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 فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني  
 بالمساعدة التقنية 

 2022أيار/مايو    27- 23فيينا،  
 جدول األعمال المؤقَّت* من    2البند  

تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم  
 المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة 

 الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي  

 2022أيار/مايو    27- 23فيينا،  
 من جدول األعمال المؤقَّت*   3البند  

ع ومكافحة الجرائم  تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل من 
 عبر الوطنية التي تضر بالبيئة   المنظمة 

   
تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة    

 الوطنية التي تضر بالبيئة  عبر 
 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
 

 مقدمة  - أول  
الجرائم التي تضـــــر بالبي م  ي من كين ألجر الجرائم روحنم وأ  ل ا  م به على نطاق واســـــ  أ   لَّ من المســـــ - 1

ــتدامم   ــ م في التعجيا كتمير المناد وت و  التنمنم المســـــ ــ ا ي رجعم فنها ف ي تســـــ عواقب ســـــــلبنم متعدهة، بعضـــــ
بحرمـا  الحوومـام من ريراهام  ـائلـم يمون اســــــــــــــتمـدام ـا لوي ضـلف لـدعم التنمنـم ووـ  ــــــــــــــعـا  األعمـال التجـار ـم  

ســــــــــواق المكــــــــــروعما و مون ل قو الجرائم أيضــــــــــا أ  ت و  ســــــــــناهة ال انو  والحوم الر ــــــــــيد وتؤج  الن اعام  واأل 
ا  (1)2030الجيوســـــــــناســـــــــنم، مما يطر  تحديام أماو ج وه المجتم  الدولي لتح يت اطم التنمنم المســـــــــتدامم لعاو  

 ع البيولوجي أو المواره الطبنعنم كجيرا  وعالوة على ضلف، ف   األنكـــــــــــطم يير ال انوننم التي تضـــــــــــر بالبي م أو التنو 
 ا (2)ما تكو  مروحم وتنطوي على احتمايم منمفضم نسبنا لككف وإهانم المجرمين والجماعام اإلجرامنم المنظمم

و عتر  تمامًا بحجم الجرائم التي تضــــــــــــر بالبي م ووطبنعت ا في ممتلف المحافا الدولنما وعلى الريم من  - 2
ل عموما للجر مم البي نم، ف   العديد من المناقكـــــــــام وال رارام هااا منظومم األمم المتحدة  عدو وجوه تعر ف م بو 

اعترفت بالجرائم التي تضـر بالبي م كوفـف ا ت ديدا مت ايدا للسـالو والتنمنم المسـتدامما وفي  قا ال ـده، نوقكـت  قو 
__________ 

 * CTOC/COP/WG.2/2022/1-CTOC/COP/WG.3/2022/1ا 
 (1) United Nations Environment Programme (UNEP), The State of Knowledge of Crimes that Have Serious 

Impacts on the Environment (Nairobi, 2018), p. XVIIا 
 (2) International Criminal Police Organization (INTERPOL) and UNEP, Strategic Report: Environment, Peace 

and Security – A Convergence of Threats (2016), p. 53 ا 
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ــا محور تركي   1990منـق عـاو  الجرائم في مؤتمرام األمم المتحـدة لمن  الجر مـم والعـدالـم الجنـائنـم   ، وكـانـت أيضــــــــــــ
قرارام اعتمـدتـ ا الجمعـنم الـعامـم والمجلت ايقت ــــــــــــــاهي وايجتـماعي ولجـنم من  الجر مـم والعـداـلم الجـنائـنم، وكـقـلف 
ال يـ ام الحوومـنم اـلدولـنم األارق الـ ائـمم على المـعا ـدام، مـجا مؤتمر األترا  في اتـفالـنم األمم المتحـدة لمـوافحـم  

 نظمم عبر الوتننم ومؤتمر الدول األترا  في اتفالنم األمم المتحدة لموافحم الفساها الجر مم الم 

وقد اســـــت  لخت مؤارا عمليتا  حووميتا  هوليتا   امتا  وتجر ا  بالتواري ت ر ها، ك د  التوفـــــا رلى ف م  - 3
أفضــــــا للج وه الالرمم على ال ــــــعد الوتني واإلقلنمي والعالمي للت ــــــدي لحجم وتطور األنكــــــطم اإلجرامنم التي 

لجـنائـنم، و ي كتكلنف من الجمعـنم العـامـم في  تضــــــــــــــر ـبالبيـ ما وترتهب العملـنم األولى كلجـنم من  الجر مـم والعـداـلم ا 
بكــ   من  وموافحم الجرائم التي تضــر بالبي ما وأ اكت الجمعنم، في ضلف ال رار، باللجنم أ  تع د،    185/ 76قرار ا  

ئم التي تضر بالبي م، وضلف من أجا مناقكم سبا في فترة ما كين الدورام، مناقكام ابراء بك   من  وموافحم الجرا 
 ملموســــــــــم لتحســــــــــين ايســــــــــتراتنجنام والتداكير من أجا من  تلف الجرائم وموافحت ا بفعالنم، وتع    التعاو  الدولي  

  ـــــها /  16رلى   14على المســـــتوق التنفيقي كقلف الكـــــ  ا وعمال بال رار، ع دم مناقكـــــام للمبراء في الفترة من 
ورك م على ثالث ركائ  موا ـــنعنم  يأ )أ( من  الجرائم التي تضـــر بالبي م  و)ف( موافحم الجرائم    2022فبراير 

 ا ( 3) التي تضر بالبي م  و)ج( تع    التعاو  الدولي للت دي للجرائم التي تضر بالبي م 

جر مم المنظمم  وفنما يتعلت بالعملنم الجاننم، تلب مؤتمر األترا  في اتفالنم األمم المتحدة لموافحم ال -4
ــاعـدة الت نـنم والفر ت العـامـا 10/6عبر الوتنـنم، في قرارو  ، رلى فر ت المبراء الحووميين العـامـا المعني ـبالمســــــــــــ

ــ   تطبيت اتفالنم األمم المتحدة لموافحم الجر مم   ــتركم بكــ ــنعنم مكــ ــم موا ــ المعني بالتعاو  الدولي رجراء مناقكــ
الجرائم المنظمم عبر الوتننم التي تضــــر بالبي م وت ديم توفــــنام، المنظمم عبر الوتننم من أجا من  وموافحم 

في رتــار وييــم كــا من مــا، لينظر في ــا المؤتمر في هورتــه الحــاهيــم عكــــــــــــــرة، من أجــا تع    التطبيت العملي 
لالتفالنما واســــــــتناها رلى مناقكــــــــام المبراء المقكورة أعالو التي أجرت ا اللجنم، ســــــــتمدو المناقكــــــــم الموا ــــــــنعنم 

لمكــــتركم من جانب ا، واســــتناها رلى وييت ا،  دفين  ماأ هراســــم وت ينم ن    التجر م الرامنم رلى الت ــــدي للجرائم  ا
المنظمم عبر الوتننم التي تضـــــر بالبي م، وكقلف المســـــائا المت ـــــلم بالتعاو  الدولي على موافحم تلف الجرائم، 

ــلم من اتفا ــاعدة الفر  ين العاملين في بما في ضلف التطبيت العملي لألحواو ضام ال ــــ لنم الجر مم المنظمم  ومســــ
 سعي ما رلى ت ديم توفنام ضام فلم لكي ينظر في ا المؤتمرا

وقد أ عدم ورقم المعلومام األســاســنم  قو لت ديم هعم مو ــوعي للمناقكــم الموا ــنعنم المكــتركم التي  -5
ا ل قو المايم، ترك  الورقم كوجه ااص على ن    ا وتحقن 10/6ســـــنجر  ا الفر  ا  العامال ، وف ا ل رار المؤتمر  

ــي واره في ال رارأ و و أ  اتفالنم الجر مم   ــاســـ ــوء على ت ليد أســـ ــلنب الضـــ التجر م وعلى التعاو  الدولي بغنم تســـ
ــنا من اإلتار ال انوني المعني بمن  الجرائم المنظمم عبر الوتننم التي   ــاســــــــــ المنظمم تمجا أهاة فعالم وج ءا أســــــــــ

 م وموافحت ا وتع    التعاو  الدولي في  قا ال دهاتضر بالبي 
  

 تدابير التصدي القانونية وحماية البيئة من خالل القانون الجنائي  - ثانيا  
يتفاوم نطاق وتنفيق التداكير ال انوننم للت ـــــــــدي للجرائم التي تضـــــــــر بالبي م تفاوتا كبيرا على ال ـــــــــعد   -6

المحلي واإلقلنمي والعالميا ومنق الن ــــــف الجاني من ال ر  العكــــــر ن،  ــــــ د ال انو  البي ي ر اهة كبيرة في عده 
ــائا البي ه اإلتار ال انوني القي يحوم المســــــ ــوص الدولنما و حدَّ من   500 نم في ال انو  الدولي ب لجر من  الن ــــــ

ايتفاقام البي نم المتعدهة األترا  وال ــــــــووص ضام ال ــــــــلما وقد تكو  ايتفاقام البي نم المتعدهة األترا  ضام  
 تاب  رقلنمي أو عالمي أو قطاعي أو  اما لعدة قطاعاما

__________ 

 ا https://indd.adobe.com/view/e041a20d-2eb1-4ff1-8167-c1c0853ee58cانظر  (3) 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/185
http://undocs.org/ar/A/RES/76/185
https://indd.adobe.com/view/e041a20d-2eb1-4ff1-8167-c1c0853ee58c
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ــاق العــاو كين  ــقو و مون ال ول ر  عــدو وجوه تعر ف عــالمي للجر مــم البي نــم  و نتنجــم ل  - 7 عــدو ايتســـــــــــــ
الن ـــــــوص فوق الوتننم المتكـــــــابوما و مون أ  يع ق ضلف أيضـــــــا رلى تنوع الجرائم التي تضـــــــر بالبي م وفـــــــالت ا  
ــافم رلى ندرة المعرفم ك قو الجرائم واألولو م المتدننم التي تعطى ل ا في كجير   ــطم اإلجرامنم األارق، باإل ــــــ باألنكــــــ

 م بــه أ  ب عــد اإلنفــاض الجنــائي لنتــار التنظنمي الــدولي لحمــايــم البي ــم لَّ من المســــــــــــــمن األحنــا ا وعالوة على ضلــف،  
ــتمداما كامال  ــتمدو اسـ ــاهيم على ضلف اتفالنم حمايم البي م من االل ال انو  الجنائي ( 4) لم ي سـ   ، ( 5) ا ومن األمجلم اإلر ـ

أ ــرارا كي نم، ولكن ا لم تداا بعد حي  التي كانت أول اتفالنم هولنم تجرو األفعال التي تســبب أو يحتما أ  تســبب  
عاما، بســــــــبب عدو كفايم عده الت ــــــــدي اما ولقلف تتمت  الدول بســــــــلطم ت دير م  24النفاض بعد مرور ما ي رف من 

