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*2221551*  

 الدورة الحادية عشرة
 2022تشرين األول/أكتوبر  21-17فيينا،  
 * المؤقتمن جدول األعمال  3البند  

 الجرائم الخطيرة األخرى، حسب تعريفها الوارد في االتفاقية، 

                                                              بما فيها األشكال واألبعاد الجديدة للجريمة المنظ مة عبر الوطنية 
   

فريق الخبراء الحكوميين ورئيس                                                               مشروع قرار مقد م من رئيس الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي   
 العامل المعني بالمساعدة التقنية

 
بيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل منع  تط   

 ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة 
 

                                                                               إن  مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية، 
صــــــــــــفت ا  ــــــــــــكا  ، ب ( 1) الوطنيةأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر   مجدداإذ يؤكد   

ــكال الجريمة المنظمة   ــد  أل ـــــ ــ ا لات اون عاى التصـــــ ــ  الن اا، تتيل مجان وااـــــ ــماا وااـــــ  عالميا يحظى بانضـــــ
 فاقية،عبر الوطنية الحالية والمستجدة، بما في ا الجرائم التي تضر بالبيئة وتندرج ضمن ن اا انت 

ــير  ــرين األول/أكتوبر   16المؤرخ  10/6إلى قراره   وإذ يشــــــــ ، الم نون "من  ومكافحة الجرائم  2020تشــــــــ
التي تضــــــــــــر بالبيئة وتندرج ضــــــــــــمن ن اا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، ال   

ــاعدة التةنية والفريق ال امل الم ني بالت اون الدولي، طاب فيه إلى فريق الخبراء الحكوميين ال امل الم ني   بالمسـ
إجراء مناقشـــــة مواضـــــي ية مشـــــتركة بشـــــ ن ت بيق انتفاقية من أجل من  ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية  
التي تضــــــــــر بالبيئة، وتةديم تو ــــــــــيان، في إطار ونية كل من ما، لينظر في ا مؤتمر األطراف في انتفاقية في  

 ،ه الحادية عشرة، من أجل ت زيز الت بيق ال ماي لالتفاقيةدورت 

ــاعـدة التةنـية   وإذ يرحـب  ـباألعمـال التي يضــــــــــــــ ا    ـا فريق الخبراء الحكوميين ال ـامـل الم ني ـبالمســــــــــــ
والفريق ال امل الم ني بالت اون الدولي المت اةة بموضــوم مناقشــت م المواضــي ية المشــتركة بشــ ن ت بيق انتفاقية 

 ،2022أيار/مايو  24                                                                       ن  ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة، التي ع ةدن في من أجل م
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ــا   بمناقشـــــان الخبراء بشـــــ ن من  ومكافحة الجرائم التي تضـــــر بالبيئة، التي أجرت ا لجنة من    وإذ يرحب أيضـــ
 ، 2022 باط/فبراير    16إلى    14، في الفترة من  185/ 76الجريمة وال دالة الجنائية، وفةا لةرار الجم ية ال امة 

التو ــــــــــــــيان التي اعتمـدلـا الفريق ال ـامـل الم ني ـبالت ـاون الـدولي وفريق الخبراء الحكوميين ال ـامـل        يةر   
، المت اةة بموضـوم  2022أيار/مايو    27إلى   23الم ني بالمسـاعدة التةنية في اجتماعي ما الم ةودين في الفترة من 

من أجل                                       لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية   اتفاقية األمم المتحدة مناقشـت م المواضـي ية المشـتركة بشـ ن ت بيق 
 من  ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة، المدرجة في مرفق ل ا الةرار. 

