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 الدورة العاشرة

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

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

  

 

 فرنسا: مشروع قرار    
 

 تها ومكافح  الجريمة البيئية منع    
 

  عبر الوطنية، الجريمة المنظمة إنَّ مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

عبر الوطنـية والبروتوكوت  المححةة   الجريمـة المنظمـة  اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة أن مجـدااإذ يؤكـد  
عبر الوطنية، التي تححق   الجريمة المنظمة  تمث ِّل أهم الصـــكول الةايويية المالمية الن ام لمنم ومكافحة  فة ( 1) بها

الصــــــــــــكول جاعت الها األاوا   تحك عحى أهمية مجداا يؤكدالضــــــــــــرل جاألفراا والمجتمما  في جميم البحدان، و ذ 
 هذا الغرض،  لتحةيقالرئيسية المتاحة لحمجتمم الدولي 

ــا    مجدااو ذ يؤكد   ــم الن ام، تتي  مجات   أيضـ ــمان وا،ـ ــكا عالميا يحظى جايضـ ــفتها  ـ أن اتتفاقية، جصـ
 وا،ما لحتماون عحى التصدي ألشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الحالية والمستجدة، جما فيها الجريمة البيئية،

نائية في جدول أعمال  من إعالن الدوحة جشـــإن إامان منم الجريمة والمدالة الج )ه(   9جالفةرة  عحما   و ذ يحيط  
ــميدين   ــيااة الةايون عحى الصـــ ــااية وتمويو ،ـــ ــدي لحتحديا  اتجتمااية واتقتصـــ ــم من أجل التصـــ األمم المتحدة األو،ـــ

التي أكد  فيها الدول األعضـــــاه عومها عحى الســـــمي إلى اعتماا تدابير فمالة  ( 2) الوطني والدولي ومشـــــالكة الجمهول، 
التماون الدولي و لمتمثحة في الجرائم التي تؤثر عحى البيئة من خالل تدايم التشـــريما  لمنم ومكافحة المشـــكحة الر يرة ا 

حجريمة  ل وبناه الةدلا  وتدابير المدالة الجنائية وجهوا إيفاذ الةايون التي تســــــــــــتهدف، رــــــــــــمن جمحة أمول، التصــــــــــــدي 
 بذلك النوع من الجرائم،  ة الفساا وغسل األموال المرت   ألفمال المنظمة عبر الوطنية و 

__________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 
 (1) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 .70/174مرفق قرال الجمعية المامة  (2) 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
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تموز/يوليـ   26 المؤلخ 2012/19ي جةرال المجحس اتقتصــــــــــــــااي واتجتمـاع و ذ يحيط عحمـا أيضــــــــــــــا 
، والممنون "تمويو التمــاون الــدولي عحى مكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة المــابرة لححــدوا الوطنيــة 2012

لمجحس جضـحوع التنظيما  اججرامية المابرة لححدوا الوطنية في جميم  ججميم أشـكالها ومظاهرها"، الذي ،ـحم هي  ا
 جوايب الجرائم التي تؤثر جشكل كبير عحى البيئة،  

، الذي 2019كايون األول/ايســـــــــــمبر  18المؤلخ  74/177جةرال الجمعية المامة   كذلك عحما و ذ يحيط 
اعت ال اتتجال غير المشـــــــــــروع جإيواع الحيوايا  والن اتا  البرية المحمية أهابت هي  الجمعيُة جالدول األعضـــــــــــاه  

جاألخشــــــــــا  والفحوا  الثمينة واألحجال الهريمة وغيرها من    اتتجالوغير ذلك من الجرائم المضــــــــــرة جالبيئة، مثل 
، وفةا لتشــــريماتها الوطنية ووفةا جريمة خ يرة  ،اججرامية المنظمةالتي تضــــحم فيها الجماعا   المماان النفيســــة، 

 ،من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( ) 2لحمااة 

الحاجة إلى التنفيذ التهامحي والفمال لالتفاقية والبروتوكوت  المححةة بها، وكذلك  و ذ يضـــــــــم في اعت ال  
ــاا،اتفاقية األمم المتحد لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم  8/12و ذ يحيط عحما جالةرال   ( 3) ة لمكافحة الفســــــــ

