج الميزانية ،وبالتشـ ـ ـ ــاور الوثيق مع الدول األطراف وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصـ ـ ـ ــة األخرى ،إلى
جمع بيانات وإجراء بحو بش ن صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،ويدعو أيضا المكتب إلى أن يعد،

وفقا لوليته ،وبالتش ـ ـ ـ ــاور الوثيق مع الدول األطراف وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختص ـ ـ ـ ــة األخرى ،مباد

إطار معرفيا أفضـ ـ ـ ــل يكفل الفعالية في إعداد تدابير قائمة على األدلة للتصـ ـ ـ ــدي
ا
توجيهية أو كتيبات بحيث يوفر

لمشكلة المنتجات الطبية المزيفة؛
-13

يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة أن يقـدا ،رهنـا بتوافر موارد من

خـارج الميزانيـة ووفقـا لوليتـه وبـالتعـاون الوثيق مع هيئـات األمم المتحـدة والمنظمـات الـدوليـة األخرى ،مثـل منظمـة

الصـ ــحة العالمية ومنظمة الجمارا العالمية واإلنتربول ،وكذل المنظمات واآلليات اإلقليمية المختصـ ــة ،واألجهزة
الوطنية المعنية بالتنظيم الرقابي للمنتجات الطبية ،وعند القتض ـ ـ ـ ــاء ،القطاو الخاص ومنظمات المجتمع المدني
والرابطات المهنية ،المس ــاعدة إلى الدول األطراف ،من خالل المس ــاعدة التقنية ،بناء على طلبها ،في مجال بناء

القدرات على تعطيل وتفكي الجماعات اإلجرامية المنظمة الض ـ ـ ـ ـ ــالعة في جميع مراحل س ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ــلة اإلمداد غير
المشـروو ،ل سـيما الصـنع والتجار ،من أجل تحسـين السـتفادة من تجارب كل منظمة وخبراتها التقنية ومواردها
وإيجاد أوجه تآزر مع الشركاء المهتمين؛
-14

يطلـب إلى المـديرة التنفيـذيـة لمكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة أن تقـدا إليـه

-15

يدعو الدول األطراف وس ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض

في دورته الحادية عشرة تقري ار عن تنفيذ هذا القرار؛

المحددة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

القرار 6/10

منع ومكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة وتندرج ضمن نطاق اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
بهـا

() 31

إذ يؤكـد مجـددا أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقة

تمثـل أهم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوا القـانونيـة العـالميـة النطـاق لمنع ومكـافحـة آفـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،التي

__________
(.United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )31
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تلحق الض ـ ـ ـ ـ ــرر باألفراد والمجتمعات في جميع البلدان ،وإذ يؤكد مجددا أيض ـ ـ ـ ـ ــا أهمية تل الص ـ ـ ـ ـ ــكوا باعتبارها

األدوات الرئيسية المتاحة للمجتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض،

وإذ يؤكد مجددا أيض ــا أن التفاقية ،بص ــفتها ص ــكا عالميا يحظى بانض ــماا واس ــع النطاق ،تتي مجال

واسـ ــعا للتعاون على التصـ ــدي ألشـ ــكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الحالية والمسـ ــتجدة ،بما فيها الجرائم التي
تضر بالبيئة وتندرج ضمن نطاق التفاقية،

وإذ يؤكد أ ـنه ينبغي للدول األطراف الوفاء بالتزاماتهـا بمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة على نحو

يتفق مع المقاصــد والمباد المنصــوص عليها في ميثاق األمم المتحدة ،ومع جميع أحكاا التفاقية ،بما في ذل

الغرض والمباد المنصوص عليها في مادتيها  1و ،4ومع حقوق اإلنسان والحريات األساسية،

وإذ يحيط علما بالفقرة ( 9ه) من إعالن الدوحة بشـ ـ ن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال

األمم المتحدة األوس ـ ــع من أجل التص ـ ــدي للتحديات الجتمالية والقتص ـ ــادية وتعزيز س ـ ــيادة القانون على الص ـ ــعيدين

الوطني والدولي ومشـ ــاركة الجمهور،

()32

التي أكدت فيها الدول األعضـ ــاء عزمها على السـ ــعي إلى اعتماد تدابير فعالة

لمنع ومكـافحـة المش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـة الخطيرة المتمثلـة في الجرائم التي تؤثر على البيئـة ،مثـل التجـار بـاألحيـاء البريـة ،بمـا فيهـا

النباتات والحيوانات المحمية باتفاقية التجارة الدولية ب نواو الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالنقراض،

()33

والخشـ ـ ـ ـ ـ ــب

والمنتجات الخشـبية والنفايات الخطرة ،وكذل الصـيد غير المشـروو ،من خالل تدليم التشـريعات والتعاون الدولي وبناء

القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تستهدف ،ضمن جملة أمور ،التصدي للجريمة المنظمة عبر

الوطنية وألفعال الفساد وغسل األموال المرتبطة بذل النوو من الجرائم،

وإذ يحيط علمـا أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بقرار المجلس القتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والجتمـاعي  19/2012المؤرخ  26تموز/يوليـه

 ،2012والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أشـ ـ ـ ـ ـ ــكالها

ومظاهرها" ،الذي ســلم فيه المجلس بضــلوو التنظيمات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية في جميع جوانب الجرائم

كبير،
التي تؤثر على البيئة ت ثي ار ا

وإذ يحيط علما كذل بقرار الجمعية العامة  177/74المؤرخ  18كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،2019الذي

أهابت فيه الجمعية بالدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء اعتبار التجار غير المشـ ـ ـ ـ ــروو ب نواو الحيوانات والنباتات البرية المحمية
وغير ذل من الجرائم المض ـ ـ ـ ــرة بالبيئة ،مثل التجار باألخش ـ ـ ـ ــاب والفلزات الثمينة واألحجار الكريمة وغيرها من

المعادن الن يس ـ ــة ،التي تض ـ ــلع فيها الجماعات اإلجرامية المنظمة جريمة خطيرة ،وفقا لتشـ ـ ـريعاتها الوطنية ووفقا

للفقرة (ب) من المادة  2من اتفاقية الجريمة المنظمة،

وإذ يض ـ ـ ـ ــع في اعتباره الحاجة إلى التنفيذ التكاملي والتاا الفعالية لالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها ،وكذل

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،

()34

وإذ يحيط علما بقرار مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

الفساد  12/8المعنون "منع الفساد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة"،

وإذ يسـ ــلم ب ن الجرائم التي تضـ ــر بالبيئة قد تترا أيضـ ــا أث ار سـ ــلبيا على القتصـ ــادات والصـ ــحة العامة

وسالمة البشر واألمن الغذائي وسبل العيش والموائل،

__________
( )32قرار الجمعية العامة  ،174/70المرفق.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537 )33
( )34المرجع نفسه.vol. 2349, No. 42146 ،
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وإذ يثير جزعه أن األبحا القائمة تبين أن الجرائم التي تضــر بالبيئة أصــبحت من أكثر األنشــطة اإلجرامية

عبر الوطنية ربحية ،وكثي ار ما ترتبط ارتباطا وثيقا ب ش ـ ــكال مختلفة من الجريمة والفس ـ ــاد ،وأن غس ـ ــل األموال والتدفقات
المالية غير المشروعة المت تية منه قد تسهم في تمويل جرائم منظمة أخرى عبر وطنية وتمويل اإلرهاب،

وإذ يس ــاوره بالغ القلق بشـ ـ ن جميع أولئ الذين يتعرض ــون للقتل أو اإلص ــابة أو التهديد أو الس ــتغالل

على يد الجماعات اإلجرامية المنظمة الضـ ــالعة في الجرائم التي تضـ ــر بالبيئة أو المسـ ــتفيدة منها ،وبشـ ـ ن أولئ

الذين تتعرض بيئتهم المعيش ــية أو س ــالمتهم أو ص ــحتهم أو س ــبل ليش ــهم للخطر أو للتهديد بس ــبب تل الجرائم،

وإذ يؤكد عزمه على مساعدة المتضررين منها وحمايتهم ،وفقا للقانون الوطني،

وإذ يسـ ـ ــاوره بالغ القلق أيضـ ـ ــا من أن أنشـ ـ ــطة الجماعات اإلجرامية المنظمة التي تضـ ـ ــر بالبيئة تعرقل

وتقوض الجهود التي تبـذلهـا الـدول لحمـايـة البيئـة وتعزيز سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـادة القـانون وتحقيق التنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة ،بمـا ذلـ

الجهود الرامية إلى اإلسهاا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعاا ،2030

()35

وإذ يسـ ــلم بالحاجة إلى نهج واسـ ــتجابة يتسـ ــمان بالتوازن والتكامل والشـ ــمول وتعدد التخصـ ـصـ ــات من أجل

التص ـ ــدي للتحديات المعقدة والمتعددة األوجه المتص ـ ــلة بالجرائم التي تض ـ ــر بالبيئة ،وإذ يس ـ ــلم ب ن هناا حاجة إلى

تدابير إنمائية طويلة األمد وشاملة ومستدامة للتصدي لتل التحديات والتغلب عليها،

وإذ يسلم أيضا بالدور الرئيسي للدول وبمسؤوليتها الرئيسية في وضع سياساتها واستراتيجياتها لمنع هذه

الجرائم ومكافحتها ،بما يتسق مع المادة  4من التفاقية،

وإذ يس ـ ـ ـ ــلم كذل ب ن مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تض ـ ـ ـ ــر بالبيئة تتطلب اتخاذ إجراءات

معززة فيما يتعلق بالعرض والنقل العابر والطلب ،وإذ يؤكد األهمية التي يكتس ـ ـ ـ ـ ـ ــيها ،في هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،التعاون
الفعال بين الدول األطراف،

وإذ يؤكد مجددا أن لكل دولة سيادة دائمة وكاملة تمارسها بحرية على كل مواردها الطبيعية،
وإذ يقر بالمسـ ـ ــاهمات القيمة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،وبرنامج األمم المتحدة

للبيئة ،والمنظمة الدولية للشـرطة الجنائية (اإلنتربول) ،ومنظمة الجمارا العالمية ،ومعهد األمم المتحدة األقاليمي

لبحو الجريمـة والعـدالـة ،والتحـاد الـدولي لحفة الطبيعـة ،وأمـانـة اتفـاقيـة التجـارة الـدولي بـ نواو الحيوانـات والنبـاتـات

البرية المهددة بالنقراض ،وأمانة اتفاقية التنوو البيولوجي،

()36

والبن الدولي ،وأمانة اتفاقية بازل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التحكم

في نقـل النفـايـات الخطرة والتخلص منهـا عبر الحـدود )37(،والمنظمـات الـدوليـة واإلقليميـة األخرى المعنيـة ،كـل في

نطــاق وليتهـ ا ،في دعم الـدول في جهودهـا الراميــة إلى منع الجرائم المنظمــة عبر الوطنيــة التي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ـب البيئــة

ومكافحتها بشـ ـ ــكل فعال ،وإذ يشـ ـ ــدد في هذا الصـ ـ ــدد على األهمية الحاسـ ـ ــمة لتعزيز التعاون والتنسـ ـ ــيق فيما بين

الوكالت على هذا الصعيد ،حسب القتضاء،

وإذ يقر أيض ـ ــا ب همية إس ـ ــهامات أص ـ ــحاب المص ـ ــلحة اآلخرين المعنيين ،بما في ذل القطاو الخاص

واألفراد والجماعات من خارج القطاو العاا ،والمنظمات غير الحكومية ،ووس ــائط اإلعالا ،واألوس ــا األكاديمية،

واألوسا العلمية ،في منع الجرائم التي تضر بالبيئة ومكافحتها،

__________
( )35قرار الجمعية العامة .1/70
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619 )36
( )37المرجع نفسه.vol. 1673, No. 28911 ،
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يؤكـد أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة تمثـل أداة فعـالـة وجزءا

أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيا من اإلطار القانوني المعني بمنع الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تض ـ ـ ــر بالبيئة ومكافحتها وتعزيز

التعاون الدولي في هذا الصدد؛
-2

يحث جميع الدول التي لم تصـ ــدق على اتفاقية الجريمة المنظمة أو لم تنضـ ــم إليها بعد على

-3

يحث أيضـ ـ ــا الدول األطراف على تنفيذ التفاقية ،وفقا للمباد األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لقوانينها المحلية،

النظر في القياا بذل ؛

من أجل منع الجرائم التي تضـ ـ ــر بالبيئة وتندرج ضـ ـ ــمن نطاق التفاقية وكذل الجرائم ذات الصـ ـ ــلة المحددة في
التفاقية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قض ـ ـ ــائيا ومعاقبتهم على نحو فعال ،بوس ـ ـ ــائل منها اس ـ ـ ــتخداا أس ـ ـ ــاليب

التحري الخاصة ،بما يتسق مع المادة  20من التفاقية؛
-4

يهيــب بــالــدول األطراف في التفــاقيــة أن تجعــل الجرائم التي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بــالبيئــة ،في الحــالت

المناسبة ،جرائم خطيرة ،وفقا لتشريعاتها الوطنية وحسب التعريف الوارد في الفقرة (ب) من المادة  2من التفاقية

بغرض ضمان توفير التعاون الفعال على الصعيد الدولي بموجب التفاقية في الحالت التي يكون فيها الجرا ذا
طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمة؛
-5

يحـث الدول األطراف على اتخـاذ تدابير ،بمـا يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مع مبـادئهـا القـانونيـة ،تكفـل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة

األش ــخاص العتباريين والطبيعيين الض ــالعين في الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تض ــر بالبيئة والجرائم ذات

الصـلة المشـمولة بالتفاقية ،ويشـير ،في هذا الصـدد ،إلى المادة  10من التفاقية التي تنص على أن تكفل الدول

طرف ،على وجه الخصــوص ،إخضــاو األشــخاص العتباريين الذين تلقى عليهم المســؤولية وفقا لنفس المادة
األ ا
لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة ،بما فيها الجزاءات النقدية؛
-6

يهيب بالدول األطراف أن تض ـ ـ ــع تش ـ ـ ـريعات وطنية أو تعدل تش ـ ـ ـريعاتها الوطنية ،عند الض ـ ـ ــرورة

وحس ــب القتض ــاء ،بما يتماش ــى مع المباد األس ــاس ــية لقوانينها المحلية ،لكي تعتبر الجرائم التي تض ــر بالبيئة وتندرج

ضــمن نطاق التفاقية جرائم أصــلية ،وفق تعريفها الوارد في التفاقية ووفق التكليف الوارد في المادة  6منها ،ألغراض
جرائم غس ـ ــل األموال ،ولكي تكون موجبة إلقامة دعاوى في إطار التش ـ ـريعات المحلية المتعلقة بعائدات الجريمة بحيث

يتسنى ضبط الموجودات المت تية من الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة ومصادرتها والتصرف فيها؛
-7

يشـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تتخذ ،بما يتسـ ـ ــق مع التفاقية والمباد األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لنظمها

القانونية ،تدابير لمنع إســاءة اســتعمال النظم المالية الوطنية واإلقليمية والعالمية ألغراض غســل األموال المتصــل

بالجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تض ـ ـ ــر بالبيئة ،بوس ـ ـ ــائل منها تنفيذ أطر فعالة قائمة على المخاطر لمكافحة

غسل األموال ،بما يتماشى مع المعايير والمبادرات الدولية؛
-8

يحـث الـدول األطراف على أن تتعـاون فيمـا بينهـا على أوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع نطـاق ممكن ،بمـا في ذلـ تقـديم

المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة ،من أجل منع الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تض ـ ـ ـ ـ ــر بالبيئة والجرائم ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها ،والتحقيق في تل الجرائم ومالحقة مرتكبيها قضائيا؛
-9

يحث أيضـ ــا الدول األطراف على أن تقوا ،وفقا لالتفاقية ،بالتحقيق في جرائم غسـ ــل عائدات

الجريمة المت تية من الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضـ ـ ـ ـ ــر بالبيئة ومالحقة مرتكبيها قضـ ـ ـ ـ ــائيا ،بسـ ـ ـ ـ ــبل منها

اسـ ـ ــتخداا أسـ ـ ــاليب التحقيق المالي ،بهدف الكشـ ـ ــف عن الجماعات اإلجرامية الضـ ـ ــالعة فيها وتعطيلها وتفكيكها،
وبالســعي حثيثا إلى القضــاء على الحوافز التي تشــجع على تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج ،وبالتالي حرمان

عائدات تل الجرائم من المالذ اآلمن واستردادها؛

V.20-06357

137/163

CTOC/COP/2020/10

-10

يهيب بالدول األطراف أن تقيم مخاطر الفسـ ـ ــاد وتخفف من حدتها ،وأن تعزز تدابير مكافحة

الفس ــاد ،بما يتس ــق مع أحكاا التفاقية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاد ،من أجل منع تض ــارب المص ــال ،

