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الدورة اخلامسة واخلمسون 
  البند ١٠٥ من جدول األعمال 

تقريـر اللجنـة املخصصـــة لوضــع اتفاقيــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب 
 الوطنية عن أعمال دوراا من األوىل اىل احلادية عشرة 

مقدمة   أوال-
بناء على توصية جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي  -١
(قـرار الـس ١٤/١٩٩٨ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٨)، اعتمـدت اجلمعيـة العامـــة القــرار 
١١١/٥٣ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ الـذي قـــررت فيــه انشــاء جلنــة خمصصــة 
دولية - حكومية مفتوحة العضوية لغرض وضع اتفاقية دوليـة شـاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة 
عرب الوطنية ولغـرض مناقشـة وضـع صكـوك دوليـة، عنـد االقتضـاء، للتصـدي لالجتـار بالنسـاء 
واألطفال، ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتـار ـا بصـورة 
غري مشروعة، وريب املهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة، مبا يف ذلك عن طريـق البحـر. 
وناشـدت اجلمعيـة العامـــة، يف قرارهــا ١١٤/٥٣ املــؤرخ ٩ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، 
اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية أن تكرس االهتمـام لصـوغ 

النص الرئيسي لالتفاقية وكذلك الصكوك الدولية اآلنفة الذكر. 
ويف قرارهـا ١٢٦/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩ بعنـــوان "مشــروع  -٢
ــة  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ومشـاريع الـربوتوكوالت امللحق
ا"، طلبت اجلمعية العامــة اىل اللجنـة املخصصـة أن تواصـل عملـها وفقـا للقراريـن ١١١/٥٣ 
ــــررت أن جتتمـــع اللجنـــة  و١١٤/٥٣ وأن تكثــف عملــها لكــي تنجــزه يف عــام ٢٠٠٠؛ وق
املخصصة يف عام ٢٠٠٠ حســب االقتضـاء وأن تعقـد مـا ال يقـل عـن أربـع دورات مـدة كـل 
منها أسبوعان، وطلبت اىل اللجنة املخصصة أن تعني، رهنا بتوافر أموال يف امليزانية العاديـة أو 
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مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة، وقتـا كافيـا للتبـاحث بشـأن مشـاريع الـربوتوكوالت الـيت تتنـاول 
االجتـار باألشـخاص وخباصـة النسـاء واألطفـال، وصنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناــا 
والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة مبا يف ذلك عن طريـق البحـر، واالجتـار باملـهاجرين 
ونقلهم بصورة غري مشروعة، من أجـل تعزيـز إمكانيـة اجنـاز الـربوتوكوالت يف آن واحـد مـع 
مشروع االتفاقية؛ وقررت أن تقدم اللجنة املخصصة النص النـهائي لالتفاقيـة والـربوتوكوالت 
امللحقة ا اىل اجلمعية العامة للتبكري باعتمادها قبل انعقاد مؤمتر رفيع املستوى للتوقيع عليها. 
ويف قرارهـا ١٢٧/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، طلبــت اجلمعيــة  -٣
العامة اىل األمني العام أن يدعو اىل عقد اجتماع لفريق من اخلرباء، ضمن املـوارد املوجـودة أو 
املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة، يشـكل ممـا ال يزيـد علـى عشـرين عضـوا، مـــع مراعــاة التمثيــل 
اجلغرايف العادل، إلعداد دراسة عن ضلوع جمرمني يف صنـع املتفجـرات واالجتـار ـا علـى حنـو 
غـري مشـروع واسـتعماهلا ألغـراض اجراميـة؛ وأوعـزت اىل اللجنـة املخصصـة أن تنظـر، عقــب 
اجناز الدراسة، يف إمكانية وضع صك دويل بشأن صنع املتفجرات واالجتـار ـا علـى حنـو غـري 

مشروع. 
ـــة  ويف قرارهـا ١٢٨/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، أوعـزت اجلمعي -٤
العامة اىل اللجنة املخصصة بأن تدرج يف مشروع االتفاقية تدابـري ملكافحـة الفسـاد ذي الصلـة 
باجلرمية املنظمة، وكذلك أحكاما تتعلق باملعاقبة على أفعال الفساد اليت يتـورط فيـها موظفـون 
عموميون؛ وطلبت اىل اللجنة املخصصة أن تستغل ما يسمح به جدوهلا الزمين مـن وقـت ومـا 
يتوافر هلا من موارد من خارج امليزانية لذلك الغـرض، مـن أجـل دراسـة مرغوبيـة وضـع صـك 
دويل ملكافحة الفساد، يكون إما ملحقا باالتفاقية أو مستقال عنها، يصـاغ بعـد وضـع الصيغـة 
النهائية لالتفاقية والصكـوك االضافيـة الثالثـة املشـار اليـها يف قـرار اجلمعيـة العامـة ١١١/٥٣، 

وأن تعرض آراءها يف ذلك على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. 
ويف قرارهــا ١٢٩/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، قبلــت اجلمعيـــة  -٥
العامة مع التقديـر العـرض املقـدم مـن حكومـة ايطاليـا السـتضافة مؤمتـر سياسـي للتوقيـع رفيـع 
املسـتوى يف بالـريمو بغـرض التوقيـع علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـــة عــرب 
الوطنية (اتفاقية بالريمو) والربوتوكوالت امللحقة ا؛ وطلبت اىل األمـني العـام أن يرتـب لعقـد 

املؤمتر فترة تصل اىل أسبوع قبل اية اجلمعية األلفية يف عام ٢٠٠٠. 
وقد عقدت اللجنة املخصصـة احـدى عشـرة دورة علـى النحـو التـايل: الـدورة األوىل  -٦
مــن ١٩ اىل ٢٩ كــانون الثــاين/ينــاير ١٩٩٩؛ والــدورة الثانيــة مــن ٨ اىل ١٢ آذار/مــــارس 
١٩٩٩؛ والدورة الثالثة من ٢٨ نيسان/ أبريل اىل ٣ أيار/مايو ١٩٩٩، بـالتوازي مـع الـدورة 
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الثامنة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ والدورة الرابعة من ٢٨ حزيـران/يونيـه اىل ٩ متـوز/ 
ــــر ١٩٩٩؛ والـــدورة  يوليــه ١٩٩٩؛ والــدورة اخلامســة مــن ٤ اىل ١٥ تشــرين األول/أكتوب
ـــدورة الســابعة مــن ١٧ اىل ٢٨  السادســة مـن ٦ اىل ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩؛ وال
كــانون الثانــــــي/ينــاير ٢٠٠٠؛ والــدورة الثامنــة مــن ٢١ شــباط/فــرباير اىل ٣ آذار/مــــارس 
٢٠٠٠؛ والـدورة التاسـعة مـن ٥ اىل ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠؛ والــدورة العاشـرة مـــن ١٧ 
اىل ٢٨ متـوز/يوليـــه ٢٠٠٠؛ والــدورة احلاديــة عشــرة مــن ٢ اىل ٢٨ تشــرين األول/أكتوبــر 

 .٢٠٠٠
وهـذا التقريـر مقـدم اىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني عمـال بقرارهــا  -٧
١٢٦/٥٤، إلحاطة اجلمعية العامة علما مبا اضطلعت بـه اللجنـة املخصصـة مـن أعمـال لتنفيـذ 
الوالية املسندة اليها ولتقدمي توصياا اىل اجلمعية العامة لكي تنظر فيها وتتخذ اجراء بشأا. 

 
اخللفية   ثانيا -

أقــرت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهـــا ١٥٩/٤٩ املـــؤرخ ٢٣ كـــانون األول/ديســـمرب  -٨
١٩٩٤، اعـالن نـابويل السياسـي وخطـة العمـل العامليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب الوطنيــة 
(A/49/748، املرفـق، البـاب األول) وحثـت الـدول علـى تنفيذمهـا كمسـألة ملحـة. ويف اعـــالن 

ـــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، طلــب املؤمتــر  نـابويل السياسـي وخطـة العمـل العامليـة ملكافحـة اجلرمي
الوزاري العاملي املعـين باجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة اىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن 
تستهل عملية التماس آراء احلكومات يف األثر الناجم عـن وضـع اتفاقيـة أو اتفاقيـات ملكافحـة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ويف املسائل اليت ميكن تغطيتها فيها. 
واعتمدت حلقة العمل الوزارية االقليمية بشأن متابعة اعــالن نـابويل السياسـي وخطـة  -٩
العمــــل العامليــة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، املعقـودة يف بوينـس آيـرس مـن ٢٧ اىل 
٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥، اعالن بوينس آيرس بشأن منع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة 
ومكافحتها (E/CN.15/1996/2/Add.1). وأعربت دول منطقة أمريكا الالتينيـة والكـارييب عـن 
ـــة عــرب  اهتمـام حكوماـا بـاملضي يف دراسـة مزايـا وضـع اتفاقيـة دوليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظم

الوطنية أثناء الدورة اخلامسة للجنة، واقترحت عناصر الدراجها يف االتفاقية. 
ويف القـرار ١٢٠/٥١ املـؤرخ ١٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٦، أحـــاطت اجلمعيــة  -١٠
العامة علما باملشروع املقترح التفاقية األمم املتحـدة االطاريـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة، الـذي 
A، املرفـــق). وطلبــت  /C.3/51/7) قدمتـه بولنـدا يف الـدورة احلاديـة واخلمسـني للجمعيـة العامـة
اجلمعية العامة اىل اللجنة أن تنظر، على سبيل األولوية، يف مسألة وضع اتفاقية دوليـة ملكافحـة 
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اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، آخذة يف اعتبارها آراء مجيع الدول بشأن هذه املسألة ـدف اـاء 
أعماهلا املتصلة ذه املسألة يف أقرب وقت ممكن. 

واعتمدت حلقة العمل الوزارية االقليمية االفريقية املعنية باجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة  -١١
والفساد، اليت عقدت يف داكار من ٢١ اىل ٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧، اعـالن داكـار بشـأن منـع 
E). وأعربــت دول  /CN.15/1998/6/Add.1) ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب الوطنيــة والفســاد
املنطقة االفريقية عن تأييدها القوي العداد اتفاقية دوليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة 
وقدمت اقتراحات حمددة يف هـذا الشـأن. كمـا أـا أهـابت جبميـع الـدول أن تسـهم وتشـارك 
بصـورة فعالـة يف اعـداد هـذا الصـك، باذلـة قصـارى جـهودها حلـل اخلالفـــات والتغلــب علــى 

الصعوبات املفاهيمية أو املضمونية، من أجل اتاحة اجناز هذه العملية يف أقصر وقت ممكن. 
، يف قرارها ٨٥/٥٢ املؤرخ ١٢ كانون األول/ديسـمرب  وأحاطت اجلمعية العامة علما -١٢
١٩٩٧، بتقرير االجتماع غري الرمسي بشأن مسألة وضع اتفاقية دولية ملكافحة اجلرمية املنظمـة 
عـرب الوطنيـة، الـذي عقـد يف بالريمــو، ايطاليــا، يف الفـترة مـن ٦ اىل ٨ نيســـان/أبريــل ١٩٩٧ 
(E/CN.15/1997/7/Add.2) والذي نظمته واستضافته مؤسسة جيوفاين وفرانشيسـكا فـالكوين. 

