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*2005326*  

 الدورة العاشرة

 2020األول/أكتو�ر  تشر�ن 16-12فیینا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة 
 المنظمة عبر الوطن�ة والبروتو�والت الملحقة بها

  
 إ�طال�ا: مشروع قرار  

 
االحتفال �الذ�رى السنو�ة العشر�ن العتماد اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة   

 عبر الوطن�ة وتعز�ز تنفیذها تنفیذا فعاال 

 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة،   إن 

ــا  إذ یرحـــــب  ــة في قرارهـــ ــامـــ ــة العـــ ــاد الجمع�ـــ ــة العشــــــــــــــر�ن العتمـــ ــذ�رى الســــــــــــــنو�ـــ ــالـــ المؤرخ   25/55�ـــ
وفتح ـ�اب  )1(اتـفاقـ�ة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجر�مـة المنظمـة عبر الوطنـ�ة، 2000الـثاني/نوفمبر  تشــــــــــــــر�ن 15

التوق�ع علیها أمام الدول األعضــاء في مؤتمر ســ�اســي رف�ع المســتوى ُعقد لهذا الغرض في �الیرمو، إ�طال�ا، في 
 ،2000�انون األول/د�سمبر  15إلى  12الفترة من 

على أن الذ�رى السنو�ة العشر�ن تت�ح فرصة حق�ق�ة لكي �جدد المجتمع الدولي التزامه المشترك   و�ذ �شدد 
 ع الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة ومكافحتها من خالل تنفیذ االتفاق�ة والبروتو�والت الملحقة بها تنفیذا فعاال،�من

أن مكافحة الجر�مة المنظمة على نحو فعال أمر أسـاسـي لضـمان تمتع األفراد �حقوق اإلنسـان  و�ذ یؤ�د 
والت الملحقة بها �شــكل إســهاما مهما في تحقیق والحر�ات األســاســ�ة الواج�ة لهم، وأن تنفیذ االتفاق�ة والبروتو�

 هذا الهدف،

ــدد على أهمـ�ة تنفـیذهـا  190أن عـدد األطراف في االتـفاقـ�ة ـقد بلغ  و�ذ یالحظ مع التـقدیر  طرـفا، و�ذ �شــــــــــــ
 تنفیذا فعاال، 

ــ�ة المتاحة للمجتمع   و�ذ یؤ�د من جدید  ــفها األدوات الرئ�ســـ أهم�ة االتفاق�ة والبروتو�والت الملحقة بها بوصـــ
الـــدولي في جهوده الرام�ـــة إلى منع جم�ع مظـــاهر الجر�مـــة المنظمـــة عبر الوطن�ـــة ومكـــافحتهـــا، �مـــا في ذلـــك 

 المظاهر التي تدخل في نطاق البروتو�والت،

__________ 
 * CTOC/COP/2020/1. 

 )1( United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 

http://undocs.org/ar/A/RES/25/55
http://undocs.org/ar/A/RES/25/55
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البروتو�والت الملحقة بها على مدى السـنوات العشـر�ن الماضـ�ة على ما حققته االتفاق�ة و  و�ذ �سـلط الضـوء 
من تأثیر في مكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة ومظاهرها، و�ذ �ســــــــــــلم �الدور المحوري الذي �ضــــــــــــطلع �ه 

 مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة في تعز�ز تنفیذها،

ســـــتمرة، �ما في ذلك في مكافحة األشـــــكال الجدیدة والمســـــتجدة ما تحظى �ه االتفاق�ة من أهم�ة م و�ذ یؤ�د 
 والمتطورة من الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة،  

ــیر   ــا القرار  و�ذ �شـــــ ــوصـــــ ــلة، وخصـــــ ــدد، إلى قرارات الجمع�ة العامة ذات الصـــــ  المؤرخ    177/ 74، في هذا الصـــــ
، والمعنون "تعز�ز برنامج األمم المتحدة لمنع الجر�مة والعدالة الجنائ�ة، ال ســــــــــــ�ما  2019مبر  �انون األول/د�ـســـــــــــ   18

 قدراته في مجال التعاون التقني"، 

�التح�ة لذ�رى جم�ع ضــحا�ا الجر�مة المنظمة، �من فیهم من فقدوا ح�اتهم أثناء مكافحة أشــكال   و�ذ یتوجه 
قانون والموظفون القضـــائیون، و�ذ �شـــید إشـــادة خاصـــة �كل من مهدوا إنفاذ ال موظفوالجر�مة المنظمة، وال ســـ�ما 