وتعزيز الممارســات األخالقية والشــفافية ،وضـ مان الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاهة في كامل نظاا منع الجريمة والعدالة الجنائية ،دون

المساو باستقالل القضاء؛
-11

يش ــجع الدول األطراف ،حيثما يكون ذل مناس ــبا وجائ از بموجب قوانينها المحلية ،على اتخاذ

-12

يهيب بالدول األطراف أن تتخذ ،بما يتسـ ـ ـ ـ ــق مع التفاقية ووفقا للتش ـ ـ ـ ـ ـريعات الوطنية ،جميع

تدابير وطنية متكاملة ومتعددة التخصصات بهدف منع الجرائم التي تضر بالبيئة ومكافحتها؛

التدابير المناســبة ،في حدود إمكانياتها ،لتوفير المســاعدة والحماية على نحو فعال للشــهود ولضــحايا الجرائم التي

تض ـ ــر بالبيئة ،وأن تض ـ ــع اإلجراءات المناس ـ ــبة لتمكين ض ـ ــحايا الجرائم المش ـ ــمولة بالتفاقية من الحص ـ ــول على

التعويض وجبر الض ـ ـ ـ ــرر ،وفي هذا الص ـ ـ ـ ــدد ،يش ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على النظر في إمكانية الحص ـ ـ ـ ــول على
تعويضات مدنية واستصالح الموائل مقابل الضرر الالحق بالبيئة وبالضحايا؛
-13

يشـجع بشـدة الدول األطراف على النظر في القياا ،بالتشـاور مع أصـحاب المصـلحة المعنيين

اآلخرين ،بيجراء تحليالت تتناول ،عند القتض ـ ــاء ،التجاهات الس ـ ــائدة فيما يتعلق ب نش ـ ــطة الجماعات اإلجرامية
المنظمـة التي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ـبالبيئـة والظروف التي ترتكـب فيهـا تلـ الجرائم في أقـاليمهـا ،وعلى تبـادل هـذه المعلومـات
والبيانات مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
-14

يشــجع بشــدة أيضــا الدول األطراف على أن تعزز تعاونها وعملها مع المنظمات الدولية واإلقليمية

وكذل  ،عند القتض ــاء ،مع أص ــحاب المص ــلحة المعنيين اآلخرين ،بما في ذل القطاو الخاص واألفراد والجماعات

من خارج القطاو العاا ،والمنظمات غير الحكومية ،ووسـ ـ ــائط اإلعالا ،واألوسـ ـ ــا األكاديمية ،واألوسـ ـ ــا العلمية ،في

مجال منع الجرائم التي تضـر بالبيئة ومكافحتها ،بسـبل منها تعزيز سـالمة سـالسـل التوريد القانونية والتولية ،بما يتسـق

مع المادة  31من التفاقية؛
-15

يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة أن يقـدا ،رهنـا بتوافر موارد من خـارج

الميزانيـة وفي حـدود وليتـه ،المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة التقنيـة وبنـاء القـدرات للـدول األطراف ،بنـاء على طلبهـا ،من أجـل دعم جهودهـا

الرامية إلى تنفيذ التفاقية على نحو فعال في مجال منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة؛
-16

يطلب أيض ـ ــا إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواص ـ ــل ،في إطار وليته،

تعزيز وتوســيع نطاق تعاونه وتنســيقه مع المنظمة الدولية للشــرطة الجنائية (اإلنتربول) ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،

والمنظمـة العـالميـة للجمـارا ،ومعهـد األمم المتحـدة األقـاليمي لبحو الجريمـة والعـدالـة ،والتحـاد الـدولي لحفة الطبيعـة،
وأمانة اتفاقية التجارة الدولية ب نواو الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالنقراض ،وأمانة اتفاقية التنوو البيولوجي ،والبن

الـدولي ،وأمـانـة اتفـاقيـة بـازل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التحكم في نقـل النفـايـات الخطرة والتخلص منهـا عبر الحـدود ،والمنظمـات الـدوليـة

واإلقليميــة األخرى المعنيــة ،كــل في إطــار وليتــه ،من أجــل دعم الــدول األطراف في التفــاقيــة ،بنــاء على طلبهــا ،في
جهودها الرامية إلى منع الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضـر بالبيئة ومكافحتها بشـكل فعال ،بسـبل منها الشـراكات
بين الوكالت مثل التحاد الدولي لمكافحة الجرائم ضد األحياء البرية؛
-17

يطلب إلى فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمس ـ ـ ــاعدة التقنية والفريق العامل المعني

بالتعاون الدولي ،إجراء مناقشـة مواضـيعية مشـتركة بشـ ن تطبيق التفاقية من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة

عبر الوطنية التي تضـ ـ ـ ــر بالبيئة ،وتقديم توصـ ـ ـ ــيات ،في إطار ولية كل منهما ،لينظر فيها مؤتمر األطراف في

التفاقية في دورته الحادية عشرة ،من أجل تعزيز التطبيق العملي لالتفاقية؛
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يطلـب إلى األمانة أن تقـدا إليـه في دورته الحـادية عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،في حدود الموارد المتـاحة ،تقري ار

-19

يش ـ ــجع الدول األطراف على أن تقدا ،على أس ـ ــاو طوعي ،عند الرد على اس ـ ــتبيانات التقييم

عن تنفيذ هذا القرار؛

الذاتي الخاصـ ـ ـ ـ ــة باسـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت

الملحقة بها ،أي معلومات ذات ص ـ ـ ـ ـ ــلة بش ـ ـ ـ ـ ـ ن تنفيذ التفاقية في مجال منع الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي
تضر بالبيئة ومكافحتها؛
-20

يدعو الدول األطراف وس ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض

المحددة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

القرار 7/10

مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
بها

()38

إذ يش ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة

تمثل الصـ ـ ــكوا القانونية الدولية الرئيسـ ـ ــية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،بما في ذل أحكامها

المتصـ ــلة بجرائم التجار بالممتلكات الثقافية والجرائم األخرى التي تسـ ــتهدف الممتلكات الثقافية ،التي تؤثر سـ ــلبا
على المجتمعـات والقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات في جميع البلـدان وتترتـب عليهـا عواقـب وخيمـة على الت ار

الثقـافي ويمكن أن

تكون حجر عثرة يعترض س ـ ـ ـ ـ ــبيل التفاهم بين األمم ،وإذ يؤكد مجددا أهمية تل الص ـ ـ ـ ـ ــكوا بوص ـ ـ ـ ـ ــفها من أنجع
األدوات الفعالة المتاحة للمجتمع الدولي من أجل هذا الغرض،

وإذ يؤكــد مجــددا أن التعــاون الــدولي يحظى بمكــانــة بــارزة في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاق العــاا لالتفــاقيــة والبروتوكولت

الملحقة بها ،وأن الغرض من هذه الصـ ـ ـ ـ ــكوا يشـ ـ ـ ـ ــمل جملة أمور منها تشـ ـ ـ ـ ــجيع التعاون وتعزيزه من أجل زيادة
الفعالية في منع ومكافحة األنشـطة اإلجرامية المنظمة عبر الوطنية على الصـعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،وإذ

يؤكد ضـرورة تعزيز وتدليم اإلجراءات المتخذة لتحقيق ذل الغرض على نحو يتسـق مع القوانين الوطنية وأحكاا

القانون الدولي المنطبقة ،بما في ذل الصكوا القانونية ذات الصلة،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى مقرره  2/4المؤرخ  17تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2008الـذي أكـد فيـه أن التفـاقيـة،

باعتبارها صـ ــكا عالميا معمول به على نطاق واسـ ــع ،توفر أوسـ ــع مجال للتعاون على التصـ ــدي للشـ ــكال القائمة
والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـدة من الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،وإذ يؤكـد أن التجـار بـالممتلكـات الثقـافيـة والجرائم األخرى التي

تستهدف الممتلكات الثقافية يمكن أن تمثل جرائم من هذا القبيل،

وإذ يؤكد مجددا ق ارره  7/5المؤرخ  22تش ـرين األول/أكتوبر  2010بش ـ ن مكافحة الجرائم المنظمة عبر

الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية،

وإذ يؤكد مجددا أيضـا ق ارره  1/6المؤرخ  19تشـرين األول/أكتوبر  ،2012الذي أقر فيه توصـيات المناقشــة

المش ــتركة التي أجراها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمس ــاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاون الدولي
بش ن التجار بالممتلكات الثقافية ،والتي عقدت خالل دورته السادسة،

__________
( )38المرجع نفسه.vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 ،
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وإذ يحيط علما بق اررات الجمعية العامة ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة ،بما فيها القرار  25/55المؤرخ  15تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/

نوفمبر  2000بشـ ن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والق اررات  17/58المؤرخ  3كانون

األول/ديس ـ ــمبر  2003و 52/61المؤرخ  4كانون األول/ديس ـ ــمبر  2006و 78/64المؤرخ  7كانون األول/ديس ـ ــمبر

 2009بش ن إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية ،والق ارران  180/66المؤرخ  19كانون األول/ديسمبر

 2011و 186/68المؤرخ  18كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ــمبر  2013بش ـ ـ ـ ـ ـ ن تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة
والعـدالـة الجنـائيـة لحمـايـة الممتلكـات الثقـافيـة ،وبخـاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة فيمـا يتعلق بـالتجـار بهـا ،والقرار  196/69المؤرخ  18كـانون

األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2014والمتعلق بالمبـاد التوجيهيـة الدوليـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تدابير منع الجريمـة والعـدالة الجنـائيـة فيمـا يتعلق
بالتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصــل به من جرائم أخرى ،والق ارران  76/70المؤرخ  9كانون األول/ديســمبر 2015

و 130/73المؤرخ  13كانون األول/ديسمبر  2018بش ن إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية،

وإذ يحيط علما أيض ـ ـ ـ ــا بق اررات المجلس القتص ـ ـ ـ ــادي والجتماعي  29/2003المؤرخ  22تموز/يوليه

 2003بش ـ ـ ـ ـ ـ ن منع جرائم انتهاا الت ار الثقافي للشـ ـ ـ ـ ــعوب المورو في شـ ـ ـ ـ ــكل ممتلكات منقولة ،و34/2004

المؤرخ  21تموز/يولي ــه  2004و 23/2008المؤرخ  24تموز/يولي ــه  2008بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الحم ــاي ــة من التج ــار
بالممتلكات الثقافية ،و 19/2010المؤرخ  22تموز/يوليه  2010بشـ ـ ـ ن التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة
والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية ،وبخاصة فيما يتعلق بالتجار بها،

وإذ يؤكـد قرار لجنـة منع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة  ،5/27المؤرخ  18أيـار/مـايو  ،2018الـذي أحـاطـت فيـه

اللجنة علما بقرار مجلس األمن  ،)2017( 2347المؤرخ  24آذار/مارو  ،2017الذي تم التسـ ـ ـ ـ ــليم فيه بالدور الذي
ل غنى عنه للتعاون الدولي في تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى مكافحة التجار بالممتلكات الثقافية،

وإذ يهيب بالدول األطراف أن تذكي الوعي بالتدابير المتخذة على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العالمي للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ألي

روابط بين تمويل اإلرهاب والجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،بمـا في ذل تهريب الممتلكـات الثقـافيـة وتجـارتهـا غير
المشروعة وأن تعزز تل التدابير،

وإذ ينوه ب عمال فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العض ــوية المعني بالحماية من التجار بالممتلكات

الثقافية والتوصـ ـ ـ ــيات المنبثقة عن اجتماعاته المعقودة عمال بق اررات المجلس القتصـ ـ ـ ــادي والجتماعي 34/2004
و 23/2008و 19/2010وقرار الجمعية العامة ،186/68

وإذ يشـ ـ ــير إلى التفاقية المتعلقة بالوسـ ـ ــائل التي تسـ ـ ــتخدا لحظر ومنع اسـ ـ ــتيراد وتصـ ـ ــدير ونقل ملكية

الممتلكات الثقافية بطرق غير مش ـ ـ ــروعة التي اعتمدها المؤتمر العاا لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

في  14تشـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر ،1970

()39

والتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المس ـ ــروقة أو المص ـ ــدرة بطرق

غير مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعـة التي اعتمـدهـا المعهـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص في  24حزيران/يونيـه ،1995
حماية الملكية الثقافية في حالة نزاو مسـ ــل التي اعتمدت في  14أيار/مايو ،1954

في  14أيار/مايو  1954و 26آذار/مارو ،1999
وإذ يقر بـ الجهود الراميــة إلى حمــايــة الت ار

()42

()41

()40

واتفـاقيـة

وبروتوكوليها المعتمدين

الثقــافي التي تبــذلهــا المنظمــات الــدوليــة المعنيــة ،بمــا فيهــا

منظمـة األمم المتحـدة للتربيـة والعلم والثقـافـة ،والمنظمـة الـدوليـة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة الجنـائيـة (اإلنتربول) ،ومنظمـة الجمـارا

العالمية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص،

__________
( )39المرجع نفسه.vol. 823, No. 11806 ،
( )40المرجع نفسه.vol. 2421, No. 43718 ،
( )41المرجع نفسه.vol. 249, No. 3511 ،
( )42المرجع نفسه.vols. 249 and 2253, No. 3511 ،
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وإذ يقر أيضـا بالجهود التي بذلها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حتى اآلن في مجال منع

ومكافحة التجار بالممتلكات الثقافية والجرائم األخرى التي تس ـ ــتهدف الممتلكات الثقافية ،وإذ يض ـ ــع في اعتباره ما لدى

المكتب من إمكانات تتي زيادة دعم الدول في التصدي لهذه الجرائم بجميع أشكالها وجوانبها ومكافحتها،

وإذ يش ـ ـ ـ ـ ــير إلى المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاا الت ار الثقافي للش ـ ـ ـ ـ ــعوب المورو في ش ـ ـ ـ ـ ــكل

ممتلكــات منقولـة،

()43

التي اعتمــدهـا مؤتمر األمم المتحــدة الثــامن لمنع الجريمــة ومعــاملــة المجرمين ،ورحبــت بهــا

الجمعية العامة في قرارها  121/45المؤرخ  14كانون األول/ديسمبر ،1990

وإذ يشير أيضا إلى إعالن الدوحة بش ن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال األمم المتحدة

األوس ــع من أجل التص ــدي للتحديات الجتمالية والقتص ــادية وتعزيز س ــيادة القانون على الص ــعيدين الوطني والدولي
()44

ومش ـ ـ ـ ـ ــاركة الجمهور ،الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثالث عش ـ ـ ـ ـ ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،

ل س ـ ـ ـ ـ ــيما

الفقرة ( 9ج) منه التي تتض ـ ـ ـ ــمن التزاما بتدليم وتنفيذ تدابير ش ـ ـ ـ ــاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل
التص ـ ــدي لالتجار بالممتلكات الثقافية ،بغية توفير أوس ـ ــع قدر ممكن من التعاون الدولي على التص ـ ــدي لتل الجريمة،

وبمراجعة وتدليم التشريعات الداخلية الرامية إلى مكافحة التجار بالممتلكات الثقافية،

وإذ يالحة أن الموضـ ـ ــوو الرئيسـ ـ ــي لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشـ ـ ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،

المقرر عقده في كيوتو ،اليابان ،هو "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وس ـ ــيادة القانون :نحو تحقيق خطة

التنمية المستدامة لعاا ،"2030

وإذ يعيد ت كيد أهمية الممتلكات الثقافية وض ــرورة حمايتها لما تمثله من ش ــهادة فريدة ومهمة على ثقافة

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب وهويتهــا ،وإذ يؤكــد مجــددا في هــذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الحــاجــة إلى تعزيز التعــاون الــدولي على منع التجــار

بالممتلكات الثقافية بجميع أشــكاله وجوانبه والجرائم األخرى التي تســتهدف الت ار الثقافي ومالحقة الجناة قضــائيا

ومعاقبتهم ،وذل على نحو شامل وفعال ،بسبل مختلفة منها المساعدة القانونية المتبادلة ،ضمن اإلطار القانوني

المنطبق ،بما يش ـ ـ ــمل اتفاقية الجريمة المنظمة ،والحاجة إلى مواص ـ ـ ــلة تعزيز وتطوير إطار التعاون الدولي على
التصدي للتحديات التي تنش في هذا الصدد،

وإذ يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم بالطابع غير المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروو لالتجار بالممتلكات الثقافية وبعده العابر للحدود ،وب همية تعزيز

التعاون الدولي ،بوســائل منها المســاعدة القانونية المتبادلة ،ل ســيما بشـ ن إعادة أو رد الممتلكات الثقافية المتجر
بها إلى بلدانها األصلية،

وإذ يالحة مساهمة الثقافة والت ار الثقافي في التنمية المستدامة،
وإذ يعرب عن الجزو إزاء تزايد عدد أعمال التدمير المتعمد للممتلكات الثقافية أو اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـرار بها وس ـ ـ ـ ـ ـ ـرقتها

ونهبهـا وتهريبهـا في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق الن ازعـات في جميع أنحـاء العـالم ،ل س ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا على أيـدي الجمـاعـات اإلرهـابيـة والجمـاعـات

اإلجرامية المنظمة ،وإذ يشير في هذا الصدد إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاو مسل ،

وإذ يعرب عن بـالغ القلق إزاء ت ازيـد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـداف الممتلكـات الثقـافيـة ،بمـا في ذلـ المواقع والمقـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

الدينية ،في إطار الهجمات اإلرهابية ،مما يسـ ـ ـ ـ ـ ــفر في كثير من األحيان عن إلحاق الضـ ـ ـ ـ ـ ــرر بها أو س ـ ـ ـ ـ ـ ـرقتها

أو تدميرها الكامل ،وإذ يدين تل الهجمات،

__________
( )43مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،هافانا 27 ،آب/أغسطس  7 -أيلول/سبتمبر  :1990تقرير أعدته األمانة
العامة (منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  ،)A.91.IV.2الفصل األول ،القسم باء ،1-المرفق.