وقررت اجلمعية انشاء فريق خرباء دويل � حكومي مفتوح العضويـة ملـا بـني الـدورات لغـرض 
اعداد مشروع أويل التفاقية دولية شـاملة ممكنـة بشـأن مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، 

واحالة تقرير عن ذلك اىل اللجنة يف دورا السابعة. 
وعقد فريق اخلرباء الدويل - احلكومي اجتماعه يف وارسو مـن ٢ اىل ٦ شـباط/فـرباير  -١٣
ـــات  ١٩٩٨ وقـدم تقريـرا اىل اللجنـة يف دورـا السـابعة تضمـن جممـال للخيـارات بشـأن حمتوي

 .(E /CN.15/1998/5) االتفاقية الدولية ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عبـر الوطنيـة
واعتمدت حلقة العمل الوزارية االقليمية اآلسيوية املعنية باجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة  -١٤
والفساد، اليت انعقدت يف مانيال من ٢٣ اىل ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٨، اعالن مانيال بشأن منـع 
اجلرميــة عــرب الوطنيــة ومكافحتــها (E/CN.15/1998/6/Add.2). ورحبــت دول منطقــــة آســـيا 
واحمليط اهلـادىء بالنتائج اليت أحرزها فريق اخلرباء الدويل � احلكومي املفتوح العضويـة ملـا بـني 
الدورات. وأعربت هذه الدول عـن اعتقادهـا أن جممـل اخليـارات املتعلقـة مبحتويـات االتفاقيـة 
هو مبثابة أساس متني للمضي يف اعدادها. وأيدت بقوة ذلك املسعى وأكـدت التزامـها بالقيـام 
بدور نشط يف اجلهود الرامية اىل تسوية اخلالفات وتذليل الصعوبـات املفاهيميـة أو املوضوعيـة 
العملية لكي تسري هذه العملية بسـرعة حنـو غايتـها. وحثـت الـدول جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة 
اجلنائية على أن تغتنم فرصة توافر الزخم الراهن والتوافق يف اآلراء الذي مت التوصل اليــه بشـأن 
مرغوبية هذه االتفاقية، بغية التعجيل بعملية حترير النص ووضعه يف صيغته النهائيـة بأسـرع مـا 

ميكن. 
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وأنشـأت اللجنـة، يف دورـا السـابعة، فريقـا عامـال أثنـاء الـدورة بشـأن تنفيـــذ اعــالن  -١٥
نابويل السياسي وخطة العمل العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ونـاقش هـذا الفريـق 
مشـروع اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة. واتفـق الفريـق العـامل علـــى أن اعــداد 
االتفاقيـة جيـب أن يتواصـل خبطـى حثيثـة ـدف االنتـهاء مـن مرحلـة املفاوضـــات حبلــول عــام 
٢٠٠٠، ان أمكن ذلك. وأجرى الفريق العامل مناقشة مستفيضة للخيـارات امعـة يف تقريـر 
اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـدويل - احلكومـي ملـا بـني الـدورات. ونـاقش بوجـه خـــاص الفصــول 
املتعلقـة بنطـاق انطبــاق االتفاقيــة؛ واملشــاركة يف مجاعــة اجراميــة منظمــة؛ وغســل األمــوال؛ 
ــــات؛ واملصـــادرة؛ وشـــفافية املعـــامالت؛ والواليـــة  واملســؤولية اجلنائيــة للشــركات؛ والعقوب
القضائيـة؛ وتسـليم ارمـني؛ والـتزام التسـليم أو احملاكمـة (مبـدأ إمـا التســـليم وإمــا احملاكمــة)؛ 

وتسليم الرعايا؛ والنظر يف طلبات تسليم ارمني. 
ـــة اللجنــة  يف  وعقـد فريـق "أصدقـاء الرئيـس" غـري الرمسـي الـذي أنشـىء عمـال بتوصي -١٦
دورـا السـابعة ملسـاعدة رئيـس اللجنـة املخصصـة، اجتماعـه األول يف رومـا يومـــي ١٧ و١٨ 
متوز/يوليه ١٩٩٨. ويف ذلك االجتماع، استعرض الفريـق غـري الرمسـي وأقـر جـدول األعمـال 
املؤقت لالجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصـة الـذي تكرمـت حكومـة األرجنتـني 
بعـرض اسـتضافته يف بوينـس آيـرس حـىت يتسـىن مواصلـة العمـل املتعلـق بصـوغ االتفاقيـــة دون 
انقطاع. كما استعرض الفريق غري الرمسي جدوال زمنيا مؤقتا لعملـه وعمـل اللجنـة املخصصـة 

قدمته األمانة. 
وعقـــــد االجتمـــــاع التحضـريي غـري الرمسـي للجنـة املخصصـة يف بوينـس آيـرس مــن  -١٧
٣١ آب/أغسطس اىل ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨. وبامتام القـراء األوىل مـل اخليـارات املتعلقـة 
مبضمـون االتفاقيـة ومناقشـة عـدة مسـائل معلقـة بشـأن املـواد مـن ١ اىل ١٣، أنتـج االجتمـــاع 
مشروع نص جديد موحد لالتفاقية سيكون األساس ألعمـال اللجنـة املخصصـة يف اجتماعـها 
ــــات قبـــل  األول. وقــد اســتعان االجتمــاع التحضــريي غــري الرمســي مبســامهات مــن احلكوم

االجتماع وأثناءه. 
وعقد االجتماع الثاين لفريق أصدقاء الرئيس غري الرمسي يف بوينس آيرس أثناء انعقـاد  -١٨
االجتماع التحضريي غري الرمسي اآلنف الذكر الذي عقدته اللجنـة املخصصـة. ووافـق الفريـق 
غـري الرمسـي علـى اجلـدول الزمـين الجتماعاتـه واجتماعـات اللجنـة املخصصـة اىل حـــني بلــوغ 

األجل املقرر النتهاء املهام املنوطة باللجنة املخصصة عام ٢٠٠٠. 
وعقد االجتماع الثالث ألصدقاء الرئيس يف فيينا يومـي ٥ و ٦ تشـرين الثـاين/نوفمـرب  -١٩
١٩٩٨. واسـتعرض هـذا االجتمـاع وأقـر جـدول األعمـال املؤقـت وتنظيـم األعمـال اخلـاصني 

بالدورة األوىل للجنة املخصصة. 
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وقائع اللجنة املخصصة   ثالثا-

الدورة األوىل   ألف-
عقدت اللجنة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة دورـا  -٢٠

األوىل يف فيينـا من ١٩ اىل ٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩، وعقدت أثناءها ١٨ جلسة. 
ــة  وكـانت اجلمعيـة العامـة قـد قـررت يف قرارهـا ١١١/٥٣ أن توافـق علـى توصيـة جلن -٢١
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بانتخاب السيد لوجيي الوريوال (ايطاليا) رئيسا للجنـة املخصصـة. 
وأشـار السـيد الوريـوال اىل أنـه يعمـــل بصفتــه الشــخصية وليــس بصفتــه ممثــال لبلــده أو ألي 
ـــد مشــاورات غــري رمسيــة انتخبــت اللجنــة املخصصــة أعضــاء املكتــب  جمموعـة اقليميـة. وبع

االضافيني التالني: 
كيوتاكا آكاساكا (اليابان)*  نواب الرئيس:

نبيل عمار (تونس)** 
دميتريو بورسنر (فرتويال)*** 

سوزانا تشودا (سلوفاكيا) 
اريك دانون (فرنسا)**** 

روبرتا الخوس (املكسيك)***** 
باتريسيو باالسيوس (اكوادور) 
يانوش رجيكوفسكي (بولندا) 

شوكت عمر (باكستان) 
بيتر غاسترو (جنوب افريقيا)  املقرر:

ـــــــــــــــــــــــــــــ 
حل حمله فيما بعد كيوشي كوينوما (اليابان).  *
حلت حمله فيما بعد آمنة الزوغلي (تونس).  **

للمشاركة يف أعمال اللجنة املخصصة يف عام ١٩٩٩.  ***
حل حمله فيما بعد برينجري كوينسي (فرنسا).  ****

للمشـاركة يف أعمـال اللجنـة املخصصـة يف عـام ٢٠٠٠؛ حلـت حملـــها فيمــا بعــد أولغــا بليســر ســيلفا  *****
(املكسيك). 
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وألقـى املديـر التنفيـذي ملكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة التـــابع لألمانــة العامــة  -٢٢
كلمة أعرب فيها عن اقتناعه بأن االتفاقية، بصفتها أول صك دويل يتفاوض عليه بشـأن اختـاذ 
تدابري ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ستكون معلما بـارزا يف اجلـهود الدوليـة الراميـة اىل 

قمع هذه الظاهرة. 
وحضر الدورة األوىل للجنـة املخصصـة ممثلـو ٩١ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٢٣
هيئات هلا بعثات مراقبـني دائمـني لـدى األمـم املتحـدة ومؤسسـات يف منظومـة األمـم املتحـدة 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومنظمـــات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غري حكومية. 
ورأت اللجنة املخصصة أن انتخاب مكتب موسـع سـيقلل احلاجـة اىل عقـد جلسـات  -٢٤
للفريـق العـامل غـري الرمسـي املنشـــأ ملســاعدة رئيــس اللجنــة املخصصــة (الفريــق غــري الرمســي 
ألصدقاء الرئيس)، الذي عمل طـوال املرحلـة التحضرييـة. وأوصـي، رهنـا بتوافـر املـوارد، بـأن 
تحول جلسات الفريق غري الرمسي ألصدقاء الرئيس، اليت كان من املتوقع عقدهـا، اىل دورات 

للجنة املخصصة توفر هلا الترمجة الفورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. 
واستندت اللجنة املخصصة يف عملها اىل وثيقة تتضمن مشروع اتفاقية األمم املتحـدة  -٢٥
ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة ((A/AC.254/4)، واىل مقترحـات ومسـامهات واردة مـن 
ــــــس أن النـــــص الـــــوارد يف الوثيقـــــة  احلكومــــات (A/AC.254/5 و Add.2). والحــــظ الرئي
A/AC.254/4 كان نتيجة للمناقشات واملشاورات املعقودة أثناء ما يلي: اجتماع فريـق اخلـرباء 

احلكومـي - الـدويل املفتـوح العضويـة ملـا بـني الـدورات املعـين بوضـــع مشــروع أويل التفاقيــة 
دوليــــة شاملــــة ممكنة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، الـذي عقـد يف وارسـو مـن ٢ اىل 
٦ شباط/فرباير ١٩٩٨؛ والدورة السابعة للجنة منع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيـة، الـيت عقـدت يف 
فيينــا مــن ٢١ اىل ٣٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٨؛ واالجتمــاع التحضــريي غــري الرمســي للجنــــة 
املخصصة، الذي عقد يف بوينس آيرس من ٣١ آب/أغسـطس اىل ٤ أيلـول/ سـبتمرب ١٩٩٨. 
وأضاف قائال ان املشروع يتضمن عددا من اخليـارات. وقـررت اللجنـة املخصصـة، بنـاء علـى 
توصيـة مـن رئيسـها، أن تركـز يف دورـا األوىل علـــى اســتبعاد اخليــارات، للتوصــل اىل نــص 
موحد يكون أساسا للعمل الصياغي والتفاوضي الذي ستضطلع به اللجنة يف دوراا التالية. 

