
 11/3القرار  
الخبراء الحكوميين العامل المعني  نتائج المناقشة المواضيعية المشتركة لفريق   

بالمساعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاون الدولي بشأن تطبيق اتفاقية  
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل منع ومكافحة  

 الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة 
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم  
،  ( 1) مجددد ا  ن اتفدداقيددة األمم المتحدددة لمكددافحددة الجريمددة المنظمددة عبر الوطنيددةإذ يؤكددد   

بصددددفتكا عددددكا عالميا ضحظم باسعددددماق  اتددددج النااع، تتيع مجاع  اتدددديا ل تيا ن ع م التصددددد  
دة، بما فيكا الجرائم التي تعدددددددر بالبي ة ألشدددددددكام الجريمة المنظمة عبر الوطنية الحالية  الم دددددددتج

  تندرج ضمن سااع اعتفاقية،

 المينون "منج   2020تشددددددددددددددرين األ م/  تو ر    16المؤرخ    10/6إلم قراره     إذ ضشددددددددددددددير 
 مكافحة الجرائم التي تعدددددددر بالبي ة  تندرج ضدددددددمن سااع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

فيه إلم فريق الخبراء الحكوميين اليامل الميني بالم دددددددددددددداعدة المنظمة عبر الوطنية"، الذ  ط ب  
التقنية  الفريق اليامل الميني بالتيا ن الد لي إجراء مناقشددددددة مواضدددددديشية مشددددددتركة بشدددددد ن تابيق 
اعتفدداقيددة من  جددل منج  مكددافحددة الجرائم المنظمددة عبر الوطنيددة التي تعددددددددددددددر بددالبي ددة،  تقدددضم  

ينظر فيكا مؤتمر األطراف في اعتفاقية في   رته الحا ضة  توعددددديا ، في إطار  عضة كل منكما، ل
 عشرة، من  جل تيزيز التابيق اليم ي لالتفاقية،

بدددداألعمددددام التي ضعددددددددددددددا ج مكددددا فريق الخبراء الحكوميين اليددددامددددل الميني    إذ يرحددددب 
اضيشية بالم اعدة التقنية  الفريق اليامل الميني بالتيا ن الد لي المتي قة بموضوع مناقشتكما المو 

المشددتركة بشدد ن تابيق اعتفاقية من  جل منج  مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تعددر 
 ،2022 ضار/مايو  24بالبي ة، الميقو ة في 

بمناقشددا  الخبراء بشدد ن منج  مكافحة الجرائم التي تعددر بالبي ة، التي    إذ يرحب  ضعددا 
إلم   14، من  76/185 فقددا لقرار الجمشيددة اليددامددة   جرتكددا لجنددة منج الجريمددة  اليدددالددة الجنددائيددة،  

 ،2022شباط/فبراير  16

التوعدددددددددددددديددا  التي اعتمدددلدا الفريق اليددامدل الميني بدالتيددا ن الدد لي  فريق الخبراء    ضقر 
 ضار/مايو    27إلم   23الحكوميين اليامل الميني بالم اعدة التقنية في اجتماعيكما الميقو ين من 

،  المتي قة بموضدددوع مناقشدددتكما المواضددديشية المشدددتركة بشددد ن تابيق اتفاقية األمم المتحدة 2022
الجريمددة المنظمددة عبر الوطنيددة من  جددل منج  مكددافحددة الجرائم المنظمددة عبر الوطنيددة    لمكددافحددة

 التي تعر بالبي ة، المدرجة في مرفق لذا القرار.
  

