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تعزيز التعاون الدولي على منع صننننع احةنننلار النارير وا زاكوا وما واتوا والواالرج وا ت ار    

 بوا بص رج غالر مشروعر وماافاتوما والقضاء علالوما
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم  

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة    32إلى المهام المسيييييييييندة إليد في الما ة   إذ يشييييييييي ر 
المؤ خ   4/6، ومقر    2014تشييييييييييييييرين األو /  تو ر    10المؤ خ    7/1، وإذ يؤكيييد مجيييد ا  را    ( 1) عبر الوطنيييية

 ،2008تشرين األو /  تو ر  17

والمعنون "صييييينل األ ييييي حة    2010تشيييييرين األو /  تو ر   22المؤ خ  5/4إلى  را اتد   وإذ يشييييي ر  ي يييييا 
تشييييييييييييرين األو /  19المؤ خ  6/2النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصييييييييييييو ة   ر مشييييييييييييروعة"، و

  مكافحة صييييييييينل األ ييييييييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها  والمعنون "ترويج االن يييييييييمام إلى بروتوكو   2012   تو ر
والذخ رة واالتجا  بها بصييييييييييييييو ة   ر مشييييييييييييييروعة، المكمح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

والمعنون " همية بروتوكو  مكافحة صييييييييييييينل    2014تشيييييييييييييرين األو /  تو ر  10المؤ خ   7/2الوطنية، وتنف ذ "، و
و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصييييو ة   ر مشييييروعة، المكمح التفاقية األمم المتحدة األ يييي حة النا ية 

والمعنون "تعزيز تنف ذ    2016تشيييييييييرين األو /  تو ر   21المؤ خ   8/3لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و
تجا  بها بصيو ة   ر مشيروعة، المكمح بروتوكو  مكافحة صينل األ ي حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واال

  2018تشيييييييييرين األو /  تو ر   19المؤ خ  9/2التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و
"تعزيز وكفالة التنف ذ الفعا  لبروتوكو  مكافحة صييييييييييييينل األ ييييييييييييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة    والمعنون 

  ر مشيييييييييييروعة، المكمح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"،  واالتجا  بها بصيييييييييييو ة  
والمعنون "تعزيز التعاون الدولي ع ى مكافحة صييييينل األ ييييي حة   2020تشيييييرين األو /  تو ر  16المؤ خ   10/2و

 النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة"،

والمعنون "تعزيز التعياون   2022آذا /ميا      18المؤ خ    65/2 را  لجنية المديد ا  إلى    وإذ يشيييييييييييييي ر 
اليييدولي من  جيييح معيييالجييية الصييييييييييييييب  ب ن االتجيييا    ر المشييييييييييييييرو  بيييالمديييد ا  واالتجيييا    ر المشييييييييييييييرو  

 النا ية"، باأل  حة

بتقرير االجتما  الثامن من االجتماعا  التي تعقدها الدو  مرة كح  ييييييييييينت ن ل نظر في وإذ يحيط ع ما  
تنف ذ برنامج العمح المتع ق بمنل االتجا    ر المشيييرو  باأل ييي حة الصيييل رة واأل ييي حة الد يفة من جميل جوان د 

 ،2022تموز/يوليد   1حزيران/يونيد إلى  27ومكافحتد والق اء ع يد، المعقو  من 

الدو  األطراف إلى الم ييييييييييييييي  دما في جهو ها الرامية إلى تنف ذ خسة التنمية المسييييييييييييييتدامة    يدعووإذ  
، التي تشيمح الحد بقد  كب ر من التدفقا    ر المشيروعة لل ي حة، بهدف  4-16وتحق ق اللاية   ( 2) 2030 لعام

سيييييييتدامة، وإتاحة إمكانية التشيييييييجيل ع ى إ امة مجتمعا  مسيييييييالمة ال يهمأ ف ها  حد من  جح تحق ق التنمية الم
 وصو  الجميل إلى العدالة،

إزاء تزايد ال ييير  الناعييين عن صييينل األ ييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها   وإذ ال يزا  يسييياو   بالل الق ق 
والذخ رة واالتجا  بها بصييييييو ة   ر مشييييييروعة، و  رهما السيييييي بي ع ى مسييييييتويا  الجريمة والعن  وت عاتهما ع ى 
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نسقة يحد ان ف ها، وإزاء إمكانية حصييييو  المنظما  امجرامية، وفي بعح الحاال  ام هاب  ن، التنمية في  ي م
 ع ى ت ك األ  حة النا ية،