الطر�ق العتماد االتفاق�ة �عملهم وتضح�اتهم، مثل القاضي جیوفاني فالكوني، و�ذ یؤ�د أن اإلرث الذي تر�وه لنا 
 س�ظل �اق�ا من خالل التزامنا العالمي �منع الجر�مة المنظمة ومكافحتها،

إزاء ما تحدثه الجر�مة المنظمة، �ما في ذلك االتجار �األشخاص وتهر�ب المهاجر�ن   القلقو�ذ �ساوره �الغ   
واالتجار �األســلحة النار�ة، من تأثیر ســلبي ینال من حقوق اإلنســان والحر�ات األســاســ�ة وســ�ادة القانون والتنم�ة 

 المستدامة واألمن واالستقرار والرخاء والد�مقراط�ة،

ة التي �حظى بها، في سـ�اق مكافحة الجر�مة المنظمة، حرمان الجماعات اإلجرام�ة على األهم� و�ذ �شـدد 
المنظمـة من عـائـدات جرائمهـا، والحـاجـة إلى تعز�ز الجهود الرام�ـة إلى معـالجـة األ�عـاد والمظـاهر االقتصــــــــــــــاد�ـة 

 للجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة، �ما في ذلك عن طر�ق التعاون الدولي،

ـ�ادة الـقانون والتنمـ�ة �جمعهمـا ترا�ط وثیق و�عزز �ـل منهمـا اآلخر، وأن مكـافحـة الجر�مـة  ـ�أن ـســــــــــــ   واقتـناعـا مـنه  
ــتدامة لعام   ــهم في تحقیق خطة التنم�ة المســــــــــ منها، الذي    16، �ما في ذلك الهدف  2030المنظمة عبر الوطن�ة تســــــــــ

م�ة المســتدامة، و�تاحة إمكان�ة  �ســتهدف التشــج�ع على إقامة مجتمعات مســالمة ال یهمَّش فیها أحد من أجل تحقیق التن 
 وصول الجم�ع إلى العدالة، و�ناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجم�ع على جم�ع المستو�ات،  

إزاء تغلغل الجماعات اإلجرام�ة المنظمة في االقتصــــاد المشــــروع، والمخاطر المتزایدة في    و�ذ �ســــاوره �الغ القلق  
 )، 19- االجتماع�ة واالقتصاد�ة المترت�ة على جائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید   هذا الصدد ف�ما یتصل �اآلثار 

�أن المســــاعدة التقن�ة والتنم�ة االقتصــــاد�ة عنصــــران أســــاســــ�ان في ضــــمان تنفیذ أحكام االتفاق�ة  و�ذ �ســــلم 
 ،من االتفاق�ة 30والبروتو�والت الملحقة بها تنفیذا فعاال، و�ذ �شیر في هذا الصدد إلى المادة 

إلى اإلســـــــــــــــهام المهم اـلذي �مكن أن تـقدـمه الجـماعـات من خـارج القطـاع الـعام، مـثل منظـمات   و�ذ �شــــــــــــــیر 
المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكوم�ة ومنظمات المجتمع المحلي والقطاع الخاص واألوســـــــــــــاط األكاد�م�ة، 

 في منع الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة ومكافحتها،

لتي لم تصــــــدق �عد على اتفاق�ة مكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة الدول األعضــــــاء ا �حث -1 
والبروتو�والت الملحقة بها أو لم تنضـــم إلیها على أن تنظر في الق�ام بذلك، و�حث الدول األطراف على ضـــمان  

 تنفیذ تلك الصكوك تنفیذا فعاال من أجل منع الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة ومكافحتها؛

الدول األطراف إلى تحقیق االســـتفادة الكاملة والفعالة من االتفاق�ة، وخصـــوصـــا من خالل  یدعو -2 
ــم �ه تعر�ف "الجر�مة الخطیرة" المنصـــــوص عل�ه في الفقرة (ب) من المادة  ــع الذي یتســـ  2نطاق االنط�اق الواســـ

http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
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سل�م المجرمین، والمادة ، �شأن ت16منها، و�ذلك من خالل أحكامها المتعلقة �التعاون الدولي، وخصوصا المادة 
ــتجدة والمتطورة من الجر�مة 18 ــكال الجدیدة والمســـ ــاعدة القانون�ة المت�ادلة، من أجل مكافحة األشـــ ــأن المســـ ، �شـــ