وناقشــت اللجنــة املخصصــة مشــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريـــة  -٢٦
وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة ومشروع بروتوكول مكافحـة 

االجتار باملهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة. 
وقدم ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة مشـروع بروتوكـول مكافحـة االجتـار الـدويل  -٢٧
ـــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  بالنسـاء واألطف
(A/AC.254/4/Add.3). وقدم ممثل األرجنتني مشروع عناصر اتفاق بشأن منـع االجتـار الـدويل 
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بالنساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه، مكمـل التفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة 
(A/AC.254/8). وألقى مراقبان عـن منظمتـني غـري حكوميتـني كلمـة. وتعـهد وفـدا األرجنتـني 

والواليات املتحدة األمريكية بتقدمي نص موحد ليكون أساس نظر اللجنـة املخصصـة مسـتقبال 
يف مشروع الصك. 

ـــوك القانونيــة الدوليــة االضافيــة، ناقشــت  وقبـل أن تنظـر اللجنـة املخصصـة يف الصك -٢٨
العالقـة بـني تلـك الصكـوك واتفاقيـة مكافحـة اجلرميـــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. ووفقــا لقــراري 
اجلمعيـة العامـة ١١١/٥٣ و ١١٤/٥٣، ينبغـي أن تكـون االتفاقيـة صكـــا قائمــا بذاتــه يتســم 
باالكتفاء الذايت. وستمنح األولوية العليا للتوقيع على االتفاقية والتصديق عليها وبـدء نفاذهـا، 
كما ينبغي أن تبذل كل اجلهود املمكنة للتفاوض علـى نـص يـؤدي اىل حتقيـق تلـك األولويـة. 
واعتربت الصكوك القانونية الدولية االضافية من حيث املبدأ بروتوكـوالت اختياريـة لالتفاقيـة 
تشـمل اـاالت الـيت تتطلـب التحديـد الـذي ال ميكـن أن توفـــره االتفاقيــة. ورئــي أن هنــالك 
ـــة التوافــق  حاجـة اىل كفالـة أن تكـون الـربوتوكوالت االختياريـة متفقـة مـع االتفاقيـة ال لكفال
فحسب بل أيضا لزيادة مالءمة وامكانية تطبيق األحكام العامة الـيت ستشـملها االتفاقيـة، مثـل 
األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل، اىل أقـصى حد. بيـد أنه أشري اىل أن الغـرض مـن كـل صـك 
هو معاجلة شواغل معينة. ومن مث، فان الصكـوك قـد تقتضـي نطاقـا واسـعا. ويف تلـك احلالـة، 
وأيضا وفقا لقـرارات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة ذات الصلـة، ال ميكـن 
استبعاد امكانية أن تكون الصكـوك القانونيـة الدوليـة االضافيـة مسـتقلة عـن االتفاقيـة. ودارت 
مناقشة حول ما اذا كان سيتسىن التوقيع على الـربوتوكوالت أو االنضمـام اليـها دون التوقيـع 
على االتفاقية أو االنضمام اليها مسبقا. وكان هناك تفضيل عام الشتراط التوقيع املسـبق علـى 
االتفاقيـة أو االنضمـام املسـبق اليـها. ورأت اللجنـة املخصصــة أن مـــن األنســب مناقشــة هــذه 

املسألة مع مسألة التحفظات عند النظر يف املواد ذات الصلة من مشروع االتفاقية. 
 

الدورة الثانية   باء-
عقـدت اللجنـة املخصصـة دورـا الثانيـة يف فيينـا مـن ٨ اىل ١٢ آذار/مــارس ١٩٩٩،  -٢٩

وعقدت أثناءها ١٠ جلسات. 
وحضر الدورة الثانية للجنة املخصصـة ممثلـو ٩٥ دولـة. وحضرهـا أيضـا مراقبـون عـن  -٣٠
هيئات هلا بعثات مراقبة دائمة لـدى األمـم املتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة األمـم املتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومنظمـات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غري حكومية. 
وناقشـت اللجنـة املخصصــة املــواد ١ و٢ و٢ مكــررا و٣ و٢٤ � ٣٠ مــن مشــروع  -٣١
االتفاقية. واستندت اللجنة املخصصة يف عملها اىل وثيقة تتضمن نصا منقحـا ملشـروع اتفاقيـة 
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A)، واىل اقتراحــات  /AC.254/4/Rev.1) األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب الوطنيــة
ومســامهات مقدمــة مــن احلكومــات. ونــوه الرئيــس بــأن النــص املنقــــح الـــوارد يف الوثيقـــة 

A/AC.254/4/Rev.1 جاء نتيجة للمناقشات واملشاورات اليت جرت أثناء الدورة األوىل. 

وقدم ممثل األرجنتني تعديالت على املشروع املنقح للـربوتوكول اخلـاص مبنـع االجتـار  -٣٢
بالنساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة 

عرب الوطنية. 
واسـتندت اللجنـة املخصصـة يف مناقشـــاا اىل وثيقــة تتضمــن نصــا منقحــا ملشــروع  -٣٣
الـربوتوكول اخلـاص مبنـع االجتـار الـدويل بالنســـاء واألطفــال وقمعــه واملعاقبــة عليــه، املكمــل 
 .(A /AC.254/4/Add.3/Rev.1) ـــة عــرب الوطنيــة التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظم
وكان ذلك النص اقتراحا مقدمـا مـن األرجنتـني والواليـات املتحـدة األمريكيـة وفـاء بـااللتزام 
الصـادر عـن تينـك الدولتـني يف الـدورة األوىل للجنـــة املخصصــة. وقــامت اللجنــة املخصصــة 

بقراءة أوىل للمادتني ١ و ٢ من مشروع الربوتوكول. 
وأثنــاء القــــراءة األوىل ملشـــروع الـــربوتوكول، دارت مناقشـــة حـــول مـــا اذا كـــان  -٣٤
الربوتوكول سيتناول االجتار بالنساء واألطفـال أو االجتـار باألشـخاص. وطلـب اىل األمانـة أن 
توضـح مسـألة مـا اذا كـانت اللجنـة املخصصـة سـتحيد عـن الواليـة الـيت أناطتـها ـــا اجلمعيــة 
العامة، لو نظرت يف االجتار باألشخاص، ومـا اذا كان قيامـها بذلـك، يف تلـك احلالـة، ينـدرج 
ضمن اختصاصاا. وتكفلـت األمانـة ببحـث هـذه املسـألة وابـالغ اللجنـة املخصصـة بالنتـائج 

اليت ختلص اليها. 
 

الدورة الثالثة   جيم-
عقدت اللجنة املخصصة دورا الثالثة يف فيينا من ٢٨ نيسـان/أبريـل اىل ٣ أيـار/مـايو  -٣٥

١٩٩٩،  وعقدت أثناءها مثاين جلسات. 
وبعد افتتاح الدورة الثالثة للجنة املخصصة من قبل رئيسها، لفت األمني انتبــاه اللجنـة  -٣٦
ـــا يتعلــق بــالصك االضــايف بشــأن االجتــار بالنســاء  املخصصـة اىل مسـائل كـانت معلقـة. ففيم
واألطفال، ذكّر األمني بأن اللجنة املخصصة كـانت قـد طلبـت، يف دورـا الثانيـة، اىل األمانـة 
أن توضح مسألة ما اذا كانت اللجنة املخصصة ستحيد عن الوالية املسـندة اليـها مـن اجلمعيـة 
العامة اذا ما نظرت يف االجتار باألشخاص، وما اذا كان قيامها بذلك، يف تلك احلالـة، ينـدرج 
. وأفـاد بـأن األمانـة استشـارت كبـري موظفـي االتصـال للشـؤون القانونيـــة  ضمـن اختصاصاـا
مبكتب األمم املتحدة بفيينا وأبلغت اللجنة املخصصـة بـرده. فقـد رأى كبـري موظفـي االتصـال 
ـــة أن اجلمعيــة العامــة كــانت قــد حــددت بوضــوح، يف قراريــها ١١١/٥٣  للشـؤون القانوني
و١١٤/٥٣، املواضيع اليت جيب وضع صكوك جديـدة بشـأا. فلـو أرادت اجلمعيـة ادراج أي 
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مواضيـع أخـرى لذكـــرت ذلــك. وعالوة علــى ذلــك، كــانت توصيــات الــس االقتصــادي 
واالجتماعي (يف قراري الس ١٤/١٩٩٨ و ٢٠/١٩٩٨ مثال)، اليت شكلت أسـاس قـراري 
اجلمعية العامة، تشري اىل االجتار بالنساء واألطفال وليـس اىل االجتـار باألشـخاص. وقـد اعتمـد 
القراران املذكوران باالمجاع، وجتسد األحكام الواردة فيهما رغبات اجلمعية يف هـذا الشـأن.. 
ولكن، اذا توصلت اللجنـة املخصصـة، بعـد النظـر يف املسـائل املعروضـة عليـها، اىل االسـتنتاج 
الذي مفاده أن املصلحة العامة تقتضي وضع صك يتناول االجتار باألشـخاص بـدال مـن وضـع 
صـك يتنـاول االجتـار بالنسـاء واألطفـال، فرمبـا ترغـب يف أن تطلـب اىل اجلمعيـة العامـة تعديــل 

واليتها يف هذا الشأن. 
وحضر الدورة الثالثة للجنة املخصصـة ممثلـو ١١١ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٣٧
هيئات هلا بعثات مراقبة دائمة لـدى األمـم املتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة األمـم املتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومنظمـات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غري حكومية. 
وناقشـت اللجنـة املخصصـة املـواد ٤ و٤ مكـررا و٧ و٨. واسـتجابة لطلـب رئيســها،  -٣٨
سعت اللجنة املخصصة اىل التوصل اىل اتفاق حـول نـص وحيـد جيسـد قـدر االمكـان التوافـق 
يف اآلراء الناشئ ويشكل أساسا يستند اليه للمضـي يف الصياغـة. واسـتندت اللجنـة املخصصـة 
يف أعماهلا اىل وثيقة تتضمن نصا منقحا ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة 

عرب الوطنية (A/AC.254/4/Rev.2) واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 
وكـانت اللجنـة املخصصـة قـد أجـرت يف دورـا األوىل قـراءة أوىل للمـواد ١-٨ مــن  -٣٩
مشروع النص. وعمال باقتراح رئيسها، أجنزت اللجنة املخصصة القراءة األوىل ملشروع النـص 
بدايـة مـن املـادة ٩. واسـتندت اللجنـة املخصصـة يف أعماهلـــا اىل وثيقــة تتضمــن نصــا منقحــا 
ــا  ملشـروع الصـك القـانوين الـدويل املتعلـق مبكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكونا
)، واىل اقتراحــات  A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) ـا بصـورة غـــري مشــروعة والذخـرية واالجتـار

ومسامهات واردة من احلكومات. 
الدورة الرابعة   دال -

عقدت اللجنة املخصصة دورـا الرابعـة يف فيينـا مـن ٢٨ حزيـران/يونيـه اىل ٩ متـوز/  -٤٠
يوليه ١٩٩٩، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 

وحضر الدورة الرابعـة للجنـة املخصصـة ممثلـو ٩٧ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٤١
هيئات هلا بعثات مراقبة دائمة لـدى األمـم املتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة األمـم املتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومنظمـات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غري حكومية. 