 المتحدة لمكافحة الفساا، الممنون "منم الفساا ومكافحت  من حيث عالقت  جالجرائم التي تؤثر عحى البيئة"،

عحى البيئة، من خالل  جإن الجريمة البيئية تشــــمل جميم األيشــــ ة غير المشــــروعة التي تؤثر يســــحمو ذ  
 ات،تغالل غير المشروع لحموالا ال بيعية والنفايا  والمواا الر رة أو السامة واتتجال غير المشروع بها،

جإن الجريمة البيئية قد تترل أيضـا أثرا  ،ـحبيا  عحى اتقتصـااا  والصـحة المامة و،ـالمة  و ذ يسـحم أيضـا 
 ال شر واألمن الغذائي و،بل العيش والموائل،

أن الجريمة البيئية أ ــــــــــــــ حت من أوفر األيشــــــــــــــ ة اججرامية عبر الوطنية لبحية وأن   و ذ يثير جوع  
 تإتية منها قد تسهم في تمويل جرائم أخرى عبر وطنية، عائداتها والتدفةا  المالية غير المشروعة الم

الذين يتمررــون لحةتل  أولئكرــحايا الجريمة البيئية من ال شــر، وت ،ــيما  جشــإن  و ذ يســاول  جالا الةحق 
أو اج ــاجة أو التهديد أو ات،ــتغالل عحى يد الجماعا  اججرامية المنظمة الضــالمة في الجريمة البيئية، والذين  

 تمرض بيئتهم أو ،المتهم أو  حتهم أو ،بل ايشهم لحر ر أو لحتهديد جسبب الجريمة البيئية،ت 

من أن الجريمة البيئية تمرقل وتةوض الجهوا التي تبذلها الدول من أجل   أيضــــــا   و ذ يســــــاول  جالا الةحق 
تنمية المســـــــــــتدامة لمان  حماية البيئة وتمويو ،ـــــــــــيااة الةايون وتحةيق التنمية المســـــــــــتدامة جما يتســـــــــــق مم خ ة ال

 التي اعتمدتها الجمعية المامة وأقرتها الدول األطراف في اتتفاقية،  ( 4) ،2030

جالربرة والمســـــــــاهما  البيمة لمكتب األمم المتحدة الممني جالمردلا  والجريمة، وبريام  األمم  و ذ يةر 
ــرطة الجنائية )اجيتربول(، و  منظمة الجمالل المالمية، وممهد األمم المتحدة المتحدة لحبيئة، والمنظمة الدولية لحشــــــ

األقـــاليمي ل حول الجريمـــة والمـــدالـــة، واتتحـــاا الـــدولي لحفا ال بيمـــة، وأمـــايـــة اتفـــاقيـــة اتتجـــال الـــدولي جـــإيواع  
ــائر المنظما  الدولية واجقحيمية الممنية ( 5) الحيوايا  والن اتا  البرية المهداة جاتيةراض، في  ،والبنك الدولي، و،ـ

اعم الدول في جهواها الرامية إلى التصـــــدي لحجريمة البيئية، و ذ يشـــــدا في هذا الصـــــدا عحى األهمية الحا،ـــــمة 
 لتمويو التماون والتنسيق هيما بين الوكات  من أجل منم الجريمة البيئية ومكافحتها عحى يحو فمال، 

__________ 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 .1/70مرفق قرال الجمعية المامة  (4) 
 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537. 

http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/1/70
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ــا   و ذ يةر  ــححة ااخرون الممنيون، جما في ذلك  أيضــــ ــحا  المصــــ ــاهما  التي يةدمها أ ــــ جإهمية المســــ
الة ــاع الرــاأل واألفراا والجمــاعــا  من خــالن الة ــاع المــان، والمنظمــا  غير الحكوميــة، وو،ـــــــــــــــائط اجعالن،  

 واألو،اط األكاايمية، واألو،اط المحمية، في منم الجريمة البيئية ومكافحتها،

قـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية تمثـ ِّل أااة فمـاـلة وجوها  اتفـا أن يؤكـد -1 
 أ،ا،يا  من اجطال الةايويي الممني جمنم الجريمة البيئية ومكافحتها وتمويو التماون الدولي في هذا الصدا؛