 واسعم في و   قواعد تنظنمنم ل قو الجرائم البي نم وإنفاض اا 

ــلطم  -8 ــتمداو ال انو  الجنائي ك هاة لحمايم البي م في رتار الســ ــنب واســ الت دير م الوتننم لنت باألمر الهســ
لما قد ي ت ــــــور في البدايما و جب التملب على العقهام األقا ر ــــــوالنم فنما يتعلت بالف ام الت ليديم األارق من 
الجرائم الم درجم في ال انو  الجنائي، مجا الجرائم المرتكهم  ــــــــــد األ ــــــــــماص والممتلكام والنظاو العاو والدولما 

ــاع نطاق األ ــــرار البي نم وتنوع ا، من ال ــــعب جدا تح يت الو ــــو  و تمجا التحدي  األول في أنه، نظرا يتســ
 والدقم المطلووين ت ليديا في الجرائم الجنائنم "السائدة"، أليرا  الن ين ال انونيا

وتكمن العقهم الرئنسـنم في و ـ  نع عاو لل انو  الجنائي في تعر ف ما يكـوا  ـررا بالبي م بعهارام   -9
لتجنب التعســــف )مبدأ مكــــروانم الجرائم الجنائنم والع ووام(، والن طم التي ي ــــه  عند ا  قا   ،ا ــــحم وهلن مو 

ا واللجوء رلى جرائم كي نم  (6)الضرر جسنما واطيرا )مبدأ  رورة الع ووم(، و"ثمن" الطبنعم )مبدأ تناسب الع ووم(
ــم التعر ف ضام نطاق واســــــــ  جدا يجير نفت ال در من   ــفا ــــــ ــوالنم، ألن ا تعطي الســــــــلطام التنفيقيم  فضــــــ اإل ــــــ

ــارة بالبي م ينهمي أو ي ينهمي أ  يمضــــــــ    ــلطم ت دير م ألبر مما ينهمي لتحديد أي األفعال الضــــــ ــائنم ســــــ وال ضــــــ
ــوال  ــو  األ ــ ــور كو ــ ــب، كا رنه ي ي ــ ــناهة ال انو  فحســ ــنم لســ ــاســ للع افا وي يتعار  ضلف م  المهاهئ األســ

 يل و تميي  ا على أن ا تستحت اإلهانم الجنائنم والع افاالمحدهة للضرر البي ي التي 

ــار   و مون تقليا العقهام التي ينطوي علي ا الن   الت ليدي لل انو  الجنائي، ولو ج ئنا، باللجوء رلى ما  - 10 يكـــــــــــ
انت اص التراانع  ب  رلنه في كجير من األحنا  بالجرائم الجنائنم التنظنمنما و ســـــتته  ضلف أ  اإلنفاض الجنائي ي يرتهب ري 

اإلهار م و ــرو  الترانعا وي  ــف أ  ن   الترانع  قا له لنمم  ائلم و ســ م رســ اما كبيرا في حمايم البي م، ولكنه  
قد ي نت د باعتهارو ي لا أو يحجب الطبنعم اإلجرامنم لحواهث الضــــــــرر البي ي األلجر اطورةا ووموجب  قا الن  ، ي نظر  

ما على أن ا مجره انت اص لكـــــــــــر  ترانع رهاري، ي على أن ا فعا رجرامي بطبنعتها و ي  رلى الجر مم الجنائنم وت عا 
 ا ( 7) كقلف تجتنب الكجير من اإلهانم العامم وايرهراء األاالقي المرتهطين بالفعا اإلجرامي عموما 

  وعلى النقنض من ضلف، اســــــــــتحدثت كلدا  كجيرة "ن   مجموعم أهوام"، ينع على ســــــــــبا انت ــــــــــا  مجا  - 11
المرامام اإلهار م كبديا لل انو  الجنائي، مما يســــــــــــم  لل انو  الجنائي ب هاء هورو كعالج ن ائيا و ســــــــــــتند األســــــــــــا   
 ا ( 8) المنط ي ل قا الن   كوجه ااص رلى ايستنتاج التجر بي ب   الج اءام الجنائنم يندر فر  ا في الممارسم العملنم 

__________ 

 (4) John A.E. Vervaele and Daan P. van Uhm, “Criminal justice and environmental crime: how to tackle 

organized crime and ecocide?”, International Association of Penal Law, (n.d) ا 
 (5) Council of Europe, European Treaty Series, No. 172 ا 
 (6) European Committee on Crime Problems, Working paper on protecting the environment through criminal 

law, document CDPC(2020)9, p. 2ا 
 (7) Andrea Schieber, “Environmental criminal law”, Criminal Justice Notes, 20 December 2019  ا متا  على العنوا أ

https://blogs.kent.ac.uk/criminaljusticenotes/ا 
 (8) Michael Faure, “The development of environmental criminal law in the EU and its member States”, Review 

of European Community and International Environmental Law, vol. 26, No. 2 (2017), p. 145  ا انظر أيضا
Michael Faure and others, “Conclusions and recommendations”, Study in the framework of the European 

Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE) research project (2016 ا) 

https://blogs.kent.ac.uk/criminaljusticenotes/


 
CTOC/COP/WG.2/2022/3 
CTOC/COP/WG.3/2022/3 

 

4/16 V.22-01396 

 

الجنائنم )أو اإلهار م( المرتكهم  ـــــــــــد البي م تحديام ي ترتهب عاهة بجرائم و طر  اإلنفاض المتعلت بالجرائم  - 12
ت ليديم أارق، مجا الجرائم المرتكهم  ــــد األ ــــماص أو الممتلكاما وعلى الريم من الطائفم الواســــعم من المماتر  

لحوومام وسلطام رنفاض واأل رار المت لم بالجرائم التي تضر بالبي م، ففي كجير من األحنا  ي تدف   قو الجرائم ا 
 ال انو  رلى اتماض التداكير المطلووم، األمر القي قد يفسر ج ئنا كت ور ااتئ يعتبر ا جرائم كال  حاياا 

وللت ــــــــدي للتحديام المقكورة أعالو في اســــــــتمداو ال انو  الجنائي لحمايم البي م والت ــــــــدي للتحديام  -13
ر بالبي م، ســـواء الوتننم من ا أو العاكرة للحدوه الوتننم، قد يوو  المتعدهة األوجه التي تكـــول ا الجرائم التي تضـــ

على الســـــــــــواء، لتمطنم النطاق الكاما من   ونظامنامن الضـــــــــــروري أ  تته  ولنام ال انو  الجنائي ن جا قطاانا  
ام  الســلوكنام واألنكــطم التي تســبب أو قد تســبب أاطر األ ــرار للبي ما وعالوة على ضلف، يتمجا أحد ايعتهار 

ــر   القي يحوم رهارة المواره البي نما و قا  ـــروري   ــنم في رقامم عالقم وا ـــحم كين األحواو الع اكنم والتكـ الرئنسـ
لضـــــما  أ  تكو  ممتلف الن ـــــوص التكـــــر عنم مترابطم ومتكاملم ومتســـــ ما وواإل ـــــافم رلى ضلف، ف   اتســـــاق  

اســــــــما  لســــــــد الجمرام ومن  ن و  الجر مم رلى التكــــــــر عام ومواءمت ا هااا البلدا  وفنما كين المناتت أمرا  ح
ن التحقن ام والتعاو  ال ضائي عبر الحدوه  ا(9)مناتت تفر  ع ووام أقاا ومن     ضلف أيضا أ  يحسخ

ــناق ال انوني   - 14 ــوا ااص في الســـــــ ــا بكـــــــ وتجلخت الحاجم رلى حمايم البي م من االل ال انو  الجنائي أيضـــــــ
لالتحاه األورووي، حيث تطورم  قو الحمايم على مدق السـنوام العـكر ن الما ـنم، و رج  ضلف بـ فم اافـم رلى 

كــــــــــــــر عـنم التي ت وجـت ـباعتمـاه التوجـنه وكـقـلف رلى العملـنم الت   ( 10) اجت ـاهام محومـم العـدل الـتابعـم لالتحـاه األورووي 
2008/99/EC    2008تكــــــــــر ن الجاني/نوفمبر   19ال ــــــــــاهر عن البرلما  األورووي ومجلت ايتحاه األورووي في  

فــــــــــــراحم بجدارة حمايم البي م    EC/2008/99ا واعتر  التوجنه ( 11) بكــــــــــــ   حمايم البي م من االل ال انو  الجنائي 
،  EC/2008/99ا وعند اينت اء من ت ينم التوجنه ( 12) ( 3كوفــــــــــف ا ســــــــــلعم قانوننم من االل ال انو  الجنائي )البند 

اقتراحا    2021القي الع رلى أ  ت ثيرو العملي محدوه، اعتمدم المفو ــــــــنم األوروونم في كانو  األول/هيســــــــمبر  
ورووي ي ــد  رلى تع    ايمتجــال ل وانين ايتحــاه األورووي البي نــم من االل لمكــــــــــــــروع توجنــه جــديــد لالتحــاه األ 

 ا ( 13) استحداث جرائم جنائنم جديدة ور اهة الع ووام وتحسين اإلنفاض 
  

 الجوانب المتعلقة بالتجريم  - ثالثا  
 

 البحث عن التقارب والقواسم المشتركة -ألف 
، أكرر  2022الجر مم والعدالم الجنائنم في  ــــــها /فبراير  في مناقكــــــام المبراء التي أجرت ا لجنم من    -15

عده من المتكلمين الحاجم رلى معالجم غناف توافت عالمي في اآلراء بكــــــــــ   مقنا  لت ــــــــــننف اطورة الجرائم  
التي تضـــــر بالبي ما و ـــــده عده من المتكلمين على أ  من األ منم بموا  رجراء مناقكـــــم مكـــــتركم بكـــــ   كن نم  

__________ 

 ا World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species (United Nations publication, 2020), p. 20انظر أيضا   ( 9)  
  (10 ) Court of Justice of the European Union, Commission of the European Communities v. Council of the European 

Union, Case C-176/03, Judgment, 13 September 2005 and Case C-440/05, Judgment, 23 October 2007 ا 
 (11) Official Journal of the European Union, L 328, 6 December 2008, pp. 28–37 ا 
 Chiara Perini, “The protection of the environment through criminal law” in Environmental Lossانظر أيضا  (12) 

and Damage in Comparative Law Perspective, Barbara Pozzo and Valentina Jacometti, eds., European 

Environmental Law Forum Series (n.p., Intersentia, 2021), pp. 182 ff ا 
 (13) European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

protection of the environment through criminal law and replacing Directive 99/2008/EC, document 