ب ييييييرو ة العمح بصييييييو ة  ف ييييييح ع ى معالجة ال عد امنسيييييياني لهذا التحدي و  همية مراعاة   وإذ يسيييييي م 
ا ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصييييييو ة  احتياجا  ضييييييحايا الجرائم المتصيييييي ة بصيييييينل األ يييييي حة النا ية و جزائه

 مشروعة،   ر

 ن الحد من صييييينل األ ييييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصيييييو ة   ر  وإذ يبحظ 
مشيييييييييييروعة يمثح  حد العناصييييييييييير الرئيسيييييييييييية ل جهو  الرامية إلى الحد من  وة الجماعا  امجرامية المنظمة عبر 

   الذي يرافق  نشستها،الوطنية ومن العن 

الحاجة إلى  ن تقوم الدو  األطراف بصييفة عاج ة باعتما   م تنف ذ نهج متمامح وعييامح   وإذ يع د ت   د 
لمعالجة األ يييي اج الجذ ية ل جريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يشييييمح صيييينل األ يييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها 

ع ى  ن تؤخذ في الحسيييي ان، عند اال ت يييياء، العوامح اال تصييييا ية   والذخ رة واالتجا  بها بصييييو ة   ر مشييييروعة،
واالجتماعية التي لها   ر في الجرائم المتصييييييي ة باأل ييييييي حة النا ية، وكذلك األنشيييييييسة امجرامية وتدفقا  االتجا  

األطراف  العابرة ل حدو ، وال  ييييييما ت ك المتع قة باأل ييييي حة النا ية، وإذ يسييييي م بوجو  حاجة م حة ألن ت خذ الدو   
 في االعت ا  ال عدين الجنساني والعمري لهذ  الجرائم،

إزاء األ ر السيي بي لبتجا    ر المشييرو  باأل يي حة النا ية ع ى حياة النسيياء والرجا    وإذ يسيياو   الق ق 
همية والفتيا  والفتيان، وإذ يسيي م بما لمنل االتجا    ر المشييرو  باأل يي حة النا ية ومكافحتد والق يياء ع يد من   

 باللة في مكافحة العن  الجنساني،

( فا متها، والتي  19-التحديا  التي  د تمون جائحة مرض ف رو  كو ونا ) وف د وإذ ي يل في اعت ا   
تشييمح تزايد اال ييتلب  امجرامي ل تجا ة الدولية، مثح االتجا  عبر امنترنأل باأل يي حة النا ية و جزائها ومكوناتها 

 د تتسييييبخ بمداطر من ب نها تزايد العن  األ ييييري، و ن األ يييي حة النا ية  19-جائحة كوف دوالذخ رة، وحقيقة  ن 
 المصنوعة  و المتجر بها بسريقة   ر مشروعة  د ُتستددم في ا تماج ذلك العن ،

الجهو  المتواصيي ة المبذولة ع ى مسييتوع العمح المتعد  األطراف وع ى الصييع د   وإذ يبحظ مل التقدير 
ون ام  يمي من  جيح تعزيز منل صيييييييييييييينل األ يييييييييييييي حية النيا يية و جزائهيا ومكونياتهيا واليذخ رة ومكيافحتيد،  ام  يمي و 

التشييييييديد ع ى  ن اتفاقية الجريمة المنظمة، وخصييييييوصييييييا بروتوكو  مكافحة صيييييينل األ يييييي حة النا ية و جزائها  مل
متحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصيييو ة   ر مشيييروعة، المكمح التفاقية األمم ال

، هما من  هم الصيييييييييكوي القانونية العالمية لمكافحة صييييييييينل األ ييييييييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها  ( 3) عبر الوطنية
 والذخ رة واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة،

كذلك المواضيييييل المحو ية المشييييتركة مل الصييييكوي القانونية الدولية األخرع ذا  الصيييي ة، و  وإذ يبحظ 
الصييييييييكوي ام  يمية واألطر العالمية األخرع ذا  الصيييييييي ة، وطبيعة ت ك الصييييييييكوي واألطر وتمام ها، التي توفر 
الدعم ل دو  األطراف ف ها ع ى صييييع د تنظيم التجا ة الدولية في األ يييي حة التق  دية، وااللتزاما  السيييييا ييييية، من 