( )44قرار الجمعية العامة  ،174/70المرفق.
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وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة  ،180/66وإذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار وتزايد الطلب

على الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة والمصدرة أو المستوردة بصورة غير مشروعة ،مما يشجع على زيادة
أعمال النهب والتدمير والسـ ـ ـرقة والتجار التي تسـ ـ ــتهدف هذه الممتلكات ،وإذ يسـ ـ ــلم بضـ ـ ــرورة اتخاذ تدابير دولية

إضـ ــافية ،بما في ذل زيادة التعاون على منع تل الجرائم والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضـ ــائيا وإعادة أو رد
تلـ الممتلكـات إلى بلـدانهـا األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـة وتبـادل اآلراء بين الخبراء ،وذلـ من أجـل كب الطلـب على تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير

الممتلكات الثقافية أو اسـتيرادها أو نقل ملكيتها على نحو غير مشـروو ،وإذ يدعو إلى إجراء المزيد من الد ارسـات
على الصعيدين الوطني والدولي بش ن هذه المس لة،

وإذ يشــير أيضــا إلى قرار الجمعية العامة  ،180/66وإذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باســتمرار وتزايد

ضــلوو الجماعات اإلجرامية المنظمة والجماعات اإلرهابية في جميع أشــكال وجوانب التجار بالممتلكات الثقافية

والجرائم المتصـلة بها ،التي قد تنطوي على عنصـر عبر وطني ،وإذ يالحة أن الممتلكات الثقافية يجري التنقيب
عنها بصـ ـ ـ ــورة غير مشـ ـ ـ ــروعة وتتعرض للنهب والسـ ـ ـ ـرقة ،وأن الممتلكات الثقافية المسـ ـ ـ ــتوردة أو المنقولة ملكيتها

بصـ ــورة غير مشـ ــروعة تباو بشـ ــكل متزايد من خالل أس ـ ـواق مختلفة ،بما يشـ ــمل المزادات ومواقع اإلنترنت ،وأن

عائداتها تخضع ألشكال مختلفة من عمليات غسل األموال،

وإذ يثير جزعه تزايد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداا عائدات الجريمة المت تية من التجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات

الصلة في تمويل اإلرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة،

وإذ يالحة أن عائدات الجريمة المت تية من التجار بالممتلكات الثقافية يمكن أن تسـ ـ ـ ـ ــتخدا كمصـ ـ ـ ـ ــدر

غير مشروو لتمويل أنشطة إجرامية أخرى وإدرار عائدات غير مشروعة يجري غسلها،

وإذ يش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد على أهميـة اض ـ ـ ـ ـ ـ ــطالو الـدول بحمـايـة تراثهـا الثقـافي والمحـافظـة عليـه وفقـا للص ـ ـ ـ ـ ـ ــكوا الـدوليـة

ذات الصلة،
،2007

وإذ يش ـ ـ ــير إلى اعتماد إعالن األمم المتحدة بشـ ـ ـ ـ ن حقوق الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية في  13أيلول/س ـ ـ ــبتمبر

()45

ل سيما المواد المتعلقة بالممتلكات الثقافية،

وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى تحسـ ـ ــين سـ ـ ــبل تطبيق ورصـ ـ ــد أداء اآلليات الدولية القائمة لمنع الجرائم المتعلقة

بالممتلكات الثقافية ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم واقتفاء عائداتها ،والنظر في جميع الخيارات الممكنة من أجل وضـ ـ ـ ـ ــع

إطار للتعاون الدولي أكثر فعالية ،حسب الضرورة ،بغية التوصل إلى توافق في اآلراء في هذا الصدد،

سسـات الثقافية والتعليمية والمتاحف وكيانات المجتمع المدني لما تبذله من
وإذ يثني على الدول األعضـاء والمؤ ـ

جهود لحماية الممتلكات الثقافية وللمس ـ ــاعدة في مكافحة التجارة غير المش ـ ــروعة بها وتهريبها ،وإذ يرحب بجميع مبادرات

اإلعادة الطولية ،من جانب الدول أو المؤسسات أو األشخاص العاديين ،لهذه الممتلكات الثقافية،
-1

يالحة أن هـدف المؤتمر هو تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـدرة الـدول األطراف على مكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر

-2

يدعو الدول األعضــاء التي لم تجرا بعد التجار بالممتلكات الثقافية ،وكذل عمليات السـرقة

الوطنية والتشجيع على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستع ارض تنفيذها؛

والنهب في المواقع األثرية وغيرها من المواقع الثقافية ،إلى أن تجرا تل األفعال وفقا للصـكوا الدولية المنطبقة،

وأن تعتبرهـا جرائم خطيرة وفقـا لتعريف الجريمـة الخطيرة في المـادة  2من اتفـاقيـة الجريمـة المنظمـة عنـدمـا يكون

الجرا ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمة؛

__________
( )45قرار الجمعية العامة  ،295/61المرفق.
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يؤكد الحاجة إلى مواصـلة العمل من أجل اتباو نهج شـامل ومنسـق للتصـدي لمشـكلة التجار

بالممتلكات الثقافية والجرائم األخرى التي تستهدف الممتلكات الثقافية ،وذل من خالل اآلليات الوطنية واإلقليمية

والدولية المناسبة؛
-4

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الــدول على تعزيز التعــاون في مكــافحــة التجــار بــالممتلكــات الثقــافيــة ونقــل هــذه

الممتلكات غير المش ــروو من بلدانها األص ــلية ،وذل بس ــبل مختلفة من بينها التحقيق مع األش ــخاص الض ــالعين

في هذه األفعال ومالحقتهم قضــائيا والمســاعدة القانونية المتبادلة وتســليم المطلوبين ،وفقا لقوانين الدول المتعاونة

وللقانون الدولي المنطبق؛
-5

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الــدول األطراف على أن تتبــادل ،بــالتعــاون مع المنظمــات اإلقليميــة والــدوليــة ذات

الص ـ ـ ـ ــلة ،المعلومات عن خبراتها وممارس ـ ـ ـ ــاتها الجيدة والتحديات التي تواجهها ،بما في ذل الثغرات وأية عوائق

تعترض سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـل التعـاون الـدولي ،ف يمـا يتعلق بـالجرائم المتعلقـة بـالممتلكـات الثقـافيـة والجرائم ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،وعن
تطبيقهـا للمبـاد التوجيهيـة الدوليـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تدابير منع الجريمـة والعـدالة الجنـائيـة فيمـا يتعلق بالتجـار بالممتلكـات

الثقافية وما يتص ـ ـ ـ ــل به من جرائم أخرى،

()46

تحقيقا ألهداف منها تقييم مدى كفاية األدوات الدولية الموجودة في

هذا الص ـ ــدد والنظر في الخيارات الممكنة لتعزيز إطار التعاون الدولي القائم ،حس ـ ــب الض ـ ــرورة ،وتعريف مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتل التجارب والممارسات الجيدة؛
-6

يهيب بالدول األطراف أن تواصــل تعزيز تشـريعاتها وســياســاتها الوطنية من أجل تنفيذ اتفاقية

-7

يحث الدول األطراف ،وفقا لالتفاقية ،على أن تشـ ــجع أو تعزز ،حسـ ــب القتضـ ــاء ،البرامج وأوجه

الجريمة المنظمة والقانون الدولي المنطبق فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية؛

التعـاون على كـل من الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد الوطني واإلقليمي والـدولي من أجـل منع جرائم التجـار بـالممتلكـات الثقـافيـة والجرائم

األخرى التي تستهدف الممتلكات الثقافية التي تندرج في نطاق التفاقية ومكافحة تل الجرائم ومعاقبة مرتكبيها؛
-8

يحث أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا الدول األطراف على تعزيز وتيسـ ـ ـ ـ ـ ــير التعاون الدولي ،وفقا للقانون الوطني وبما

يتسـ ـ ـ ـ ق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ذي الص ـ ـ ـ ــلة ،فيما يتعلق بالتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم األخرى
التي تسـ ـ ـ ــتهدف الممتلكات الثقافية ،بسـ ـ ـ ــبل منها تسـ ـ ـ ــليم المطلوبين ،والمسـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة ،والكشـ ـ ـ ــف عن

الممتلكات الثقافية المهربة أو المص ـ ــدرة أو المس ـ ــتوردة بص ـ ــورة غير مش ـ ــروعة أو المس ـ ــروقة أو المنهوبة أو المنقب

عنها بطريقة غير مشـروعة أو المتجر بها بطريقة غير مشـروعة وضـبطها ومصـادرتها وإعادتها أو ردها إلى بلدانها

األص ـ ـ ـ ــلية وكذل التحقيق في هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها قض ـ ـ ـ ــائيا واس ـ ـ ـ ــترداد عائداتها ،والس ـ ـ ـ ــتفادة الفعالة من

التفاقية ك ساو قانوني لهذا التعاون الدولي ،في الحالت المنطبقة؛
-9

يوصــي الدول األعضــاء ب ن تعد قوائم حصــر أو جرد للممتلكات الثقافية المســروقة و/أو المفقودة

والنظر في اإلعالن عنها من أجل تســهيل التعرف عليها ،وتســتخدا األدوات المتاحة لها ،مثل القوائم الحمراء الصــادرة
عن المجلس الدولي للمتاحف وقاعدة بيانات اإلنتربول بشـ ن األعمال الفنية المســروقة وشــبكة تبادل المعلومات "أركيو"

( )ARCHEOالتابعة لمنظمة الجمارا العالمية ،من أجل تيسـ ـ ـ ـ ــير عمل أجهزة إنفاذ القانون ،ويدعو في هذا الصـ ـ ـ ـ ــدد
الدول األعضاء إلى مد بعضها بعضا ب قصى قدر ممكن من التعاون في إعداد هذه القوائم؛
-10

يحــث الــدول األطراف على التحقيق في الجرائم المنظمــة عبر الوطنيــة المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة بتــدمير

الممتلكــات الثقــافيــة وإتالفهــا ونهبهــا على يــد الجمــاعــات اإلجراميــة ،ومالحقــة مرتكبيهــا ومعــاقبتهم وفقــا للقــانون

المحلي والتفاقية؛

__________
( )46قرار الجمعية العامة  ،196/69المرفق.
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يطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة أن يعقــد اجتمــاعــا واحــدا على

األقل من اجتماعات الخبراء الحكوميين الدولية المفتوحة العض ـ ـ ـ ـ ـ ــوية قبل الدورة الحادية عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة للمؤتمر لتبادل

اآلراء بشـ ـ ـ ن الخبرات والممارس ـ ــات الجيدة والتحديات المتعلقة بالتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم األخرى التي

تسـ ــتهدف الممتلكات الثقافية ،بما في ذل اسـ ــتخداا الممتلكات الثقافية كمصـ ــدر للرباح لغسـ ــل عائدات الجريمة

وإعادة أو رد الممتلكات الثقافية المتجر بها إلى بلدانها األصـلية ،وتقديم توصـيات مناسـبة إلى المؤتمر في دورته
الحادية عش ـرة في هذا الش ـ ن بغية بحث واســتكشــاف جميع الخيارات الممكنة من أجل تعزيز العمل على تطبيق
اإلطــار القــانوني الــدولي القــائم لمكــافحــة الجرائم المتعلقــة بــالممتلكــات الثقــافيــة والنظر في أي اقت ارحــات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن

استكمال إطار التعاون الدولي القائم ،حسب الضرورة؛
-12

يدعو الدول األطراف إلى النظر في إنش ـ ـ ـ ـ ــاء وحدات ش ـ ـ ـ ـ ــرطة مكرس ـ ـ ـ ـ ــة لمنع جرائم التجار

بالممتل كات الثقافية والجرائم ذات الص ـ ـ ـ ــلة وكش ـ ـ ـ ــفها ومالحقة مرتكبيها على نحو فعال ،على أن تض ـ ـ ـ ــم حسـ ـ ـ ــب

القتضاء مو فين مؤهلين لتل المهاا؛
-13

يطلـب إلى المـديرة التنفيـذيـة لمكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة أن تقـدا إليـه

في دورتـه الحـاديـة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة تقري ار عن تنفيـذ هـذا القرار وعن الخبرات والممـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجيـدة والتحـديـات المتعلقـة
بالتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصـ ـ ـ ــلة ،فضـ ـ ـ ــال عن تدابير المسـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق

بيعادة أو رد تل الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصـ ـ ـ ـ ــلية ،على أن تؤخذ في العتبار أيضـ ـ ـ ـ ــا في هذا الشـ ـ ـ ـ ـ ن

المعلومات المجموعة عمال بالفقرة  5من هذا القرار؛
-14

يدعو الدول األطراف وس ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض

المحددة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

باء -المقررات
اعتمــد مؤتمر األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة المقررين

-2

التاليين أثناء دورته العاشرة ،التي عقدت في فيينا في الفترة من  12إلى  16تشرين األول/أكتوبر :2020

المقرر 1/10

جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وافق مؤتمر األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة على جــدول األعمــال

المؤقت لدورته الحادية عشرة على النحو المبين أدناه.

جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية
-1
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المسائل التنظيمية:
(أ)

افتتاح دورة المؤتمر الحادية عشرة؛

(ب)

انتخاب أعضاء المكتب؛

(ج)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛
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(د)

المشاركة؛

(هـ)

اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض؛

(و)

المناقشة العامة.

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها:
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(أ)

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال؛
(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛
(د)

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة.

-3

الجرائم الخطيرة األخرى ،حسـ ـ ـ ــب تعريفها الوارد في التفاقية ،بما فيها األشـ ـ ـ ــكال واألبعاد الجديدة للجريمة

-4

التعاون الدولي ،مع التركيز خصوصا على تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي

-5

المساعدة التقنية.

-6

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية.

-7

جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الثانية عشرة.

-8

مسائل أخرى.

-9

اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته الحادية عشرة.

المنظمة عبر الوطنية.

ألغراض المصادرة ،وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها.

المقرر 2/10

تنظيم أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
إن مؤتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،إذ يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في

اعتباره الفقرة  3من المادة  3من نظامه الداخلي:
(أ)

قرر أن تعقد دورته الحادية عشـرة على مدى خمسـة أياا عمل ،وأن يظل عدد الجلسـات على

ما كان عليه في الدورات السابقة ،أي  20جلسة توفر فيها الترجمة الشفوية بلغات األمم المتحدة الرسمية الست،
وأن يتخذ في نهاية الدورة الحادية عشرة قرار بش ن مدة الدورة الثانية عشرة؛
(ب)

طلب أن تبقى الموارد المخصـ ـ ـص ـ ــة له على نفس مس ـ ــتواها الحالي ،وأن تتاح ،ض ـ ــمن جملة

أغراض ،ألي أفرقة عاملة أو لجنة جامعة ينشئها.
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ثانيا -المسائل التنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
-3

عقد مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية دورته العاش ـ ـ ـ ـ ـرة

في فيينا ،في الفترة من  12إلى  16تش ـ ـرين األول/أكتوبر  .2020وخالل الدورة ،عقدت  10جلس ـ ــات ،من بينها

 4جلسات للجنة الجامعة.
-4

وفي إطـار مواجهـة تـ ثير جـائحـة مرض فيروو كورونـا (كوفيـد ،)19-وافق المكتـب الموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لمؤتمر

األطراف ،من خالل إجراء الموافقة الصــامتة في  7أيلول/ســبتمبر  ،2020على أن تعقد الدورة في شــكل هجين،

فيحض ــر ش ــخص ــيا الرئيس وعدد محدود من المندوبين وممثلون عن األمانة في قاعة الجتماو ،ويحض ــر جميع

المندوبين اآلخرين عن بعد باستخداا منصة للترجمة الشفوية اشترت األمم المتحدة خدماتها.
-5

وقد أتاحت منصـة الترجمة الشـفوية تخصـيص وصـالت متكلم لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  300مشـارا؛ في حين خصـصـت لجميع

المشــاركين اآلخرين وصــالت مســتمع .وكان قد طلب إلى الوفود إبالغ األمانة ،عن طريق مذكرة شــفوية ،بكي ية توزيع

الوصالت (وصالت المتكلمين/وصالت المستمعين) على وفودهم عند طلب تسجيل المندوبين.
-6

ونظ ار إلى الشــكل الهجين للدورة ،خفضــت مدة الجلسـ ات الصــباحية وجلســات بعد الظهر من ثال ســاعات

-7

وفي الجلس ـ ـ ـ ــة األولى من الدورة ،المعقودة في  12تشـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020أدلى رئيس ـ ـ ـ ــا المؤتمر في

إلى ساعتين .وبذل بلغ مجموو وقت الجتماو في الدورة  20ساعة ،مع توفير خدمات الترجمة الشفوية.