COM(2021) 851 final ا 
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ئم والمـعالـهم عليـ ا وفـ ا لمـبدأ التـناســــــــــــــب، نظرا لوجوه تـائـفم واســــــــــــــعـم من الجرائم التي ي يمون ـتدو ن  ـقو الجرا
 معالجت ا على نحو موحدا

و  ــعب  ــما  المواءمم في الن     التكــر عنم بســبب تنوع نظم ال انو  الجنائي المحلنم التي تســتمدو  -16
ــر عام التي يراه من ا تمطنم الجوانب البي نم المتعدهة  مفاهنم قانوننم ممتلفم، واقترا  ضلف بالطاب  ال طاعي   للتكـــــ

على ال ــــعيدين الوتني والدوليا ووالنظر رلى  قا التنوع المعناري، يل و تحديد قواســــم مكــــتركم لتح يت أق ــــى 
  قدر ممون من الت ارف وايتســــــــاق كين اإلجراءام ال ائمم على التجر م للت ــــــــدي للتحديام البي نم الرا نم ولت ايد

 الجرائم التي تضر بالبي ما

و مون أ  تكـما  قو ال واسـم المكـتركم ما يليأ )أ( الجرائم المتعل م بعدو ايمتجال ضام الطاب  الجنائي  -17
ــر عنم  و)ف( جرائم محدهة وف ا لل طاع البي ي،   ه وف ا ل واعد محدهة وتكمل ا جداول تكــــــــ و/أو اإلهاري، التي تحدَّ

ير المكــــــــــــــروعـم مـجا ايتجـار والحـنارة يير المكــــــــــــــروعـم  و)ج( المواءـمم م  الجرائم  م  التركي  على األفعـال ي
الجنائنم ال ائمم األارق أو تعديل ا، حسـب ايقتضـاء، في  ـوء ال ـالم المتهاهلم كين الجرائم التي تضـر بالبي م  

ــاه  و)ه(   ــا األموال والفســـ معاملم الجرائم المطيرة والجرائم األارق، بما في ا الجر مم المنظمم عبر الوتننم ويســـ
 التي تضر بالبي م على أن ا "جرائم اطيرة" حسب تعر ف ا الواره في اتفالنم الجر مم المنظمما

  
الجرائم المرتكبة على الصعيد الوطني مع التركيز على الجرائم المتعلقة باألحياء البرية،   - باء 

 بالنفايات، والتعدين غير المشروعوالجرائم في قطاع مصائد األسماك، والتجار 
على الريم من وجوه ت ــننفام أارق معتر  ك ا على ال ــعيد الوتني، ف   ورقم المعلومام األســاســنم   - 18

 قو ترك  أسـاسـا على الجرائم الممتارة التالنم التي تضـر بالبي مأ الجرائم المتعل م باألحناء البر م، والجرائم في قطاع  
تجار بالنفايام، والتعدين يير المكــــروعا و ســــتل و تع يد  قو الجرائم وتابع ا العاكر للحدوه  م ــــائد األســــماص، واي 

ــام وتدر جي ي د  رلى البناء على مهاهرام   ــ ـــــ ــر عي متعده التم ـــــ الوتننم في كجير من األحنا  اتهاع ن   تكـــــ
 جر مم المنظمما المجتم  الدولي ال ائمم واستكمال ا، بما في ضلف ال ووص الدولنم مجا اتفالنم ال 

هليا فــــــــنايم التكــــــــر عام ، نكــــــــر موتب األمم المتحدة المعني بالممدرام والجر مم 2018وفي عاو   -19
ــاعـدة اـلدول في ج وه ـا الرامنـم رلى حمـايـم األحنـاء  لموـافحـم جرائم األحنـاء البر ـم ا وال ـد  من اـلدليـا  و مســــــــــــ

باألحناء البر م وتع    العدالم الجنائنم وقدرام رنفاض ال انو ا البر م عن تر ت تجر م الجرائم المطيرة المت ــــــــــــلم 
ــنايم  ــ   فــ ــاك م بكــ ــلم من األهلم المكــ ــلســ ــنايم ســ ــا ب ــ ــاء أيضــ ــتكماي للدليا، كلف الموتب الدول األعضــ واســ
تكـر عام لموافحم الجرائم في قطاع م ـائد األسـماص وايتجار بالنفايام والتعدين يير المكـروعا وقد تح ت ت دو 

ا و قو المهاهرة ج ء من 2022ومن الم رر نكــــــــــــر ا في عاو    2021ير في رعداه كا من  قو األهلم في عاو  لب
مج وه ألبر اســــــت لخه الموتب و رك  على التنفيق العملي يتفالنم الجر مم المنظمم من أجا من  وموافحم الجرائم  

ــر ع ــتمداو  قو األهلم التكـ ــتتمون الدول من اسـ ــر بالبي ما وسـ ــر عام  التي تضـ ــنايم التكـ نم ك هوام عملنم عند فـ
 الوتننم أو تعديل ا أو استعرا  ا  من أتر ا الدستور م والتكر عنما

  
 الجداول التشريعية التكميلية   

تتسم جمن  الجرائم التي يناقك ا  قا ال سم بالتع يد وكجيرا ما تنطوي على جناة ممتلفينا ولكي تستمدو  -20
م الجنائنم ضام ال ــــــلم اســــــتمداما فعاي في المحالم ومن المدعين العامين ويير م من األحواو التي تحده الجرائ

ــحم بما فنه الكفايم وأ  توفر الن ين ال انوني، و نهمي   ــلم، ينهمي أ  تكو  وا ـــــ ــلحم ضوي ال ـــــ ــحاف الم ـــــ  أفـــــ
وأفقنم لتح يت  قا  أي ت  ما تع خد المســائا األســاســنما ومن الن   الموفــى ك ا، ن   يمون اتهاعه بطر  م  ــاملم

التوار  وتنســير ترابب التداكير التكــر عنم واتســاق ا و و اســتمداو الجداول التكــر عنم التكميلنما و قو الجداول  ي 
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موونام لل ـووص التكـر عنم وموملم ل اا وتسـتمدو لتف ـيا  ـرو  ي يمون تناول ا بكـوا كا  في متن التكـر   
داوا وتهعا للنظاو ال انوني المعني، يمون رهراج الجداول التكميلنم في الرئنســـــي، ألســـــهاف تتعلت بســـــ ولم ايســـــتم

 ال ووص التكر عنم األولنم مجا ال وانين، أو ال ووص التكر عنم الفرانم أو المفوخ م مجا اللوائ  التنظنمنما

م جداول وفي مجال الجرائم المتعل م باألحناء البر م، يمون أ  تتضــــــــــــمن الجداول التكــــــــــــر عنم التكميلن -21
لألحناء البر م )تكــــــــــوا أســــــــــا  الجرائم المت ــــــــــلم بعينام من األنواع المدرجم في ال ائمم(  وجداول لألســــــــــلحم 

 ا(14)واألج  ة واألساليب المحظورة والما عم للرقابم  وجداول للمناتت التي ت معخ بالحمايم

ول التكــــــر عنم التكميلنم رلى وفنما يتعلت بالجرائم في قطاع م ــــــائد األســــــماص، يمون أ  تكــــــير الجدا -22
األســــــــماص المحمنم، وممارســــــــام ال ــــــــيد المدمرة المحظورة، والمعدام المحظورة والما ــــــــعم للرقابم، والمناتت  
الهحر م التي ت معخ بالحمايما وعالوة على ضلف، يوفــــى باســــتمداو جداول النفايام، أي قوائم مســــارام النفايام  

في ال ــووص التكــر عنم األولنم المتعل م بايتجار بالنفاياما وواإل ــافم رلى  التي تنتمي رلى ف م معينم، إلهراج ا
ضلف، وتنســـيرا ل ـــنايم تكـــر عام لموافحم التعدين وايتجار بالفل ام والمعاه  ب ـــورة يير مكـــروعم، من المفيد 

 ت ننف أنواع الفل ام والمعاه  الممتلفم  من ف ام رئنسنم من االل استمداو الجداولا
  

 جرائم األساسية لالتجار والحيازة غير المشروعة ال   

ر  تجر م ايتجار المحلي والعاكر للحدوه عن ــــــــر أســــــــاســــــــي في ال وانين الجنائنم الرامنم رلى موافحم   -23
الجرائم التي تضــــــر بالبي ما وفي ميدا  جرائم األحناء البر م، يتضــــــمن هليا الموتب المعني بالممدرام والجر مم 

ــنايم التكـــــر عا المقكور ونفا حوما نموضجنا يتضـــــمن جر متين تنطو ا  على م لموافحم جرائم األحناء البر م  ل ـــ
ا ووالمجا، سـتتضـمن أهلم (15)ايتجار باألحناء البر مأ جر مم أسـاسـنم وإ ـافم ااتنار م ترسـي معنارا أقوق للتجر م

األسـماص وايتجار بالنفايام والتعدين يير  الموتب الم بلم ل ـنايم التكـر عام لموافحم الجرائم في قطاع م ـائد 
المكـروع أحواما نموضجنم، وعند ايقتضـاء، ر ـافام توجي نم ااتنار م ضام فـلم بكـ   جرائم ايتجار باألسـماص 

 والمنتجام السمونم، وايتجار بالنفايام، وايتجار بالفل ام والمعاه ، على التواليا

رامي يظ ر ك سـا  مكـترص لف ام الجرائم قيد المناقكـم )باسـتجناء  وثمم  ـوا وار من أ ـوال السـلوص اإلج  - 24
ايتجار بالنفايام( و مضــــ  لم  د من التعديالم الم ــــممم ا ــــن ــــا لتناســــب ا ــــوفــــنام كا ف م و و  ــــوا 

بحومين نموضجيين في  قا   هليا فــنايم التكــر عام لموافحم جرائم األحناء البر م الحنارة يير المكــروعما و وفــي  
تعلت أحد ما بالحنارة يير المكــــــروعم لعينم مدرجم في جدول معين من جداول األحناء الهحر م، و تعلت  ال ــــــده، ي 

اآلار بحنارة عينم تم الح ـول علي ا بما يتعار  م  تكـر عام الدولم المتعل م باألحناء البر ما واألسـا  المنط ي  
ن تر ت معالجم الطلب على العينام يير  للحوم النموضجي األاير  و تجنب انتكـــــار األســـــواق يير المكـــــروعم ع 

المـكروعم من األحناء البر م، وفر  المـسؤولنم على المتل ين القين يحـ لو  على تلف الممتلكام يير المـكروعما  
 ا ( 16) من اتفالنم الجر مم المنظمم   6‘ من الماهة 1)ف( ’   1و و يجسد، في  قا ال ده، مضمو  الف رة  