الصييل رة واأل يي حة الد يفة من جميل جوان د ومكافحة   ب ح برنامج العمح لمنل االتجا    ر المشييرو  باأل يي حة  
والصك الدولي لتمك ن الدو  من التعرف ع ى األ  حة الصل رة واأل  حة الد يفة    ( 4) ذلك االتجا  والق اء ع يد
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، ال ذين يهدفان إلى منل ومكافحة صيييييييينل ( 5)   ر المشييييييييروعة وتعقبها في الو أل المنا ييييييييخ و سريقة يعو  ع  ها
 األ  حة النا ية واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة والحد من احتما   ر تها وتسريبها،

ع ى  همية الفريق العامح المعني باأل ييييي حة النا ية، منذ إنشيييييائد بوصيييييفد عنصيييييرا  ائما من  وإذ يشيييييد  
المؤ خ  5/4مؤتمر األطراف وعييييي كة فنية ومف دة من الدبراء والسييييي سا  المدتصييييية بما يتسيييييق مل  را  المؤتمر 

بغية ا يييت انة التحديا  واالتجاها  الجديدة ومواجهتها وا تراد تداب ر ل تصيييدي  2010تشيييرين األو /  تو ر  22
لها، وتحسييي ن التعاون الدولي وت ا   المع وما  والمما  يييا  الف ييي ى قيما يتع ق بمنل ومكافحة صييينل األ ييي حة  

بصو ة   ر مشروعة، وإذ يحيط ع ما مل التقدير ب عما  الفريق  النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها
 و التوصيا  المنبثقة عن هذ  األعما ،

، الذي  ر    2021كانون األو / يسمبر   24، المؤ خ  76/233إلى  را  الجمعية العامة    وإذ يش ر 
مح مفتود الع يييييوية معني بالذخ رة التق  دية لوضيييييل مجموعة من االلتزاما   الجمعية بموج د إنشييييياء فريق عا

السييييا يييية باعت ا ها إطا ا عالميا جديدا  ييييعالج الثلرا  القائمة حاليا في إ ا ة الذخ رة طوا   و ة حياتها، بما 
ي تتناو  م مية في ذلك التعاون والمسييييياعدة ع ى الصيييييع د الدولي،  ون المسيييييا  بالنظم القانونية الوطنية الت 

الذخ رة وحيازتها وا يييييييييتددامها ع ى الصيييييييييع د الوطني، ويشيييييييييكح جزءا من إطا  عيييييييييامح لدعم ام ا ة ا منة 
والسيي يمة والمسييتدامة ل ذخ رة طوا   و ة حياتها ع ى الصييع د الوطني و ون ام  يمي وام  يمي والعالمي، عن  

ُينظر في التعاون ع ى الصييييييييييييع دين ام  يمي و ون طرق باال ييييييييييييتفا ة من األطر القائمة و تمم  ها، ع ى  ن  
 ام  يمي ع ى   ا  طوعي؛

بتموين القسييييييييييييييم المعني بياالتجيا  بياأل يييييييييييييي حية النيا يية  اخيح الفر  المعني بيالجريمية المنظمية   وإذ يرحيخ 
واالتجا    ر المشيييييييييرو  التابل لمكتخ األمم المتحدة المعني بالمدد ا  والجريمة، بلرض  عم التصيييييييييديق ع ى 

دمها مكتخ األمم المتحدة بروتوكو  األ ييييييي حة النا ية وتنف ذ ، وإذ يعرج عن تقدير  ل مسييييييياعدة المسيييييييتمرة التي يق
المعني بالمدد ا  والجريمة، عبر القسييييييييييم المعني باالتجا  باأل يييييييييي حة النا ية وعبر و ييييييييييائح  خرع، إلى الدو   

 األع اء، بناء ع ى ط بها، 

إلى  ن الدو  تتحمح المسييؤولية الرئيسييية عن منل االتجا    ر المشييرو  باأل يي حة الصييل رة وإذ يشيي ر   
 من جميل جوان د ومكافحتد والق اء ع يد، وفقا لسيا ة الدو  والتزاماتها الدولية ذا  الص ة؛واأل  حة الد يفة 

ع ى ضييرو ة تعزيز التعاون والتنسيي ق ب ن ه اا  األمم المتحدة ذا  الصيي ة لمسيياعدة الدو    وإذ يشييد  
ام هياب  ن األجيانيخ    ع ى منل ومكيافحية ضيييييييييييييي و  الجمياعيا  امجراميية المنظمية في تزوييد ام هياب  ن والمقيات  ن