دورتيه التاسـ ــعة والعاشـ ـرة ببيانين افتتاحيين .وشـ ــاهد الحضـ ــور رسـ ــالة بالفيديو من األمين العاا ،وأدلى ببيانات افتتاحية

أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا كل من المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،وممثلة الفلبين (نيابة عن مجموعة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والصـ ـ ـ ــين) ،وممثل تونس (نيابة عن مجموعة الدول األفريقية) ،وممثل التحاد األوروبي (نيابة عن التحاد

األوروبي والدول األعض ـ ــاء فيه؛ وأيد البيان ممثلو كل من أرمينيا وألبانيا وأوكرانيا وآيس ـ ــلندا والبوس ـ ــنة والهرس ـ ـ وتركيا
والجبل األسود وجمهورية مولدوفا وجورجيا وصربيا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية والنرويج).

باء -انتخاب أعضاء المكتب
-8

كـان المؤتمر قـد قرر في دورتـه األولى أن يكون منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـا الرئيس والمقرر خـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعين للتنـاوب بين

المجموعات اإلقليمية وأن يجري هذا التناوب بحسـ ــب الترتيب األبجدي .وتبعا لذل رشـ ــحت الدول األفريقية ،في

الدورة العاشرة ،رئيس المؤتمر ،في حين رشحت دول أوروبا الغربية ودول أخرى المقرر.
-9

وانتخب المؤتمر بالتزكية ،في جلستيه األولى والعاشرة المعقودتين يومي  12و 16تشرين األول/أكتوبر

 ،2020وفقا للمادة  22من نظامه الداخلي ،أعضاء المكتب التالية أسما هم:
الرئيس:

محمد حمدي المال (مصر)

نواب الرئيس:

محمد عبد المغيث (بنغالديش)
جيسي ألونسو شاكون إسكاميلو (جمهورية فنزويال البوليفارية)
أليساندرو كورتيزي (إيطاليا)
ياسمينكا دينيتش (كرواتيا)
لورينا ماريا فيروتا (رومانيا)
إمانويل إكيتشوكوو نويكي (نيجيريا)
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لويبا سانشيز لونرنزو (كوبا)
هيكيها ار تاكيشي (اليابان)
المقرر:
-10

يان رينزيما (هولندا)

وأدلى ممث ــل الولي ــات المتح ــدة األمريكي ــة وممثل ــة جمهوري ــة فنزويال البوليف ــاري ــة ببي ــانين .وأبلغ الرئيس

المؤتمر ب ن ذين البيانين سيدرجان في ورقة الجتماو .CTOC/COP/2020/CRP.7

جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
-11

أقر المؤتمر ،في جلسـته األولى المعقودة في  12تشـرين األول/أكتوبر  ،2020جدول األعمال المؤقت

-12

وكان المؤتمر قد قرر ،في مقرره  ،2/5إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لجنة جامعة يفت باب عض ـ ـ ـ ـ ـ ــويتها أماا جميع الدول

الوارد في الوثيقة .CTOC/COP/2020/1/Rev.1

األطراف في اتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة والــدول الموقعــة عليهــا ،وتعقــد اجتمــاعــاتهــا أثنــاء انعقــاد دورات المؤتمر

حس ـ ـ ـ ـ ــبما يقرره رئيس المؤتمر ،وتؤدي المهاا التي قد يكلفها بها المؤتمر من أجل مس ـ ـ ـ ـ ــاعدته في معالجة جدول

أعماله وتيس ـ ــير عمله ،وتنظر في بنود محددة من جدول األعمال وتقدا إلى المؤتمر تعليقاتها وتوص ـ ــياتها ،ومن
ضمنها مشاريع ق اررات ومشاريع مقررات ،حتى ينظر فيها.

-13

وفي  7أيلول/ســبتمبر  ،2020وافق المكتب الموســع على تنظيم أعمال الدورة العاش ـرة من خالل إجراء

الموافقة الصـامتة ،وأشـار إلى أن الجلسـة العامة للمؤتمر أثناء دورته العاشـرة سـتعلق ،وفقا للممارسـة السـابقة ،من
أجل عقد اجتماو للجنة الجامعة (انظر الوثيقة .)CTOC/COP/2020/CRP.6

-14

ومن أجل الســتفادة على أفضــل وجه من الوقت المتاح ،لم تدل األمانة شــفويا ببيانات اســتهاللية بشـ ن بنود

جدول األعمال؛ وبدل من ذل  ،أتيحت تل البيانات على الموقع الشـ ــبكي لدورة المؤتمر العاشـ ـرة .وأتي للوفود التي لم
يتوفر لهـا وقـت كـاف لإلدلء ببيـانـاتهـا كـاملـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن بنود جـدول األعمـال وللوفود التي لم تتمكن من اإلدلء ببيـانـات

نتيجة صعوبات تقنية خيار تقديم بياناتها كتابيا .ونصوص هذه البيانات متاحة على موقع الدورة.

دال -المشاركة
-15

حضـ ـ ـ ــر دورة المؤتمر العاش ـ ـ ـ ـرة ممثلو  117طرفا في التفاقية ،بما في ذل منظمة تكامل اقتصـ ـ ـ ــادي

إقليمية طرف في التفاقية .وحضـ ـ ـ ـ ــر الدورة أيضـ ـ ـ ـ ــا مراقبون عن دولة واحدة موقعة على التفاقية ،ودولة مراقبة

واحــدة غير موقعــة عليهــا ،وكيــان لــديــه بعثــة م ارقــب دائم لــدى األمم المتحــدة ،ووحــدات تــابعــة للمــانــة العــامــة،

وهيئات تابعة للمم المتحدة ،ومعاهد تابعة لشبكة برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،ووكالت

متخصـ ـص ــة ومؤسـ ـس ــات أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة ،ومنظمات حكومية دولية ،ومنظمات غير حكومية
تتمتع بمركز اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــاري لدى المجلس القتص ـ ـ ــادي والجتماعي ،ومنظمات غير حكومية ذات ص ـ ـ ــلة ل تتمتع
بمركز استشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي طلبت الحصول على صفة مراقب.

-16

وأدلى ببيــا ـن ات ممثلو تركيــا واليــابــان وكنــدا وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي وألمــانيــا والنرويج ،وقــد أدرجــت بيــانــاتهم في ورقـة

-17

وترد قائمة المشاركين في الوثيقة .CTOC/COP/2020/INF/2/Rev.2

-18

ولفـت انتبـاه المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين في الـدورة إلى المواد  14إلى  17من النظـاا الـداخلي للمؤتمر ،التي تتعلق

الجتماو .CTOC/COP/2020/CRP.7

بمشاركة المراقبين.
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هاء -اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض
-19

تنص المادة  18من النظاا الداخلي للمؤتمر ،بالصـ ـ ـ ــيغة التي عدلها المؤتمر في مقرره  ،7/4على أن

يتولى إص ـ ـ ــدار وثائق تفويض ممثلي كل دولة طرف رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية أو ممثل الدولة

الطرف الدائم لدى األمم المتحدة وفقا للقانون الوطني لتل الدولة الطرف ،أو ،في حالة منظمة تكامل اقتصــادي
إقليميـة ،الجهـة المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في تلـ المنظمـة .وعنـدمـا ينظر المؤتمر في تعـديالت مقترحـة على التفـاقيـة وفقـا

للمــادة  39منهــا والمــادة  62من النظــاا الــداخلي للمؤتمر ،يتولى إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار وثــائق التفويض إمــا رئيس الــدولــة

أو الحكومــة أو وزير الخــارجيــة في الــدولــة الط رف وإمــا ،في حــالــة منظمــة تكــامــل اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي إقليميــة ،الجهــة
المختصة في تل المنظمة.

-20

ويتولى مكتــب المؤتمر ،وفقــا للمــادة  19من النظــاا الــداخلي ،فحص وثــائق تفويض ممثلي كــل دولــة طرف

وأس ــماء األش ــخاص الذين يش ــكلون وفد الدولة الطرف ،ويرفع تقريره إلى المؤتمر .ووفقا للمادة  20من النظاا الداخلي،
يحق للممثلين أن يشاركوا مؤقتا في الدورة إلى حين اتخاذ مكتب المؤتمر ق ار ار بش ن وثائق تفويضهم.

-21

ونظر مكتب المؤتمر في مس ـ ـ ـ لة وثائق التفويض في جلسـ ـ ــاته األولى والثانية والثالثة والرابعة المعقودة

في  13و 14و 15و 16تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  .2020وفي وقـت اعتمـاد التقرير ،كـانـت  117دولـة طرفـا من

الدول األطراف ال 121الممثلة في الدورة العاش ـ ـرة قد اس ـ ــتوفت مقتض ـ ــيات وثائق التفويض ،في حين لم تس ـ ــتوفها

طرف التي لم تس ـ ـ ـ ــتوف
 4دول أطراف .ولذا ،لن يش ـ ـ ـ ــير تقرير الدورة العاش ـ ـ ـ ـرة للمؤتمر إلى مش ـ ـ ـ ــاركة الدول األ ا
مقتضيات وثائق التفويض ،عمال بالقرار الذي اتخذه المكتب الموسع للمؤتمر في الدورة الثامنة.

ثالثا -المناقشة العامة
-22

نظر المؤتمر ،في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته األولى والثـانيـة والثـالثـة ،المعقودة يومي  12و 13تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر

-23

ونظ ار للظروف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـائيـة التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببـت بهـا جـائحـة كوفيـد ،19-وتقليص الوقـت المتـاح للترجمـة

-24

واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمع المؤتمر إلى بيـانـات أدلى بهـا ممثلو إيطـاليـا والب ارزيـل والتحـاد الروس ـ ـ ـ ـ ـ ــي وفنزويال (جمهوريـة –

 ،2020في بند جدول األعمال ( 1و) المعنون "المسائل التنظيمية :المناقشة العامة".

الشفوية ،فرض حد زمني على المناقشات في إطار هذا البند لتخصيص وقت كاف لجلسات اللجنة الجامعة.

البوليفارية) وقيرغيزسـ ـ ــتان والسـ ـ ــودان ومصـ ـ ــر والصـ ـ ــين وفرنسـ ـ ــا وتركيا والوليات المتحدة والكويت وألمانيا والسـ ـ ــلفادور

وبوركينا فاسـ ـ ـ ــو والجمهورية العربية السـ ـ ـ ــورية واألردن وقطر والعراق وبولندا والمغرب والمكسـ ـ ـ ــي وبلجيكا والهند ودولة
فلس ـ ــطين وإندونيس ـ ــيا والنرويج ولبنان وناميبيا والفلبين وس ـ ــلوفينيا وكندا وباكس ـ ــتان وتونس وكولومبيا ومالطة واألرجنتين

وبيرو وشــيلي وجنوب أفريقيا واليابان وغواتيمال وأفغانســتان وباراغواي وبنغالديش وكوبا وبلغاريا وســويسـ ار وســري لنكا
وكينيا ونيجيريا وليبيا والجزائر واليمن وأستراليا وإكوادور وتايلند ورومانيا وأنغول والمملكة العربية السعودية.
-25

وأدلى ببيان المراقب عن جمهورية إيران اإلسالمية ،وهي دولة موقعة.

-26

واس ـ ــتمع المؤتمر أيض ـ ــا إلى بيانات ألقاها المراقبون عن المنظمة األوروبية للقانون العاا ،وهي منظمة

حكوميـة دوليـة ،ومنظمـات غير حكوميـة ،وهي المبـادرة العـالميـة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،ومكتـب

التحالف العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة ،ومؤسـسـة فالكون ،ومنظمة إرسـاليات سـالزيان ،ومركز بيو ل توره
للد ارسـات والمبادرات الثقافية ،ومبادرة رعاية النسـاء والرضـع واألطفال ،وتحالف المنظمات غير الحكومية المعني
بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
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المداولت
-27

رحــب المتكلمون بــالــذكرى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويــة العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين لعتمــاد الجمعيــة العــامــة لتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة

وبروتوكول منع وقمع التجار باألشـ ـ ــخاص ،وبخاصـ ـ ــة النسـ ـ ــاء واألطفال ،المكمل لالتفاقية ،وبروتوكول مكافحة
تهريـب المهـاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،المكمـل لالتفـاقيـة ،التي تزامنـت مع الـدورة العـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة للمؤتمر.

وشـ ــدد المتكلمون على أن التفاقية تظل أداة على قدر كبير من الفائدة واألهمية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية وغيرها من الجرائم الخطيرة .وذكر بعض المتكلمين أن التفاقية ،في بعض النواحي ،غدت أهم في
الوقـت الراهن ممـا كـانـت عليـه قبـل  20عـامـا ،نظ ار لت ازيـد الطـابع ال ـع ابر للحـدود الوطن ـية للجريمـة المنظمـة ولتعقـد

أســاليب عملها .ودعا عدة متكلمين الدول األطراف إلى تنفيذ التفاقية وبروتوكولتها تنفيذا كامال ،وشــجعوا الدول

غير األطراف على النضماا إلى تل الصكوا.
-28

وتبـادل المتكلمون المعلومات عن الجهود المحليـة الراميـة إلى مواءمة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات بلـدانهم مع أحكـاا التفـاقيـة

والبروتوكولت الملحقة بها ،وكذل عن الجهود المؤسـ ـس ــية واإلدارية الرامية إلى تنفيذها .وذكر عدة متكلمين أن بلدانهم

أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ت وحدات تحقيق و/أو ادعاء متخصـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة تركز على أشـ ـ ـ ـ ـ ــكال محددة من الجريمة المنظمة ،مثل التجار

باألش ــخاص والجريمة الس ــيبرانية .وش ــدد العديد من المتكلمين على أهمية المس ــاعدة التقنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ

تل الصـ ـ ــكوا تنفيذا فعال ،وسـ ـ ـلط الضـ ـ ــوء على عمل المكتب والدعم الذي يقدمه في هذا الصـ ـ ــدد ورحب به .وطلب
بعض المتكلمين إلى المكتب مواصلة تقديم هذا الدعم ودعوا الدول األعضاء إلى توفير موارد كافية لهذا الغرض.
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وأعرب عدة متكلمين عن بالغ قلقهم إزاء أثر الجريمة المنظمة عبر الوطنية الضـ ـ ـ ــار في التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة

وســيادة القانون والســالا واألمن والســتقرار في بلدانهم ومناطقهم وكذل على الصــعيد العالمي .وس ـلط الضــوء على أن

عدة أشـكال من الجرائم الخطيرة ،بما فيها الجريمة السـيبرانية ،والعتداء على األطفال واسـتغاللهم جنسـيا على اإلنترنت

والجرائم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األحيــاء البريــة والجرائم البيئيــة والتجــار بــالممتلكــات الثقــافيــة والمنتجــات الطبيــة المزيفــة والتعــدين غير

المش ــروو والجرائم البحرية والتجار باألش ــخاص والتجار غير المش ــروو باألس ــلحة النارية وتهريب المهاجرين والفس ــاد،
تشكل تهديدا خطي ار لزدهار جميع البلدان والمناطق ولحقوق اإلنسان والحريات األساسية.
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ولحة العـديـد من المتكلمين أن الجمـاعـات اإلجراميـة المنظمـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغلـت األزمـة النـاتجـة عن جـائحـة

كوفيد 19-لتنفيذ عمليات جديدة وأكثر تعقدا ض ــد من هم عرض ــة بص ــفة خاص ــة لالس ــتهداف على اإلنترنت من

األفراد والشـ ـرائ السـ ــكانية ،بمن فيهم األطفال والمسـ ــنون ،وزادت أنشـ ــطتها غير المشـ ــروعة في مجالت التجار
باألشـ ــخاص وتهريب المهاجرين والجرائم ضـ ــد األحياء البرية والجرائم البيئية والجريمة السـ ــيبرانية ،وغيرها .وذكر

عدة متكلمين أن من الض ـ ـ ــروري أن تتخذ البلدان تدابير قائمة على التنس ـ ـ ــيق والتعاون للتص ـ ـ ــدي للتحديات التي
تطرحها الجريمة المنظمة عبر الوطنية في سياق جائحة كوفيد.19-
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وأعرب عدة متكلمين عن قلقهم إزاء الصـ ـ ــالت بين الجريمة المنظمة واإلرهاب ،وإزاء احتمال اسـ ـ ــتخداا

المشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع اإلجرامية المنظمة وعائدات الجريمة لتمويل األنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة اإلرهابية .وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عدة متكلمين على أهمية
التشـ ـ ـريعات الرامية إلى مكافحة غسـ ـ ــل األموال وتمويل اإلرهاب وتعزيز القدرات المؤسـ ـ ـسـ ـ ــية والتنفيذية لمنع هذه

األنشطة غير المشروعة ومكافحتها على نحو فعال.
-32

وشـ ــدد كثير من المتكلمين على أن التفاقية أداة أسـ ــاسـ ــية في مجال التعاون الدولي للتصـ ــدي للجريمة

المنظمة عبر الوطنية ،بسـ ــبل منها التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي بين سـ ــلطات إنفاذ القانون والدعاء وغيرها
من السـ ــلطات ذات الصـ ــلة ،وخصـ ــوصـ ــا فيما يتعلق بالتحقيقات المشـ ــتركة والمسـ ــاعدة القانونية المتبادلة وتسـ ــليم

المطلوبين .وش ـ ـ ـ ـ ــدد بعض المتكلمين على الدور الهاا الذي تؤديه المنتديات المختلفة المتعددة األطراف ،بما في
ذل المؤتمر وأفرقته العاملة ومختلف الهيئات اإلقليمية ،باعتبارها منابر تسـ ـ ـ ـ ــم للممارسـ ـ ـ ـ ــين بتبادل المعلومات
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والخبرات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة .وأكد أيض ـ ـ ـ ـ ــا على أهمية تعددية األطراف والش ـ ـ ـ ـ ـراكات والتعاون بين البلدان والمنظمات

الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية في تنفيذ التعاون الدولي الفعال.
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ورحب العـديد من المتكلمين بيطالق المؤتمر في دورته العـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة المرحلـة األولى من عمليـة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض

بموجب آلية اس ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها.

