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*2005276*  

 الدورة العاشرة
 2020تشرين األول/أكتوبر  16-12فيينا، 
 من جدول األعمال المؤقت* 3البند 

 الوارد في االتفاقية، الجرائم الخطيرة األخرى، حسب تعريفها 
   واألبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية فيها األشكال  بما

 بلجيكا: مشروع قرار  
  

 مكافحة الجريمة المنظمة المتصلة بالمنتجات الطبية المغشوشة   
 

 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  
عن قلقه بشـنن المنتجا  الببية المتديية المتـتوو والموشـولـة لما تممله من مشـكلة عالمية متـتمرة  إذ يعرب  

ــوان من يا ية ما تنبول عليه من مراطر تت دد ال  ــعيد  ذا  عواقب خبيرة ومتعددة األبعاد، سـ ــحة العامة علل الصـ صـ
العالمي،  يث يعايي المتضــــرمون من ا من عواقب  ــــحية خبيرة قد تصــــ  إلل المو ، أو من يا ية ما تتــــفر عنه 
من مقاومة لفعالية األدوية، وتداعيا  مالية ســـلبية علل النظم الصـــحية، وفقدان عامة الناة المقة في يوعية المنتجا   

وإمكايية الحصــــول علي ا، وتنايريا في تفالير الرعاية الصــــحية، ويو ما أير   تفشــــي  الصــــيد يية وســــعمت ا وفعاليت ا 
 ، عديدة  تحديا  أخبام و ( وما اقترن به من  19- كوفيد جائحة مرض فيروة كومويا ) 

، والمعنون "تعزيز  2019كايون األول/ديتــــــــــمبر   18المؤمخ  177/ 74إلل قرام الجمعية العامة   وإذ يشــــــــــير  
ــيمـا قـدماتـه في مجـال التعـاون التقني"، الـ ل يويـت  يـه  يريـام  األمم المتحـدة لمنا الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة،   ســـــــــــ

دة المعني بالمردما  والجريمة في تقديم الردما  ا ـستـشامية والمـتاعدة  بالتقدم ال ل أ ر   مكتب األمم المتح الجمعية 
 التقنية إلل الدول األعضان التي تبلب ذلك في مجال ا تجام بالمنتجا  الببية الموشولة،  

، 2011ييتــــان/أيري   15المؤمخ  20/6إلل قرام لجنة منا الجريمة والعدالة الجنائية  وإذ يشــــير أيضــــا 
فحة األدوية الموشـــــــــولـــــــــة، وخصـــــــــو ـــــــــا ا تجام ي ا"، ال ل  مت  يه اللجنة الدول األعضـــــــــان والمعنون "مكا

ــان، علل تعزيز التدايير واةليا  الرامية إلل منا ا تجام  ــا  الدولية واةقليمية المعنية،  تـــب ا قتضـ ــتـ والمؤسـ
ببيقا كامع، وإذ يحيط علما باألدوية الموشـــــــــولـــــــــة وتوايو التعاون الدولي، وعلل تببيو ي   التدايير واةليا  ت 

ال ل أو ـــــــــــــل  ( 1) ،األمم المتحدة المعني بالمردما  والجريمة لمكتب من المدير التنفي لبالتقرير الع و المقدم 
__________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 
 (1) E/CN.15/2013/18. 

http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/1
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2013/18
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لزيادة الفعالية في التحقيقا   ( 2) با ســــــــــتفادة من أ كام اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية المدير التنفي ل يه 
  يما يرص إيتاج األدوية الموشولة وا تجام ي ا، قضائيا بشنن أيشبة الجماعا  اةجرامية المنظمة ومع قت ا 

ــدد  ــة ا وإذ يشــــ ــولــــ ــتوو والموشــــ ل ل أقرته منظمة الصــــــحة علل تعرير المنتجا  الببية المتديية المتــــ
   ( 3) ،2017العالمية في عام 