 باأل  حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة،

بام هاما  القيمة، متى كانأل منا  ة ومف دة، التي تقدمها الدوائر األ ا يمية والقسا  الداص    وإذ يقر 
لذخ رة  والمجتمل المدني في التصيييدي ل عح التحديا  التي يسرحها صييينل األ ييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها وا

واالتجا  بها بصيييو ة   ر مشيييروعة، والتصيييدي أل ر ذلك، عن طريق التوعية وتح  ح االتجاها  وت ا    ف يييح  
المما  ييييييييا  قيما يتع ق بالتعاون الدولي ع ى منل هذ  الجرائم ومكافحتها وا ييييييييت انة االحتياجا  من المسيييييييياعدة  

 التقنية وتوف ر ت ك المساعدة،

 فريق العامح المعني باأل ييييييييييييي حة النا ية المعقو  في ف  نا في الفترة باالجتما  الثامن ل  يرحخ -1 
، وييدعو 2022 ييا /ميايو  5و 4 ، واجتمياعيد التيا ييييييييييييييل المعقو  في ف  نيا يومي2021 ييا /ميايو  12إلى  10من  

الدو  األطراف النظر، حسيييييخ اال ت ييييياء، في تسب ق التوصييييييا  ونقاا المنا شييييية ذا  الصييييي ة والقاب ة ل تسب ق 
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نبثقة عن اجتماعا  الفريق العامح من  جح المسيياهمة في تعزيز التعاون الدولي ع ى مكافحة لمكافحة صيينل الم
 األ  حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة؛

 الدو  التي لم تصي   بعد  طرافا في بروتوكو  مكافحة صينل األ ي حة النا ية و جزائها يشيجل -2 
ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصيييو ة   ر مشيييروعة، المكمح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  

 عبر الوطنية، ع ى النظر في القيام بذلك، وع ى تنف ذ  حكامد تنف ذا تاما؛

ف يذ  اليدو  األطراف في بروتوكو  األ يييييييييييييي حية النيا يية ع ى تعزيز جهو هيا الراميية إلى تن   يحي  -3 
 البروتوكو ؛

إلى مكتييخ األمم المتحييدة المعني بييالمدييد ا  والجريميية، من خب   سييييييييييييييمييد المعني    يس ييخ -4 
باالتجا  باأل يي حة النا ية،  ن يواصييح مسيياعدة الدو ، بناء ع ى ط بها، في جهو ها الرامية إلى التصييديق ع ى 

ع اء القا  ة ع ى تقديم بروتوكو  األ  حة النا ية  و  بولد  و إ را    و االن مام إليد وتنف ذ ، ويشجل الدو  األ
 موا   من خا ج الم زانية ع ى القيام بذلك لتمك ن المكتخ من تنف ذ واليتد في هذا الصد  ع ى نحو  ف ح؛

بالدو  األطراف  ن تتعاون تعاونا تاما مل آلية ا ييييييييييتعراض تنف ذ اتفاقية األمم المتحدة  يه خ -5 
، وال  يييييييييييييييميا قيميا يتع ق ببروتوكو  مكيافحية  ( 6)   الم حقية بهيالمكيافحية الجريمية المنظمية عبر الوطنيية والبرتوكوال

صينل األ ي حة النا ية، حسيخ اال ت ياء، و ن تواصيح النهوض بعم ية اال يتعراض، ويدعوها إلى  ن تت ا  ، وفقا 
ا لية، لقوان نها الداخ ية،  ف ييييح المما  ييييا  بشيييي ن تعاونها البناء مل  صييييحاج المصيييي حة المعن  ن، في  ييييياق  

 ووفقا مجراءاتها و واعدها؛

الدو  األطراف في بروتوكو  األ ييي حة النا ية ع ى مواءمة تشيييريعاتها مل البروتوكو ،    يح  -6 
وصيييوط خسط عمح  و برامج  و ا يييتراتيجيا  لف يييهام في التنف ذ المامح لبتفاقية والبروتوكو ، و يييد  ي  لرا   

ثح ترخيص الوا  ا  والصييا  ا  والو ييم وا تفاء األ ر وحفظ السييجب ،   ائمة في  طرها التشييريعية بشيي ن نقاا م
والنظر في اتداذ المزيد من التداب ر، حسييخ اال ت يياء، لمنل ومكافحة صيينل األ يي حة النا ية و جزائها ومكوناتها  