وأعرب المتكلمون عن ارتياحهم للعمال التي اض ـ ـ ـ ـ ــطلع بها خالل المرحلة التحض ـ ـ ـ ـ ــيرية لالية ،بما فيها نتائج أعمال
فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العض ــوية المنشـ ـ وفقا لقرار المؤتمر  .1/9وذكر عدة متكلمين أنهم س ــيش ــاركون

بصـورة اسـتباقية في عملية السـتعراض ،وشـجعوا اآلخرين على القياا بذل أيضـا .وذكر المتكلمون أيضـا أنهم يتوقعون

أن تحسـ ــن اآللية تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية والبروتوكولت وأن تحدد الثغرات والتحديات التي تعترض تنفيذها تنفيذا

فعال ،وأن تسـ ـ ــتبين احتياجات الدول من المسـ ـ ــاعدة التقنية ،وأن تزيد من تبادل الممارسـ ـ ــين للمعلومات بشـ ـ ـ ن الخبرات

وأفض ــل الممارس ــات .وذكر بعض المتكلمين أنه ينبغي أن تس ــتخدا لتمويل اآللية موارد الميزانية العادية تكملها تبرعات

من خارج الميزانية لضمان استدامة العملية وإمكانية التنبؤ بها وحيادها.
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ورحب بعض المتكلمين باعتماد الجمعية العامة القرار  ،247/74الذي أنش ـ ـ ـ ـ ت بموجبه الجمعية لجنة

مخصـ ـص ــة لوض ــع اتفاقية دولية ش ــاملة بشـ ـ ن مكافحة اس ــتخداا تكنولوجيات المعلومات والتص ــالت للغراض

اإلجرامية ،وذكروا أنهم يتطلعون إلى عمل اللجنة المخصصة.

رابعا -استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكولت الملحقة بها
ألف -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
-35

نظر المؤتمر ،في جلسـ ـ ـ ــته الرابعة المعقودة في  13تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020في البند ( 2أ) من

جــدول األعمــال ،المعنون "اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

والبروتوكولت الملحقــة بهــا :اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة" .ومن أجــل النظر

في هذا البند ،كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:
(أ)

مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة

(ب)

مذكرة من األمانة بش ـ ن آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/5؛

عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها :مشـ ــروو المباد التوجيهية إلجراء السـ ــتع ارضـ ــات القطرية والمخططين

النموذجيين لقوائم المالحظات والملخصات ()CTOC/COP/2020/8؛
(ج)

ورقـة اجتمـاو معنونـة "حـالـة النضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاا إلى اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمة

عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها حتى  12تشرين األول/أكتوبر .)CTOC/COP/2020/CRP.1( "2020
-36

وأتي على الموقع الشـبكي لدورة المؤتمر العاشـرة البيان السـتهاللي الذي أدلت به األمانة والبيان الذي

-37

وتكلم ممثلو التحاد األوروبي (بالنيابة أيضـا عن دوله األعضـاء) وإيطاليا وإندونيسـيا ورومانيا والصـين

-38

واستمع المؤتمر أيضا إلى بيان أدلى به المراقب عن جمهورية إيران اإلسالمية ،وهي دولة موقعة.

أدلى به رئيس فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المنش وفقا لقرار المؤتمر .1/9
وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية والمكسي واليابان ونيجيريا وهندوراو.
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-39
-1

وتكلم أيضا المراقب عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المداولت
-40

أشار المتكلمون إلى أثر التفاقية العالمي اإليجابي على صعيد مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بجميع أشـكالها ،وأكدوا أن التفاقية ،بوجود  190دولة طرفا فيها ،تجسـد اعتراف الدول األعضـاء بخطورة مشـكلة

الجماعات اإلجرامية المنظمة ،وكذل ضرورة تعزيز التعاون الدولي الوثيق من أجل التصدي لهذه المس لة.
-41

وأشـ ـ ــار كثير من المتكلمين إلى الذكرى السـ ـ ــنوية العش ـ ـ ـرين لعتماد التفاقية وفت باب التوقيع عليها،

وهو ما يجري في س ــياق جهود المجتمع الدولي للتص ــدي للزمة غير المس ــبوقة التي تس ــببت بها جائحة كوفيد-

 ،19والتي أتاحت فرصا جديدة للجماعات اإلجرامية المنظمة.
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وأش ـ ـ ـ ــار كثير من المتكلمين إلى آلية اس ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ،وأهمية بدء عملية الس ــتعراض دعما لجهود الدول األطراف الرامية إلى

تعزيز تنفيذ أحكاا التفاقية وبروتوكولتها ،بسـبل منها تبادل الممارسـات الجيدة وتحديد الحتياجات من المسـاعدة
التقنية من أجل التصـ ـ ــدي لما يبرز من تحديات وأوجه قصـ ـ ــور .وأكد بعض المتكلمين من جديد أن اآللية ينبغي

أن تظل غير تدخلية ومحايدة وأل تســفر عن ترتيب للدول .كما شــددت بعض الدول على أهمية اآللية في ضــوء

خطة التنمية المستدامة لعاا .2030
-43

وأبرز المتكلمون القيمة المض ـ ــافة لالتفاقية ك س ـ ــاو قانوني للتعاون الدولي لمكافحة طائفة واس ـ ــعة من

األفعال الجنائية ،ولحظوا ،في هذا الصدد ،إمكانية استخداا التفاقية بالقتران مع التفاقات أو الترتيبات الثنائية
واإلقليمية القائمة.
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وش ـ ـ ـ ــدد بعض المتكلمين على أهمية أحكاا التفاقية المتعلقة بالمص ـ ـ ـ ــادرة والض ـ ـ ـ ــبط في مواءمة األطر

القانونية الوطنية ودعم التعاون الدولي ألغراض المصـادرة باعتبارها عنصـ ار حاسـما في مكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية.
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وتبـادل بعض المتكلمين معلومـات عن التـدابير الوطنيـة الراميـة إلى تنفيـذ التفـاقيـة وبروتوكولتهـا تنفيـذا فعـال

على الصعيد المحلي ،والتي تشمل اإلجراءات التشريعية وكذل المبادرات المؤسسية والتنسيق بين الوكالت.

-2

اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر
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اعتمد المؤتمر ،في جلسـ ـ ـ ــته العاش ـ ـ ـ ـرة المعقودة في  16تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020مشـ ـ ـ ــروو القرار

(( .)CTOC/COP/2020/L.4/Rev.1لالطالو على النص ،انظر القسـ ــم ألف من الفصـ ــل األول ،القرار 1/10

المعنون "إطالق عملية السـتعراض بموجب آلية اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها" ).وعند اعتماد القرار ،اقترح رئيس المؤتمر أن تش ـ ـ ــترا في تقديمه وقت

اعتماده جميع الدول األطراف الحاضرة ،ووافق المؤتمر على ذل .
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وعقـب اعتمـاد القرار ،رحـب ممثـل فرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـاعتمـاد اآلليـة ،التي تـ تي ثمرة أكثر من  10سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات من

العمل ،وهن وفد إيطاليا على عمله وجهوده في هذا الصـ ـ ـ ـ ــدد ،وأشـ ـ ـ ـ ــاد بعمل رونو سـ ـ ـ ـ ــوريول ،الذي ترأو خالل
السـ ـ ــنتين الماضـ ـ ــيتين فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضـ ـ ــوية المنش ـ ـ ـ وفقا لقرار المؤتمر  .1/9وأعرب

أيضا عن أمله في أن تعزز اآللية تنفيذ التفاقية.
-48

وفي الجلسة نفسها ،اعتمد المؤتمر مشروو قرار ( )CTOC/COP/2020/L.7/Rev.1مقدما من التحاد

األوروبي (بالنيابة أيضـا عن دوله األعضـاء) وإسـرائيل وألبانيا وإندونيسـيا والب ارزيل وتايلند والجبل األسـود والجزائر
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ودولة فلسـ ــطين والسـ ــلفادور والسـ ــودان وغواتيمال والفلبين وكندا وكولومبيا ومصـ ــر والمغرب والمكسـ ــي والنرويج

ونيجيريا وهندوراو والوليات المتحدة واليابان( .لالطالو على النص ،انظر القسم ألف من الفصل األول ،القرار

 4/10المعنون "الحتفال بالذكرى السـنوية العشـرين لعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية وتعزيز تنفيذها تنفيذا فعال").

-49

وعقب اعتماد القرار ،ش ــكر ممثل إيطاليا الرئيس على رئاس ــته ،وش ــكر س ــفير اليابان على قيادته للجنة

الجامعة ،وكذل جميع الوفود على مش ـ ـ ـ ــاركتها في المفاوض ـ ـ ـ ــات المتعلقة بالنص بروح بناءة .وأعرب عن تقديره
بوجه خاص للدول األطراف التي قررت المشـ ــاركة في تقديم النص .وذكر المتكلم أن إيطاليا تعتبر الوثيقة مهمة

للغـايـة ،وأعرب عن أملـه في أن تعتبرهـا جميع الـدول األطراف مهمـة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ليس ألنهـا تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم لهـا بـالحتفـاء
باإلنجازات التي تحققت خالل الســنوات العش ـرين األولى من التفاقية فحســب ،بل أيضــا ألنها تســم لها بالتطلع

إلى مس ـ ـ ـ ـ ــتقبل التفاقية ،وذل بيعادة ت كيد حداثتها ومرونتها ونطاق انطباقها الواس ـ ـ ـ ـ ــع .وذكر أن التفاقية توفر

مجموعة أدوات للتصــدي للبعاد القتصــادية للجريمة المنظمة ،التي تكتســي أهمية أكبر في زمن جائحة كوفيد-
 ،19وأن إيطاليا سـ ــعيدة بصـ ــفة خاصـ ــة ألن القرار بمثابة فرصـ ــة إلحياء ذكرى جميع ضـ ــحايا الجريمة المنظمة

عبر الوطنيـة .وأعرب عن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكره وتقـديره للمانة على ما بذلتـه من جهود لعقـد المؤتمر وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان نجـاحه رغم
التحديات والظروف الستثنائية.

-50

وأعرب ممثال إندونيسـ ــيا والسـ ــودان عن تقديرهما لوفد إيطاليا لتقديمه القرار ،ولما اضـ ــطلع به من عمل

شاق في صياغته ،ولعمله على النص خالل المشاورات غير الرسمية.

باء -بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال
-51

نظر المؤتمر ،في جلسـ ــته الرابعة المعقودة في  13تش ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020في البند ( 2ب) من

جــدول األعمــال ،المعنون "اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

والبروتوكولت الملحقة بها :بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألش ـ ـ ـ ــخاص ،وبخاص ـ ـ ـ ــة النس ـ ـ ـ ــاء واألطفال".

ومن أجل النظر في هذا البند ،كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:
(أ)

تقرير األمـانـة عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة لتعزيز ودعم

تنفيذ بروتوكول منع التجار باألش ـ ـ ــخاص ،وبخاص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــاء واألطفال ،وقمعه والمعاقبة عليه ،المكمل لتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ()CTOC/COP/2020/2؛
(ب)

مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة

(ج)

ورقــة اجتمــاو تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تعليقــات الــدول األطراف والمراقبين على النتــائج التي خلص إليهــا

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/5؛
الفريق العامل المعني بالتجار باألشخاص في دورته العاشرة (.)CTOC/COP/2020/CRP.2
-52

وأتي على الموقع الشـ ـ ـ ــبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشـ ـ ـ ـرة البيان السـ ـ ـ ــتهاللي الذي أدلت به األمانة

-53

وأدلى ببيانات ممثلو التحاد األوروبي (بالنيابة أيض ـ ـ ـ ــا عن دوله األعض ـ ـ ـ ــاء) والنمس ـ ـ ـ ــا وإيطاليا والب ارزيل

والبيان الذي أدلى به رئيس الفريق العامل المعني بالتجار باألشخاص في دورته العاشرة.

والوليات المتحدة وبنغالديش وجمهورية فنزويال البوليفارية وجنوب أفريقيا والص ــين والمكس ــي والجبل األس ــود وبنما

والسلفادور وإندونيسيا وباراغواي ورومانيا.
-54

وأدلـت ال مراقبتـان عن المنظمتين غير الحكوميتين معهـد مريم العـذراء المبـاركـة ومبـادرة رعـايـة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

والرضع واألطفال ببيانين أيضا.
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المداولت
-55

نوه العديد من المتكلمين بالذكرى الســنوية العش ـرين لبروتوكول التجار باألشــخاص ،ولوحة أن الص ـ

أســهم في تعزيز الســالا واألمن ،وأن من الممكن أيضــا أن يدعم الدول األعضــاء في الوفاء بالتزاماتها في مجال

مكافحة التجار في إطار خطة عاا .2030
-56

وتبادل عدة متكلمين معلومات عن اإلجراءات التي اتخذت مؤخ ار على الصـ ــعيد الوطني لتعزيز األطر

التش ـريعية والمؤس ـس ــية المتعلقة بالتجار باألش ــخاص ،وش ــددوا على األهمية الحاس ــمة للتعاون اإلقليمي والدولي،

بسبل منها مذكرات التفاهم والعمليات المشتركة ،من أجل مكافحة تل الجريمة .وشدد على أهمية وضع سياسات
بش ـ ن الشــتراء المســتداا وشــفافية األعمال التجارية من أجل القضــاء على الســتغالل في ســالســل اإلمداد ،كما

أش ــير إلى أهمية التص ــدي لالتجار باألش ــخاص في س ــياق تدفقات الهجرة ،مع إش ـراا جميع أص ــحاب المص ــلحة

المعنيين ،مثل الشركاء في وسائط اإلعالا وجماعات الدعوة والمجتمعات المحلية.