  
 المرفق   

 
التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي وفريق الخبراء الحكوميين   

  27إلى   23قنية في اجتماعيهما المعقودين في الفترة من العامل المعني بالمساعدة الت
اتفاقية ، المتعلقة بموضوع مناقشتهم المواضيعية المشتركة بشأن تطبيق  2022مايو  أيار/

من أجل منع ومكافحة الجرائم                                                    األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية 
 المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة 

الفريق ال امل الم ني بالت اون الدولي وفريق الخبراء الحكوميين ال امل الم ني بالمســـــــاعدة التةنية،  اعتمد   
ــيان التالية 2022أيار/مايو   27إلى    23في اجتماعي ما الم ةودين في الفترة من  المت اةة بموضــــــــــــوم    ( 2) ، التو ــــــــــ

من أجل                                       لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية اتفاقية األمم المتحدة  مناقشـت م المواضـي ية المشـتركة بشـ ن ت بيق 
 :األطراف في انتفاقية                                                                             من  ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة لكي يةر لا مؤتمر 

                                                                               ت شـــــــــــج   الدول األطراف عاى النظر في ج ل الجرائم التي تضـــــــــــر بالبيئة جرائم   يرة، في   )أ( 
من اتفاقية  2لتشـــــــــــري ات ا الوطنية وحســـــــــــب الت ري  الوارد في الفةرة ) ( من المادة الحانن المنااـــــــــــبة، وفةا 

 الجريمة المنظمة بغرض تيسير الت اون الدولي؛

                                                                                       ت شــــج   الدول األطراف عاى النظر، وفةا لتشــــري ات ا الوطنية وفي الحانن المنااــــبة، في الت امل  ) (  
م أ ـــاية ألضراض ضســـل األموال، وعاى ت زيز التحايةان المالية من أجل  م  الجرائم التي تضـــر بالبيئة باعتبارلا جرائ 

 كشف ضاوم الجماعان اإلجرامية المنظمة في تاك الجرائم، وحجز ومصادرة الموجودان المت تية من ا؛ 

ينبغي لادول األطراف ت زيز الت اون الدولي وتبادل الم اومان المالئمة عن الصـاة المحتماة   )ج( 
 المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة وضير ذلك من أ كال الجريمة المنظمة؛ ين الجرائم 

ينبغي لادول األطراف من  ومكافحة الفســـاد باعتباره من ال نا ـــر التي تســـ ل الجرائم التي تضـــر   )د(  
األمم المتحدة لمكافحة الفـساد بالبيئة، وت زيز تدا ير مكافحة الفـساد من  الل اـاتخداا اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية  

 عاى نحو أفضل، بما يشمل الحانن التي تكون في ا جماعان إجرامية منظمة ضال ة في تاك الجرائم؛ 

                                                                                          ت شــج   الدول األطراف عاى اناــتفادة من األحكاا الواردة في اتفاقية الجريمة المنظمة بتية ت زيز   )لـ(  
التي تضـــــــــر بالبيئة، ون اـــــــــيما األدوان المتصـــــــــاة بالت اون في مجال إنفاذ  الت اون الدولي عاى من  ومكافحة الجرائم 

ــاعدة الةانونية   ــايم الم اوبين، والمســـــ ــادرة، وتســـــ الةوانين وإجراء التحايةان المشـــــــتركة، والت اون الدولي ألضراض المصـــــ
ــتخداا التكنولوجيا،  ــاة ااــــــــ ــج   الدول األطراف، عند قيام ا   لك، عاى موا ــــــــ حيثما كان ذلك ممكنا،                                                                                      المتبادلة؛ وت شــــــــ

 والسماح، عاى ابيل المثال،  تةديم طابان المساعدة الةانونية المتبادلة بااتخداا الواائل اإللكترونية؛ 

 __________ 
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                                                                               ت شــــــــــــــج   الــدول األطراف عاى م ــالجــة التحــديــان التي ي رح ــا مبــدأ ا دواجيــة التجريم بتيــة  )و( 
لتي تضـر بالبيئة عن طريق تةييم ما إذا كان السـاوا ال   تيسـير الت اون الدولي في الةضـايا المتصـاة بالجرائم ا