أيه ينبوي اســــــــــــــتوعل ا تـفاقـية علل أكمـ  وجه ألئراض مكـافحـة الجرائم الجـنائـية المتصـــــــــــــــلة  وإذ يرو  
 بصنا المنتجا  الببية الموشولة وا تجام ي ا، 

علل أن الج ود التي تب ل ا الدول األطراف لتنفي  ا تفاقية يعز  بعضــ ا بعضــا، وتتــ م في  وإذ يشــدد 
 70/1، التي اعتمدت ا الجمعية العامة في قراميا  2030المتــــــــــــتدامة لعام ج وديا الرامية إلل تنفي  خبة التنمية 

، وإذ يشـــــير إلل أيداف التنمية المتـــــتدامة المتضـــــمنة في تلك الربة، بما في 2015أيلول/ســـــبتمبر  25المؤمخ 
لة، بما في ذلك الحماية من المراطر المالية وإمكايية ، بشـــــــنن تحقيو التوبية الصـــــــحية الشـــــــام8-3ذلك الواية 

ــية الجيدة، وإمكايية  صــــــول الجميا علل األدوية واللقا ا   ــاســــ الحصــــــول علل خدما  الرعاية الصــــــحية األســــ
 األساسية المنموية والجيدة والفعالة والميتومة التفلفة، 

أيمية إتا ة التعاون الدولي علل أوسا يباق ممكن بما يتفو ما الصكوك واةليا    من جديد وإذ يؤكد 
التحرل الرا ـــــة والتحقيقا  المشـــــتركة والمتـــــاعدة   أســـــاليبالدولية ذا  الصـــــلة، وذلك يوســـــائ  من ا اســـــتردام 

اسـتفشـاف إمكايية و ـا  القايويية المتبادلة وتتـليم المجرمين ومصـادمة المنتجا  الببية الموشـولـة، وبما يشـم 
معايير جديدة، عند ا قتضــــــان، فضــــــع عن الضــــــوابط الوطنية، وإذ يؤكد من جديد أيضــــــا أيمية تبادل المعامف 
والربرا  من أج  تعميو التعاون تحتــبا   تمالية تفشــي الجوائ  في المتــتقب ، ولزيادة اســتدامة النظم الصــحية 

 طراف في ي ا المجال،وقدمت ا علل الصمود، ما تعزيز تعددية األ

بالحاجة، عند ا قتضــــان، إلل تعزيز اةليا  القائمة وتنفي يا تنفي ا كامع من أج  التصــــدل  وإذ يتــــلم 
للشبكا  اةجرامية المنظمة الضالعة في سلتلة إمدادا  المنتجا  الببية الموشولة بجميا مرا ل ا، وخصو ا 

  اةداميــة والمــدييــة والقــدما  في مجــال العــدالــة الجنــائيــة، مر لتي الصــــــــــــــنا وا تجــام، عن طريو تعزيز القــدما
 وتوطيد التعاون يين ال يئا  التنظيمية ووكا   إيفاذ القايون،

ــة  وإذ يع ظ  ــولـــ ــ  بالمنتجا  الببية الموشـــ ــار اةجرامي المتصـــ ــاديا، وأنأن النشـــ الدول  مرب  اقتصـــ
 ،اةجرامي وال المتنتية من ذلك النشارينبوي أن تتنكد من وجود تدايير لتجريم ئت  األم

اسـتعداد الدول األطراف للتعاون في المتـائ  المتعلقة بالصـحة والجريمة وللعم  من  وإذ يؤكد من جديد 
أج  تعزيز  صـول الجميا علل منتجا  طبية مضـموية الجودة ومنموية وميتـومة التفلفة، وإذ يع ظ في الوقت 

نتجا  الببية التي   تتوافر من ا إمدادا  كا ية، مما يؤدل إلل إ ـــــــعاف أدان ذاته أيه   تزال يناك بعض الم
 يظم الرعاية الصحية في معظم أيحان العالم النامي، و  سيما في  ا   األ ما ،