-57

وش ـ ـ ــدد العديد من المتكلمين على أن جائحة كوفيد 19-زادت من عرض ـ ـ ــة الكثيرين لالتجار باألش ـ ـ ــخاص،

مش ــيرين إلى أهمية معالجة األس ــباب الجذرية لهذا األمر ،من قبيل الفقر والتمييز والعنف الجنس ــاني .وأش ــير إلى الدور
الرئيسـ ـ ـ ــي الذي يمكن أن تؤديه اآلليات التابعة ألصـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ــلحة المتعددين ،مثل فريق التنسـ ـ ـ ــيق المشـ ـ ـ ــترا بين

الوكالت لمكافحة التجار باألشخاص ،في تعزيز التدابير التي تتخذها األمم المتحدة للتخ يف من أثر الجائحة.
-58

وأبرز بعض المتكلمين تحديات إض ـ ـ ــافية مرتبطة بجائحة كوفيد ،19-من قبيل زيادة الس ـ ـ ــتغالل على

اإلنترنت ،ل س ــيما اس ــتغالل األطفال ،وأش ــاروا إلى أهمية مبادرات التولية لمكافحة هذه الممارس ــات .وذكر عدة
متكلمين أنه على الرغم من أن اسـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات أمر أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــي من أجل وضـ ـ ـ ـ ــع حد للمجرمين في نهاية

المطاف ،فين معدلت المص ــادرة محدودة ،مما يعني أن الموجودات واألرباح غير المش ــروعة تعود لتس ــتخدا في
العمليات اإلجرامية .وأش ــار عدة متكلمين إلى ض ــرورة تعزيز قدرات العدالة الجنائية ذات الص ــلة ،ودعوا المكتب
إلى تقديم مزيد من المس ــاعدة التقنية في مجالت منها جمع البيانات بشـ ـ ن التجار باألش ــخاص وتحليلها ،وأثنوا

في الوقت ذاته على النتائج التي تحققت حتى اآلن من خالل العمل في إطار من الش ـ ـراكة مع المكتب من أجل

تنفيذ بروتوكول التجار باألشخاص.
-59

وسـلط العديد من المتكلمين الضـوء على أثر التجار باألشـخاص في التمتع بحقوق اإلنسـان ،وأبرز بعضـهم

الحاجة إلى نهج تركز على الضـحايا وتراعي نوو الجنس والعمر .وشـدد على أهمية السـتماو إلى أصـوات الناجين من

أجل إثراء الســياســات والبرامج المتعلقة بمكافحة التجار باألشــخاص .وسـلط الضــوء على الممارســة الجيدة المتمثلة في
إنشـ ــاء مالج متخص ـ ـصـ ــة تديرها منظمات غير حكومية ،وإبراا اتفاقات تعاون بين الدول وجهات فاعلة في المجتمع

المدني ،وأكد عدة مراقبين أهمية أن تعزز الدول التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
-2

اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر
-60

اعتمـد المؤتمر ،في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـه العـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة المعقودة في  16تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروو قرار

( )CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1مقـد ـما من التحـاد األوروبي (بـالنيـابـة أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا عن دولـه األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء) واألرجنتين

وأســتراليا وإس ـرائيل والب ارزيل وبنما وبيالروو والجمهورية الدومينيكية والســلفادور وقيرغيزســتان وكندا وكولومبيا والمغرب

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهندوراو والوليات المتحدة واليابان( .لالطالو على النص ،انظر

الق ـس م ألف من الفصـل األول ،القرار  3/10المعنون "التنفيذ الفعال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشـخاص،
وبخاصة النساء واألطفال ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية").

-61

وعقب اعتماد القرار ،ذكر ممثل بلجيكا أن بلده يعلق أهمية كبيرة على المشـ ـ ــاركة في تقديم القرار ،إلى

جانب األعض ـ ـ ـ ـ ــاء اآلخرين في التحاد األوروبي .وأكد اهتماا بلده بالعمل الذي يض ـ ـ ـ ـ ــطلع به المكتب في مجال
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مكافحة التجار باألش ـ ـ ـ ــخاص ودعمه له .وذكر أن من المهم جدا أن تواص ـ ـ ـ ــل الدول األطراف تعزيز األس ـ ـ ـ ــاو

القـانوني للتعـاون الـدولي على مكـافحـة اآلفـة المتمثلـة في التجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص .وبين أن بلـده من ثم مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور

لنتخابه عضـوا في مجلس صــندوق األمم المتحدة الســتئماني للتبرعات لضــحايا التجار باألشــخاص ،وبخاصـة

النساء واألطفال ،الذي يعتبر ،إلى جانب القرار المعتمد ،بالغ األهمية وحظي بترحيب حار من بلجيكا.

جيم -بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
-62

نظر المؤتمر ،في جلس ـ ــته الرابعة المعقودة في  13تشـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020في البند ( 2ج) من

جــدول األعمــال ،المعنون "اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

والبروتوكولت الملحق ــة به ــا :بروتوكول مك ــافح ــة تهري ــب المه ــاجرين عن طريق البر والبحر والجو" .ومن أج ــل

النظر في هذا البند ،كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على المؤتمر:
(أ)

تقرير األمـانـة عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة لترويج ودعم

تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ()CTOC/COP/2020/3؛
(ب)

مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها (.)CTOC/COP/2020/5
-63

وأتي على الموقع الشـ ـ ـ ــبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشـ ـ ـ ـرة البيان السـ ـ ـ ــتهاللي الذي أدلت به األمانة

-64

وأدلى ببيانات ممثلو التحاد األوروبي (بالنيابة أيضـ ـ ــا عن دوله األعضـ ـ ــاء) وإيطاليا والوليات المتحدة

-65

وأدلت المراقبتان عن اإلنتربول وعن منظمة مبادرة رعاية النساء والرضع واألطفال ببيانين أيضا.

والبيان الذي أدلى به رئيس الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين في دورته السابعة.
والمكسي وإندونيسيا.

المداولت
-66

لحة المتكلمون أن لبروتوكول تهريب المهاجرين أهمية حاسـ ـ ـ ــمة في التصـ ـ ـ ــدي لتهريب المهاجرين ،وأعربوا

عن تقديرهم للعمل الذي يض ــطلع به المكتب في دعم الدول األطراف في تنفيذ الصـ ـ تنفيذا فعال ،داعين المكتب إلى

مواصلة توفير التعاون التقني المقدا من الخبراء.
-67

وأشــار العديد من المتكلمين إلى ضــرورة تنفيذ اللتزامات الواردة في البروتوكول تنفيذا فعال وكامال.

ودعا عدة متكلمين إلى تعزيز التعاون الدولي ،بما في ذل التعاون بين بلدان المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والعبور والمقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،

بوصـ ـ ـ ــفه تدبي ار فعال للتصـ ـ ـ ــدي لتهريب المهاجرين .ولوحة أن تدفقات الهجرة اهرة مسـ ـ ـ ــتمرة وطويلة األجل

تتطلب تدابير عالمية ومنهجية .وشـ ـ ـ ــجع بعض المتكلمين على زيادة اسـ ـ ـ ــتخداا المسـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة

وتسـ ـ ـ ـ ــليم المطلوبين وغير ذل من أشـ ـ ـ ـ ــكال التعاون من أجل تعزيز مكافحة تهريب المهاجرين ،وأشـ ـ ـ ـ ــير إلى
ممارسات واعدة تتمثل في تعيين مو في اتصال قضائيين.

-68

ولحة كثير من المتكلمين بقلق أن جـائحـة كوفيـد 19-فـاقمـت التحـديـات القـائمـة المتعلقـة بتهريـب المهـاجرين،

حيث إن الشبكات اإلجرامية تكيفت بسرعة مع الظروف المتغيرة .وفي هذا الصدد ،شدد على األهمية الخاصة إلدماج

برامج الصحة العامة في السياسات المتعلقة بالهجرة.
-69

وش ـ ـدد على أهمية النهج القائمة على حقوق اإلنس ـ ــان والمرالية لالعتبارات الجنس ـ ــانية في التص ـ ــدي لتهريب

المهاجرين ،وكذل على أهمية الحفاظ على كرامة جميع المهاجرين المهربين ،ونوه بيسهامهم اإليجابي في المجتمعات.
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وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــير أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا إلى أن التفـاق العـالمي من أجـل الهجرة اآلمنـة والمنظمـة والنظـاميـة أداة مفيـدة لتعزيز الهجرة اآلمنـة

والمنظمة والنظامية.

دال -بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة
غير مشروعة
-70

نظر المؤتمر ،في جلســته الخامســة المعقودة في  14تش ـرين األول/أكتوبر  ،2020في البند ( 2د) من

جــدول األعمــال ،المعنون "اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة
والبروتوكولت الملحقة بها :بروتوكول مكافحة صـ ـ ـ ــنع األسـ ـ ـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها

بصورة غير مشروعة" .ومن أجل النظر في هذا البند ،كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:
(أ)

تقرير األمـانـة عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة الراميـة إلى تعزيز

ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة صـ ــنع األسـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـ ــورة غير مشـ ــروعة،

المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ()CTOC/COP/2020/4؛
(ب)

مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة

(ج)

ورقــة اجتمــاو تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن مــا ورد من تعليقــات على النتــائج التي خلص إليهــا الفريق العــامــل

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/5؛
المعني باألسلحة النارية في اجتماعه السابع (.)CTOC/COP/2020/CRP.3
-71

وأتي على الموقع الشـ ـ ـ ــبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشـ ـ ـ ـرة البيان السـ ـ ـ ــتهاللي الذي أدلت به األمانة

-72

وأدلى ببيانات ممثلو التحاد األوروبي (بالنيابة أيضــا عن دوله األعضــاء) وإيطاليا والب ارزيل والمكســي

-73

وأدلت المراقبة عن اإلنتربول ببيان أيضا.

والبيان الذي أدلى به رئيس الفريق العامل المعني باألسلحة النارية في دورته السابعة.
وباراغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية والوليات المتحدة ونيجيريا.

-1

المداولت
-74

ش ـ ـ ــدد عدة متكلمين على أهمية التفاقية وبروتوكول األس ـ ـ ــلحة النارية بوص ـ ـ ــفهما الص ـ ـ ــكين الرئيس ـ ـ ــيين

والوحيدين الملزمين قانونا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
والتجار بها بص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة غير مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعة ،وأبرزوا أهميتهما في دعم إنجاز خطة عاا  .2030ودعا عدة متكلمين

الدول التي لم تص ــب بعد أطرافا في البروتوكول إلى أن تفعل ذل  ،وش ــجعوا الدول األطراف على مواءمة أطرها

القانونية مع أحكاا الص وضمان تنفيذه تنفيذا فعال.
-75

وأبرز بعض المتكلمين أهمية الوسـم والسـجالت ألغراض اقتفاء أثر األسـلحة النارية المتجر بها بصـورة

غير مشـ ــروعة ،وشـ ــجعوا الدول على وسـ ــم األسـ ــلحة النارية وتسـ ــجيلها ليس فقط وقت صـ ــنعها ولكن أيضـ ــا وقت

استيرادها ،وعلى استخداا الجدول المرجعي للسلحة النارية ومنظومات اقتفاء األثر التي وضعها اإلنتربول ،مثل

منظومة اإلنتربول إلدارة سـ ـ ـ ــجالت األسـ ـ ـ ــلحة المحظورة واقتفاء أثرها ،وتصـ ـ ـ ــميم قواعد بيانات وسـ ـ ـ ــجالت وطنية
بطريقة تسم بتبادل المعلومات والقتفاء بفعالية.

-76

وبين كثير من المتكلمين وجود صــالت بين التجار غير المشــروو باألســلحة النارية واألشــكال األخرى

من الجريمة الخطيرة والمنظمة ،بما فيها التجار بالمخدرات والتجار باألشـخاص ،وكذل اإلرهاب ،حيث تشـكل
األس ـ ـ ـ ــلحة النارية غير المش ـ ـ ـ ــروعة األداة المفض ـ ـ ـ ــلة التي يس ـ ـ ـ ــتخدمها المجرمون في ارتكاب تل الجرائم .وأبرز
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المتكلمون أثر األس ــلحة النارية غير المش ــروعة الس ــلبي في األمن والس ــالمة والتنمية البش ـرية .وإض ــافة إلى ذل ،

أعرب عدة متكلمين عن قلقهم إزاء استمرار تسريب األسلحة النارية من المخزونات الحكومية غير المؤمنة بشكل
جيد ،وشجعوا الدول على الحيلولة دون تمكن المنظمات اإلجرامية والجماعات اإلرهابية من حيازة األسلحة.

-77

وقـدا العـديـد من المتكلمين لمحـة عـامـة عن النهج الوطنيـة واإلقليميـة في مجـالت من قبيـل إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وحـدات

للتحقيق والدعاء ومحاكم متخصـصـة في قضـايا الجريمة المنظمة ،وإنشـاء أفرقة تحقيق مشـتركة متعددة التخصـصـات،

ووض ــع بروتوكولت لس ــتعادة األس ــلحة واقتفاء أثرها ومنظومات لقتفاء األثر تتي الكش ــف عن األس ــلحة النارية طوال

دورة حياتها .وحثت الدول على أن تس ـ ـ ــتجيب لطلبات اقتفاء األثر في الوقت المناس ـ ـ ــب وأن تعتبر تل الطلبات بمثابة
إشعارات بش ن الجرائم .وسلط الضوء على أهمية التبادل الستباقي المبكر والتلقائي للمعلومات.

-78

وش ـ ـ ــدد عدة متكلمين على أهمية التنس ـ ـ ــيق بين المؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات والتعاون الدولي ،بما في ذل المس ـ ـ ــاعدة

-79

وتطرق عـدة متكلمين إلى احتيـاجـات محـددة من أجـل تعزيز العمـل ،بمـا في ذلـ وس ـ ـ ـ ـ ـ ــم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة النـاريـة

القانونية المتبادلة ،وتبادل المعلومات ،مع احتراا ميثاق األمم المتحدة والسيادة ومبدأ عدا التدخل.

وأجزائها ومكوناتها؛ واسـتخداا األسـلحة النارية المضـبوطة كدليل هاا لكتسـاب معرفة اسـتراتيجية بالمنظمات اإلجرامية؛
وإجراء تحقيقات أكثر منهجية في التجار باألس ـ ــلحة النارية بوص ـ ــفه جريمة بحد ذاته ،وذل بالتحقيق في المالبسـ ـ ــات

ومع األشخاص المشتبه في تورطهم فيه؛ وتعزيز قدرات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمضبوطات.
-80

وأعرب عدة متكلمين عن ت ييدهم لعمل المكتب وبرنامجه العالمي بشـ ـ ـ ـ ن األس ـ ـ ــلحة النارية وتعاونه مع

المنظمات الش ـ ـ ـريكة ،مش ـ ـ ــيرين بوجه خاص إلى المس ـ ـ ــاعدة التش ـ ـ ـريعية والتقنية المقدمة والجهود المبذولة لتعزيز

التعاون اإلقليمي والدولي .وأيد بعض المتكلمين تعزيز عمل الفريق العامل المعني باألسلحة النارية.
-2

اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر
-81

اعتمد المؤتمر ،في جلس ـ ـ ـ ــته العاش ـ ـ ـ ـرة المعقودة في  20تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020مش ـ ـ ـ ــروو قرار

( )CTOC/COP/2020/L.5/Rev.1مقدما من التحاد األوروبي (أيضـ ـ ــا باسـ ـ ــم دوله األعضـ ـ ــاء) واألرجنتين

وباراغواي والب ارزيل والس ــلفادور وغواتيمال وكندا والمكس ــي وهندوراو( .لالطالو على النص ،انظر القس ــم ألف

من الفص ــل األول ،القرار  2/10المعنون "تعزيز التعاون الدولي على مكافحة ص ــنع األس ــلحة النارية وأجزائها
ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة").

خامسا -الجرائم الخطيرة األخرل ،حسب تعريفها الوارد في التفاقية ،بما فيها األشكال
واألبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
-82

نظر المؤتمر ،في جلسـ ـ ـ ــته الخامسـ ـ ـ ــة المعقودة في  14تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020في البند  3من

جدول األعمال ،المعنون "الجرائم الخطيرة األخرى ،حســب تعريفها الوارد في التفاقية ،بما فيها األشــكال واألبعاد
الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية".

-83

وأتي على الموقع الشبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشرة البيان الستهاللي الذي أدلت به األمانة.

-84

وأدلى ببيانات ممثلو الوليات المتحدة وإيطاليا والس ـ ــلفادور وكندا وإندونيس ـ ــيا والص ـ ــين ومص ـ ــر واليابان

-85

واستمع المؤتمر أيضا إلى بيان أدلى به المراقب عن جمهورية إيران اإلسالمية ،وهي دولة موقعة.

ونيجيريا وأرمينيا والسودان وجنوب أفريقيا.
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ألف -المداولت
-86

أكد العديد من المتكلمين أن اتفاقية الجريمة المنظمة أداة مرنة وقابلة للتكيف بما يس ـ ـ ـ ـ ــم بالتص ـ ـ ـ ـ ــدي

ألشــكال الجريمة الجديدة والمســتجدة .وذكر أن التفاقية تنطبق فيما يتعلق بالتجار بالممتلكات الثقافية والجريمة

المنظمــة المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة بــالمنتجــات الطبيــة المزيفــة والجرائم البيئيــة .ولحة عــدة متكلمين أن الجمــاعــات اإلجراميــة

المنظمة استغلت جائحة كوفيد 19-لتوسيع نطاق أنشطتها اإلجرامية ،األمر الذي يهدد صحة جميع األشخاص،
وخص ــوص ــا المجتمعات المحلية المس ــتض ــعفة ،وس ــبل ليش ــهم وأمنهم .وبين المتكلمون أيض ــا أن التفاقية تظل،
بالنظر إلى تل التحديات الجديدة ،أداة هامة للتصـ ـ ـ ـ ـ ــدي ألشـ ـ ـ ـ ـ ــكال الجريمة الجديدة والمسـ ـ ـ ـ ـ ــتجدة ،ولذل ينبغي

الستفادة منها إلى أقصى إمكاناتها.
-87

وش ـ ـ ــدد عدة متكلمين على قيمة اتفاقية الجريمة المنظمة ك س ـ ـ ــاو قانوني للتعاون الدولي على مكافحة

الجريمة الس ــيبرانية ،وش ــجعوا على زيادة التنس ــيق وأنش ــطة التولية على الص ــعيد المحلي من أجل التص ــدي لها.