ــى ب حواو   -25 ــيوفـ ــنايم وسـ ــ   فـ ــناق ا المحده، في هليلي الموتب الم بلين بكـ ــاك م، ر نا بسـ نموضجنم مكـ
 تكر عام لموافحم الجرائم المرتكهم في قطاع م ائد األسماص والتعدين يير المكروعا

  

__________ 

 (14) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Guide on Drafting Legislation to Combat Wildlife 

Crime (Vienna, 2018), p. 6  ا 
 ا  27المرج  نفسه، ال فحم  (15) 
 ا 25و 24المرج  نفسه، ال فحتا   (16) 
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 الصالت بين الجرائم التي تضر بالبيئة والجرائم األخرى  -جيم 
ــها /فبراير  في مناقكـــــام المبراء التي أجرت ا لجنم من  ال -26 ،  ـــــده 2022جر مم والعدالم الجنائنم في  ـــ

عده من المتكلمين على أ  النطاق ال ــــــــناعي للجرائم التي تضــــــــر بالبي م تحركه الجماعام اإلجرامنم المنظمم 
عبر الوتننــم، وأ  تلــف الجرائم المطيرة ي تحــدث بمع ل عن يير ــا، كــا كجيرا مــا ترتهب بجرائم اطيرة أارق،  

 وال والت رف الضر بي وايحتنال والعنف والت ديد بالعنف والر وة والفساهامجا يسا األم

ــم في قرارو   -27 ــم المنظمـ ــم الجر مـ ــالنـ ــاث    10/6وأعرف مؤتمر األترا  في اتفـ ــه من أ  األبحـ عن ج عـ
ال ائمم تبين أ  الجرائم التي تضــــــــر بالبي م أفــــــــهحت من ألجر األنكــــــــطم اإلجرامنم عبر الوتننم روحنم، وكجيرا 

ترتهب ارتهاتا وثن ا ب  ــوال ممتلفم من الجر مم والفســاه، وأ  يســا األموال والتدف ام المالنم يير المكــروعم   ما
 المت تنم منه قد تس م في تمو ا جرائم منظمم أارق عبر وتننم وتمو ا اإلر افا

،  2019لفا، في عاو وكا  مؤتمر الدول األترا  في اتفالنم األمم المتحدة لموافحم الفساه قد أ اف سا -28
، بالدول األعضــــــاء أ  تعما على تع    أتر موافحم الفســــــاه، وتكــــــجن  الممارســــــام األااللنم 8/12في قرارو 

ــاه من حيث عالقته والن ــال ، ك د  من  الفســـ ــارف الم ـــ ــعى رلى من  وقوع حايم تضـــ ــفافنم، وأ  تســـ  ا م والكـــ
 بالجرائم التي تضر بالبي ما

مؤ رام وا حم تدل على ت ارف الجرائم التي تضر بالبي م م  جرائم أارقا  وقد ال ت الهحوث رلى -29
فهعض الجرائم، مجا الفساه، تنسر الجرائم التي تضر بالبي م، في حين أ  جرائم أارق، مجا الجرائم المالنم،  ي 

ا تموخو و/أو تمفي منتجام ثانو ما و مون استمداو ممارسام يسا األموال لتنسير الجرائم التي تضر بالبي م ألن 
ا وعالوة على ضلـف، يبين تحليـا ايتجـا ـام (17)م ــــــــــــــاهر العـائـدام يير المكــــــــــــــروعـم المتـ تنـم من تلـف الجرائم

واألنما  المت ــــــــلم بالجرائم التي تضــــــــر بالبي م أ   قو الجرائم ترتهب أيضــــــــا ارتهاتا جو ر ا بالجر مم المنظمما  
وتكــير ال ــلم كين الجرائم التي تضــر بالبي م والجماعام اإلجرامنم المنظمم أيضــا رلى وجوه فــالم م  أ ــوال 

جا ايتجار بالممدرام واألســــلحما وعالوة على ضلف، تســــتما الجماعام اإلجرامنم المنظمم أارق من ايتجار، م
ا وفنما يتعلت بجرائم األحناء  (18)ال وة العاملم يير المكــــــروعم، مســــــتمدمم الســــــمرة يرتكاف جرائم تضــــــر بالبي م

مم، فضــــــــال عن أســــــــاليب البر م، وجد الموتب المعني بالممدرام والجر مم أ  وســــــــائا الن ا والدروف المســــــــتمد
 ا(19)اإلافاء واللوجستنام المستمدمم، كجيرا ما تكو  مترابطم م  أ وال أارق من الجر مم المنظمم

وعلى  قا األسـا ، من األ منم بموا  أ  تعتمد الدول تداكير تكـر عنم وتداكير أارق مناسـهم للت ـدي  -30
 ما و مون ا في ضلف أ  تعتمد على األحواو الع اكنم ال ائمم للجرائم الفرانم المترابطم م  الجرائم التي تضــــر بالبي

ــى حد  ــؤولنم الجنائنم عن  قو الجرائما ووغنم تح يت الت ارف رلى أق ــــ ــعيد المحلي التي ترســــــي المســــ على ال ــــ
ممون و/أو ســـــــــــد الجمرام ال انوننم الممونم، يمون ا كقلف ايعتماه على الم تضـــــــــــنام المبينم في أحواو التجر م  

( واتفالنم موافحم 23و 8و  6و  5اكلم في ال ــــووص المتعدهة األترا ، مجا اتفالنم الجر مم المنظمم )المواه  الم 
 الفساه )أحواو التجر م الوارهة في الف ا الجالث(ا

وفي المتاو،  ناص فرفـم رئنسـنم لتكجنف الج وه المبقولم لموافحم الجرائم التي تضـر بالبي م تتمجا في  -31
ــائنـم على أ ــــــــــــــوـال الجرائم المطيرة التموين من ت طبيت مـا  و قـائم من ال وانين ونظم اإلنفـاض والمالح ـم ال ضــــــــــــ

 ا(20)األارق المعننم، ور اهة الوعي ك قو الفرفم كين كنانام اإلنفاض في الدول األعضاء
__________ 

 (17) UNEP, The State of Knowledge of Crimes, p. 17  ا 
 (18) INTERPOL and UNEP, Strategic Report: Environment, Peace and Security, pp. 56–57 ا 
 (19) World Wildlife Crime Report, pp. 11 ff  ا 
 (20) UNEP, The State of Knowledge of Crimes, p. XIII  ا 
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 الجرائم التي تضر بالبيئة ومفهوم "الجريمة الخطيرة" -دال 
، بالدول األترا  في ايتفالنم أ  تجعا  6/ 10م الجر مم المنظمم، في قرارو  أ اف مؤتمر األترا  في اتفالن  - 32

الجرائم التي تضـــــر بالبي م، في الحايم المناســـــهم، جرائم اطيرة، وف ا لتكـــــر عات ا الوتننم وحســـــب التعر ف الواره في  
ـــما  توفير التـعاو  الفـعال على    2الف رة الفراـنم )ف( من الـماهة   ــعـيد اـلدولي بموجـب  من ايتـفالـنم بمر   ـــــــــــ ال ـــــــــــ

 (ا 4ايتفالنم في الحايم التي يوو  في ا الجرو ضا تاب  عبر وتني وتضل  فنه جماعم رجرامنم منظمم )الف رة  

يير أنـه في منـاقكــــــــــــــام المبراء التي أجرت ـا لجنـم من  الجر مـم والعـدالـم الجنـائنـم في  ــــــــــــــهـا /فبراير   -33
ــتها  المتكلمو  عدها من التحديام ال2022 ــر بالبي م، بما في ، اســـــ تي تواجه الموافحم الفعالم للجرائم التي تضـــــ

ضلف عدو تحديد أولو ام التداكير الرامنم رلى الت ـــــــــدي لتلف الجرائم، وكو  األفعال الممالفم المت ـــــــــلم بالجرائم  
ــوه في اتفا ــر بالبي م ي تعتبر، في كجير من الوييام ال ضـــــــــــائنم، "جرائم اطيرة" بالمعنى الم  ـــــــــ لنم التي تضـــــــــ

الجر مم المنظمم، أي "ســلوكا يمجا جرما يعاق ب علنه بالحرما  من الحر م لمدة ق ــوق ي ت ا عن أرو  ســنوام 
 من ايتفالنم(ا  2أو بع ووم أ د" )الف رة الفرانم )ف( من الماهة 

ــتمدو العديد من الدول األترا  في اتفالنم الجر  -34 ــؤال القي ي ي ال مطروحًا  و لماضا ي يســــــــــ  مم والســــــــــ
المنظمم تلف األهوام أو المفاهنم للت ــــدي للجرائم التي تضــــر بالبي ما ومن المرج  أ  اإلجابم تكمن في اقترا  
عدو ف م تبنعم  قو الجرائم وأثر ا األوســـــــ  نطاقا، م  عدو كفايم تحديد األولو ام و/أو ايفت ار رلى ال درام أو 

حا ممتلفم في ت ـــــــــــــدي ا للتحديام التي تكـــــــــــــول ا  قو الجرائم  الموارها وعالوة على ضلف، ف   البلدا  كلمت مرا
ولدي ا قدرام ممتلفم على القناو كقلفا ولقلف، من الم م موافـــــــــلم رضكاء الوعي بالقنمم المضـــــــــافم والفوائد التي  
يجلب ا وفـــــــف جر مم ما ب ن ا "جر مم اطيرة"، على النحو المعر  في اتفالنم الجر مم المنظمم، في الت ـــــــدي 

 ئم التي تضر بالبي ماللجرا

ــارم الجمعنم العامم على وجه التحديد، وقت اعتماه اتفالنم الجر مم المنظمم، رلى جملم أمور   -35 وقد أ ــــــ
من ـا ايتجـار يير المكــــــــــــــروع ـب نواع النـهاـتام والحيواـنام البرـ م الم ـدهة ـباين را ، عـندمـا أعرـوت عن اقتـناع ـا  

ا أهاة ناجعم 2000تكــــر ن الجاني/نوفمبر    15المؤرد    55/25الكــــديد، في هيهاجم قرار ا  ، ب   ايتفالنم ســــتكــــوخ
 واإلتار ال انوني الالرو للتعاو  الدوليا

على  وتنه  قدرة ايتفالنم على التكنف ومرونت ا الكبيرتين من توسـن  نطاق تطبن  ا كدًي من ايقت ـار  -36
ا وواإل ـــــــــافم رلى األفعال المجرمم وف ا ألحواو ايتفالنم واألحواو ضام (21)قائمم بالجرائم محدهة مســـــــــه ًا وجامدة

ال ــلم في كروتوكولي ا التكميليين، يمون أيضــا اســتمداو ايتفالنم لتمطنم الجرائم ال ائمم والمســتجدة، مجا الجرائم  
اســب لمف وو "الجر مم المطيرة"، م  مراعاة مســتوق الع ووم الجنائنم  التي تضــر بالبي م، من االل ايســتمداو المن