00-7367811

A/55/383

ـــا و٥ و٦ و٩ و١٤ (الفقـــرات  وناقشـــــت اللجنـــــة املخصصــة املــواد ٤ مكــررا ثاني -٤٢
١٣�١). وعند مواصلة القراءة الثانية ملشروع االتفاقية، سعت اللجنة، عمـال بطلـب رئيسـها، 
إىل التوصل اىل اتفاق علـى نـص وحيـد جيسـد قـدر االمكـان نقـاط التوافـق يف اآلراء ويشـكّل 
ـــة. واســتندت اللجنــة املخصصــة يف أعماهلــا اىل وثيقــة  أساسـا يسـتند اليـه للمضـي يف الصياغ
ـــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  تتضمـن نصـا منقحـا ملشـروع اتفاقي

(A/AC.254/4/Rev.3) واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 

وناقشــت اللجنــة املخصصــة الصــــك القـــانوين الـــدويل االضـــايف ملكافحـــة االجتـــار  -٤٣
باملهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة، مبا يف ذلك عن طريـق البحـر. واسـتندت يف أعماهلـا 
اىل وثيقة تتضمن نصا منقحا ملشـروع بروتوكـول مكافحـة ريـب املـهاجرين عـن طريـق الـرب 
ــــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة  واجلــو والبحــر، املكمــل التفاقيــة األم

(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)، واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 

وناقشـت اللجنـة املخصصـة أيضـا الصـك القـانوين الـدويل االضـــايف ملكافحــة االجتــار  -٤٤
بالنسـاء واألطفـال. واسـتندت يف أعماهلـا اىل وثيقـة تتضمـن نصـا منقحـا ملشـروع بروتوكــول 
منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النســـاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم 
A)، واىل اقتراحـــات  /AC.254/4/Add.3/Rev.2) املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة
ومسـامهات واردة مـن احلكومـات. وأوضـح الرئيـس أن عنـوان مشـــروع الــربوتوكول جيســد 
التوصيـة ذات الصلـة الصـادرة عـن جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورـا الثامنـة والـــيت 

ينتظر من اجلمعية العامة أن تتخذ اجراء بشأا يف دورا الرابعة واخلمسني. 
 

الدورة اخلامسة   هاء-
عقدت اللجنة املخصصة دورا اخلامسة يف فيينا من ٤ اىل ١٥ تشرين األول/أكتوبـر  -٤٥

١٩٩٩، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 
وحضر الدورة اخلامسة للجنة املخصصة ممثلو ١١٤ دولة. كما حضرها مراقبون عـن  -٤٦
هيئات هلـا بعثات مراقبة دائمة لدى األمـم املتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة األمـم املتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومنظمـات دوليـــة � 

حكومية ومنظمات غري حكومية. 
وناقشت اللجنة املخصصة املواد ١٤ (الفقرات ١٤-٢٢)، و١٠ و٤ و٤ مكـررا و٧  -٤٧
و٧ مكـررا و٧ مكـررا ثانيـا و١٥-١٩ مـن مشـروع االتفاقيـة. ولـدى مواصلـة قراءـا الثانيــة 
ملشروع االتفاقية، ووفقا لطلب رئيسها، سعت اللجنــة املخصصـة اىل التوصـل اىل اتفـاق علـى 
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نص وحيد جيسـد بقـدر االمكـان نقـاط االلتقـاء يف اآلراء ويشـكل األسـاس الـذي يسـتند اليـه 
ـــتندت اللجنــة املخصصــة يف أعماهلــا اىل وثيقــة تتضمــن نصــا منقحــا  ملواصلـة الصياغـة. واس
A)، واىل  /AC.254/4/Rev.4) ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 
ـــدويل االضــايف بشــأن مكافحــة صنــع  وناقشـت اللجنـة املخصصـة الصـك القـانوين ال -٤٨
األسـلحة الناريـة وأجزائــها ومكوناــا والذخــائر واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة. وقــد 
ـــة  اســتندت يف أعماهلــا اىل نــص منقــح ملشــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناري
والذخرية وسائر املعدات ذات الصلة واالجتار ا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقيـة األمـم 
)، واىل اقتراحــات  A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) ـــة املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطني

ومسامهات واردة من احلكومات. 
وكانت اللجنة املخصصـة قـد قـررت يف دورـا الرابعـة أنـه ينبغـي يف املسـتقبل تنظيـم  -٤٩
اجتماعـات تشـاورية غـري رمسيـة بغيـة تيســـري تنفيــذ الواليــة املســندة اليــها. لكــن عقــد تلــك 
االجتماعات سيتوقف على توافر موارد من خارج امليزانية، وينبغي أن يفـي بالشـروط التاليـة: 
(أ) جتـرى املشـاورات غـري الرمسيـة مبـا يتفـق متامـا مـــع مقــررات اجلمعيــة العامــة؛ (ب) تتخــذ 
الترتيبات االحتياطية لتوفـري الترمجـة الفوريـة جبميـع اللغـات الرمسيـة لـدى األمـم املتحـدة؛ (ج) 
تتاح وثائق املشاورات غري الرمسية وجداول أعماهلا يف وقت مبكر قبـل االجتماعـات، ويوجـه 
اشعار مسبق بقدر كاف مبوعد ومكان االجتماعات؛ (د) تكون املشـاورات غـري الرمسيـة آليـة 
ــيت  مفتوحـة العضويـة وشـفافة لتقـدمي املسـاعدة مـن خـالل التوصيـات اىل اللجنـة املخصصـة، ال
تظل هي اهليئة الوحيدة املعنية باختاذ القرارات؛ (هـ) ال تعقد املشاورات غري الرمسية اال مبـوازاة 
اجللسـات أثنـاء الـدورات، وال تتداخـل موضوعاـا مـع املوضوعـات الـــيت تنظــر فيــها اللجنــة 
ـــا يف ذلــك اجللســة العامــة، يف  املخصصـة بكـامل هيئتـها؛ (و) ال يعقـد أكـثر مـن جلسـتني، مب
الوقـت نفسـه، أثنـاء دورات اللجنـة املخصصـة؛ (ز) ميكـن أن تكلـف املشـاورات غـري الرمسيـــة 
جبملـة أمـور منـها ترمجـة االتفاقـات الـيت يتوصـــل اليــها يف اجللســات العامــة اىل لغــة مناســبة، 
وكذلك بـــأي وظيفـــة أخرى حيددها رئيـس اللجنـة املخصصـة. وقـرر يف جلسـته املعقـودة يف 
٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩، بناء على مقترحات قدمـها اليـه األمـني، أن تكـرس املشـاورات غـري 
الرمسيــة يف الــدورة اخلامســة للجنــة املخصصــة ملســــائل ذات صلـــة بنـــص املشـــروع املنقـــح 
لربوتوكول مكافحة ريب املـهاجرين عـن طريـق الـرب واجلـو والبحـر، املكمـل التفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، وبنـص املشـروع املنقـح لـربوتوكول منـع وقمـع 
ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة 
اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة. ويف الـدورة اخلامسـة للجنـة املخصصـة، عقـدت مشـاورات غــري 
رمسيـة مبـوازاة جلسـات اللجنـة املخصصـة بكـامل هيئتـها مـــن ٤ اىل ٨ تشــرين األول/أكتوبــر 

 .١٩٩٩



00-7367813

A/55/383

 
الدورة السادسة   واو-

عقـدت اللجنـة املخصصـــة دورــا السادســة يف فيينــا مــن ٦ اىل ١٧ كــانون األول/  -٥٠
ديسمرب ١٩٩٩، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 

ــون  وحضـر الـدورة السادسـة للجنـة املخصصـة ممثلـو ١٠٦ دول. كمـا حضرهـا مراقب -٥١
عـن هيئـات هلـا بعثـات مراقبـة دائمـة لـدى األمـــم املتحــدة، ومؤسســات مــن منظومــة األمــم 
املتحدة، ومعــاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومنظمـات 

دولية - حكومية ومنظمات غري حكومية. 
وناقشــت اللجنــة املخصصــة املــواد ٤ مكــررا ثانيــا و١٧ مكــررا و٢٠ اىل ٣٠ مـــن  -٥٢
مشـروع االتفاقيـة. واسـتندت اللجنـة املخصصـة يف أعماهلـــا اىل نــص منقــح ملشــروع اتفاقيــة 
A) واىل اقتراحــات  /AC.254/4/Rev.5) األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

ومسامهات واردة من احلكومات. 
كمـا ناقشـت اللجنـة املخصصـــة الصــك القــانوين االضــايف املتعلــق مبكافحــة االجتــار  -٥٣
باملهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة، مع تركيز خـاص علـى املـواد ٧ اىل ١٩. واسـتندت 
يف أعماهلا اىل وثيقة حتتوي على نـص منقـح ملشـروع بروتوكـول مكافحـة ريــب املهاجريــن 
عـن طريـق الـرب واجلـو والبحـر، املكمـل التفاقيــة األمــم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب 

الوطنية (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)، واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 
وواصلت اللجنة املخصصة مناقشـة الصـك القـانوين االضـايف املتعلـق مبكافحـة االجتـار  -٥٤
ـــى املــواد ٨ اىل ١٨. وقــررت  باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، مـع تركـيز خـاص عل
اللجنة املخصصة أن تستند يف أعماهلـا اىل صيغـة معـاد هيكلتـها للمشـروع املنقـح لـربوتوكول 
منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـــل التفاقيــة األمــم 
A)، وفقـا للتوصيـة الصـادرة  /AC.254/5/Add.13) املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة
عن املشاورات غـري الرمسيـة الـيت عقـدت أثنـاء الـدورة اخلامسـة للجنـة املخصصـة، وأن تسـتند 

كذلك اىل اقتراحات ومسامهات أخرى واردة من احلكومات. 
 