 المنظمة عبر الوطن�ة؛ 

�الدول األطراف أن تعالج �فعال�ة الصــــالت بین الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة واألشــــكال   یهیب -3 
األخرى من الجر�مة، وال ســــــــ�ما الفســــــــاد والجرائم االقتصــــــــاد�ة، �ما في ذلك غســــــــل األموال، و�لفت انت�اه الدول 

ــئة عن جائحة مرض فیروس �ورونا (كو  ــعف الناشــــــ ) وآثارها  19-فیداألطراف إلى تزاید المخاطر ومواطن الضــــــ
 االجتماع�ة واالقتصاد�ة؛ 

�الدول األطراف أن تعمل، وفقا للم�ادئ األســاســ�ة لتشــر�عاتها الداخل�ة، على إجراء  یهیب أ�ضــا -4 
التحق�قات �صـورة اسـت�اق�ة، و"تت�ع األموال" �اسـتخدام أدوات التحر�ات المال�ة، وتحدید وتقو�ض أي صـالت بین 

 طن�ة والفساد وغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب؛الجر�مة المنظمة عبر الو 

�الدول األطراف أن تســـــــــتخدم االتفاق�ة �أســـــــــاس قانوني للتعاون الدولي الفعال ألغراض    یهیب �ذلك   - 5 
اتخاذ تدابیر التجمید والحجز والمصـــــادرة والتصـــــرف في الوقت المناســـــب �شـــــأن عائدات الجرائم الواقعة ضـــــمن نطاق  

ــر، من ارتكاب جرم  انط�اق االتفاق�ة، �ما   ــر أو غیر م�اشـ ــكل م�اشـ ــل علیها، �شـ في ذلك أي ممتلكات تتأتى أو ُیتحصـ
 ما، وذلك في س�اق اإلجراءات المستندة إلى اإلدانة، وعند االقتضاء، في س�اق اإلجراءات غیر المستندة إلى اإلدانة؛ 

ممكن في إجراء  الدول األطراف على أن تت�ادل المســــــــــــاعدة القانون�ة على أوســــــــــــع نطاق �حث -6 
التحق�قـات المتصــــــــــــــلـة �ـالجرائم المشــــــــــــــمولـة �ـاالتفـاق�ـة والبروتو�والت الملحقـة بهـا والتي تتعلق �حر�ـة العـائـدات 

 من االتفاق�ة؛  27اإلجرام�ة أو الممتلكات المتأت�ة من ارتكاب تلك الجرائم، �مراعاة المادة 

مكنة للتصـرف في العائدات المصـادرة الدول األطراف على النظر في مختلف النماذج الم �شـجع -7 
المتأت�ة من جرائم مشـــــــمولة �االتفاق�ة والبروتو�والت الملحقة بها، �ما �شـــــــمل تعو�ض ضـــــــحا�ا الجر�مة المعن�ة، 
بوسـائل منها إعادة اسـتخدام الموجودات ألغراض اجتماع�ة تخدم مصـلحة المجتمع المحلي، ورد عائدات الجرائم 

 الشرعیین؛ أو الممتلكات إلى أصحابها

الدول األطراف إلى النظر في إنشــــاء آل�ات تت�ح التعاون الدولي على أوســــع نطاق ممكن   یدعو -8 
ــطة الجماعات اإلجرام�ة المنظمة، �ما في ذلك آل�ات مثل  ــر عبر الوطن�ة في أنشــــــ ــدي للعناصــــــ من أجل التصــــــ

مشـــــتر�ة تســـــتخدم التكنولوج�ات تعیین قضـــــاة االتصـــــال وضـــــ�اط االتصـــــال، و�نشـــــاء هیئات إلجراء التحق�قات ال
 الحدیثة، وتعز�ز التنسیق في التحق�قات عبر الحدود؛  

الدول األطراف على تعز�ز قدرتها على إجراء التحق�قات االســــت�اق�ة واالســــتفادة �فعال�ة من   �شــــجع  -9 
ــتخدام  ــالیب أدوات التحر�ات المال�ة، وعلى اســ ــ�ة، وفقا للمادة  أســ ــة المناســ من االتفاق�ة، لغرض  20التحري الخاصــ

لكات المتأت�ة من الجر�مة المنظمة،  مكافحة الجر�مة المنظمة �فعال�ة، وخصوصا من أجل استهداف العائدات والممت 
في ســ�اق   األســالیب و�شــجعها أ�ضــا على إبرام اتفاقات أو ترتی�ات مناســ�ة ثنائ�ة أو متعددة األطراف الســتخدام هذه 