                                                                                                        يةوا عايه الف ل اإلجرامي ال   ت اتمس بشـ نه المسـاعدة ف ال إجراميا بموجب قوانين كل من الدولة مةد  مة ال اب  
ــني  ذاته لاجرائم   ــمن التصــــ أو                                                                                                    والدولة متاا  ية ال اب، بغض النظر عما إذا كانت ل ه الةوانين تدرج الجريمة ضــــ

 عاى الجريمة نفس المسمى الةانوني؛  تسبغ

موا ـــــاة تةديم المســـــاعدة )المكتب( األمم المتحدة الم ني بالمخدران والجريمة ينبغي لمكتب  ) ( 
التةنيـة وأنشــــــــــــــ ـة  نـاء الةـدران إلى الـدول األطراف،  نـاء عاى طاب ـا، لـدعم ج ودلـا الراميـة إلى التنفيـ  الف ـال  

 بتية من  ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة؛نتفاقية الجريمة المنظمة 

 وابة ينبغي لامكتب موا ـاة جم  البيانان، بما في ذلك التشـري ان والسـوا ق الةضـائية من  الل   )ح(  
تي تضـر بالبيئة،  التاب ة له، عن اـائر أ ـكال الجرائم ال   الموارد اإللكترونية والةوانين المت اةة بالجريمة ) وابة " ـيرلوا"( 

 وإجراء بحوث بش ن الصاة المحتماة  ين الجرائم التي تضر بالبيئة وضير ذلك من أ كال الجريمة المنظمة؛ 

                                                                                    تـ دعى الـدول األطراف إلى ت زيز ت ـاون ـا م  المنظمـان الـدوليـة واإلقايميـة، ولي تشـــــــــــــج  ، عنـد   )ط(  
ــاء ووفةا لاتشـــــــــري ان الوطنية، عاى أن تف ل ذلك م   أ ـــــــــحا  المصـــــــــاحة الم نيين ا  رين، بما في ذلك انقتضـــــــ

المنظمان ضير الحكومية والة ام الخاص واألفراد والجماعان من  ارج الة ام ال اا، في مجال من  ومكافحة الجرائم  
 ة؛ من اتفاقية الجريمة المنظم   31المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة، والتوعية    ه الجرائم، بما يتسق م  المادة 

ــد الثغران والفجوان الةـائمـة في   ) (                                                                                     تـ دعى اـلدول األطراف إلى اتخـاذ ـتدا ير ف ـاـلة يمكن أن تســــــــــــ
ــان الحـالـية لمكـافحـة انتجـار ـباألحـياء البرـية، بمـا في ذلـك النظر في أثر انتجـار ـباألحـياء البرـية في   الممـاراــــــــــــ

 محاية؛ ادان المنش  وال بور والمةصد، متى اتفق ذلك م  مبادئ قوانين ا ال

ــتفادة من التكنولوجيا والحاول البحثية، ألضراض من  ين ا ت زيز   )ا(   ــج   الدول األطراف عاى اناــ                                                                                       تشــ
 ااتخداا األدوان اإللكترونية لتحسين التحايةان والمالحةان الةضائية في مجال مكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة؛ 

، الم نون "ت زيز اإلطـار الةـانوني الـدولي 1/ 31ة  وفةـا لةرار لجـنة من  الجريمـة وال ـدالـة الجـنائيـ  )ل(  
                                                                                                        لات اون الدولي عاى مكافحة ومن  انتجار ضير المشــــــــروم باألحياء البرية"، ت دعى الدول إلى موافاة المكتب الم ني 
بالمخدران والجريمة بجماة أمور من ا آراؤلا بشـــــ ن تدا ير التصـــــد  الممكنة، بما يشـــــمل إمكانية وضـــــ   روتوكول  

ي نتـفاقـية الجريـمة المنظـمة، لتـناول أ  ثغران قد ت تر  اإلطار الـةانوني الدولي الحـالي لمن  انتجـار ضير إضـــــــــــــاف 
 المشروم باألحياء البرية ومكافحته. 

 