التــــياســــا  العامة وتدايير ا ســــتجابة المتتــــمة ودعم بنيمية المعلوما  والبيايا  في و ــــا  وإذ يتــــلم 
إذ يقر بنيمية جما البيايا  عن  نا المنتجا  الببية الموشولة وا تجام ي ا، وتحلي  تلك البيايا  ، و بالففانة

 بغية تقييم طرائو ا تجام ودموبه في الوقت المناسب،

__________ 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 (.21)70ج ص ع قرام جمعية الصحة العالمية  (3) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــنن  ـبالموجز البحمي الـ ل أعـد  مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمرـدما  والجريمـة  علمـا وإذ يحيط  بشــــــــــــ
ــالمنتجـــا  الببيـــ  ــام بـ ــائحـــة كوفيـــدا تجـ ــ  بجـ ــامـــة  19-ة المتصــــــــــــــ ــاعتبـــام  خبرا علل الصــــــــــــــحـــة العـ  بعنوان  بـ

COVID-19-related trafficking of medical products as a threat to public health، 

بالعم  ال ل تضـــبلا به المنظما  الحكومية الدولية لمواج ة التناير الناجم عن المنتجا  الببية   وإذ ير ب  
ــنن تزيير   ــكوك القائمة، مم  اتفاقية مجل  أوموبا بشـــ ــلم بفائدة اةليا  والصـــ ــة، وإذ يتـــ ــولـــ ــتوو والموشـــ المتديية المتـــ

 ( 4) الببية(،  العامة )اتفاقية مكافحة الجرائم   المنتجا  الببية والجرائم المماالة المنبوية علل أخبام علل الصحة 

، في ي ا التــــياق، علل المتــــايما  التي تقدم ا المنظما  الحكومية الدولية والدوم الضــــون  وإذ يتــــلط 
ــائ  اةععم والمجتما المديي واألوســــار األكاديمية وكيايا  القباع الراص  الم م ال ل يضــــبلا به ك  من وســ

  الببية المتديية المتــتوو والموشــولــة والفشــ  عن ذلك ا تجام ومكافحته، وإذ يتــلم في منا ا تجام بالمنتجا
 بالحاجة إلل التعاون ما المنظما  واةليا  الدولية واةقليمية ذا  الصلة والمنظما  ئير الحكومية،

أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة تشــــــــــــــكـ  أداة  مجـددا يؤكـد -1  
 فعالة للتعاون الدولي علل مكافحة  نا المنتجا  الببية الموشولة وا تجام ي ا؛

، في ي ا الصدد، جميا الدول التي لم تصدق علل ا تفاقية أو لم تنضم إلي ا بعد علل يحث -2  
 في أقرب وقت ممكن؛ أن تنظر في القيام ي لك

الدول األطراف علل أن تعم ، بالتعاون ما المؤســـتـــا  الدولية واةقليمية ذا  الصــلة   يحث -3  
 تــــب ا قتضــــان، علل تدعيم التدايير واةليا  القائمة وتنفي يا تنفي ا كامع ي دف منا  ــــنا المنتجا  الببية 

متـــــــــاعدة التقنية التي يتع ديا مكتب األمم المتحدة الموشـــــــــولـــــــــة وا تجام ي ا، بما في ذلك عن طريو يرام  ال
المعني بالمردما  والجريمة، وتعزيز فعالية التــــــــــــلبا  في الفشــــــــــــ  عن المنتجا  الببية المتديية المتــــــــــــتوو  

 والموشولة، وتحفيز التعاون الدولي علل منا ا تجام ي ا؛

المنبوية علل  ـــــنا  الدول األطراف علل و ـــــا تشـــــريعا  فعالة لمنا الجرائم أيضـــــا  يحث -4 
 المنتجا  الببية الموشولة وا تجام ي ا، ومع قة مرتفبي تلك الجرائم قضائيا ومعاقبت م؛

ــريعات ا   ك لك  يحث -5  ــريعا  وطنية جديدة أو تعدل تشـــــــــ ــا تشـــــــــ الدول األطراف علل أن تضـــــــــ
لـــة، بحيث تنص تلك الوطنية القائمة،  تـــب ا قتضـــان،  يما يرص مكافحة ا تجام بالمنتجا  الببية الموشـــو 