ولحة العديد من المتكلمين أن زيادة اسـتخداا تكنولوجيات المعلومات والتصـالت نتيجة جائحة كوفيد 19-أدى

إلى زيادة األنشـ ـ ـ ــطة اإلجرامية في الفضـ ـ ـ ــاء اإللكتروني .وفي هذا السـ ـ ـ ــياق ،ش ـ ـ ـ ـدد على ضـ ـ ـ ــرورة حماية الفئات
المسـ ـ ــتضـ ـ ــعفة مثل النسـ ـ ــاء والمراهقين .وأعرب بعض المتكلمين عن ت ييدهم لوضـ ـ ــع اتفاقية دولية جديدة بش ـ ـ ـ ن

مكافحة اس ــتخداا تكنولوجيات المعلومات والتص ــالت للغراض اإلجرامية من خالل أعمال اللجنة المخص ـص ــة
التي أنشـ ـ تها الجمعية العامة في قرارها  .247/74وذكر بعض المتكلمين اآلخرين أن الصـ ــكوا الدولية القائمة،
بما فيها اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مجلس أوروبا بش ـ ـ ـ ـ ن الجريمة السـ ـ ـ ــيبرانية ،توفر بالفعل أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا جيدا

للتصدي للجريمة السيبرانية .وشكر بعض المتكلمين المكتب على دعمه لعمل اللجنة المخصصة.
-88

وأشـ ـ ـ ــار بعض المتكلمين إلى عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضـ ـ ـ ــوية المعني بيجراء د ارسـ ـ ـ ــة

ش ـ ــاملة عن الجريمة الس ـ ــيبرانية ،وذكروا أن الفريق س ـ ــيعقد دورته التقييمية في عاا  ،2021بغية توجيه انتباه لجنة منع
الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة إلى توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاتـه لكي تنظر فيهـا .وأعرب عن رأي مفـاده أن الفريق يمكن أن ينهي عملـه بعـد

دورة التقييم؛ وذهب رأي آخر أيضا إلى أن من الممكن للفريق مواصلة عمله بعد دورته في عاا .2021
-89

وش ـ ـ ــدد العديد من المتكلمين على الص ـ ـ ــالت القائمة بين الجرائم البيئية واألش ـ ـ ــكال األخرى من الجريمة

المنظمة عبر الوطنية .وأشـ ــار بعض المتكلمين إلى ضـ ــرورة التصـ ــدي للجرائم المتعلقة بمصـ ــائد األسـ ــماا وتل

المتعلقة بالمنتجات الطبية المزيفة وطلبوا تعزيز المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية وتبادل الخبرات ،بس ـ ـ ـ ـ ـ ــبل منها عمل المكتب

وبالتنسـيق مع أصـحاب المصـلحة المعنيين .وأشـير إلى دور المكتب في تقديم الدعم إلى الدول لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية وصالتها بالتجار بالمعادن الثمينة والتعدين غير المشروو.
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وأكد العديد من المتكلمين ضــرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التجار بالممتلكات الثقافية ،بســبل منها

فرض عقوبات رادعة على مرتكبي تل الجرائم .وفي هذا الص ـ ـ ـ ـ ــدد ،أعرب عدة متكلمين عن تقديرهم لمش ـ ـ ـ ـ ــروو القرار

المتعلق بذل األمر والذي ينظر فيه المؤتمر في دورته العاشـ ـ ـ ـ ـ ـرة .وأعرب بعض المتكلمين عن ت ييدهم لفكرة وض ـ ـ ـ ـ ــع

ص دولي جديد يكمل التفاقية يتناول على وجه التحديد الجرائم المتصلة بالممتلكات الثقافية .ولحة بعض المتكلمين
الصالت المتزايدة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من أشكال الجريمة ،مثل الفساد واإلرهاب.

باء -اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر
-91

اعتمد المؤتمر ،في جلس ـ ـ ـ ــته العاشـ ـ ـ ـ ـرة المعقودة في  16تشـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020مش ـ ـ ـ ــروو قرار

( )CTOC/COP/2020/L.8/Rev.1مقدما من التحاد األوروبي (بالنيابة أيضا عن دوله األعضاء) وكندا وليبيا

وهندوراو( .لالطالو على النص ،انظر القسـ ـ ـ ـ ــم ألف من الفصـ ـ ـ ـ ــل األول ،القرار  5/10المعنون "منع ومكافحة
صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها بوصفهما من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية").
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وعقب اعتماد القرار ،ذكر ممثل بلجيكا أن وفد بلده ،بوصـ ـ ــفه من مؤيدي القرار ،يشـ ـ ــعر بامتنان بالغ لجميع

الذين سـاعدوا على اعتماده .وشـكر األمانة على عملها والمكتب على البحو التي أجراها قبل وضـع القرار ،كما شـكر
سـ ـ ـ ــفير اليابان ،الذي ترأو اللجنة الجامعة على نحو فعال ،ورئيس المؤتمر على ما أبداه من صـ ـ ـ ــبر وفعالية من أجل

الوصول إلى اعتماد القرار .وقال إن بلجيكا ممتنة للمشاركة في تقديم مشروو القرار ،وإن الوفد يرحب بالدعم الذي لقيه
القرار .وذكر أيضـا أن منع ومكافحة تصـنيع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها موضـوو جديد لم يكن بعد موضـوو

قرار ،وأن القرار يهدف ،كما أوض ـ ـ ـ ـ ـ في النص نفس ـ ـ ـ ـ ــه ،إلى تمتين وتدليم التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة.

وأضـ ـ ــاف أن المؤتمر حقق بهذا القرار إنجا از بالغ األهمية ،وأن التفاقية ،كما أوض ـ ـ ـ في النص أيضـ ـ ــا ،أداة لمكافحة

تص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع المنتجـات الطبيـة المزيفـة والتجـار بهـا .وقـال إن بلجيكـا ترغـب في تعزيز فعـاليـة وقوة هـذه الص ـ ـ ـ ـ ـ ــكوا قـدر

اإلمكان ،وهو أمر ل يمكن تحقيقه إل بمساعدة جميع المعنيين.
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وفي الجلسـة نفسـها ،اعتمد المؤتمر مشـروو قرار ( )CTOC/COP/2020/L.9/Rev.1مقدا من التحاد

األوروبي (بالنيابة أيضــا عن دوله األعضــاء) وأســتراليا وبيرو ودولة فلســطين وكندا والمغرب والمكســي والمملكة

المتحدة والنرويج وهندوراو والوليات المتحدة( .لالطالو على النص ،انظر القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ألف من الفص ـ ـ ـ ـ ـ ــل األول،

الـقـرار  6/10الـمـعـنـون "مـنـع ومـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة الـجـ ارئـم الـتـي تض ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ الـبـيـئ ـ ـ ــة وتـن ـ ـ ــدرج ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـن نـط ـ ـ ــاق اتـف ـ ـ ــاقـي ـ ـ ــة

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية").
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وعقب اعتماد القرار ،شــكر ممثل فرنســا جميع الوفود التي شــاركت في المفاوضــات بشـ ن النص ،الذي

إنجاز ،وشــكرها على مرونتها التي ســمحت للمؤتمر باعتماد النص .كما شــكر الوفود التي أيدت القرار
ا
يعده بلده

منذ البداية .وشــكر األمانة على الدعم الذي قدمته خالل مختلف المشــاورات غير الرســمية ،وشــكر ســفير اليابان
على رئاسـ ــته الناجحة للجنة الجامعة ،والمديرة التنفيذية للمكتب على مشـ ــاركتها في حد

وأشاد ب حد أعضاء وفد بلده تولى التفاوض على القرار.
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جانبي نظمه وفد بلده.

وفي الجلسة نفسها أيضا ،اعتمد المؤتمر مشروو قرار ( )CTOC/COP/2020/L.10/Rev.1مقدما من

التحاد األوروبي (بالنيابة أيض ـ ــا عن دوله األعض ـ ــاء) وبنما وبيرو وتونس والجزائر ودولة فلس ـ ــطين والس ـ ــلفادور
والسـ ـ ــودان والصـ ـ ــين والعراق وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) والكويت ولبنان وليبيا ومصـ ـ ــر والمغرب والمكسـ ـ ــي

والنرويج ونيجيريا وهندوراو والوليات المتحدة واليمن( .لالطالو على النص ،انظر القسـ ـ ـ ـ ـ ــم ألف من الفصـ ـ ـ ـ ـ ــل

األول ،القرار  7/10المعنون "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية").
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وعقب اعتماد القرار ،أعرب ممثل مص ــر عن تقديره للجميع لمش ــاركتهم وإلنجاح الدورة العاش ـرة للمؤتمر على

الرغم من الظروف الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنــائيــة التي يمر بهــا العــالم ،وأعرب عن عميق تقــديره لجميع الــدول األطراف األخرى التي

قررت المشـ ـ ــاركة في تقديم القرار .وشـ ـ ــكر جميع الوفود على الروح البناءة التي تحلت بها والتي أدت إلى اعتماد القرار

ونجاح المؤتمر .وذكر المتكلم أن اتفاقية الجريمة المنظمة أداة فعالة تسـ ـ ـ ــم بتعزيز التعاون الدولي في المجالت التي
تش ـ ـ ـ ـ ـ ــملهـا التفـاقيـة وبروتوكولتهـا ،وأن الغرض منهـا هو تعزيز التعـاون على مكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيــة
وغيرها من الجرائم الخطيرة .وذكر أيض ــا أن التفاقية تش ــمل جميع أش ــكال وأبعاد الجرائم الجديدة والمس ــتجدة ،وأن ذل

هو السـ ــبب الذي جعل مصـ ــر تقرر تقديم القرار ،فالجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية ليسـ ــت شـ ــكال تقليديا من أشـ ــكال

الجريمة بل ترتكب عبر الحدود الوطنية وترتبط بغسـ ــل األموال وجرائم أخرى ذات صـ ــلة .وذكر أن مصـ ــر تسـ ــعى إلى
تطبيق نهج شـ ـ ـ ـ ـ ــامل إزاء مكافحة الج ارئم المتعلقة بالممتلكات الثقافية ،من خالل تجريم أنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة الجماعات اإلجرامية

المنظمة ،التي تشـ ـ ـ ـ ــمل سـ ـ ـ ـ ـرقة أو اختراق أو نقل الممتلكات الثقافية الوطنية واسـ ـ ـ ـ ــتغالل عائداتها ،وتمويل األنشـ ـ ـ ـ ــطة

اإلجراميـة األخرى ،بـاإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إلى تعزيز التعـاون الـدولي في اقتفـاء أثر الممتلكـات الثقـافيـة وعـائـدات بيعهـا وإعـادتهـا،

واسـ ــتخداا تل العائدات في مواصـ ــلة مكافحة تل الجرائم .وهن المتكلم جميع الوفود على نجاح المؤتمر رغم الظروف

الستثنائية ،وأعرب عن تقديره للمكتب للجهود التي بذلها في تنظيم الدورة.
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وش ـ ــكر ممثل نيجيريا وفد مص ـ ــر على تقديم القرار وش ـ ــكر الوفود على مش ـ ــاركتها البناءة في التفاوض

على القرار.

سادسا -التعاون الدولي ،مع التركيز خصوصا على تسليم المطلوبين والمساعدة
القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة ،وإنشاء السلطات
المركزية وتعزيزها
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نظر المؤتمر ،في جلسـ ـ ـ ــته الخامسـ ـ ـ ــة المعقودة في  14تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020في البند  4من

جدول األعمال ،المعنون "التعاون الدولي ،مع التركيز خص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا على تس ـ ـ ــليم المطلوبين والمس ـ ـ ــاعدة القانونية

المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المص ـ ـ ــادرة ،وإنش ـ ـ ــاء الس ـ ـ ــلطات المركزية وتعزيزها" .ومن أجل النظر في هذا
البند ،كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:
(أ)

مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة

(ب)

تقرير األمانة عن أنشـ ـ ـ ـ ــطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تنفيذ األحكاا

(ج)

ورقة اجتماو تتض ـ ـ ـ ـ ــمن تعليقات الدول األطراف على النتائج التي خلص إليها الفريق العامل

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/5؛

المتعلقة بالتعاون الدولي من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ()CTOC/COP/2020/6؛
المعني بالتعاون الدولي في اجتماعه الحادي عشر (.)CTOC/COP/2020/CRP.4
-99

وأتي على الموقع الشبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشرة البيان الستهاللي الذي أدلت به األمانة.

 -100وأدلى ببيانات ممثلو إيطاليا والب ارزيل وتايلند والوليات المتحدة وإندونيس ـ ـ ــيا والص ـ ـ ــين وجنوب أفريقيا
واليابان ونيجيريا.

المداولت
 -101شــدد المتكلمون على أن اتفاقية الجريمة المنظمة حجر زاوية في التعاون الدولي في المســائل الجنائية،
وأن هذا التعاون هو أحد أغراض الصـ ـ ـ ـ ـ  .وأبلغ كثير من المتكلمين المؤتمر ب ن س ـ ـ ـ ــلطاتهم تس ـ ـ ـ ــتخدا التفاقية

أسـ ــاسـ ــا قانونيا لتبادل المسـ ــاعدة القانونية وتسـ ــليم المطلوبين فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ،إضـ ــافة

إلى جرائم خطيرة أخرى ،وخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عنـدمـا تفتقر المعـاهـدات الثنـائيـة التي تقيمهـا مع بلـدان أخرى إلى هـذا

األساو الذي يحقق هذا الغرض.
-102

وإض ـ ـ ـ ــافة إلى ذل  ،لحة عدة متكلمين فائدة أحكاا التفاقية التي تتعلق بمص ـ ـ ـ ــادرة وض ـ ـ ـ ــبط عائدات

الجريمة ،والتي مكنت سـلطاتها الوطنية من الكشـف عن تل العائدات واقتفاء أثرها وتجميدها وضـبطها وإعادتها.

كما سـلط الضـوء على قيمة أحكاا التفاقية المتعلقة بالتحقيقات المشـتركة وأسـاليب التحري الخاصـة والتعاون في

مجـال إنفـاذ القـانون .وتبـادل المتكلمون معلومـات عن قوانينهم وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـاتهم المحليـة التي تتمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع أحكـاا
التفاقية في تل المجالت.

 -103وأبرز المتكلمون الدور الرئيسـ ـ ـ ـ ــي الذي تؤديه السـ ـ ـ ـ ــلطات المركزية في ضـ ـ ـ ـ ــمان تنفيذ أو إحالة طلبات
المس ــاعدة القانونية المتبادلة بطريقة سـ ـريعة وس ــليمة ،وش ــددوا على أهمية أن تحافة تل الس ــلطات على اتص ــال

مباش ــر فيما بينها وأن تكفل تحديث معلومات التص ــال بها الواردة في دليل الس ــلطات الوطنية المختص ــة .وذكر

عدة متكلمين أن من المهم للغاية تعزيز السـ ـ ــلطات المركزية ،وخصـ ـ ــوصـ ـ ــا في ضـ ـ ــوء األزمة الناتجة عن جائحة

كوفيد .19-وفي هذا الص ــدد ،دعا عدة متكلمين الدول إلى النظر في أن تزيد اس ــتخداا وقبول طلبات المس ــاعدة
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القانونية المتبادلة في ش ـ ـ ــكل إلكتروني .وأش ـ ـ ــير أيض ـ ـ ــا إلى ض ـ ـ ــرورة تبس ـ ـ ــيط إجراءات التعاون الدولي وتعجيلها،

وض ـ ــرورة أن توفر الدول لبعض ـ ــها بعض ـ ــا أكبر قدر من المس ـ ــاعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمالحقات
واإلجراءات القضـ ـ ـ ــائية ،وفقا لاللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،مع مراعاة ضـ ـ ـ ــرورة احتراا السـ ـ ـ ــيادة

الوطنية واستقالل النظم القانونية الوطنية.

 -104ورحب المتكلمون بالعمل الذي اضـطلع به الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي بوصـفه منتدى لتبادل
المعلومات بين الخبراء الممارسـين ،وبالتوصـيات التي قدمها إلى المؤتمر لتحسـين التفاقية وتنفيذها .ورحب عدة

متكلمين بالعمل الذي يض ـ ـ ـ ــطلع به المكتب في مجال تعزيز التعاون القض ـ ـ ـ ــائي اإلقليمي واألقاليمي والدولي بين
الدول من خالل شـ ـ ـ ـ ـ ــبكات الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــين ،وأعربوا عن ت ييدهم له .وأشـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى فائدة أدوات المكتب ،ومنها دليل

الســلطات الوطنية المختصــة ،وأداة كتابة طلبات المســاعدة القانونية المتبادلة ،وبوابة الموارد اإللكترونية والقوانين
المتعلقة بالجريمة (بوابة "شيرلوا").