المحــده في تعر ف الجر مــم المطيرة في ايتفــالنــم )عتهــم حرمــا  من الحر ــم لمــدة ق ــــــــــــــوق ي ت ــا عن أرو  
 (ا3سنوام(، على أسا  أ  الجر مم المعننم ضام تاب  عبر وتني وتضل  فنه جماعم رجرامنم منظمم )الماهة 

عالوة على ضلف، ف   العديد من الجرائم التي تضـــر بالبي م تفي بعنافـــر عبور الحدوه الوتننم، على  و  -37
 من ايتفالنما  3من الماهة  2النحو المحده في الف رة  

وم  ضلف، ت تضـــــي ايتفالنم أيضـــــا من كا هولم تر  تجر م ســـــلوص معين حتى وإ  لم يون ضا تاب    -38
من ايتفالنم، يتعين أ  تجرو    34من الماهة   2عبر وتني أو تضـــــل   فنه جماعم رجرامنم منظمما وعمال بالف رة 

أو عن  ــــــــــــلوع جماعم األفعال في ال انو  الداالي لكا هولم تر  ب ــــــــــــر  النظر عن تابع ا عبر الوتني 

__________ 

الدليا التكر عي لتنفيق اتفالنم األمم المتحدة لموافحم الجر مم المنظمم عبر الوتننم  موتب األمم المتحدة المعني بالممدرام والجر مم،  (21) 
 )ف(ا  41(، الف رة 2016)فيينا، 

http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
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ــتجناء ما يتعلت بجر مم المكــــــاركم في جماعم رجرامنم منظمم المبينم في الماهة  ا  (22)5رجرامنم منظمم في ا، باســــ
و قا أمر م م أل  الجرائم التي تضـــــر بالبي م لنســـــت كل ا ضام تاب  عبر وتنيا وي تســـــتند التداكير التكـــــر عنم 

بالبي م كوفـــــف ا "ممالفام في حت هولم أارق"، كا تســـــعى كدي من ضام ال ـــــلم رلى مف وو الجرائم التي تضـــــر  
 ضلف رلى حمايم البي م كمايم في حد ضات اا

وإ ــــــافم رلى كو  مف وو "الجر مم المطيرة" عن ــــــرا أســــــاســــــنا في تحديد نطاق تطبيت اتفالنم الجر مم  -39
عر ف الجماعم اإلجرامنم المنظمم من ا، ف و أيضـــــا عن ـــــر مرك ي في ت  3من الماهة   1المنظمم، عمال بالف رة 

من ايتفالنما وعالوة على ضلف، ف و وثيت ال ــلم كتجر م المكــاركم في   2الواره في الف رة الفرانم )أ( من الماهة 
 (ا5من الماهة  3)أ( ’ ‘ و)ف( والف رة   1جماعم رجرامنم منظمم )الف رة  

توفي تعر ف الجر مم المطيرة في ســـناق تجر م  ومن الضـــروري أيضـــا تحديد ما رضا كانت جرائم معينم تســـ - 40
ــا العائدام اإلجرامنم، على النحو المبين في الماهة   من ايتفالنم، التي تنع على أ  تدرج الدول األترا     6يســــــ

من   2في عداه الجرائم األفـــــــــــلنم جمن  الجرائم المطيرة حســـــــــــب التعر ف الواره في الف رة الفرانم )ف( من الماهة  
 (ا 6)ف( من الماهة  2اإل افم رلى األفعال المحدهة المجرمم وف ا لما قررته ايتفالنم )الف رة  ايتفالنم، ب 

ــر   -41 ــوال المطيرة للجر مم التي تضـ ــا ، ولكي تنطبت اتفالنم الجر مم المنظمم على األ ـ وعلى  قا األسـ
دة ق ــــوق ي ت ا عن  بالبي م، من الضــــروري أ  ينع المكــــرعو  الوتنيو  على ع ووام حرما  من الحر م لم

أرو  ســـنواما وواإل ـــافم رلى ضلف، يحده في بعض الدول ت ـــننف الجرائم األفـــلنم أليرا  تكـــر عام يســـا 
األموال بالرجوع رلى الع ووم ال  ـوق للجر مم المعننما وفي  قو الدول، ينهمي لوا ـعي التكـر عام أ  يوفلوا أ  

ي تضـر بالبي م التي ي بتمى ت ـننف ا كجرائم أفـلنمب كبيرًة بما تكو  الع ووام ال  ـوق المفرو ـم على الجرائم الت
 ا(23)يوفي يستنفاء  قو العتهم

  
 مسؤولية الهيئات العتبارية -هاء 

يمون أ  تكو  ال ي ام ايعتهار م أيضـــا  ـــالعم في جرائم تضـــر بالبي م، ومن ثم ينهمي تحميل ا المســـؤولنم   - 42
، اـلدول األترا   6/ 10عن أفعـال ـا وإيـفايت ـا الجرمـنما وحـث مؤتمر األترا  في اتـفالـنم الجر مـم المنظمـم، في قرارو  

مســــــاءلم األ ــــــماص ايعتهار ين والطبنعيين الضــــــالعين في  على اتماض تداكير، بما يتســــــت م  مهاهئ ا ال انوننم، تكفا  
 (ا 5الجرائم المنظمم عبر الوتننم التي تضر بالبي م والجرائم ضام ال لم المكمولم بايتفالنم )الف رة  

وت تضـي اتفالنم الجر مم المنظمم ب   تنكـئ الدول األترا  رتارا قانوننا يتناول مسـؤولنم الكـم ـنام   -43
أ  تعتمد الدول األترا  ما يل و من تداكير إلرســـــــــــاء    10من الماهة   1عتهار ما وت تضـــــــــــي الف رة أو ال ي ام اي

مســــــــــــؤولنم ال ي ام ايعتهار م "عن المكــــــــــــاركم في الجرائم المطيرة التي تضــــــــــــل  في ا جماعم رجرامنم منظمم"ا  
، يمون أ  تكو  مســــــــؤولنم 10هة من الما  2ولفراهق الدول أ  ت رر الطبنعم ال انوننم لمســــــــؤوليت اا وته ا للف رة 
أ  مســــــؤولنم ال ي ام ايعتهار م    10من الماهة   3ال ي ام ايعتهار م جنائنم أو مدننم أو رهار ما وتو ــــــ  الف رة 

 يجب أ  تترتب هو  مسا  بالمسؤولنم الجنائنم لأل ماص الطبنعيين الضالعين في الجرائما

م ي يمون ا ارتكاف جرائم م بوي عالمناا وقد تمير ضلف في  وفي الما ـــــــي كا  المبدأ ال ائا ب   الكـــــــركا  - 44
ــوني م األن البدايم في بعض نظم ال انو    ــوســــ ــ   ما رضا كانت الكنانام ال انوننم  لوســــ ل الن اش ال ديم بكــــ ا واليوو، تحوخ

، ي ت ال النظم  يمون أ  تتحما المســؤولنم عن الجرائم رلى مســ لم كن نم تعر ف  قو المســؤولنم وتنظنم اا وم  ضلف 
ال انوننم الوتننم متنوعم في ترق تناول ا لمســـــــــــــؤولنم ال ي ام ايعتهار م وكن نم رســـــــــــــناه ا للمســـــــــــــؤولنم أو القنب 

__________ 

 ا12، الف رة CTOC/COP/2012/CRP.4ا انظر أيضا ورقم يرفم ايجتماعام 213و  64و 44المرج  نفسه، الف رام  (22) 
 ا6، الف رة 10/6انظر أيضا قرار مؤتمر األترا   (23) 
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وتحــديــد ــا للج اءام، رض تلجــ  بعض الــدول رلى فر  ع ووــام جنــائنــم على المنظمــم نفســــــــــــــ ــا، مجــا المرامــام أو 
 ننم، كينما تستمدو هول أارق تداكير يير جنائنم أو  هه جنائنما م اهرة الممتلكام أو الحرما  من الح وق ال انو 

ثالث ترق ممتلفم   األحواو التكـــــــــــر عنم النموضجنم لموافحم الجر مم المنظمموتحده الطهعم الجاننم من   -45
يمون ك ا لل ي م ايعتهار م أ  تكو  مســـــــــــؤولم عن ســـــــــــلوص كهار مو في ا، بما في ضلف  ـــــــــــوال  من أ ـــــــــــوال 

يتطلها  اتماض بعض المطوام النكــــــــــــطم من جانب مو ف رئنســــــــــــي )ارتكاف الجر مم  واإلض  أو المســــــــــــؤولنم 
الترانع بارتكاف الجر مم( و ــوا واحد من أ ــوال المســؤولنم في الحايم التي تنطوي على الا في اإل ــرا  

ر م قد توات الحرص )مف وو "المط  التنظنمي"(، لتجســــيد مســــؤولنم المنظمم نفســــ ا وما رضا كانت ال ي م ايعتها
 (ا4، الف رة 9الواجب أو ي، هو  الحاجم رلى التركي  على أفعال فراهق الجناة )الماهة 

  
 الولية القضائية -واو 

يوتســي رنكــاء وييم قضــائنم مرنم أ منم اافــم في ســناق الجرائم التي تضــر بالبي م، أل  العديد من ا   -46
ــتملو   ــًا كين الدول و ســــــــ ي رتكب عاهة عبر الحدوه أو قد يوو  له ت ثير عبر الحدوها وقد ينت ا المجرمو  أيضــــــــ

 ضـــــــــــائنم )ما يســـــــــــمى "المفا ـــــــــــلم كين ثمرام الوييم ال ضـــــــــــائنم في قوانين الدول لتجنب ايعت ال والمالح م ال
المحالم"(ا ولقلف، من الم م أ  ت بيَّن كو ــــــــــو  األســــــــــت ال ضــــــــــائنم التي يمون للمحالم الوتننم أ  تحده على 

 أساس ا اإلجراءام المتعل م بالجرائم التي تنطوي على تعدين يير مكروع أو اتجار بالفل ام والمعاه ا  

ال ضـــــــائنم على األفعال المرتكهم هااا أرا ـــــــي ا، بما في ضلف منا  ا  و جور للدولم أ  تمار  وييت ا  -47
اإلقلنمـنم، وـكقـلف على متن ســــــــــــــفيـنم ترف  علمـ ا أو تـائرة مســــــــــــــجـلم بموجـب قوانينـ ا وـقت ارتـكاف الجرائم )مـبدأ 

وو  ل ا اإلقلنمنم(ا و كـــما ضلف الوييم ال ضـــائنم للدولم على األفعال التي ت رتكب اارج الدولم ولكن ي   ـــد أ  ي
ــم   ــوانم(ا و عتر  ال انو  الدولي بحت الدول في ممارســـــــــ أثر جو ري هااا رقلنم الدولم )مبدأ اإلقلنمنم المو ـــــــــ
ــائنم للدولم على مواتني ا، حتى  ــما ضلف الوييم ال ضــ ــائنم اارج رقلنم ا في عده من الظرو ، و كــ الوييم ال ضــ