عحى النحو  الــدول األطراف في اتتفــاقيــة أن تجمــل الجرائم البيئيــة جرائم خ يرة، إلىي حــب  -2 
من اتتفــاقيــة، حيثمــا تهون تحــك الجرائم ذا  طـاجم عبر   3من المــااة  ( ) 1والفةرة  ( ) 2ف في المــااة رَّ المم

ــالمين   ــمان تحميل الجناة واألشــــراأل اتعت اليين الضــ ــحم فيها جماعة إجرامية منظمة، من أجل رــ وطني وتضــ
 وفةا ألحكان اتتفاقية؛ فرض جواها  فمالة ومتنا، ة ولااعة،عبر فيها المسؤولية 

الدول األطراف عحى تنفيذ اتتفاقية من أجل منم الجرائم البيئية والجرائم المتصـــــــــحة بها   يحث -3 
ــائل منها ا،ـــتردان  ــائيا  ومماقبتهم عحى يحو فمال، بو،ـ المحداة في اتتفاقية والتحةيق فيها ومالحةة مرتهبيها قضـ

 من اتتفاقية؛ 20اة أ،اليب التحري الرا ة، جما يتسق مم الما

جالدول األعضـــــــاه أن تســـــــتمرض تشـــــــريماتها الوطنية وتمدلها عند الضـــــــرولة وحســــــب  يهيب -4 
اتقتضـــاه لهي ُتمتبر الجرائم المشـــمولة جاتتفاقية والمرت  ة جالجريمة البيئية جرائمة أ ـــحية وفق تمريفها الوالا في 

تشـريما  المححية المتمحةة اتتفاقية، ألغراض جرائم غسـل األموال، ولهي تهون موجِّ ة جقامة اعاوى في إطال ال
 جمائدا  الجريمة، ولهي يمكن ر ط الموجواا  المرت  ة جالجريمة البيئية ومصاالتها والتصرف فيها؛

عحى أو،ــــــــــــــم ي ام ممكن في منم الجريمة هيما بينها الدول األطراف عحى أن تتماون  يحث -5 
 ا والتحةيق فيها ومالحةة مرتهبيها قضائيا ؛البيئية والجرائم ذا  الصحة المشمولة جاتتفاقية وبروتوكوتته

ــا    يحث -6  ــل عائدا  الجريمة المتإتية من  أيضـــــــــ الدول األطراف عحى أن تحةق في جرائم غســـــــــ
الجريمة البيئية ومالحةة مرتهبيها قضـائيا، جما في ذلك جا،ـتردان أ،ـاليب التحةيق المالي، ج ية تحديد الجماعا  

 اججرامية الضالمة فيها وتم يحها وتفهيكها؛

، وأن تموز حــدتهــااطر الفســـــــــــــــاا وترف  من مرــ  تبي ِّمالــدول األطراف عحى أن  كــذلــك يحــث -7 
تدابير مكافحة الفســـــــــــاا، جما يتســـــــــــق مم أحكان اتتفاقية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاا، من أجل منم  
تضال  المصال ، وتمويو الممال،ا  األخالقية والشفاهية، ورمان النــواهة في كامل يظان منم الجريمة والمدالة 

 اس جا،تةالل الةضاه؛الجنائية، اون المس

الةايون المن بق، عحى إيشـاه   جموجب  ا  وجائو الدول األطراف، حيثما يكون ذلك منا،ـ ا   يشـجم -8 
 كيايا  وطنية متهامحة ومتمداة الترصصا  تتولى مسؤولة منم الجريمة البيئية ومكافحتها؛

احة لها لتوفير المساعدة والحماية جالدول األطراف أن تترذ جميم التدابير المنا، ة المت  يهيب -9 
الفمالتين لحشـــهوا والضـــحايا في الجرائم البيئية والجرائم ذا  الصـــحة، وأن تضـــم إجراها  منا،ـــ ة لتمكين رـــحايا 

 الموائل تحك الجرائم من الحصــول عحى تمويضــا  وجبر األرــرال، جما في ذلك التمويضــا  المديية وا،ــتصــال  
ــا من اتفاقية األمم المتحدة   25و 24  عن الضـــــــحايا، جما يتســـــــق مم المااتين عن األرـــــــرال البيئية والتمويضـــــ