سابعا -المساعدة التقنية
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نظر المؤتمر ،في جلسـ ـ ــته الخامسـ ـ ــة المعقودة في  14تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020في البند  5من جدول

األعمال ،المعنون "المساعدة التقنية" .ومن أجل النظر في هذا البند ،كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:
(أ)

مذكرة من األمانة بش ـ ن تقارير اجتماعات األجهزة الفرلية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم

(ب)

تقرير األمانة عن تقديم المسـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية إلى الدول في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

(ج)

ورقة اجتماو تتض ـ ـ ــمن التعليقات الواردة بش ـ ـ ـ ن نقا المناقش ـ ـ ــة التي س ـ ـ ــينظر فيها مس ـ ـ ــتقبال

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/5؛
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ()CTOC/COP/2020/7؛

والمنبثقة عن الجتماو الثاني عشر للفريق العامل المعني بالمساعدة التقنية (.)CTOC/COP/2020/CRP.5
 -106وأتي على الموقع الشبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشرة البيان الستهاللي الذي أدلت به األمانة.
 -107وأدلى ممثلو الصين والوليات المتحدة وباراغواي ببيانات.

المداولت
 -108س ـ ـ ـ ـ ـ ــلم المتكلمون ب ن المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية بالغة األهمية لتعزيز قدرة الدول مجتمعة على تحقيق أهداف

اتفاقية الجريمة المنظمة ،وس ـ ــلطوا الض ـ ــوء على ما تنطوي عليه التفاقية من إمكانات لمكافحة الجريمة المنظمة

على نحو فعال ،عند تنفيذها تنفيذا كامال .وش ـ ـ ـ ـدد على أن المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية أولوية ملحة لضـ ـ ـ ــمان تنفيذ الدول
األطراف لالتفاقية تنفيذا كامال ،األمر الذي يدعم سـ ـ ـ ــالمة وأمن جميع الدول األعضـ ـ ـ ــاء .ولوحة أيضـ ـ ـ ــا أن من

الممكن أن تكون الدول التي لم تص ــب طرفا في التفاقية بعد أو التي لم تطور بعد قدرات كافية لتنفيذ التفاقية،
أكثر عرضة للجريمة المنظمة.

 -109وسـ ـ ــلم جميع المتكلمين ب عمال المسـ ـ ــاعدة التقنية التي يضـ ـ ــطلع بها المكتب من خالل برامجه القطرية
واإلقليمية والعالمية وأعربوا عن تقديرهم لها .وشـ ــجع بعض المتكلمين الجهات المانحة على مواصـ ــلة دعم أعمال
المكتـب في مجـال المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة التقنيـة فيمـا يتعلق بـالجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة وعلى تكميـل ذلـ الـدعم من
خالل توفير المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية على الصـ ـ ـ ــعيدين الثنائي واإلقليمي .وشـ ـ ـ ــدد بعض المتكلمين على أن المسـ ـ ـ ــاعدة

التقنية الفعالة تقتضـ ـ ـ ــي إقامة ش ـ ـ ـ ـراكات وثيقة وحوا ار وتنسـ ـ ـ ــيقا بين الجهات المانحة والشـ ـ ـ ــركاء المنفذين والبلدان

المسـ ــتفيدة ،وأنها ل ينبغي أن تكون مشـ ــروطة .وذكر أن تنفيذ البرامج القطرية واإلقليمية والعالمية التي وضـ ــعها
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المكتب أمر حاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم لتحقيق خطة عاا  ،2030ل س ـ ـ ـ ـ ـ ــيما الهدف  16من أهداف التنمية المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة المتعلق

بالتشـ ـ ــجيع على إقامة مجتمعات مسـ ـ ــالمة ل يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المسـ ـ ــتدامة ،وإتاحة إمكانية
وص ــول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤس ـس ــات فعالة وخاض ــعة للمس ــاءلة وش ــاملة للجميع على جميع المس ــتويات،

إضافة إلى الهدف  10المتعلق بالحد من أوجه عدا المساواة ،والهدف  15المتعلق بالحياة في البر.
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وأش ـ ـ ـ ــار المتكلمون إلى أن المس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية لكي تكون مس ـ ـ ـ ــتدامة ،يجب أن تس ـ ـ ـ ــتند إلى األدلة وإلى

الحتياجات واألولويات المسـتبانة .وأكد المتكلمون من جديد الحاجة إلى المسـاعدة التشـريعية ،معترفين ب ن تنفيذ

التفاقية وبروتوكولتها ل يزال ينطوي على ثغرات تشـريعية .وسـلط الضـوء على أهمية بناء القدرات المتخصـصـة
في مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة ،بما فيها الجريمة السيبرانية ،وشدد على ضرورة وضع استراتيجيات
وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة تراعي الظروف الوطنية .ورحب باسـ ـ ـ ـ ــتخداا المنصـ ـ ـ ـ ــات اإللكترونية ألنشـ ـ ـ ـ ــطة

المساعدة التقنية ،ل سيما في ضوء استمرار تفشي جائحة كوفيد.19-
-111

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار المتكلمون إلى أهمية التعاون اإلقليمي واألقاليمي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ،ورحبوا

بجهود المكتب الرامية إلى تعزيز ذل التعاون .وأعرب المتكلمون أيض ـ ـ ـ ــا عن تقديرهم ألدوات المس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية

التي وض ــعها المكتب ،ل س ــيما نظاا ش ــيرلوا ،ودعوا الدول إلى تحديث س ــجالتها المتض ــمنة في قاعدة البيانات
تل  .وأكد من جديد على ضرورة توفير المساعدة التقنية لضمان استخداا تل األدوات استخداما فعال.

ثامنا -المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية
-112

نظر المؤتمر ،في جلسته العاشرة المعقودة في  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020في البند  6من جدول

األعمال المعنون "المسـ ـ ــائل المالية والمتعلقة بالميزانية" .ولكي ينظر المؤتمر في هذا البند ،كان معروضـ ـ ــا عليه
تقرير األمانة عن حالة تنفيذ البرنامج العالمي لدعم آلية اسـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولت الملحقة بها (.)CTOC/COP/2020/9

تاسعا -جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الحادية عشرة
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نظر المؤتمر ،في جلسته العاشرة المعقودة في  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020في البند  7من جدول

أعماله المعنون "جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الحادية عشـ ـ ـ ـرة" .وكانت األمانة قد أعدت مش ـ ـ ــروو جدول

األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الحادية عشرة بالتشاور مع المكتب ،عمال بالمادة  8من النظاا الداخلي.

اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر
-114

أقر المؤتمر ،في جلسته العاشرة المعقودة في  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020جدول األعمال المؤقت

لدورته الحادية عش ـرة( .لالطالو على النص ،انظر القســم باء من الفصــل األول ،المقرر  10/1المعنون "جدول

األعمال المؤقت للدورة الحادية عش ـ ـ ـرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

الوطنية" ).وقرر المؤتمر أن تعقد دورته الحادية عشرة في الفترة من  17إلى  21تشرين األول/أكتوبر .2022
-115

واعتمد المؤتمر في الجلس ـ ـ ــة نفس ـ ـ ــها تنظيم أعمال دورته الحادية عش ـ ـ ـرة( .لالطالو على النص ،انظر

القسـ ـ ــم باء من الفصـ ـ ــل األول ،المقرر  ،10/2المعنون "تنظيم أعمال الدورة الحادية عشـ ـ ـرة لمؤتمر األطراف في
اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة" ).وقبـل اعتمـاد المقرر ،أبلغ الرئيس المؤتمر بـ ن

هذا المقرر ل تترتب عليه آثار مالية.
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عاش ار -مسائل أخرل
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نظر المؤتمر ،في جلسته العاشرة المعقودة في  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020في البند  8من جدول

-117

وذكر ممثـل الوليـات المتحـدة أن وفـد بلـده سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقـدا بيـانـا إلثبـاتـه في المحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر (يرد البيـان في ورقـة

األعمال المعنون "مسائل أخرى".

الجتماو .)CTOC/COP/2020/CRP.7

المداولت
-118

هن ممثل أذربيجان الرئيس على نجاح سـ ــير أعمال المؤتمر ،والوفود على نجاحها في عملها ،واألمانة

على تنظيم المؤتمر والتحضير له .وذكر أنه مع تزايد تعقد البيئة األمنية ،ل تزال الدول تت ثر بالعدد المتزايد من

التهديدات والتحديات الدولية المستجدة عن اإلرهاب والتطرف العنيف والراديكالية والنفصالية والجريمة السيبرانية

والجريمة المنظمة والتجار باألش ـ ـ ـ ــخاص والتجار في الس ـ ـ ـ ــلع ،على س ـ ـ ـ ــبيل المثال ل الحص ـ ـ ـ ــر .وبين أن هذه
التهديدات متقاطعة ،وأن التص ــدي لها يقتض ــي اتباو نهج كلي .وذكر أن أذربيجان ترحب بالتركيز على الجريمة
المنظمة عبر الوطنية ،التي تشـ ـ ـ ــكل بصـ ـ ـ ــورة متسـ ـ ـ ــارعة تهديدا متزايدا للمن والسـ ـ ـ ــتقرار ،وترتبط ارتباطا وثيقا

بتهديدات أخرى ،مثل اإلرهاب والشـ ـ ــبكات المالية غير المشـ ـ ــروعة والفسـ ـ ــاد وغسـ ـ ــل األموال والتجار باألسـ ـ ــلحة
والممتلكات الثقافية وغيرها من الس ـ ـ ــلع والس ـ ـ ــتغالل غير المش ـ ـ ــروو للموارد الطبيعية والتجار بها .وذكر المتكلم

أيضـ ــا أنه لما كانت طبيعة تل التهديدات العابرة للحدود الوطنية متشـ ــابكة وأنها يمكن أن يعزز بعضـ ــها بعضـ ــا
وأن يســتفيد بعضــها من بعض ،فين نهجا شــامال في التصــدي لها وحده يمكن أن يســفر عن نتائج ناجحة .وذكر

كذل أن أنش ـ ــطة الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ينبغي أن تس ـ ــترش ـ ــد باإلطار المعياري

الذي وض ـ ــعته األمم المتحدة ،ل س ـ ــيما اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكولتها ،وكذل ق اررات مجلس األمن ذات
الصـلة .وذكر أن من المفيد أيضـا توجيه النتباه إلى األ ارضـي الخارجة عن نطاق السـيطرة الشـرلية للدول نتيجة

نزاو مس ــل لم يحل .فهذه المناطق أرض خص ــبة لنتش ــار الجريمة المنظمة وتهي أوض ــاعا مؤاتية ألن تس ــتغلها

الجماعات والش ـ ـ ــبكات اإلجرامية .وبين أن أذربيجان والية تماما لهذا التحدي بس ـ ـ ــبب اس ـ ـ ــتمرار احتالل جزء من

أ ارض ـ ـ ــيها المعترف بها دوليا .وذكر أن تل المنطقة قد حددت كثقب أس ـ ـ ــود إجرامي وأنها تس ـ ـ ــتخدا كقناة جذابة

لالتجار وأنها تشـ ــكل عائقا رئيسـ ــيا أماا إحراز تقدا في مكافحة مختلف أشـ ــكال األنشـ ــطة اإلجرامية المنظمة في

المنطقـة .وذكر المتكلم أن تقرير المخـدرات العـالمي  ،الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن المكتـب ،أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلى هـذا القلق ،وأن نقـل

وتسـ ـريب األس ــلحة بص ــورة غير مش ــروعة وتكديس ــها وانتش ــارها على نحو مزعزو لالس ــتقرار في األ ارض ــي الواقعة
خارج نطاق الس ــيطرة الش ــرلية للدول ،هي أيض ــا مص ــدر قلق بالغ .فالنزاعات المس ــلحة التي لم تحل ،الدائرة في

أراضي الدول األعضاء في األمم المتحدة ،تخلق أوضاعا سلبية ،حيث تؤدي إلى إيجاد إرهابيين ،ونقل وتسريب
األســلحة على نحو غير مشــروو ،واإلض ـرار بالت ار الثقافي وتدميره بصــورة متعمدة ،وارتكاب جرائم بيئية ،وغير

ذل من أنواو الجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية .وأض ـ ـ ــاف أن هذه النزاعات ل تزال تمثل أخطر التهديدات

للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم واألمن الـدوليين ،ويتعين حلهــا بـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــاد إلى قواعـد ومبــاد القــانون الـدولي كمــا تنص عليهــا وثـائق

المنظمات الدولية وق اررات مجلس األمن ،في إطار احتراا كامل لسيادة الدول المتضررة وسالمتها اإلقليمية وعدا

التدخل في شــؤونها الداخلية ضــمن حدودها المعترف بها دوليا .وأشــار إلى أن أذربيجان من أكثر البلدان اهتماما

بييجاد تس ـ ـ ــوية دائمة للنزاعات في إطار مباد القانون الدولي المذكورة أعاله ،مع الت كيد في الوقت نفس ـ ـ ــه على

احتفاظ الدول بحقها األصـ ـ ـ ــيل في التصـ ـ ـ ــرف وفقا للمادة  51من ميثاق األمم المتحدة لتخاذ التدابير المضـ ـ ـ ــادة

الالزمة للرد على الستفزاز والعدوان من أجل ضمان سالمة السكان المدنيين.
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وقال ممثل أرمينيا إن من المؤسـ ــف جدا أن يسـ ــاء اسـ ــتخداا المحفل البارز المتمثل في المؤتمر لنشـ ــر

معلومات ملفقة وزائفة بهدف إيجاد س ــياق وذريعة لمواص ــلة ارتكاب بلد معين لجرائم معروفة جيدا .وذكر أن وفد
بلده ي سـ ـ ــف ألن الوفود الموجودة في القاعة وعلى اإلنترنت ،في مختلف أنحاء العالم ،بعد هذا األسـ ـ ــبوو الطويل
من العمل على مفاوض ـ ــات مكثفة بشـ ـ ـ ن ق اررات هامة ،مض ـ ــطرة إلى إض ـ ــاعة وقتها وجهدها في الس ـ ــتماو إلى

ادعاءات ل أسـ ـ ــاو لها وإلى روايات زائفة .وقال إن المؤتمر ليس المكان المناسـ ـ ــب لمثل هذه المناقشـ ـ ــات ،وإذا
كان هناا بلدان تريد نش ـ ــر رواياتها الزائفة ،فين وفد بلده يوص ـ ــيها بالبحث عن محافل أنس ـ ــب يمكن العثور فيها

على الكثير من هذه المعلومات الزائفة والمفبركة .وذكر المتكلم أن من المثير للدهش ـ ـ ـ ـ ــة أيض ـ ـ ـ ـ ــا أن نرى أن بلدا
يعتمد حاليا اعتمادا كبي ار على موارد اإلرهاب الدولي يتحد
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عن اإلرهاب.

وقـالـت ممثلـة تركيـا إن وفـد بلـدهـا يؤيـد تمـامـا البيـان الـذي أدلـت بـه أذربيجـان ،وأن الوفـد يوكـد أن احتراا

السالمة اإلقليمية للبلدان هو أيضا عنصر هاا جدا في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

 -121وذكر ممثل أرمينيا أنهم اسـتمعوا إلى بيانات مماثلة ،لكنهم للسـف شـاهدوا أيضـا إجراءات مماثلة على
أرض الواقع.

حادي عشر -اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته العاشرة
 -122اعتمد المؤتمر ،في جلسته العاشرة المعقودة في  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020تقرير دورته العاشرة.
 -123وقبل اعتماد الق اررات ،أبلغ الرئيس المؤتمر ب نه تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا مع تبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط إجراءات عمل األمانة ،لم تعد
بيـانـات شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفويـة عن اآلثـار المـاليـة إل للق اررات التي تترتـب عليهـا آثـار في الميزانيـة العـاديـة للمم المتحـدة ،وأن

جميع الق اررات التي ينظر فيها المؤتمر في دورته العاش ـرة مرهونة بتوافر موارد خارجة عن الميزانية ،وأنه لم تكن

هناا حاجة إلى بيانات شفوية عن اآلثار المالية.
-124

ونظ ار لخفض عدد ســاعات الجلســات ،وعلى النحو الذي أقره المكتب الموســع بيجراء الموافقة الصــامتة

في  7أيلول/س ـ ـ ــبتمبر ( 2020انظر الوثيقة  ،)CTOC/COP/2020/CRP.6لم يتم التفاوض بشـ ـ ـ ـ ن ملخص ـ ـ ــات
المداولت في إطار بنود جدول األعمال ولم يقرها المؤتمر؛ وبدل من ذل  ،أعد مقرر المؤتمر تل الملخصـ ـ ـ ــات

بعد الدورة ،بمساعدة األمانة.
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