الدورة السابعة   زاي-
عقدت اللجنة املخصصة دورا السابعة يف فيينـا مـن ١٧ اىل ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير  -٥٥

٢٠٠٠، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 
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وحضر الدورة السابعة للجنة املخصصة ممثلو ١٠٩ دول. كما حضرها مراقبـون عـن  -٥٦
مؤسسات من منظومة األمم املتحـدة، ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة 

والعدالة اجلنائية، ومنظمات دولية حكومية، ومنظمات غري حكومية. 
وناقشت اللجنة املخصصة املـواد ١ اىل ٣ و٥ و٦ مـن مشـروع االتفاقيـة. واسـتندت  -٥٧
اللجنـة املخصصـة يف أعماهلـا اىل نـص منقـح ملشـروع اتفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة اجلرميــة 
املنظمة عرب الوطنية (A/AC.254/4/Rev.6) واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 

وناقشت اللجنة املخصصـة الصـك القـانوين االضـايف املتعلـق مبكافحـة صنـع األسـلحة  -٥٨
النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصـورة غـري مشـروعة. واسـتندت يف عملـها 
اىل وثيقة تتضمن نصـا منقحـا ملشـروع بروتوكـول مكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـها 
ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة 
اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) واىل اقتراحـات ومســـامهات واردة 
من احلكومات. وُأبلغت اللجنـة املخصصـة بـرأي قـانوين مقـدم مـن مكتـب الشـؤون القانونيـة 
لألمانـة، يتعلـق بتفسـري قـرار اجلمعيـة العامـة ١٢٧/٥٤. وبعـد حبـــث املســألة، قــررت اللجنــة 

املخصصة يف دورا السابعة حذف االشارات اىل املتفجرات من مشروع الربوتوكول.  
وكانت اللجنة املخصصة قد قررت يف دورا الرابعة أن تنظم يف املستقبل مشـاورات  -٥٩

غري رمسية من أجل تيسري تنفيذ واليتها. 
وعمال بقرار اختذته اللجنة املخصصة يف دورا السادسـة، كرسـت اللجنـة املخصصـة  -٦٠
املشـاورات غـري الرمسيـة الـيت عقـدت مــن ١٨ اىل ٢١ كــانون الثــاين/ينــاير للنظــر يف الصــك 
القانوين الدويل االضايف املتعلق مبكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، ويف 
أحكام ذلك الصـك املشـتركة مـع أحكـام الصـك القانــوين الدولــي االضـايف املتعلـق مبكافحـة 
االجتـار باملـهاجرين ونقلـهم بصـورة غـــري مشــروعة. وعمــال بنفــس القــرار، كرســت اللجنــة 
املخصصة املشاورات غـري الرمسيـة الـيت عقـدت مـن ٢٤ اىل ٢٧ كـانون الثـاين/ينـاير للنظـر يف 
املـواد ٤ و٤ مكـررا و٤ مكـررا ثانيـا و٤ مكـررا ثالثـا و٧ و٧ مكـررا و٧ مكـــررا ثانيــا و١٧ 
و١٧ مكررا و١٨ و١٨ مكررا و١٨ مكررا ثانيا من مشروع االتفاقيــة، حتضـريا لقيـام اللجنـة 

املخصصة يف دورا الثامنة بوضع تلك املواد يف صيغتها النهائية. 
 

الدورة الثامنة   حاء-
عقـدت اللجنـة املخصصـة دورـا الثامنـة يف فيينـا مـن ٢١ شـــباط/فــرباير اىل ٣ آذار/  -٦١

مارس ٢٠٠٠، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 
وحضر الدورة الثامنة للجنة املخصصة ممثلو ١١٢ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٦٢
مؤسسات من منظومـة األمـم املتحـدة ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة 

والعدالة اجلنائية، ومنظمات دولية-حكومية ومنظمات غري حكومية. 
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وناقشـت اللجنـة املخصصـة املـواد ٢ و٢ مكـررا (الفقـــرة الفرعيــة (أ) فقــط) و٤ و٤  -٦٣
مكـررا ثانيـا و٤ مكـررا ثالثـا و٧ و٧ مكـررا و٧ مكـررا ثانيـا و١٧ و١٧ مكـــررا و١٨ و١٨ 
مكـررا و١٨ مكـررا ثانيـا مـن مشـروع االتفاقيـة. وبسـبب ضيـق الوقـت، مل تنـــاقش املــادة ٤ 
مكـررا، وبالتـايل أرجئـت مناقشـتها اىل الـدورة التاسـعة للجنـة املخصصـــة. واســتندت اللجنــة 
املخصصة يف عملها اىل نص منقح ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب 

الوطنية (A/AC.254/4/Rev.7) واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 
وناقشــت اللجنــة املخصصــة الصــــك القـــانوين االضـــايف املتعلـــق مبكافحـــة االجتـــار  -٦٤
باملهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة. واستندت اللجنة يف عملها اىل وثيقـة تضمنـت نصـا 
منقحا ملشروع بروتوكول مكافحة ريب املـهاجرين عـن طريـق الـرب واجلـو والبحـر، املكمـل 
A)، واىل  /AC.254/4/Add.1/Rev.4) التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 
وكرست اللجنة املخصصة املشاورات غري الرمسية اليت عقدت أثناء دورا الثامنــة مـن  -٦٥
٢٢ اىل ٢٥ شـباط/فـرباير، للنظـر يف الصـك القـانوين الـدويل االضـايف املتعلـق مبكافحـــة صنــع 
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناـا والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة. وكرسـت 
اللجنة املخصصة املشاورات غري الرمسية اليت عقـدت مـن ٢٨ شـباط/فـرباير اىل ٢ آذار/مـارس 
للنظـر يف املـواد ٩ و ١٠ و١٠ مكـررا و١٤ و١٤ مكـررا و١٥ و١٦ مـن مشـروع االتفاقيــة، 

حتضريا لقيام اللجنـة املخصصة يف دورا التاسعة بوضع تلك املواد يف صيغتها النهائية. 
الدورة التاسعة   طاء-

عقــدت اللجنــة املخصصــة دورــا التاســعة يف فيينــا مـــن ٥ اىل ١٦ حزيــران/يونيـــه  -٦٦
٢٠٠٠، وعقـدت أثناءها ١٨ جلسة. 

وحضر الدورة التاسعة للجنة املخصصة ممثلو ١١٦ دولة. كما حضرهــا مراقبـون عـن  -٦٧
مؤسسات من منظومـة األمـم املتحـدة ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة 

والعدالة اجلنائية، ومنظمات دولية - حكومية ومنظمات غري حكومية. 
وناقشت اللجنة املخصصة املواد ٢ و٢ مكررا (الفقـرة الفرعيـة (أ) فقـط) و٤ مكـررا  -٦٨
و٩ والفقـرات ١ اىل ١٠ مـن املـادة ١٠ مـــن مشــروع االتفاقيــة. وبســبب ضيــق الوقــت، مل 
تناقش الفقرات ١١ اىل ١٥ من املادة ١٠ واملـواد ١٠ مكـررا و١٤ و١٤ مكـررا و١٥ و١٦ 
من مشروع االتفاقية، ولذا أرجئت مناقشتها اىل الدورة العاشرة للجنة املخصصـة. واسـتندت 
اللجنـة املخصصـة يف عملـها اىل نـص منقـح ملشـروع اتفاقيـة األمـــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة 
املنظمة عرب الوطنية (A/AC.254/4/Rev.8) واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 
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وناقشــت اللجنــة املخصصــة الصــــك القـــانوين االضـــايف املتعلـــق مبكافحـــة االجتـــار  -٦٩
باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال. واســــتندت يف عملـــها اىل نـــص منقـــح ملشـــروع 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة 
Add.3/Rev.6 A)، واىل  /AC.254/4/) ــــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات. 
وكرست اللجنة املخصصة املشاورات غري الرمسية الـيت عقـدت أثنـاء دورـا التاسـعة،   -٧٠
مـن ٦ اىل ٩ حزيـران/يونيـه، للنظـر يف املـواد ١٩-٣٠ مـن مشـــروع االتفاقيــة، متــهيدا لقيــام 
اللجنة املخصصة بوضـع الصيغـة النهائيـة لتلـك املـواد أثنـاء دورـا العاشـرة. وكرسـت اللجنـة 
ــران/يونيـه للنظـر يف الصـك  املخصصة املشاورات غري الرمسية اليت عقدت من ١٣ اىل ١٥ حزي

القانوين الدويل االضايف املتعلق مبكافحة االجتار باملهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة. 
ياء -الدورة العاشرة 

عقدت اللجنة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة دورـا  -٧١
العاشرة يف فيينا من ١٧ اىل ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، وعقدت أثناءها ٢٣ جلسة. 

وكانت اللجنة املخصصـة قـد قـررت يف دورـا التاسـعة، املعقـودة يف فيينـا مـن ٥ اىل  -٧٢
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، أن تكـون دورـا العاشـرة مكرسـة لوضـع واقـرار الصيغـة النهائيـة 
ـــى اجلمعيــة  ملشـروع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، لعرضـها عل

العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني العتمادها وفقـا لقرار اجلمعية ١٢٦/٥٤. 
ويف الدورة التاسعة أيضـا، كـان الرئيـس قـد طلـب اىل مجيـع اموعـات االقليميـة أن  -٧٣
تعني ممثلني ليشكلوا فريقا يطلب منه، يف الدورة العاشـرة للجنـة املخصصـة، أن يكفـل اتسـاق 

النص يف مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة. 
واسـتذكر األمـني أن جمموعـــة دول أوروبــا الشــرقية كــانت قــد قــررت، يف الــدورة  -٧٤
ـــة املخصصــة، أن تعــني ممثلــي االحتــاد الروســي وســلوفاكيا يف فريـــق االتســاق  التاسـعة للجن
اللغوي. وأعلـن األمني تعيني املمثلني اآلخرين التالني يف فريق االتسـاق اللغـوي: ممثلـو جنـوب 
افريقيا والكامريون ومصر واملغرب ونيجرييا، معينني من قبل جمموعة الدول االفريقيـة؛ وممثلـو 
ـــو  األردن والصـني واهلنـد واليابـان، معينـني مـن قبـل جمموعـة دول آسـيا واحمليـط اهلـادئ؛ وممثل
غواتيمــاال وكوبــا وكولومبيــا واملكســيك، معينــني مــن قبــل جمموعــة دول أمريكــا الالتينيـــة 
ـــة، معينــني مــن قبــل  والكـارييب؛ وممثلـو اسـبانيا وايطاليـا وفرنسـا والواليـات املتحـدة األمريكي
جمموعة دول أوروبا الغربية والـدول األخـرى. كمـا أبلـغ األمـني اللجنـة املخصصـة بـأن فريـق 
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االتساق اللغوي سوف يتلقى معاونة يف أعماله من حمرر ومترمجني من كل من أقسـام الترمجـة 
باللغات الرمسية وكذلك من أحد أعضاء أمانة اللجنة املخصصة. 