 

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

http://undocs.org/ar/A/RES/76/185


 المرفق  
التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي وفريق الخبراء    

  23الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية في اجتماعيهما المعقودين من 
، والمتعلقة بموضوع مناقشتهما المواضيعية المشتركة  2022أيار/مايو  27إلى 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية من  بشأن تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 الوطنية التي تضر بالبيئة  أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة عبر

اعتمدد الفريق اليدامدل الميني بدالتيدا ن الدد لي  فريق الخبراء الحكوميين اليدامدل الميني   
، التوعدددددددددددديا   2022 ضار/مايو    27إلم  23بالم دددددددددددداعدة التقنية، في اجتماعيكما الميقو ين من  

المتي قة بموضدددوع مناقشدددتكما المواضددديشية المشدددتركة بشددد ن تابيق اتفاقية األمم المتحدة   ( 2) لتاليةا
لمكددافحددة الجريمددة المنظمددة عبر الوطنيددة من  جددل منج  مكددافحددة الجرائم المنظمددة عبر الوطنيددة  

 التي تعر بالبي ة لكي ضقرلا مؤتمر األطراف في اعتفاقية:

ج الد م األطراف ع م النظر في جيل الجرائم التي تعددددر بالبي ة جرائم   ) (  تشددددجل
خايرة، في الحاع  المناتدبة،  فقا لتشدريياتكا الوطنية  ح دب التيريل الوار  في الفقرة )م( من 

 من اتفاقية الجريمة المنظمة بغرض تي ير التيا ن الد لي؛ 2الما ة 

ج الد م األطراف ع م النظر )م(  ،  فقا لتشدددددددددريياتكا الوطنية  في الحاع   تشدددددددددجل
المناتددددددددبة، في التيامل مج الجرائم التي تعددددددددر بالبي ة باعتبارلا جرائم  عدددددددد ية أل راض   ددددددددل  
األموام،  ع م تيزيز التحقيقا  المالية من  جل كشدددل ضددد وع الجماعا  اةجرامية المنظمة في  

 ت ك الجرائم،  حجز  مصا رة الموجو ا  المت تية منكا؛

ينبغي ل دد م األطراف تيزيز التيدا ن الدد لي  تبدا م المي ومدا  المالئمدة عن  )ج( 
الصدددددددددد ة المحتم ة مين الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تعددددددددددر بالبي ة   ير ذلك من  شددددددددددكام  

 الجريمة المنظمة؛

ينبغي ل د م األطراف منج  مكافحة الف ددددددددا  باعتباره من اليناعددددددددر التي ت ددددددددكل   ) (  
لتي تعدددددر بالبي ة،  تيزيز تدامير مكافحة الف دددددا  من خالم اتدددددتخداق اتفاقية الجريمة المنظمة الجرائم ا 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الف دددا  ع م سحو  فعدددل، بما ضشدددمل الحاع  التي تكون فيكا جماعا   
 إجرامية منظمة ضالية في ت ك الجرائم؛ 

ج الد م األطراف ع م اعتددددددددددددتفا ة من  )لد(   األحكاق الوار ة في اتفاقية الجريمة تشددددددددددددجل
المنظمة بغية تيزيز التيا ن الد لي ع م منج  مكافحة الجرائم التي تعدددددددر بالبي ة،  ع تددددددديما األ  ا   
المتصددددددددددددد دة بدالتيدا ن في مجدام إسفداذ القواسين  إجراء التحقيقدا  المشدددددددددددددتركدة،  التيدا ن الدد لي أل راض  

ج الد م األطراف، عند قيامكا مذلك، المصدا رة،  ت د يم الما و ين،  الم داعدة   القاسوسية المتبا لة؛  تشدجل
ع م مواعد ة اتدتخداق التكنولوجيا، حياما  مكن،  ال دماع، ع م تدبيل الماام، متقدضم ط با  الم داعدة  

 القاسوسية المتبا لة باتتخداق الوتائل اةلكتر سية؛ 

ج الدد م األطراف ع م ميدالجدة التحددضدا  التي ضا ) (  رحكدا مبدد  او  اجيدة تشددددددددددددددجل
التجريم بغية تي ددددير التيا ن الد لي في القعدددداضا المتصدددد ة بالجرائم التي تعددددر بالبي ة عن طريق  

 

 (2) 4/2022/3CTOC/COP/WG.-4/2022/2CTOC/COP/WG.9لفقرة ، ا. 