عا ة تشيل  ها  والذخ رة واالتجا  بها بصيو ة   ر مشيروعة وتسيريبها، بما في ذلك التجا ة ف ها بوا يسة امنترنأل وإ 
 بصو ة   ر مشروعة، مما  د يشمح تداب ر تسم  با تفاء   رها؛

ب ن اال يييييييتددام المامح والفعا  لمح من اتفاقية الجريمة المنظمة و روتوكو  األ ييييييي حة النا ية   يقر  - 7 
 و تسييريخ  المكمح لها يوفر   ييا ييا مف دا م  يياء نظم   ابية وطنية تسيياعد الدو  ع ى كشيي  حوا ف  يير ة  و فقدان 

 األ  حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة ومنعها وكذلك صنعها واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة والق اء ع  ها؛ 

بالدو  تسوير  و تدعيم  د اتها الوطنية بشيي ن جمل بيانا  تفصيي  ية عن االتجا    ر  يه خ -8 
د اممكيان و ميا يتسييييييييييييييق مل  وان نهيا اليداخ يية، المشييييييييييييييرو  بياأل يييييييييييييي حية النيا يية و ييييييييييييييييا يد امجرامي وتح   هيا، عني 

االتجاها  واألنماا وتعزيز ت ا   المع وما  وإتاحة الرصييييييد العالمي ل تقدم المحرز ع ى صييييييع د  ا ييييييت انة بغية
الداص ب هداف التنمية المسيييييييييييييتدامة، ويس خ إلى مكتخ األمم المتحدة المعني بالمدد ا    2-4-16 المؤعييييييييييييير

يدة عن االتجا  باأل يي حة النا ية وكذلك   ا ييا  وتح  ب  إ  يمية تسييتند إلى البيانا  والجريمة إعدا    ا يية جد
 المجمعة من الدو   و بالتشاو  معها،  هنا بتوافر موا   من خا ج الم زانية؛

ع ى مواصيي ة تح  ح ونشيير مع وما  مو و ة عن آ ا  االتجا  باأل يي حة النا ية بوصييفد  يشييجل   - 9 
مشروعة وعب تد بالعن  والجريمة بغية العمح، حسخ اال ت اء، ع ى تيس ر إنتاج بيانا  موحدة و اب ة   و ا   ر 

ل مقا نة، والتصيييدي ل عن  المسييي   ضيييد النسييياء والفتيا  والفتيان وجرائم المرابية المتصييي ة بصييينل األ ييي حة النا ية  
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إلى جانخ مواص ة تح  ح الديناميا  التي يمكن  ن  و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة، 
 (؛ 19- تمون  د نش   مل االتجاها  التي فرضتها جائحة مرض ف رو  كو ونا ) وف د 

بياليدو  األطراف في برتوكو  األ ييييييييييييي حية النيا يية  ن تعزز نظمهيا المح يية ل و يييييييييييييم وحفظ    يه يخ  - 10 
لرض تحديد مابية األ ي حة النا ية وا تفاء   رها، وح ثما  السيجب ، ويشيجل جميل الدو  األخرع ع ى  ن تقوم بذلك، ب 

 ان ذلك منا ييييييييييي ا وممكنا، تحديد وا تفاء   ر  جزائها ومكوناتها والذخ رة، و ن تعمح، بما يتسيييييييييييق مل  وان نها الداخ ية،  
 ييييييييييي حة النا ية  ع ى جمل بياناتها وتسيييييييييييج  ها وتح   ها بصيييييييييييو ة منهجية، بما في ذلك بيانا  ا تفاء األ ر المتع قة باأل 

 مشرو ؛  المستر ة والم بوطة والمصا  ة والمجمعة والمعثو  ع  ها المشت د في ص تها بنشاا   ر 

بالدو  األطراف في بروتوكو  األ ييي حة النا ية التي تسيييتو   وتصيييد  األ ييي حة النا ية  يه خ -11 
كو ، ويشييييييييييييييجعهيا ع ى تنف يذ الصييييييييييييييكوي و جزاءهيا ومكونياتهيا واليذخ رة ع ى تعزيز تيداب رهيا الر يابيية وفقيا ل بروتو 

القانونية الدولية األخرع ذا  الصيي ة التي هي طرف ف ها، بغية منل تسييريبها وصيينعها واالتجا  بها بصييو ة   ر 
 مشروعة والحد من هذ  المداطر؛