التشــريعا  علل اعتبام الجرائم ذا  الصــلة بالمنتجا  الببية الموشــولــة جرائم أ ــلية في ســياق ئتــ  األموال، 
وتتناول تتــــــــــــــليم المجرمين والمتــــــــــــــاعدة القايويية المتبادلة، وك لك  جز عائدا  الجريمة والممتلفا  والمعدا  

وذلك للتنكد من عدم إئفال أل مر لة من مرا    ــــــــــــنا وئيريا من األدوا  ومصــــــــــــادمت ا والتصــــــــــــرف في ا، 
 المنتجا  الببية الموشولة وا تجام ي ا؛

تشــــريعا  وجود  الدول األطراف إلل اســــتعراض أطريا القايويية والتنظيمية بحيث تفف   يدعو -6  
ــنة، بما في ذلك عن طريو تعزيز القدما  والموامد المتا ة لدو ال تـــــــــلبا  الوطنية فعالة وآليا  تنظيمية محتـــــــ

المعنية بالتنظيم الرقايي لألدوية، وك لك  يادة تنتــــــــيو اللوائ  التنظيمية، وتعزيز الشــــــــراكا  يين القباعين العام  
والراص بما يشـم  المصـنعين والمتـتومدين والمصـدمين والمو عين وتجام التجزئة، وتشـجيا سـن تشـريعا  تيتـر  

 ة ميتومة؛الحصول علل المنتجا  الببية األساسية يتفلف

ــنا المنتجا  الببية الموشـــولـــة وا تجام ي ا،   يبي  -7  بالدول األطراف أن تنظر في تجريم  ـ
بمــا في ذلــك عن طريو النص علل اعتبــام كــ  من مــا جريمــة خبيرة وفقــا للتعرير الوامد في الفقرة )ب( من 

 من اتفاقية الجريمة المنظمة؛ 2المادة 
__________ 

 .211، الرقم مجموعة معايدا  مجل  أوموبا (4) 
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التنتــــــيو والتعاون يين جميا مؤســــــتــــــات ا الداخلية المعنية الدول األطراف علل تعزيز   يحث -8 
بمنا ومكافحة  ـنا المنتجا  الببية الموشـولـة وا تجام ي ا، وك لك الدخول في ترتيبا  فعالة للتعاون الدولي 
علل إجران التحقيقا  والمع قا  القضــائية، بما في ذلك أفرقة التحقيو المشــتركة، بمراعاة ا ســتفادة من أفضــ  

 لممامسا  في ي ا الصدد، مم  ا ستردام الفعال للشبكا  القضائية الدولية؛ا

إلل مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمرـدما  والجريمـة أن يوا ـــــــــــــــ  التوعيـة بـاةاـام  يبلـب -9 
التــــــــــلبية لصــــــــــنا المنتجا  الببية الموشــــــــــولــــــــــة وا تجام ي ا، من خعل  مع  الدعوة وئيريا من التدايير،  

ل أن تب ل يشم  التوا   وإقامة الشراكا  ما المجتما المديي والقباع الراص، ويشجا الدول األطراف عل بما
ج ودا  ميمة للتعرير علل الصــعيد الوطني بالعواقب الصــحية وا جتماعية وا قتصــادية الضــامة التي تنجم عن 
المنتجا  الببية المتديية المتـتوو أو الموشـولـة، وأن تتـلط الضـون علل مراطر اسـتردام منتجا  متـتمدة من 

عامة الناة المقة في األدوية المعرو ــــة في  ســــوق ئير مشــــروعة أو من مصــــادم ئير منموية، منعا ألن يفقد
 التجامة الصيد يية من  يث يوعيت ا وسعمت ا وفعاليت ا؛