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4


تقييم ما إذا كان ال ددددددددد وو الذ  ضقوق ع يه الفيل اةجرامي الذ  تن تمل بشددددددددد سه الم ددددددددداعدة فيال 
 دب، بغ  النظر عمدا إذا إجراميدا بموجدب قواسين كدل من الدد لدة مقددمدة الا دب  الدد لدة مت قيدة الا

ت دددمي الجريمة منفل الم دددمم   است لذه القواسين تدرج الجريمة ضدددمن التصدددنيل ذاته ل جرائم   
 المصا ع ع يه؛

ينبغي لمكتب األمم المتحدة الميني بالمخدرا   الجريمة )المكتب( مواعددددددددددد ة  )و( 
ناء ع م ط بكا، لدعم جكو لا تقدضم الم دداعدة التقنية   سشدداة مناء القدرا  إلم الد م األطراف، م 

الراميدة إلم تنفيدذ اتفداقيدة الجريمدة المنظمدة تنفيدذا فيداع بغيدة منج  مكدافحدة الجرائم المنظمدة عبر 
 الوطنية التي تعر بالبي ة؛

ينبغي ل مكتب مواعددددددددد ة جمج البياسا ، بما في ذلك التشدددددددددرييا   ال دددددددددوامق   )ع( 
 القواسين المتي قة بالجريمة )موابة شدددددددديرلوو( ة ارة   القعددددددددائية من خالم موابة الموار  اةلكتر سية

الميارف التابية له، عن مخت ل  شددددكام الجرائم التي تعددددر بالبي ة،  إجراء بحول بشدددد ن الصدددد ة  
 المحتم ة مين الجرائم التي تعر بالبي ة   ير ذلك من  شكام الجريمة المنظمة؛

منظمددا  الددد ليددة  اةق يميددة، تددندعم الددد م األطراف إلم تيزيز تيددا سكددا مج ال )ط( 
ج، عند اعقتعددددداء   فقا ل تشدددددرييا  الوطنية، ع م  ن تفيل ذلك مج  عدددددحام المصددددد حة    تشدددددجل
المينيين اآلخرين، بمددا في ذلددك المنظمددا   ير الحكوميددة  القادداع الخددال  األفرا   الجمدداعددا  

طنية التي تعر بالبي ة،  من خارج القااع الياق، في مجام منج  مكافحة الجرائم المنظمة عبر الو 
 من اتفاقية الجريمة المنظمة؛ 31 التوعية مكذه الجرائم، بما يت ق مج الما ة 

تندعم الد م األطراف إلم اتخاذ تدامير فيالة ضمكن  ن ت د الاغرا   الفجوا    ) ( 
 ثر القدائمدة في الممدارتدددددددددددددددا  الحداليدة لمكدافحدة اعتجدار بداألحيداء البريدة، بمدا في ذلدك النظر في  

اعتجار باألحياء البرية في م دان المنشدددددد   اليبور  المقصددددددد، متم ات ددددددق ذلك مج مبا   قواسينكا  
 الداخ ية؛

ج الدد م األطراف ع م اعتددددددددددددددتفدا ة من التكنولوجيدا  الح وم البحايدة،   )و(  تشددددددددددددددجل
ائية أل راض من مينكا تيزيز اتدددتخداق األ  ا  اةلكتر سية لتح دددين التحقيقا   المالحقا  القعددد 

 في مجام مكافحة الجرائم التي تعر بالبي ة؛

، المينون "تيزيز  31/1ات دددددددددددددداقا مج قرار لجنة منج الجريمة  اليدالة الجنائية  )م( 
اةطددار القدداسوسي الددد لي ل تيددا ن الددد لي ع م مكددافحددة  منج اعتجددار  ير المشددددددددددددددر ع بدداألحيدداء 

درا   الجريمددة بجم ددة  مور منكددا  را لددا  البريددة"، تددندعم الددد م إلم موافدداة المكتددب الميني بددالمخدد 
بشدددددد ن تدامير التصددددددد  الممكنة، بما ضشددددددمل إمكاسية  ضددددددج مر توكوم إضددددددافي عتفاقية الجريمة 
المنظمة، لتنا م    ثغرا  قد تيتر  اةطار القاسوسي الد لي الحالي لمنج اعتجار  ير المشددددر ع 

 باألحياء البرية  مكافحته.
 