وأبلـغ الرئيـس اللجنـة املخصصـة بأنـه طلـب اىل ممثـل املكسـيك أن يـؤدي دور منســق  -٧٥
فريق االتساق اللغوي. 

وحضر الدورة العاشرة للجنة املخصصة ممثلو ١٢١ دولة. كما حضرها مراقبـون عـن  -٧٦
مؤسسات من منظومـة األمـم املتحـدة، ومعاهد من شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة 

والعدالة اجلنائية، ومنظمات دولية - حكومية ومنظمات غري حكومية. 
ونظــرت اللجنــة املخصصــة يف كــــل مــــواد مشـــروع االتفاقيــة ووضعــت صيغتــــها  -٧٧
النهائيـة. وقـد اسـتندت يف أعماهلـا اىل نـص منقـح ملشـروع اتفاقيـــة األمـــــم املتحــدة ملكافحــة 
ـــن  اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة (A/AC.254/4/Rev.9) واىل اقتراحــات ومســامهات واردة م

احلكومات. 
وعقد فريق االتساق اللغـوي ١٤ اجتماعـا، مـن ١٨ اىل ٢٧ متـوز/يوليـه، واسـتعرض  -٧٨
كل مواد مشروع االتفاقية. وقد أدجمت توصياته يف النص النهائي ملشـروع االتفاقيـة وأحيلـت 

اىل اللجنة املخصصة للنظر فيها. 
وأقـرت اللجنـة املخصصـة، يف جلسـتها ١٧٧ املعقـودة يف ٢٨ متـــوز/يوليــه، مشــروع  -٧٩
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، وقـررت احالتـه اىل اجلمعيـة العامـة 
للنظـر فيـه واختـاذ اجـراء بشـأنه يف دورـا اخلامســـة واخلمســني، وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة 

١٢٦/٥٤ (انظر الفصل الرابع أدناه). 
ونظرت اللجنة املخصصة يف مشروع قرار مقـدم مـن رئيسـها، عنوانـه "اتفاقيـة األمـم  -٨٠
A). كما كـان معروضـا  /AC.254/L.224/Rev.1) "املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
على اللجنة املخصصة اقتراحات بشأن تعديالت على مشروع االتفاقية واردة مـن احلكومـات 

واالحتاد األورويب والرئيس. 
ووافقــت اللجنــة املخصصــة، يف جلســتها ١٧٧ املعقــودة يف ٢٨ متــوز/يوليــه، علــى  -٨١
مشـروع القـرار بصيغتـه املعدلـة شـفويا، اسـتنادا اىل الفـهم الـذي مفـاده أن اللجنـــة املخصصــة 
سوف تضع نص مشروع القرار يف صيغتـه النهائيـة يف دورـا احلاديـة عشـرة، لكـي تؤخـذ يف 
االعتبـار نتـائج تلـك الـدورة فيمـا يتعلـق مبشـاريع الـربوتوكوالت، وسـوف حتيلـــه اىل اجلمعيــة 

العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه. 
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ويف اجللسة ١٧٧ أيضا، املعقودة يف ٢٨ متوز/يوليه، أفــاد ممثـل تركيـا بـأن بلـده يعتـرب  -٨٢
مشروع االتفاقية أداة قيمة يف مكافحة اجلرمية املنظمة، وذلك متشيا مـع اصـرار تركيـا املسـتمر 
ـــال ان تركيــا  ودعمـها املتواصـل للتعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف حملاربـة تلـك الظـاهرة. وق
علقت لذلك أمهية كربى علـى صـوغ مشـروع االتفاقيـة، كمـا شـاركت مشـاركة نشـيطة يف 
هذه العملية منذ مراحلها األوىل. كما قـال ان تركيـا كـانت واثقـة حـىت املرحلـة األخـرية مـن 
املفاوضات من أن االتفاقية سوف تغطي كل جوانب اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة. وأشـار اىل 
أن جتربة تركيا قد أثبتـت أنـه توجـد صـالت واضحـة بـني جرائـم االرهـاب واجلرميـة املنظمـة. 
وقد أثبتت هذه الصالت يف املؤمتر الـوزاري العـاملي املعـين باجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة الـذي 
عقد يف نابويل، ايطاليـا، يف عـام ١٩٩٤. وقـال ان تركيـا تعتقـد هلـذا السـبب أن جتسـيد هـذه 
الصالت اخلطرة يف نص االتفاقية كان سـيخدم أغـراض هـذا الصـك علـى حنـو أفضـل، ولكـن 
لألسف، ورغم حماولة عدة وفود توجيه االنتباه اىل هذه الصالت مـن خـالل مقترحـات بنـاءة 
وملموسة، حذفت هذه الصالت عن وعي من نص مشروع االتفاقيـة النهائي. ومل تكـن هـذه 
النتيجة مرضية لتركيا ألن االتفاقية سوف تترك ثغـرات ميكـن أن يسـتغلها ارمـون. وقـال ان 
تركيـا ال تعـتزم رغـم ذلـك أن تعـوق توافـق اآلراء بشـأن اقـرار مشـروع االتفاقيـة. وأفـاد بـــأن 
السلطات التركية املختصة سوف تقرر، بعـد اجـراء تقييـم دقيـق، مـا اذا كـانت تركيـا سـوف 
توقع على االتفاقية. وقبل اختتام كلمته، توجه ممثـل تركيـا بالشـكر اىل الرئيـس واألمانـة علـى 

جهودمها املتواصلة من أجل امتام أعمال اللجنة املخصصة. 
وبعد اعتماد التقرير، طلب ممثل لبنان أن جيسـد التقريـر التحفظـات الـيت أعـرب عنـها  -٨٣
بلده خبصوص الفقرة ٦ من املادة ٧ من مشروع االتفاقية، عن املصادرة والضبـط، والفقـرة ٨ 

من املادة ١٤ منها، عن املساعدة القانونية املتبادلة. 
ــــا أظهرتـــه طـــوال  وأعــرب رئيــس اللجنــة املخصصــة عــن امتنانــه جلميــع الوفــود مل -٨٤
ــة  املفاوضـات مـن روح تعـاون وتفـاهم ولعملـها معـا بطريقـة بنـاءة مكنـت حتقيـق مهمـة اللجن
ـــني اللجنــة املخصصــة وموظفــي  املخصصـة الطموحـة. وتقـدم الرئيـس بالشـكر اىل املقـرر وأم
املركز املعين مبنع االجرام الدويل. كما توجـه بالشـكر اىل املـترمجني الفوريـني وموظفـي املؤمتـر 
على ما قدموه من دعم للجنة املخصصة. وأعرب الرئيـس أيضـا عـن امتنـان اللجنـة املخصصـة 
لكل الدول اليت قدمت تربعات طوال عملية التفاوض اىل صندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة 
والعدالة اجلنائية، ميسرة بذلك أعمـال اللجنـة املخصصـة، اضافـة اىل متكـني حضـور عـدد مـن 

ممثلي أقل البلدان منوا. 
ـــع  وأطلـع ممثـل ايطاليـا الوفـود علـى األعمـال التحضرييـة ملؤمتـر التوقيـع السياسـي الرفي -٨٥
املسـتوى املعـتزم عقـده يف بالـريمو، ايطاليـا، مـن ١٢ اىل ١٥ كـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، 
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ـــال ان األمانــة ســوف تنظــم، عمــال ــذا القــرار،  وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة ١٢٩/٥٤. وق
مشاورات تعقد يف فيينا يف أيلول/سبتمرب حول مشروع جدول أعمال هذا املؤمتر. 

وأعرب ممثل أوروغواي، متحدثا نيابة عن جمموعة الـ ٧٧ والصـني، عـن ارتياحـه ازاء  -٨٦
امتام أعمال اللجنة املخصصة املتعلقة مبشـروع االتفاقيـة. وقـال ان حسـن نيـة مجيـع الوفـود قـد 
أتاح الوصول اىل توافق اآلراء عموما، وأعرب عن اقتناعـه بـأن االتفاقيـة سـتدخل حـيز النفـاذ 
سريعا، كما قال ان جمموعة الـ ٧٧ والصني ترغبان يف التأكيد جمددا على أمهية تعزيـز التعـاون 
التقــين واالقتصــادي علــى الصعيــد الــدويل، كوســيلة العطــاء الــدول إمكانيــة الوفــاء بكــــل 
االلتزامــات الناشــئة مــن االتفاقيــة. ودعــا ممثــل أوروغــواي اللجنــة اىل أن تركــز علــى امتـــام 
الربوتوكوالت االضافية الثالثـة. وقـال ان جمموعـة الــ ٧٧ والصـني ستسـعيان اىل حتقيـق ذلـك 
من أجل تنفيذ املهمة اليت كلفت ا اجلمعية العامة اللجنة املخصصـة، وهـو مـا سـبق التشـديد 
عليه يف مناسبات سابقة. مث قال انـه رغـم ذلـك، ال ينبغـي أن يسـمح لقيـود الوقـت بـأن تؤثـر 
سلبا على جودة النصـوص الـيت جيـب أن تكـون شـفافة ومقبولـة مـن اجلميـع. وأخـريا، أعـرب 
ـــة للرئيــس وألعضــاء املكتــب اآلخريــن ولفريــق االتســاق اللغــوي  املمثـل عـن تقديـر اموع

ولألمانة، للدعم املقدم اىل أعمال اللجنة املخصصة. 
وحتدث ممثل املكسيك نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـارييب، فقـدم ـاين  -٨٧
اموعة للجنة املخصصة على امتـام أعماهلـا املتعلقـة مبشـروع االتفاقيـة. وقـال ان اموعـة قـد 
أثبتـت مـرة أخـرى ارادـا السياسـية للوصـول اىل حلـول توافقيـة، اقتناعــا منــها بأمهيــة تعزيــز 
التعاون الدويل يف مواجهة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وقال ان إقرار مشروع االتفاقية بتوافـق 
اآلراء دليل على أن مشروع النص قد أخـذ يف االعتبـار شـواغل مجيـع الـدول. فاالتفاقيـة متثـل 
أهم تطور يف القانون اجلنـائي الـدويل منـذ اعتمـاد اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري 
املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليـة لسـنة ١٩٨٨(١). وأعـرب عـن أمـل الـدول األعضـاء 
يف اموعـة يف أن تدخـل االتفاقيـة حـيز النفـاذ بسـرعة بعدمـا تعتمدهـا اجلمعيـــة العامــة وبعــد 
التوقيع عليها يف بالريمو. وقال ان التحدي الذي يواجه اللجنة املخصصة اآلن هو امتـام صـوغ 
ـــا  موعـة واثقـة مـن أن الـروح التوافقيـة ذاالـربوتوكوالت الثالثـة، وان الـدول األعضـاء يف ا
سوف تسود يف التوصـل اىل حتقيـق هـذه املهمـة. وأعـرب ممثــل املكسيــك عـن امتنـان الـدول 
األعضاء يف اموعة للرئيس وأعضاء املكتب واملمثلني الذيـن ترأسـوا مزيـدا مـن االجتماعـات 
غري الرمسية واملركز املعين مبنع االجرام الدويل وموظفي خدمة املؤمترات وكذلـك أمـني اللجنـة 