 من االتفاق�ة؛  20من المادة  2التعاون على الصعید الدولي، وفقا للفقرة 

لمـناســـــــــــــــ�ة لتعز�ز تـعاون ســــــــــــــلـطاتها القضــــــــــــــائ�ة الدول األطراف إلى اعتـماد جم�ع الـتدابیر ا  یدعو  - 10 
وسلطاتها المعن�ة �إنفاذ القانون مع القطاع الخاص، وال س�ما وسطاء االتصال عبر ش�كة اإلنترنت، في مجال منع 
الجر�مة المنظمة ومكافحتها، �ما في ذلك من خالل إرســـــــــــــاء مســـــــــــــؤول�ة الهیئات االعت�ار�ة، �ما یتفق مع الم�ادئ  

 من االتفاق�ة؛  10ولة ووفقا للمادة القانون�ة لكل د 



 CTOC/COP/2020/L.7 
 

4/4 V.20-05326 
 

الدول األعضـاء على تغذ�ة واسـتخدام قواعد الب�انات والمنصـات واألدوات التي اسـتحدثها  �شـجع -11 
ــم "بوا�ة الموارد  مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة، �ما في ذلك بوا�ة إدارة المعارف المعروفة �اســــ

ــة وأداة �ـتاـ�ة طلـ�ات اإللكترونـ�ة والقوانین المت علـقة ـ�الجر�مـة" واـلدلـیل اإللكتروني للســــــــــــــلطـات الوطنـ�ة المختصــــــــــــ
ــات الجیدة  ــج�ع ت�ادل الممارســــ ــائل الجنائ�ة وتشــــ ــیر التعاون الدولي في المســــ ــاعدة القانون�ة المت�ادلة، لت�ســــ المســــ

 والخبرات المكتس�ة في تنفیذ االتفاق�ة والبروتو�والت الملحقة بها؛

ــل، في إطار والیته، تقد�م إلى  �طلب -12  مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة أن یواصـ
المســـاعدة التقن�ة و�ناء القدرات إلى الدول األعضـــاء، بناء على طلبها، من أجل تعز�ز قدرتها على منع الجر�مة 

 رار ومن خالل ما یلي:المنظمة عبر الوطن�ة ومكافحتها، �ما �شمل الق�ام بذلك �االتساق مع أغراض هذا الق

توفیر الخدمات االســتشــار�ة القانون�ة أو المســاعدة التشــر�ع�ة المخصــصــة الغرض، �ما في ذلك  (أ) 
 على أساس األحكام التشر�ع�ة النموذج�ة القائمة وأي تحدیثات ُتدخل على هذه األحكام في المستقبل؛

 لجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة ومكافحتها؛ تقد�م المساعدة في وضع االسترات�ج�ات الوطن�ة لمنع ا  (ب)  

تشـج�ع األخذ �آل�ات مبتكرة للتعاون القضـائي وفي مجال إنفاذ القانون على الصـعید الدولي، �ما  (ج) 
 في ذلك إنشاء وحدات متخصصة في األجهزة القضائ�ة وأجهزة إنفاذ القانون؛

ــكوك  (د)  ــاء على الصـــ ــب االقتضـــ ــأن إدخال التحدیثات حســـ ــورات، مثل الدلیل �شـــ النموذج�ة والمنشـــ
ــعه  ــات الراهنة في مجال المراق�ة اإللكترون�ة في إطار التحقیق في الجرائم الخطیرة والمنظمة، الذي وضــ الممارســ

، والقانون النموذجي �شـــــأن المســـــاعدة المت�ادلة 2009مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة في عام 
، �غ�ة تضــمینها أحكاما ومواد محدثة �شــأن اســتخدام 2007ئ�ة، الذي وضــعه المكتب في عام في المســائل الجنا

ــان والحر�ات  ــمان االحترام الكامل لحقوق اإلنســـــــــ ــة وجمع األدلة اإللكترون�ة مع ضـــــــــ ــالیب التحري الخاصـــــــــ أســـــــــ
 .األساس�ة، و�شأن التعاون الدولي من أجل ت�ادل ما ُ�جمع من األدلة

ضـــــــــــــــاء وســـــــــــــــائر الجهـات المـانحـة إلى توفیر موارد من خـارج المیزان�ـة لهـذه الـدول األع یـدعو -13 
 األغراض، وفقا لقواعد األمم المتحدة و�جراءاتها.
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