الوييم ال ضـــــائنم للدولم على األفعال الضـــــارة بمواتني ا  عندما يوونو  اارج رقلنم ا )مبدأ الكـــــم ـــــنم الفاعلم( و 
ــلبنم(ا وتحده الماهة  ــنم الســ ــائنم هااا اإلقلنم    15)مبدأ الكــــم ــ من اتفالنم الجر مم المنظمم أســــت الوييم ال ضــ

 واارج الحدوه اإلقلنمنم على السواء في الجرائم المكمولم بايتفالنم، بما في ا الجرائم المطيرةا

يتعلت بالجرائم المرتكهم في قطاع م ائد األسماص كوجه ااص، تنظَّم الح وق ال ضائنم الممتلفم وفنما   -48
وما يرتهب ك ا من ســــــلطام الدول ومســــــؤولنات ا، وي ســــــنما الدول الســــــاحلنم واألرابيلنم وهول العلم في المناتت  

تنفيق ما تتضــــــــــــــمنه اتفالنم األمم المتحدة  الهحر م المتمي ة، كواســــــــــــــطم اتفالنم األمم المتحدة ل انو  الهحار واتفاق  
من أحواو بكــــــــــ   حفأل وإهارة األرفــــــــــدة الســــــــــمونم   1982كانو  األول/هيســــــــــمبر    10ل انو  الهحار المؤرام  

 المتداالم المناتت واألرفدة السمونم الكجيرة ايرتحالا
  

 الجزاءات -زاي 
بالبي م ع ووام وأحواما مناســـــــهم على  ينهمي أ  تتضـــــــمن التكـــــــر عام التي تجرو األفعال التي تضـــــــر   -49

من اتفـالنـم الجر مـم المنظمـم(ا   11من المـاهة    1ارتكـاف تلـف الجرائم، ت راعى في ـا اطورة الجرائم المعننـم )الف رة  
ــدار األحوـاو على المجرمين تفـاوـتا كبيرا كين اـلدول تهعـا لت ـالـيد ـا ومـهاهئ ـا   وتمتلف ن   تحـديـد الع ووـام وإفــــــــــــ

أ   ناص مســـــــــ لم تحتاج رلى م  د من النظر و ي الحاجم رلى ت ينم فوائد وم ايا الت ارف المحتما ال انوننما يير  
 كين الج اءام في  قا المجالا وتكما الحج  المؤ دة ل قا الت ارف ما يليأ
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يمون أ  تؤهي التفاوتام كين الدول األعضـــــــــــاء من حيث مســـــــــــتو ام الج اءام رلى "هاول  )أ( 
"مالضام التلوث"، أي الوييام ال ضـــائنم التي تجتقف المجرمين بســـبب كى نكـــوء ما يســـمى  ســـهاق رلى ال اع" وإل

 تطبن  ا ع ووام أقا بوجير على األفعال التي تلحت األضق بالبي م 

ــر بالبي م  ي جرائم  )ف(  ــارة رلى أ  العديد من الجرائم التي تضــــــــ وقد يل و ت ارف الج اءام لن ــــــــ
 قا النحو من جمن  الســـلطام الممت ـــم في ســـلســـلم اإلنفاض، وتتمت  كقلف بجمن   اطيرة و نهمي أ  ت عاما على

 الم ايا النا  م عن  قو المعاملم والمرتهطم كتطبيت أحواو اتفالنم الجر مم المنظمما

وكما  و الحال بالنســهم للع ووام األارق المفرو ــم على الجرائم التي تضــر بالبي م، ينهمي أ  تجســد  -50
ل  وق اطورة الجرائم على نحو كا  وأ  تكو  كبيرة بما يوفي لكي تمجا راهعًا فعاًيا و نهمي و    المرامام ا

التعو ض وجبر الضــــــــــرر للضــــــــــحايا في م او األولو م وتفضــــــــــيله على فر   قو المراماما وعند تحديد القنمم  
يضــعوا في اعتهار م أنه رضا لم المناســهم للمرامام ال  ــوق على الجرائم التي تضــر بالبي م، ينهمي للمكــرعين أ  

ــميلنم المتعل م  ــاتم في التكالنف التكـ ــتنعاك ا كهسـ تكن  قو المرامام كبيرة بما فنه الكفايم، ف ناص اطر أ  يتم اسـ
باينمرا  في نكــــــا  رجرامي، ووالتالي تفكــــــا في تجبنب الســــــلوص اإلجراميا و نهمي أ  تؤاق في ايعتهار حالم 

ـند تحـدـيد المبلل المـناســــــــــــــب ألي يرامـما وفي بعض الحـايم، ي تكو  المرامـم وحـد ـا  المجرو وـقدراـته المـالنـم ع
راهعا فعاي رضا لم ت تر  بم ـاهرة عائدام الجرائم والممتلكام والمعدام واألهوام األارق التي اسـتمدمت أو ي راه  

  منم في  قا ال دهامن اتفالنم الجر مم المنظمم أ   12استمدام ا في الجرائم الجنائنما وتكتسي الماهة 

وايعتهار الرئنسي في تحديد الع ووام المناسهم لل ي ام أو الكم نام ايعتهار م الضالعم في الجرائم  -51
التي تضـــــــــــــر بالبي م  و أ  تلف الع ووام )ســـــــــــــواء كانت جنائنم أو يير جنائنم، بما في ضلف الج اءام الن ديم(  

ا وـقد تتراو   (24)من اتـفالـنم الجر مـم المنظـمم(  10من الـماهة    4 رة  ينهمي أ  تكو  فـعاـلم ومتـناســـــــــــــــهم وراهعـم )الف
الج اءام التي يمون فر ـ ا على ال ي ام ايعتهار م كين الع ووام الن ديم، وم ـاهرة عائدام الجر مم، والدعايم 

 الضارة، وإس ا  األ لنم، وحا ال ي م ايعتهار ما
  

 التعاون الدولي  - رابعا  
 

 افة لتفاقية الجريمة المنظمة كأساس قانوني للتعاون الدوليالقيمة المض -ألف 
ــاء ولنام تعاو  هولي قو م  -52 بالنظر رلى الطاب  عبر الوتني لمعظم الجرائم التي تضـــر بالبي م، ف   رنكـ

ومتينم عن ــر أســاســي في الت ــدي لتلف الجرائما وفي مناقكــام المبراء التي أجرت ا لجنم من  الجر مم والعدالم 
،  ــــــــــــده عده من المتكلمين على أ  اتفالنم الجر مم المنظمم، وكقلف اتفالنم 2022جنائنم في  ــــــــــــها /فبراير  ال

موافحم الفســاه، توفرا  رتارا مكــتركا للتعاو  الدولي، وقالوا ر  اإلراهة الســناســنم إلعطاء األولو م للج وه الرامنم  
 أج  ة اإلنفاض من التعاو  على ال عيد الدوليارلى الت دي للجرائم التي تضر بالبي م أمر حاسم لتموين 

وفي مناقكـام المبراء نفسـ ا، جرق ن اش مسـت نض بكـ   سـلسـلم من الجوانب التنفيقيم للتعاو  الدولي على   - 53
موافحم الجرائم التي تضــر بالبي م، بما في ضلف اســتمداو الكــهوام وأثر ا وتع    التعاو  المكــترص كين الوكايم ووناء  

ام على ال ــعيد الدوليا وفي محاولم لتكملم تلف المناقكــم على نحو كناء، تســلب ورقم المعلومام األســاســنم  قو  ال در 
الضــوء على عده من الجوانب ال انوننم الممتارة المت ــلم بالتطبيت العملي يتفالنم الجر مم المنظمم في ميدا  التعاو   

 موافحم الجرائم التي تضر بالبي ما الدولي في المسائا الجنائنم التي ل ا ت ثير على  

__________ 

 ا5، الف رة 10/6انظر أيضا قرار مؤتمر األترا   (24) 
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وت ـد  األحوـاو المتعلـ م ـبالتعـاو  اـلدولي الوارهة في اتـفالـنم الجر مـم المنظمـم رلى اي ــــــــــــــطالع ـكدور   -54
رئنســــــــي في تع    التعاو  الدولي في المســــــــائا الجنائنم، كوســــــــيلم ل  اهة الت ارف وكقلف كطر  م لســــــــد الجمرام  

عــدو وجوه اتفــاق ثنــائي أو متعــده األترا  كين البلــدا  الســــــــــــــــاانــم رلى التعــاو   ال ــانوننــم المحتملــم في حــال  
(CTOC/COP/WG.3/2015/3 20، الف رة)(25)ا 

ســـــــتجدة،  وفنما يتعلت بالتعاو  الدولي على موافحم أ ـــــــوال الجر مم المنظمم عبر الوتننم الحالنم والم -55
بما في ا الجرائم التي تضـــر بالبي م، ف   مف وو "الجر مم المطيرة"، على النحو المعرَّ  في ايتفالنم، يموخن كوجه  
ااص من اسـتمداو أحواو التعاو  الدولي الوارهة في ايتفالنم في أ ـوال الجر مم المنظمم عبر الوتننم وأبعاه ا  

 ا(26)من ايتفالنم 2ف رة الفرانم )ف( من الماهة التي تستوفي عنافر التعر ف الواره في ال
  

 من اتفاقية الجريمة المنظمة 18و 16توسيع نطاق تطبيق المادتين  -باء 
 ناص م  م أارق لالتفالنم، و ي نطاق التطبيت الواســــــــــ  ألحوام ا المتعل م بالتعاو  الدوليا وتنطبت الماهة   - 56
ــا    16 ــلنم المجرمين أيضــــــــــ ــل  في ا جماعم رجرامنم منظمم، عند "وجوه  المتعل م كتســــــــــ على الجرائم المطيرة التي تضــــــــــ

ــلنم في رقلنم الدولم الطر  متلقنم الطلب"ا ولقلف، ف    ــــــر  عبور الجر مم   الكــــــمع القي  و مو ــــــوع تلب التســــ
ن  ـ   ضلف  ا وم 16، لنت  ـرورة ق ـوق لتطبيت الماهة  3من الماهة    2للحدوه الوتننم، على النحو المبين في الف رة  

أ  يســـــم  للســـــلطام الممت ـــــم بالتما  تســـــلنم المجرمين أيضـــــا في الحايم التي تنطوي على جرائم تضـــــر بالبي م  
 ارتكبت هااا الحدوه الوتننم،  ر طم أ  يوو  األ ماص المطلووو  موجوهين في رقلنم الدولم متلقنم الطلبا 