املخصصة. 
 __________

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثـرات العقليـة،  (١)
فيينا، ٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب - ٢٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٨، الـد األول (منـشورات األمـم املتحـدة، 

 .(A.94.XI.5 رقم املبيع
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وضـم ممثـل باكسـتان صوتـه اىل كلمـــة ممثــل أوروغــواي نيابــة عــن جمموعــة الـــ ٧٧  -٨٨
والصني، وأعرب عن عظيم تقديـره للوفـود الـيت كـانت لديـها شـواغل حمـددة وأظـهرت رغـم 
ذلك روحا رائعة من التوفيـق، فمكنـت بذلـك اللجنـة املخصصـة مـن اقـرار مشـروع االتفاقيـة 

بتوافق اآلراء. 
وقـال ممثـل مصـر انـه يـود أن يسـجل موقـف بلــده ازاء أعمــال اللجنــة املخصصــة يف  -٨٩
دورا العاشرة وازاء مشروع االتفاقية. فقد شاركت مصر، بكـل الـتزام ومسـؤولية، يف مجيـع 
مراحل عملية التفاوض، ساعية اىل بلوغ اهلدف املشـترك املتمثـل يف مكافحـة ظـاهرة اجراميـة 
بالغـة اخلطـورة تؤثـر يف مجيـع بلـدان العـامل بدرجـات متفاوتـة. وعمـال بـاملبدأ القـائل انـه لــدى 
صوغ االتفاقيات الدولية تكون شواغل البعض هي شـواغل اجلميـع، طـالبت مصـر مـرارا بـأن 
تتضمـن االتفاقيـة اشـارة واضحـة وصرحيـة اىل العالقـة الناميـة بـني اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيــة 
وجرائـم االرهـاب. وقـال ان هـذا النـداء كـان متمشـيا مـع صكـوك خمتلفـة لألمـم املتحـدة قـــد 
أكدت هذه احلقيقة، ومن بينها القرار ٤ الذي اختذه مؤمتـر األمـم املتحـدة التاسـع ملنـع اجلرميـة 
ومعاملة ارمني. وقال ان مصر قد أظهرت قدرا كبـريا مـن املرونـة فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـيت 
كانت سوف تتجسد ا هذه االشارة يف االتفاقيـة واـا كـانت تتوقـع أن تقـابل تلـك املرونـة 
بدرجة أكرب مـن التفـهم، حبيـث جتسـد االتفاقيـة، وهـي عامليـة النطـاق، شـواغل مجيـع الـدول. 
وأعـرب ممثـل مصـر عـن بـالغ أسـفه لتعمـد حـذف بعـد خطـري مـن أبعـاد اجلرميـة املنظمـــة عــرب 
الوطنية، يتمثل يف الصلة بني تلك اجلرمية واالرهاب، مـن نـص االتفاقيـة. وأعـرب عـن تـأكده 
من أن هذه الثغرة تشكل قصورا أساسيا يف االتفاقية سوف يضعف التعاون الـدويل يف احتـواء 
ظـاهرة االرهـاب والقضـاء عليـها وقـد حيـول دون أن تصبـح االتفاقيـة عنصـرا مؤثـرا يف النظــام 
القانوين الدويل خيدم مصاحل اجلميع. وأخريا، توجه ممثل مصـر بالشـكر  اىل مجيـع الوفـود الـيت 
مل تدخر جهدا يف الوصول اىل صياغات متثل حال وسـطا كـان هلـا أثـر عظيـم يف دعـم أعمـال 

اللجنة. 
وأعربت ممثلة فرنسا، متحدثة نيابة عن الدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب الـيت هـي  -٩٠
أعضاء يف األمم املتحدة، عن ارتياحـها ازاء اقـرار مشـروع االتفاقيـة بتوافـق اآلراء. فقـالت ان 
هذا النجاح خيـص مجيـع الوفـود، اذ اسـتطاعت أن تتوصـل اىل صياغـات وفقـت بـني جوانـب 
خمتلفة من النظم القانونية وضمنـت جتسـد كـل الشـواغل علـى حنـو كـاف ومناسـب يف النـص 
النهائي. وأعربت ممثلـة فرنسـا عـن تقديرهـا للرئيـس وأعضـاء املكتـب واألمانـة ملـا قدمـوه مـن 
دعم للجنة املخصصة. وقالت اا واثقة من أن اللجنة املخصصـة سـوف تتمكــن مـن أن تفـي 
كليا بواليتها، وذلك بوضع الصيغ النهائية للـربوتوكوالت االضافيـة الثالثـة يف دورـا احلاديـة 

عشرة، بفضل استمرار احلماسة اجلماعية من جانب مجيع الدول. 
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وشدد ممثل اجلمهورية العربية السورية، متحدثا نيابة عن جمموعة الدول العربية، علـى  -٩١
مشاركة مجيع الدول العربية يف عملية التفـاوض. وقـال ان هـذه املشـاركة وهـذا االهتمـام امنـا 
يقومان على أساس االقتناع بالتعهد وباملشاركة الفعالة يف حتقيق هدف مشـترك يـهم مصلحـة 
اتمع الدويل. وأعـرب ممثـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية أيضـا عـن تقديـره للرئيـس وأعضـاء 

املكتب واألمانة ملا قدموه من دعم. 
وأعرب ممثل تايلند، نيابة عن الدول األعضاء يف رابطة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا الـيت  -٩٢
هي أعضاء يف األمم املتحـدة، عـن تقديـره للرئيـس علـى قيادتـه القديـرة الـيت مكنـت مـن امتـام 
ـــى  أعمـال اللجنـة املخصصـة املتعلقـة باالتفاقيـة. وأعـرب أيضـا عـن امتنانـه ملمثـل باكسـتان عل
جهوده بصفته نائبا لرئيس اللجنة املخصصة، وألمانة اللجنة على الدعم الذي قدمتـه اىل مجيـع 
الوفود. وقال ان االتفاقية، حاملا تنفذ، سوف تعزز التعاون الثنائي أو املتعـدد األطـراف القـائم 
فعال، وبذلك تسـد الثغـرات الـيت اسـتغلتها اجلماعـات االجراميـة املنظمـة حـىت اآلن. وقـال ان 
جنـاح اللجنـة املخصصـة ينبغـي أن حيفـز مجيـع الوفـود علـى أن تســـعى مــة ونشــاط اىل امتــام 

الربوتوكوالت االضافية الثالثة يف الدورة احلادية عشرة للجنة املخصصة. 
وقـال ممثـل نيجرييـا، متحدثـا نيابـة عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة، ان معاجلـة املشــكلة  -٩٣
العامليـة املتمثلـة يف اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، تســـتلزم تعاونــا هيكليــا يقــدم يف اطــاره ذوو 
القدرة مساعدة تقنية وتدريبا اىل أولئـك الذيـن يفتقـرون اىل خـربات ومـوارد كافيـة. وأعـرب 
عن أمل أعضاء اموعة يف أن تنفـذ عمـا قريـب أحكـام االتفاقيـة الـيت يقصـد منـها دعـم بنـاء 

القدرات. وقال انه ينبغي أال ميس ذلك بتعهدات املساعدة األجنبية القائمة للبلدان املعنية. 
وتقدم ممثل اندونيسيا، متحدثا نيابة عن جمموعـة دول آسـيا واحمليـط اهلـادئ، بالشـكر  -٩٤
للرئيس وأعضاء املكتـب واألمانـة، ودعـا اىل املرونـة، قـائال اـا ضروريـة لتحقيـق هـدف امتـام 

الربوتوكوالت االضافية الثالثة يف الدورة احلادية عشرة للجنة املخصصة. 
وانضم ممثل مجهوريـة ايـران االسـالمية اىل املتحدثـني السـابقني يف االعـراب عـن بـالغ  -٩٥
تقدير وفده للرئيس وألعضاء املكتب ورئيس فريق االتسـاق اللغـوي. وقـال ان نـص االتفاقيـة 
الذي مت اقراره قد ال يرضي مجيع الوفود كليا، اال أنـه يف مفاوضـات متعـددة األطـراف حـول 
اتفاقية على هذا القدر من الضخامة واحلساسية البد وأن تقبل كل الوفود قـدرا مـن التضحيـة 
والتسـاهل مـن أجـل بلـوغ هـدف سـام. وقـال ان هـذا اهلـدف قـد حتقـق بفضـل النيـــة احلســنة 
ـــل مجهوريــة ايــران االســالمية كلمتــه بالتوجــه  اجلماعيـة وجـهود الوفـود مجيعـها. واختتـم ممث
بالشكر لألمانة على الدعم املقدم اىل كل الوفود خالل العامني املاضيني، وأعرب عـن أملـه يف 
أن ميكن نفس هـذا املسـتوى مـن الدعـم اللجنـة املخصصـة مـن اجنـاز مهمتـها املتمثلـة يف امتـام 

الربوتوكوالت االضافية الثالثة. 
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وأعرب ممثل اجلزائر عن ارتياحـه لنتـائج أعمـال اللجنـة املخصصـة يف دورـا العاشـرة  -٩٦
واقرار مشروع االتفاقية. وقال انه بينما يتفـق مـع اآلراء الـيت أعربـت عنـها مصـر، فـهو يدعـو 
مجيع الوفود اىل أال تدخر جهدا لضمان جناح األعمال اخلاصـة بوضـع اتفاقيـة شـاملة ملكافحـة 

االرهاب، اليت تقرر استهالهلا يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب. 
ـــة أعضــاء املكتــب علــى مثــابرم  وتوجـه ممثـل جنـوب افريقيـا بالشـكر للرئيـس وبقي -٩٧
ولألمانة على أسلوا االحترايف يف العمل. وقال انه واثق من أن االتفاقية اجلديدة سوف تعـزز 
كثـريا التعـاون ضـد اجلماعـات االجراميـة املنظمـة وانـه يتطلـع اىل جنـــاح امتــام الــربوتوكوالت 

االضافية الثالثة يف الدورة احلادية عشرة للجنة املخصصة. 
 كاف- الدورة احلادية عشرة 

عقــدت اللجنــة املخصصــة دورــا احلاديــة عشــرة يف فيينــا مــــن ٢ اىل ٢٨ تشـــرين  -٩٨
األول/أكتوبر ٢٠٠٠، وعقدت أثناءها  ٥٢ جلسة. 