الــــدول األطراف علل تزويــــد مكتــــب األمم المتحــــدة المعني بــــالمرــــدما  والجريمــــة  يحــــث -10 
جام ي ا،  بالمعلوما  واة صـــــانا  في الوقت المناســـــب عن عمليا   ـــــنا المنتجا  الببية الموشـــــولـــــة وا ت 

 وتحديدا العمليا  التي تفون الجماعا  اةجرامية المنظمة  العة في ا؛

مكتب األمم المتحدة المعني بالمردما  والجريمة إلل أن يوا ـــــــــــــ ، مينا يتوافر موامد من خامج  يدعو -11 
الميزايية وبالتشـــاوم ما الدول األطراف وبالتعاون ما المنظما  الدولية المرتصـــة األخرو، إجران البحو  بشـــنن  

ــنا المنتجا  الببية المتديية المتـــــتوو والموشـــــولـــــة وا تجام ي ا، وذ لك لتوفير إطام معرفي أفضـــــ  طرائو  ـــ
ــ ،   ــا المكتب إلل أن يوا ـ ــكلة، ويدعو أيضـ ــدل ل    المشـ يكف  الفعالية في إعداد تدايير قائمة علل األدلة للتصـ
ـبالتعـاون الوايو ما المنظمـا  الـدوليـة المرتصــــــــــــــة األخرو والـدول األطراف، إعـداد األدوا  لمعـالجـة مشــــــــــــــكلـة 

 يته؛المنتجا  الببية الموشولة، وفقا لو 

إلل مكـتب األمم المتـحدة المعني ـبالمـردما  والجريـمة أن يقوم، ميـنا يتوافر موامد من ـخامج  يبـلب  - 12  
الميزايية ووفقا لو يته وبالتعاون الوايو ما ئير  من ييئا  األمم المتحدة والمنظما  الدولية، مم  ال يئة الدولية لمراقبة 

العالمية للجمامك والمنظمة الدولية للشـــــــــرطة الجنائية وك لك المنظما   المردما  ومنظمة الصـــــــــحة العالمية والمنظمة 
ــلــة والوكــا   الوطنيــة المعنيــة بــالتنظيم الرقــايي لألدويــة، إلل جــايــب القبــاع الرــاص   واةليــا  اةقليميــة ذا  الصـــــــــــ

ــان، من خعل ت  ــاعدة الدول األعضـــ ــان، بمتـــ ــاعدة  ومنظما  المجتما المديي والراببا  الم نية عند ا قتضـــ قديم المتـــ
التقنية إلي ا ينان علل طلب ا، علل ينان القدما  علل تعبي  وتففيك الجماعا  اةجرامية المنظمة الضـالعة في سـلتـلة  
إمدادا  األدوية الموشـولـة ئير المشـروعة بجميا مرا ل ا، وخصـو ـا مر لة ا تجام، من أج  تحتـين ا سـتفادة من  

 وامديا وإيجاد أوجه تآ م يين الشركان المعنيين؛ تجامب ك  منظمة وخبرات ا الفنية وم 

مكـتب األمم المتحـدة المعني بالمرـدما  والجريمـة إلل أن يوا ــــــــــــــ ، ميـنا يتوافر موامد   يدعو -13 
من خامج الميزايية، جما البيايا  وإجران البحو  بشــــنن المنتجا  الببية المتديية المتــــتوو والموشــــولــــة، لتقييم  

لمرتببة با تجام يتلك المنتجا  ومدو  ــــــــــــــلوع الجماعا  اةجرامية المنظمة في ذلك الدموب وطرائو العم  ا
 ا تجام، وأن يبلغ الدول األطراف علل وجه الترعة بالت ديدا  اةجرامية المتتجدة؛

إلل المـديرة التنفيـ يـة لمكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمرـدما  والجريمـة أن تقـدم إليـه  يبلـب -14 
 ادية عشرة تقريرا عن تنفي  ي ا القرام؛في دومته الح

الدول األطراف وســـــائر الج ا  المايحة إلل توفير موامد من خامج الميزايية لألئراض  يدعو -15 
 المحددة في ي ا القرام، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجرانات ا.

 