المتعل ــم بــالمســـــــــــــــاعــدة ال ــانوننــم    18لمــاهة  وعالوة على ضلــف، يتعين على الــدول األترا ، بموجــب ا -57
ــاعدة ال انوننم المتهاهلم في التحقن ام والمالح ام   ــ ا لهعض ألبر قدر ممون من المســــــ المتهاهلم، أ  ي دو بعضــــــ
واإلجراءام ال ضـائنم فنما يت ـا بالجرائم المكـمولم بايتفالنم، بما في ا الجرائم المطيرة، عندما تكو  لدق الدولم 

لهم هواع مع ولم لال ـتهاو في أ  الجرو ضو تاب  عبر وتني، وأ  جماعم رجرامنم منظمم  ـالعم في الطر  الطا
ــاعــدة في مراحــا التح يت األولى، عنــدمــا تكو  ال رائن على ارتكــاف الجرائم،   ارتكــابــها و تن  ضلــف ت ــديم المســـــــــــــ

 (ا31، الف رة CTOC/COP/WG.3/2015/3وي سنما الجرائم التي تضر بالبي م، ي ت ال  عنفم )
  

 الجرائم التي تضر بالبيئة بوصفها جرائم تستوجب التسليم -جيم 
من المسـائا ال انوننم الرئنسـنم فنما يتعلت كتسـلنم المجرمين ت ـننف الجرائم التي تضـر بالبي م كوفـف ا   -58

ي تعتبر هولم أ  بعض  قو الجرائم اطير بما فنه الكفايم لنســتوجب التســلنما و قو جرائم تســتوجب التســلنما وقد  
ــ لم يتعين على كا هولم أ  ت رر ا وف ا لنظام ا ال انوني وا ــــــتراتات اا وفنما يتعلت بالجرائم التي ي حتما أ   مســــ

ي للدولم ووموجب معا دات ا  تسـتوجب التسـلنم، يتعين على الدول أ  تكفا اعتهار ا كقلف بم تضـى ال انو  الداال
ــلنم المجرمينا وتتوقف كن نم تنفيق ضلف على الطر  م التي تتهع ا الدولم المعننم   الجنائنم والمتعدهة األترا  لتســـــــــــ

 في تحديد الجرائم التي تستوجب التسلنما

"ن   الحد وتار منا، ات ه  ن جا  لت ــــــننف الجرائم كوفــــــف ا جرائم تســــــتوجب التســــــلنمأ "ن   ال ائمم" و -59
األهنى للع وـوم"ا و تعين على اـلدول التي تته  ن   الـ ائمـم أ  تكـفا رهراج الجرائم التي تضــــــــــــــر ـبالبيـ م والموجـهم 
للتســــلنم في قوائم الجرائم الموجهم للتســــلنم في معا دام تســــلنم المجرمين الجنائنم والمتعدهة األترا  ضام ال ــــلم 

__________ 

 ا 4، الف رة 10/6انظر أيضا قرار مؤتمر األترا   (25) 
 UNODC, Digest of Cases of International Cooperation in Criminal Matters Involving the Unitedانظر  (26) 

Nations Convention against Transnational Organized Crime as a Legal Basis (Vienna, 2021), p. 5 ا 
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ض من ضلف، يتعين على الدول التي تته  ن   الحد األهنى للع ووم وفي أي تكـر   تنفيقي ضي فـلما وعلى النقن
أ  تكفا اســتنفاء الجرائم التي تضــر بالبي م لحد الع ووم األهنى القي يســتوجب التســلنم بموجب معا دات ا الجنائنم  

 ا(27)والمتعدهة األترا  لتسلنم المجرمين وتكر عات ا المتعل م كتسلنم المجرمين

وإضا  ـــــما تلب التســـــلنم جرائم اطيرة منف ـــــلم بعضـــــ  ا ي يســـــتوفي  ـــــر   ـــــلوع جماعم رجرامنم منظمم   - 60
تجي  للدول األترا  تطبيت الماهة المتعل م    16من الماهة    2، ف   الف رة  16من الماهة    1المن ــــوص علنه في الف رة  

ــاا ومن ثم، ف   الف رة  ــلنم المجرمين على تلف الجرائم المطيرة أيضـــ تتن  للدولم متلقنم الطلب أ     16من الماهة    2  كتســـ
ــل  في ـــا نفت المجرو الم عوو أو المجرمين الم عومين،   تعـــال  في نفت اإلجراء جمن  الجرائم الم عومـــم التي يضـــــــــــ

ا وعلى الريم من أ   ( 28) ، ولكن ا ي ت ل م ا كقلف 16من الماهة    1باإل ــــــــافم رلى الجرائم المن ــــــــوص علي ا في الف رة  
 األترا  لنست مل مم بالتسلنم في  قو الجرائم المطيرة المنف لم، ف ن ا ت كجَّ  على ضلفا الدول  
  

 ازدواجية التجريم في إجراءات التسليم -دال 
ــراحم في  -61 ــلنم المجرمين و  ن عخ علنه فــــ ــا بعمت في قانو  تســــ ــر  ارهواجنم التجر م مبدأ مت فــــ ر   ــــ
ــلم بالجرائم المطيرة، من اتفالنم الجر   16من الماهة   1الف رة  ــلنم المت ـــــــ مم المنظمما وفنما يتعلت بطلهام التســـــــ

فعندما ي يكــــــتر  على الدول األترا  تجر م نفت الســــــلوص، ي ينكــــــ  أي الت او بالتســــــلنم ما لم ي ســــــتو   ــــــر   
 ا(29)ارهواجنم التجر م

، و ي أ  التســــــــــمنم ال انوننم  وثمم ن طم  امم، بما في ضلف فنما يتعلت كتع يد الجرائم التي تضــــــــــر بالبي م  - 62
للجر مم المعننم ي يل و أ  تكو  متطاب م أليرا  تحديد مدق اسـتنفاء  ـر  ارهواجنم التجر م في الدول المتعاونم،  
ألنه ي يمون توق  تطاكت قوانين تلف الدول في تلف الن طما وودي من ضلف، ف   الســـــــــــلوص القي ت وو علنه الجر مم  

 نهمي تعر فه ب نه رجرامي بموجب قوانين كلتي الدولتينا وقد ت ايد ايعترا  ك قا التفســـير في   و العاما الحاســـم، و 
 من اتفالنم موافحم الفساه(ا  43من الماهة   2السنوام األايرة وتجسد في فف معناري هولي )الف رة  

  
 المساعدة القانونية المتبادلة التي تشمل الهيئات العتبارية -هاء 

ــاعدة ال انوننم المتهاهلم رلى   18من الماهة  2للف رة وف ا   -63 من اتفالنم الجر مم المنظمم، يتعين ت ديم المسـ
أق ـى مدق ممون  ـمن رتار قوانين الدولم الطر  متلقنم الطلب ومعا دات ا واتفاقات ا وترتيهات ا ضام ال ـلم، 

بالجرائم التي يجور تحميا  ي م اعتهار م  فنما يت ـــــــــــــا بالتحقن ام والمالح ام واإلجراءام ال ضـــــــــــــائنم المتعل م  
 من ايتفالنما  10المسؤولنم عن ا بم تضى الماهة 

و بدو أ  تحديد المســؤولنم الجنائنم لل ي ام ايعتهار م في وييام قضــائنم ممتلفم من االل تكــر عام  -64
محــدهة أو تعــديالم على ال وانين الجنــائنــم لـه أثر ريجــاكي على نطــاق التعــاو  الـقي يمون ت ــديمــه في ســــــــــــــنــاق 

التي تضــــــــــــر بالبي ما وعلى النقنض من المســــــــــــاعدة ال انوننم المتهاهلم، بما في ضلف فنما يتعلت بموافحم الجرائم 
ضلف، ف   عدو ســن تكــر   يحده المســؤولنم الجنائنم لل ي ام ايعتهار م قد يطر  تحديا يعوق المســاعدة ال انوننم  
المتهـاهلـم في الحـايم التي تنطوي على جرائم تضــــــــــــــر بـالبي ـم، أل  الـدول األترا  قـد ترفض أيضـــــــــــــــا تلهـام 

من ايتفالنم(ا وقد يؤهي ضلف رلى  18الماهة  9بحجم انتفاء ارهواجنم التجر م )الف رة   المساعدة ال انوننم المتهاهلم

__________ 

 UNODC, Guide on Drafting Legislation to Combat Wildlifeانظر، فنما يتعلت بجرائم األحناء البر م وتسلنم المجرمين،   (27) 

Crime, p. 50 ا 
 ا513، الف رة الدليا التكر عيموتب األمم المتحدة المعني بالممدرام والجر مم،  (28) 
 ا473المرج  نفسه، الف رة  (29) 
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ــا  المعاملم بالمجا ــاعدة ي ت دو على أســـــــ ــا كوجوه (30)عقهام تعوق التعاو ، ما هامت المســـــــ ، وقد يرتهب أيضـــــــ
لدولم متلقنم الطلب تنفيق  أســـــهاف معينم لرفض تلهام المســـــاعدة ال انوننم المتهاهلم، مجا حظر ال انو  الداالي ل

 ا(31))ج((  21، الف رة 18اإلجراء المطلوف لو كا  اا عا إلجراءام محلنم )انظر الماهة 

وقدمت ايســـتعرا ـــام ال طر م التي أجر ت في رتار ولنم اســـتعرا  تنفيق اتفالنم موافحم الفســـاه وراء  -65
من اتـفالـنم    46من الـماهة    2المـ اـكا الواره في الف رة مفـيدة بكــــــــــــــ   الن    الوتنـنم عـند التركي  على تنفـيق الحوم  

موافحم الفساها وألدم يالبنم البلدا  قيد ايستعرا  أ  ب موان ا ت ديم المساعدة فنما يتعلت بالجرائم التي يمون 
في أقا ي ينًا    46من الماهة    2تحميا ال ي ام أو الكــــــــم ــــــــنام ايعتهار م مســــــــؤوليت اا وتبدو حالم تنفيق الف رة 

البلدا  قيد ايســتعرا  التي ي تنع قوانين ا الداالنم على المســؤولنم الجنائنم للكــم ــنام ايعتهار م أو تنع 
علي ــا ف ب فنمــا يتعلت بجرائم محــدهة، مجــا يســـــــــــــــا األموالا يير أ  عــدها من البلــدا  التي ي يمون ــا تحميــا 

ت ديم المساعدة ال انوننم المتهاهلم بك   الجرائم التي   الكم نام ايعتهار م المسؤولنم الجنائنم ألدم أ  ب موان ا
 ا(32)تتور  في ا  م نام اعتهار م، وضلف عاهة على أسا  التطبيت المها ر لالتفالنم أو لمعا دة أارق 