الدو  األطراف ع ى  ن تتعاون ع ى  و ييييييل نساق ممكن، في إطا  نظمها القانونية  يشييييييجل -12 
فياء   ر األ يييييييييييييي حية النيا يية و جزائهيا ومكونياتهيا واليذخ رة وفي التحقيقيا  والمبحقيا  الق ييييييييييييييائيية المح يية، في ا ت 

وتسيريبها، بما في ذلك، عند اال ت ياء، عندما تمون    المتع قة ب نشيسة صينعها واالتجا  بها بصيو ة   ر مشيروعة
و  رها من الجماعا     ذا  صييييييييييي ة بام هاج وجرائم  خرع، مثح الجريمة الح يييييييييييرية التي ترتمبها العصيييييييييييابا 

امجرامية، من خب  اال تجابة ا نية والفعالة لس  ا  التعاون الدولي المتع قة با تفاء األ ر والتحقيقا  الجنائية، 
و ن تنظر، في هذا الصييييييييد ، في تعزيز التعاون وت ا   المع وما  باال ييييييييتفا ة من نظم حفظ السييييييييجب  وا تفاء 

ال ت يييياء ووفقا لقوان نها الداخ ية، مثح نظام إ ا ة  ييييجب  األ يييي حة المحظو ة  األ ر  و آليا  التيسيييي ر، حسييييخ ا
وا تفاء   رها التابل ل منظمة الدولية ل شييييييييرطة الجنائية )امنتر و (، و  ر ، و ن تعزز ت ا    ف ييييييييح المما  ييييييييا   

ك الو ييييوم  و إزالتها  و والدبرا  المتع قة بامجراءا  الرامية إلى منل تزوير و ييييوم األ يييي حة النا ية  و طم  ت 
 تحويرها بصو ة   ر مشروعة؛

اليدو  األطراف إلى اعتميا  نهج متعيد  األبعيا ، بيدعم من مكتيخ األمم المتحيدة المعني    ييدعو -13 
بالمدد ا  والجريمة عند اال ت ييياء، في صيييوط  يييبح التصيييدي ل تهديدا  المتصييي ة بالتسو ا  التمنولوجية وتل ر 

األ ييييييي حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصيييييييو ة   ر في صييييييينل      يييييييال خ العمح المسيييييييتددمة
 مشروعة، بما يشمح ا تددام التمنولوجيا  الحديثة؛

اليدو  األطراف إلى  ن تقيدم و/ و تس يخ تيد ي يا متدصييييييييييييييصييييييييييييييا لفيائيدة مو في   يجيد   عوتيد -14 
األجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ القانون والر ابة بشيييييييييييييي ن الو ييييييييييييييم وا تفاء األ ر وحفظ السييييييييييييييجب  والتد يخ ع ى 

 التمنولوجيا  الجديدة وتحديد مابية األ  حة النا ية وتسج ح م بوطاتها وامببط عنها؛

لدو  األطراف ع ى  ن تد ج في نظمها القانونية والر ابية آليا  لحفظ السيييييييييييجب   ايشيييييييييييجل  -15 
تلسي كامح  و ة حياة األ يييي حة النا ية، ومتى كان ذلك منا يييي ا و ابب ل تسب ق،  جزائها ومكوناتها والذخ رة، بما 

مع وما  المتع قة في ذلك الجوانخ التي تدخح ضييييييمن المجا  المشييييييرو  مثح الصييييييناعة التحوي ية، إلى جانخ ال
بالتصدير واال ت را  والنقح، وإصدا  التراخيص لحيازة األ  حة النا ية والتحقق من المستددم النهائي، بما يتسق 
مل  وان نها الداخ ية، والنظر في تمديد فترة االحتفاظ بت ك السييييييييييييجب ، ويحيط ع ما ببرامجية حفظ السييييييييييييجب   

ألمم المتحيدة المعني بيالمديد ا  والجريمية ليذليك اللرض لفيائيدة اليدو   " التي طو هيا مكتيخ اgoIFARالمتميام ية "
 التي تس خ المساعدة؛

الدو  األطراف ع ى  ن تعزز، بما يتسيييييييق مل التزاماتها الدولية، آليا  وا يييييييتراتيجيا  يح    -16 
ة  و فقيدانهيا  مراق ية الحيدو  ليديهيا من  جيح منل ومكيافحية  يييييييييييييير ية األ يييييييييييييي حية النيا يية و جزائهيا ومكونياتهيا واليذخ ر 