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

ــدة  يشـــــــجم  -10  الدول األطراف عحى أن تنظر، جالتشـــــــاول مم أ ـــــــحا  المصـــــــححة ااخرين جشـــــ
ــا ــب فيهـ ــدلس الظروف التي ُترتهـ ــة، وأن تـ ــة البيئيـ ــا  الجريمـ ــاهـ ــل اتجـ ــة عحى   الممنيين، في تححيـ الجرائم البيئيـ

 ؛تحك الممحوما  والبيايا عحى مكتب األمم المتحدة الممني جالمردلا  والجريمة  ت حمألاريها، وأن 
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الدول األطراف عحى أن تموز تماويها وعمحها مم المنظما  الدولية جشــــــــــدة أيضــــــــــا  يشــــــــــجم  -11 
ــائر الجهـا  الممنـية، جمـا فيهـا الة ـاع الرـاأل واألفراا والجمـاعـا  من خـالن الة ـاع المـان،   واجقحيمـية، ومم ،ــــــــــــ

ــائط اجعالن، واألو،ـــــاط األكاايمية، واألو،ـــــاط المحمية، في مجال منم الجر  يمة والمنظما  غير الحكومية، وو،ـــ
 من اتتفاقية؛ 31البيئية ومكافحتها والتواية بها، جما يتسق مم المااة 

إلى مكتــب األمم المتحــدة الممني جـالمرــدلا  والجريمــة أن يويـد من تمويو وتو،ــــــــــــــيم  ي حــب  -12 
ي ـام تمـاويـ  وتنســــــــــــــيةـ  مم اجيتربول، وبريـام  األمم المتحـدة لحبيئـة، ومنظمـة الجمـالل المـالميـة، وممهـد األمم 
المتحـدة األقـاليمي ل حول الجريمـة والمـداـلة، واتتحـاا اـلدولي لحفا ال بيمـة، وأمـاـية اتفـاقـية اتتجـال اـلدولي ـجإيواع  
الحيوايا  والن اتا  البرية المهداة جاتيةراض، والبنك الدولي، والمنظما  الدولية واجقحيمية األخرى ذا  الصــحة، 

 ؛تهاومكافح الجريمة البيئيةواها الرامية إلى منم في اعم الدول األطراف في اتتفاقية في جه

الممني جالمســـــــاعدة التةنية والفريق المامل الممني إلى فريق الربراه الحكوميين المامل   ي حب -13 
أن  و  تهاومكافحالجريمة البيئية مشــتركة جشــإن ت بيق اتتفاقية لمنم  مناقشــة موارــيعية أن يجرياجالتماون الدولي 

تو ـــــــــــــــيا  لينظر فيهـا مؤتمر األطراف في اتتـفاقـية في اولت  الحـااية عشــــــــــــــرة، من أجل تمويو الت بيق يـةدما 
المســـــــإلة، ولجايبي   الممحي لالتفاقية، مم إياله اتهتمان الواجب لجوايب التجريم والتماون الدولي هيما يتمحق بهذ 

غســــل األموال والفســــاا المتصــــحين بها، مم إياله اتعت ال الواجب لكحكان المشــــتركة بين اتتفاقية واتفاقية األمم 
 المتحدة لمكافحة الفساا؛

ن  ي ـحب -14  ، في حـدوا الموالا المـتاحـة، تةريرا  إلـي  في اولـت  الحـااـية عشــــــــــــــرة إلى األمـاـية أن تـةد ِّ
 ؛رالعن تنفيذ هذا الة

جالدول األطراف أن تةدن، عند الرا عحى ا،ـــتبيايا  التةييم الذاتي الرا ـــة جا،ـــتمراض  يهيب -15 
تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكوت  المححةــة بهــا، أي ممحومــا   

 مهمة جشإن تنفيذ اتتفاقية في مجال منم الجريمة البيئية ومكافحتها؛

الدول األطراف و،ــــــائر الجها  المايحة إلى توفير موالا من خالن الميوايية لكغراض  يدعو -16  
اة في هذا الةرال، وفةا  لةواعد األمم المتحدة و جراهاتها.  المحدَّ

 