  
 تنازع الولية القضائية ونقل اإلجراءات الجنائية -واو 

على الـدول األترا  أ  تنظر في رموـاننـم أ  تن ـا  من اتفـالنـم الجر مـم المنظمـم، يتعين    21وف ـا للمـاهة   - 66
ــمول بايتفالنم، في الحايم التي يعتبر في ا ضلف الن ا في   رحدا ا رلى األارق رجراءام المالح م المتعل م بجرو مكـ
 فال  التسيير السلنم للعدالم، وا وفا عندما يتعلت األمر بعدة وييام قضائنم، وضلف ك د  تركي  المالح ما 

و وفر ن ا اإلجراءام حلوًي للمكـــالا التي قد تجير ا الوييم ال ضـــائنم المكـــتركم وما يترتب علي ا من تعده في   - 67
اإلجراءام الجنائنم، و ي مكـالا مت فـلم بكـدة في ال ضـايا المتعل م باألنكـطم اإلجرامنم ضام الطاب  عبر الوتني، مجا  

م ال انوننم على ال ــعيد الدولي ألبر بكــدةا ومن الم م التنســيت الفعال  تلف التي تضــر بالبي ما واحتمايم تعده اإلجراءا 
كين اإلجراءام ال انوننم المتعدهة والتعاما مع ا باقتدار لعده من األســهاف، و نهمي أ  تؤاق في الحســها  اعتهارام معينم  

 (ا 9، الف رة  CTOC/COP/WG.3/2017/2مجا مبدأ عدو جوار محالمم المت م عن الفعا الواحد مرتين ) 

ــائنم  -68 ــبا التملب على التحديام التي يطرح ا تنارع الوييم ال ضــــ وأل  ن ا اإلجراءام الجنائنم يرتهب بســــ
)بكـــــــــــــ      15والماهة    21ماهة ووجوه رجراءام متعدهة، ف د يوو  من المفيد أ  ي نظر على نحو مكـــــــــــــترص في ال

 الوييم ال ضائنم( من ايتفالنم في ال ضايا التي تنطوي على جرائم عبر وتننم تضر بالبي ما
  

__________ 

في المائم من الدول متلقنم    21في المائم من الدول الطالهم و   32في رحدق الدراسام ايست  ائنم للدول األعضاء في ايتحاه األورووي، أفاه   ( 30)  
انظر  ا  الطلهام ب ن ا واج ت فعووام فنما يتعلت بالمساعدة ال انوننم المتهاهلم، بسبب عدو ايعترا  بالمسؤولنم الجنائنم لل ي ام ايعتهار م 

Gert Vermeulen, Wendy De Bondt and Charlotte Ryckman, Liability of Legal Persons for Offences in the EU, 

Institute for International Research on Crime Policy Series, vol. 44 (Antwerp, Belgium, Maklu, 2012) ا 
من ا يموخن الدول األترا  من النظر في مساعدة  43من الماهة  1لفساه مبدأ عاما في الف رة أليرا  الم ارنم، تتضمن اتفالنم موافحم ا (31) 

بالفساها وقد ينسر  قا المبدأ التعاو  حتى في  ضام ال لم بالمسائا المدننم واإلهار م  المافمفي التحقن ام واإلجراءام  بعضابعض ا 
 Dimosthenis Chrysikos, “Mutualالحايم التي تكو  في ا مسؤولنم ال ي ام ايعتهار م ضام تاب  مدني و/أو رهاري ف با انظر 

legal assistance”, in The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, Cecily Rose, 

Michael Kubiciel and Oliver Landwehr, eds., Oxford Commentaries on International Law Series (Oxford, 

Oxford University Press, 2019), pp. 445–446 ا 
 م وإنفاض ال انو  والتعاو  الدوليحالم تنفيق اتفالنم األمم المتحدة لموافحم الفساهأ التجر موتب األمم المتحدة المعني بالممدرام والجر مم،  (32) 

 ا 226و 225 تا (، ال فح 2015)فيينا، 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2017/2
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 التحقيقات المشتركة -زاي 
ــر بالبي م كجيرا ما تكو  ضام تاب  عبر وتني، ف د تجبت التحقن ام  -69 بالنظر رلى أ  الجرائم التي تضــــــــــ

ممت ـم في هولتين أو ألجر أن ا ألجر فعالنم في تفكنف الجماعام اإلجرامنم المنظمم،  المكـتركم كين السـلطام ال
من الدول األترا  أ  تنظر في ركراو اتفاقام أو ترتيهام    19وا ـــوفـــا في ال ضـــايا المع دةا وت تضـــي الماهة 

بيا، يجور  م  هول أارق بكــــــــ   رنكــــــــاء أتر إلجراء تحقن ام مكــــــــتركما وفي حال عدو وجوه أتر من  قا ال 
 القناو بالتحقن ام المكتركم بايتفاق في كا حالم على حدةا

ــها /فبراير   -70 ــام المبراء التي أجرت ا لجنم من  الجر مم والعدالم الجنائنم في  ـــ ، كا   2022وفي مناقكـــ
ــتهانم  و غناف تعاو  هولي على موافحم الجرائم التي تضــــــر بالبي م، بما في ضلف ما ي تعلت أحد التحديام المســــ

ــاهرة  ــتركم وم ـ ــده العديد من المتكلمين على أ منم  الموجوهامبالتحقن ام المالنم المكـ ــافم رلى ضلف،  ـ ا وواإل ـ
ــتمهارام، وكقلف رجراء تحقن ام مكـــــــتركم م وهة ب هوام تح يت  تع    التعاو  الدولي، وتهاهل المعلومام وايســـــ

ه ا ــاهرةا وو جخ ــر عم للم ـــ نتهاو الفر ت العاما المعني بالتعاو  الدولي في الما ـــــي قاتعم وإجراءام وا ـــــحم وســـ
ــتركم )انظر   ــدي للتحديام التي تواج  ا التحقن ام المالنم المكــ ــ  ترتيهام محدهة للت ــ ال ر ب رلى  ــــرورة و ــ

CTOC/COP/WG.3/2020/2 ا(33)(، وتم التكديد علي ا أيضا على مستوق السناسام57، الف رة 
  

 التعاون في مجال إنفاذ القانون  -حاء 
يؤهي التعاو  الدولي كين سـلطام رنفاض ال انو  هورا أسـاسـنا في موافحم الجرائم التي تضـر بالبي ما وت تضـي   - 71
المنظمم ب   تتعاو  الدول األترا  تعاونا وثن ا فنما كين ا، بما يتفت والنظم  من اتفالنم الجر مم    27من الماهة    1الف رة  

 ال انوننم واإلهار م الداالنم لكا من ا، من أجا تع    فعالنم رنفاض ال وانين  د الجرائم المكمولم بايتفالنما 

اســتمداو أســاليب التحري    وقد ينطوي التعاو  على رنفاض ال انو  في مجال الجرائم التي تضــر بالبي م على  - 72
، بما في ضلف الت ننام المرتهطم بالتحقن ام المالنم )التن ــت على الموالمام ال ات نم، وأوامر التفتن ،  ( 34) المافــم 

والم اكالم م  الكــــ وه، وأوامر التفتن  والحج ، وأوامر ت ديم األهلم، وأوامر رفــــد الحســــابام( أو أســــاليب أارق،  
 ما مجا تكنولوجنا ايستديل العلمي الجنائي أو ال ور الساتلن 

ــلنم المراقب في التحقن ام عبر الحدوه في الجرائم التي تضـــــــر  -73 ــتمداو عملنام التســـــ ــا اســـــ و مون أيضـــــ
بالبي ما فالســما  للكــحنام، على ســبيا المجال، باينت ال رلى وج ات ا الن ائنم يتن  لســلطام رنفاض ال انو  فرفـم  

كاما ســـــــلســـــــلم ايتجار يير المكـــــــروع بالســـــــل   تحديد الدور القي تؤهيه ممتلف الج ام الفاعلم اإلجرامنم عبر  
الحســــــاســــــم كي نا والت ــــــدي له، م  تنســــــير التوفــــــا أيضــــــا رلى ف م أفضــــــا لطرائت عما الجماعام اإلجرامنم  
المنظمم الضــالعم في جرائم تضــر بالبي ما وفي  قا ال ــده، ت دو اتفالنم الجر مم المنظمم تعر فا لتعبير "التســلنم  

ــلم )الف رتا    ) ((  2المراقب" )الماهة  ــا الف رة20من الماهة   4و  1وأحواو األضو  ضام ال ـــــــ    52 ( )انظر أيضـــــــ
 (اCTOC/COP/WG.3/2020/3وما يلي ا من الوثن م 

  
 الخالصة  - خامسا  

نم والفر ت العاما المعني بالتعاو  الدولي لعا فر ت المبراء الحووميين العاما المعني بالمســـــــاعدة الت ن -74
أعالو ك ســــــــــا  لمداويت ماا ولعا الفر  ين العاملين يوها  أيضــــــــــا  المهحوثميوها  النظر في ممتلف المســــــــــائا  

__________ 

 ا9، الف رة 10/6انظر أيضا قرار مؤتمر األترا   (33) 
 ا3المرج  نفسه، الف رة  (34) 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2020/2
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ــتركم وتوجنه انتهاو مؤتمر   ــنعنم المكـ ــت ما الموا ـ ــير مناقكـ ــنم  قو كمرج  لتنسـ ــاسـ ــتمداو ورقم المعلومام األسـ اسـ
 ا10/6اجام والتوفنام الرئنسنم للمناقكم، وف ا ل رار المؤتمر  األترا  رلى ايستنت

 ولعا الفر  ين العاملين يوها  أيضا النظر في توفنم المؤتمر بما يليأ -75

حث الدول األترا  على اســــــــــــتمداو األهوام التي تتنح ا اتفالنم الجر مم المنظمم لو ــــــــــــ    )أ( 
الوتننم، عند الضرورة وحسب ايقتضاء، ولتح يت الت ارف، رلى أق ى حد تكر عام وتننم أو تعديا تكر عات ا  

 ممون، في الن    التكر عنم والسناسام المتعل م ب فدار األحواو فنما يتعلت بالجرائم التي تضر بالبي م 

موافـــــــــــلم تكـــــــــــجن  الدول األترا  على ايســـــــــــتفاهة من اتفالنم الجر مم المنظمم، حســـــــــــب  )ف( 
   قانوني للتعاو  الدولي على موافحم الجرائم التي تضر بالبي م ايقتضاء، ك سا

ــ   تطبيت   )ج(  ــتفاهة بكــــ ــام والدرو  المســــ ــا الممارســــ ــجن  الدول األترا  على تهاهل أفضــــ تكــــ
اتـفالـنم الجر مـم المنظمـم من أجـا من  وموـافحـم الجرائم المنظمـم عبر الوتنـنم التي تضــــــــــــــر ـبالبيـ م، م  التركي  

 التجر م والتعاو  الدولي في المسائا الجنائنما كوجه ااص على ن  
 