تسييييريبها، وكذلك صيييينعها واالتجا  بها بصييييو ة   ر مشييييروعة، بسييييبح منها تعزيز  د ا  المشيييي  الم كر عن   و
طريق ا يييييتددام األ وا  التمنولوجية، وتوف ر التد يخ المتدصيييييص لسييييي سا  إنفاذ القانون والجما ي والسييييي سا   

النس اق، لل رهم من الجها  الفاع ة ذا  الصي ة  الق يائية، وكذلك ل مسيتو  ين والمصيد ين، وحسيخ اال ت ياء وا
في القسا  الداص مثح النا   ن وخدما  البريد وتسييييي يم السرو ، ويس خ إلى القسيييييم المعني باالتجا  باأل ييييي حة  
النا ية التابل لمكتخ األمم المتحدة المعني بالمدد ا  والجريمة  ن يواصيييييح تزويد الدو  بالمسييييياعدة التقنية و ناء  

 في ت ك المجاال ، بناء ع ى ط بها؛  د اتها

الدو  األطراف إلى النظر في تقديم المسييييييييياعدة التقنية، طوعا و موجخ عيييييييييروا متفق  يدعو -17 
ع  ها، في مجا  كشييي  جريمة االتجا    ر المشيييرو  باأل ييي حة النا ية وما يتصيييح بها من جرائم والتحق ق ف ها 

معدا  البزمة لمكافحة االتجا    ر المشيييرو  باأل ييي حة النا ية،  ومقاضييياة مرتمب ها، بسيييبح منها توف ر  حدف ال
والنظر في تعزيز التعاون الدولي في التحقيقا  والمبحقا  الق يائية، وإنشياء ه اا  تحق ق مشيتركة، بما يتسيق  

 من اتفاقية الجريمة المنظمة، وعند اال ت اء، إنشاء ه اا  موازية؛ 19مل الما ة  

  األطراف إلى  ن تد ج في تحقيقاتها في الجرائم المتصييييييييي ة باأل ييييييييي حة النا ية  الدو  يدعو  ي يييييييييا  - 18 
تح  ب ل مع وما  اال يتد ا ية المالية والتحقيقا  في الموجو ا  و سيح األموا ، من  جح ا يتر ا  الموجو ا  المت تية  

شييرو  باأل يي حة النا ية، وجمل من عائدا  الجريمة، وتفميك عيي كا  االتجا  التي تق  و اء عم يا  االتجا    ر الم 
 المستدامة؛  من  هداف التنمية  4- 16المع وما  اال تد ا ية عن المعامب  المشبوهة من  جح تحق ق اللاية 

الدو  األطراف ومكتخ األمم المتحدة المعني بالمدد ا  والجريمة ع ى تعزيز مراعاة  يشيييييجل -19 
ة باأل ييي حة النا ية، في مجاال  منها تصيييميم وتدسيط وتنف ذ نو  الجن  والسييين في السييييا يييا  والبرامج المتع ق

و صيد وتق يم البرامج، ويشيجل ع ى ت ا   الدبرا  والد و  المسيتفا ة و ف يح المما  يا  الوطنية، ويدعو الدو   
األطراف إلى مواصيييي ة جمل البيانا  المصيييينفة حسييييخ نو  الجن  والسيييين عن االتجا    ر المشييييرو  باأل يييي حة  

 تعزيز فهمها لآل ا  الجنسانية، وال  يما للرض تحس ن السيا ا  والبرامج الوطنية ذا  الص ة؛النا ية و 

الدو  األطراف ع ى  ن تعزز، ح ثما  مكن، مشيييييييا كة الدبراء الوطن  ن والسييييييي سا    يشيييييييجل -20 
الوطنيية المدتصيييييييييييييية والمنظميا   ون ام  يميية وام  يميية و  ر الحكوميية المعنيية في اجتمياعيا  الفريق العياميح 

 المعني باأل  حة النا ية بما يتماعى مل النظام الداخ ي ل مؤتمر؛

ي تشييييييييهد  بعح المناطق والب دان في عد  حاال  االتجا    ر المشييييييييرو  بالتزايد الت  يسيييييييي م -21 
بالذخ رة، مما يد  ع ى تدفق األ ييييي حة النا ية المتجر بها بصيييييو ة   ر مشيييييروعة وا يييييتددامها، وع ى التحديا  

ع ى  التي تواجد منل واعتراض، وإذا  مكن، ا تفاء   ر االتجا    ر المشيييييرو  بت ك الذخ رة وتسيييييريبها، وال  ييييييما
 الحدو  وفي مرا ز المراق ة الجمركية؛

، حسيييييييييييييخ اال ت ييييييييييييياء، المنظما  الدولية وام  يمية والقسا  الداص والمنظما    ر يدعو -22 
ب نها وإلى العمح مل الدو    الحكومية والدوائر األ ا يمية ومؤ ييييييييييسييييييييييا  المجتمل المدني إلى تعزيز التعاون قيما

و  األ ي حة النا ية بغية التوعية بالمما  يا  واألنماا واالتجاها  الناجحة  األطراف في  يع ها إلى تنف ذ بروتوك
 في منل ومكافحة االتجا  باأل  حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة؛

الدو  األطراف ع ى  ن ت تم  الدعم والتعاون من صيييانعي األ ييي حة النا ية و جزائها  يشيييجل -23 
تو  يها ومصيييد يها و يييما يييرتها ونا   ها التجا ي ن من  جح منل وكشييي  صييينل  ومكوناتها والذخ رة وتجا ها ومسييي 

 األ  حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة؛

إلى مكتيخ األمم المتحيدة المعني بالمديد ا  والجريمية  ن يواصييييييييييييييح مسيييييييييييييياعدة الدو    يس يخ -24 
الرامية إلى تعزيز نظمها الداصيييية بمراق ة األ يييي حة النا ية، خصييييوصييييا   األطراف، بناء ع ى ط بها، في جهو ها



في مجاال  المسياعدة التشيريعية، وتسوير   وا  تقنية وتشيل  ية و اعمة لتحديد مابية األ ي حة النا ية وضي سها  
ضييافة إلى ومصييا  تها والتصييرف ف ها، والدعم التقني بشيي ن و ييم األ يي حة النا ية وحفظ  ييجبتها وا تفاء   رها، إ

 نشيييييسة التد يخ و ناء القد ا  في مجا  التحق ق في الجرائم ذا  الصييييي ة ومبحقة مرتمب ها   يييييائيا، بغية منل 
ومكافحة وا يتاصيا  صينل األ ي حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصيو ة   ر مشيروعة، و عم 

 ا ت اطها بالجرائم الدس رة األخرع؛ الجهو  التي تبذلها الدو  األطراف في تناو  مس لة

إلى مكتخ األمم المتحدة المعني بالمدد ا  والجريمة  ن يواصيييييييح تعزيز جمل  يس خ  ي يييييييا -25 
 المع وما  عن االتجاها  وتداب ر التصدي الفعالة وخبرا  المما   ن ذا  الص ة؛

ع ى مواصيييييييييييييي يية تعزيز  إلى مكتييخ األمم المتحييدة المعني بيالمدييد ا  والجريميية  يس ييخ كيذليك   -26 
 التعاون والتنس ق ب ن  مانا  الصكوي وا ليا  الدولية وام  يمية ذا  الص ة وه ااتها المعنية؛

إلى األمانة  ن تواصييييييييح  عم الفريق العامح المعني باأل يييييييي حة النا ية في   اء مهامد   يس خ -27 
الفريق العياميح المعقو ة  بيح ت يك اليدو ة،    و ن تقيدم إلى المؤتمر في  و تيد الثيانيية عشييييييييييييييرة تقريرا عن اجتمياعيا 
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من االتفيياقييية، و  رهييا من األحكييام المنس قيية  ن   32بييالييدو  األطراف، عمب بييالمييا ة    يه ييخ -28 
وام  يمية المعنية والمجتمل المدني ، ت ا   المع وما  والتعاون مل المنظما  الدولية 5/4تيسيييييييييييير، تعزيزا ل قرا  

والقسا  الداص والمؤ ييييييسييييييا  األ ا يمية من  جح التصييييييدي ع ى نحو  ف ييييييح ل تحديا  واالتجاها  واألنماا 
 الجديدة المتع قة بصنل األ  حة النا ية و جزائها ومكوناتها والذخ رة واالتجا  بها بصو ة   ر مشروعة؛

الدو  األع يياء و ييائر الجها  المانحة إلى توف ر موا   من خا ج الم زانية لل راض   يدعو -29 
 المب نة  عب ، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

 



 