وذكّر األمني بـأن فريـق االتسـاق اللغـوي يتـألف مـن األعضـاء التـالني: ممثلـو جنـوب  -٩٩
أفريقيا والكامريون ومصر واملغرب ونيجرييا، معينني من قبل جمموعة الدول األفريقيـة؛ وممثلـو 
األردن والصني واهلند واليابـان، معينـني مـن قبـل جمموعـة دول آسـيا واحمليـط اهلـادىء؛ وممثـال 
االحتاد الروسي وسلوفاكيا، معينـني مـن قبـل جمموعـة دول أوروبـا الشـرقية؛ وممثلـو غواتيمـاال 
وكوبا وكولومبيا واملكسيك، معينني من قبل جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـارييب؛ وممثلـو 
اسبانيا وايطاليا وفرنسـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة، معينـني مـن قبـل جمموعـة دول أوروبـا 
ـــة املخصصــة بــأن فريــق االتســاق اللغــوي  الغربيـة والـدول األخـرى. كمـا أبلـغ األمـني اللجن
سيستمر يف تلقي املساعدة يف أعماله من حمـرر ومـترمجني مـن قسـم الترمجـة اخلـاص بكـل لغـة 

من اللغات الرمسية وكذلك من أحد أعضاء أمانة اللجنة املخصصة. 
وطلب الرئيس مـن فريـق االتسـاق اللغـوي أن يسـتعرض مـدى التطـابق بـني مشـاريع  -١٠٠
الربوتوكوالت الثالثة ومشـروع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، 
بصيغته اليت اعتمدا اللجنة املخصصـة يف دورـا العاشـرة، اضافـة اىل ضمـان اتسـاق نصـوص 
مشاريع الربوتوكوالت بكل اللغات الرمسية لألمم املتحدة. وطلب الرئيــس اىل ممثـل املكسـيك 

أن يواصل القيام بدور املنسق لفريق االتساق اللغوي. 
وحضـر الـدورة احلاديـة عشـــرة للجنــة املخصصــة ممثلــو ١٢١ دولــة. كمــا حضرهــا  -١٠١
مراقبون عن مؤسسات من منظومة األمم املتحدة، ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة 

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومنظمات دولية - حكومية ومنظمات غري حكومية. 
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ونظــرت اللجنــة يف كــل مــواد مشــــروع بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــــار  -١٠٢
باألشخاص، وخباصة النسـاء واألطفـال، املكمـل التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة 
املنظمــة عرب الوطنية، ووضعت كل تلـك املـواد يف صيغتـها النهائيـة. وقـد اسـتندت يف عملـها 
اىل نص منقح ملشروع الربوتوكول (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) واىل اقتراحـات ومسـامهات 

واردة من احلكومات. 
وطلب ممثل مجهورية ايران االسالمية أن يذكر يف تقرير اللجنة املخصصة عـن أعمـال  -١٠٣
دورا احلادية عشـرة أن بلـده قـد انضـم اىل توافـق اآلراء الـذي مت التوصـل اليـه بشـأن الفقـرة 
الفرعيـة (أ) مـن املـادة ٣ مـن مشـروع الـربوتوكول، لكنـه يسـجل حتفظـه فيمـا يتعلـق بـــادراج 
عبارة "استغالل دعارة اآلخرين". وأفاد بأن هذا التحفظ يعود اىل تنافر مع القانون الداخلي. 
وطلب ممثل االمارات العربيـة املتحـدة أن جيسـد تقريـر اللجنـة املخصصـة عـن أعمـال  -١٠٤
دورا احلادية عشرة موقف بلده بشأن الفقرة ١ من املادة ٧ من مشــروع الـربوتوكول، وهـو 

أن بلده يعترب نفسه غري ملزم بتوفري حق االقامة املشار اليه يف اية تلك املادة. 
وأفاد ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بـأن بلـده قـد انضـم اىل  -١٠٥
توافــق اآلراء بشـأن الفقـرة الفرعيــة (ب) مــن املــادة ٣، لكنــه حيتفــظ حبقــه يف االدالء ببيــان 

تفسريي وقت التوقيع على الربوتوكول. 
وطلب ممثل اليابان أن جيسد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورا احلاديـة عشـرة  -١٠٦
رأيه الذي مفاده أن "األعمال التحضريية" بشأن املـادة ١ مـن مشـروع الـربوتوكول ينبغـي أن 
تبـني أن بعـض األحكـام يف االتفاقيـة لـن ميكـن تطبيقـها علـى الـــربوتوكول. ومــن أمثلــة تلــك 
األحكام، كحد أدىن، املادة ٣ من االتفاقية، ألن املادة ٤ من الـربوتوكول تنـص علـى خـالف 
ذلك؛ واملادة ٥ من االتفاقية، ألن الفقرة ٢ من املـادة ٥ مـن الـربوتوكول تنـص علـى خـالف 
ذلك؛ واملادتان ٨ و٩ من االتفاقية، ألن من غري الضروري اطالقا تطبيـق هـاتني املـادتني علـى 
الربوتوكول؛ واملواد ٣٥ اىل ٤١ من االتفاقية، ألن املـواد ١٥ اىل ٢٠ مـن الـربوتوكول تنـص 

على خالف ذلك. 
وأقرت اللجنة املخصصة، يف جلستها ٢١٨ املعقـودة يف ٢٣ تشـرين األول/ أكتوبـر،  -١٠٧
مشروع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمـل 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، وقـررت احالتـه اىل اجلمعيـة العامـة 

لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه يف دورا اخلامسة واخلمسني، وفقا لقرارها ١٢٦/٥٤. 
ونظــرت اللجنــة املخصصــة يف كــل مــواد مشــــروع بروتوكـــول مكافحـــة ريـــب  -١٠٨
املهاجرين عن طريق الرب واجلو والبحر، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة 
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عرب الوطنية، ووضعت الصيغة النهائيـة لكـل تلـك املـواد. واسـتندت يف عملـها اىل نـص منقـح 
ملشــروع الــربوتوكول (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) واىل اقتراحــات ومســــامهات واردة مـــن 

احلكومات. 
وطلب ممثل أذربيجان أن يذكَر يف تقرير اللجنة املخصصة عن أعمـال دورـا احلاديـة  -١٠٩
عشـرة أن بلـده حيتفـظ حبقـه يف االدالء ببيـان تفسـريي أو يف ابـداء حتفـظ بشـأن املـــادة ٥ مــن 

الربوتوكول. 
وطلبت ممثلة باكستان أن جيسـد تقريـر اللجنـة املخصصـة عـن أعمـال دورـا احلاديـة  -١١٠
عشـرة أن بلدهـا قـد انضـم اىل توافـق اآلراء بشـأن الفقـرة ١ مـــن املــادة ٦ مــن الــربوتوكول، 
ولكن بناء على الفـهم الـذي مفـاده أن اجلرائـم املقـررة وفقـا لتلـك الفقـرة تعـين تـورط مجاعـة 

اجرامية منظمة فيها. 
وأفاد ممثال الدامنـرك والـنرويج بـأن بلديـهما سـيدليان ببيـانني تفسـرييني وقـت التوقيـع  -١١١
على الربوتوكول بشأن الفقرة ٤ من املادة ٦ من الربوتوكول، فيما يتعلق مبسـألة تقنيـة تتصـل 

بنظاميهما اجلنائيني. 
وطلب ممثل تركيا أن جيسد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورـا احلاديـة عشـرة  -١١٢
فـهم بلـده أن االشـارات اىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار(٢) يف امللحوظـات التفســريية 
للمـادة ٧ مـن الـربوتوكول يف "األعمـال التحضرييـة" ال متـس وال تؤثـر يف موقـــف تركيــا ازاء 

االتفاقية. 
وطلـب ممثـل الدامنـرك أن جيسـد تقريـر اللجنـة املخصصـة عـن أعمـال دورـــا احلاديــة  -١١٣
عشـرة موقـف بلـده فيمـــا يتعلــق بــالفقرة ٢ مــن املــادة ٨ مــن الــربوتوكول. فوفقــا للقــانون 
الدستوري الدامنركي، سـيتعني علـى الدولـة الطـرف الـيت ترغـب يف اختـاذ تدابـري مالئمـة وفقـا 
لتلك الفقرة فيمـا يتعلـق بالسـفن الـيت حتمـل اجلنسـية الدامنركيـة أو املسـجلة لديـها، أن تطلـب 
إذنـا مـن الدامنـرك، وال جيـوز هلـا التصـرف مبحـض ارادـا. وأشـار ممثـل الدامنـــرك اىل أن بلــده 

سيدرس تلك الطلبات على أساس كل حالة على حدة. 
وأفـاد ممثـل كنـدا أن بلـده، وفقـا للممارسـة الراهنـة، ال يـأذن لـدول أخـرى أن تعتلــي  -١١٤
سفينة حتمل اجلنسية الكندية أو مسجلة لديها. ولكن، تتعهد كندا، لدى تلقيها طلبـا مبوجـب 

 __________
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار، الـد السـابع عشـر (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (٢)
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الربوتوكول، بعدم االعتراض على اجراء مـن هـذا القبيـل، شـريطة أن يتمشـى االجـراء املتخـذ 
مع أحكام الربوتوكول. 

وطلب ممثل اسبانيا أن جيسد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورا احلادية عشـرة  -١١٥
فـهم بلـده بشـأن الفقـرة ٦ مـن املـادة ٨، وهـو أن الســـلطات املذكــورة يف تلــك الفقــرة هــي 

السلطات املركزية. 
وطلب ممثل بنغالديش أن جيسـد تقريـر اللجنـة املخصصـة عـن أعمـال دورـا احلاديـة  -١١٦
عشرة موقف بلده بشأن الفقرة ٥ من املادة ١٦. وأعرب املمثـل عـن رأيـه يف أن تلـك الفقـرة 
تقييديـة بشـكل مفـرط. وأفـاد بأنـه كـــان ينبغــي توســيع االلــتزام بــابالغ املــهاجرين املــهربني 
حبقوقهم يف االتصال بقنصليام لكي ينشـئ حقـا آخـر وهـو احلـق يف أن حيـاطوا علمـا بسـائر 
حقوقهم املبينة يف هذه املادة. كما أعرب املمثل عن قلقه من أن تلك الفقرة، بتضمنـها اشـارة 
اىل اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية(٣)، لن تنطبق على الـدول األطـراف يف الـربوتوكول الـيت مل 

تصدق على تلك االتفاقية أو مل تنضم اليها. 
وطلب ممثل اليابان أن جيسد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورا احلاديـة عشـرة  -١١٧
رأيه الذي مفاده أن "األعمال التحضرييـة" بشـأن املـادة ١ مـن الـربوتوكول ينبغـي أن تبـني أن 
بعض أحكام االتفاقية لن ميكن تطبيقها علـى الـربوتوكول. ومـن أمثلـة تلـك األحكـام، كحـد 
أدىن، املادة ٣ من االتفاقية، ألن املادة ٤ من الربوتوكول تنص علـى خـالف ذلـك؛ واملـادة ٥ 
من االتفاقية، ألن الفقرة ٢ من املادة ٦ من الربوتوكول تنص على خالف ذلـك؛ واملادتـان ٨ 
و٩ من االتفاقية ألن من غري الضروري اطالقا تطبيق هاتني املادتني على الـربوتوكول؛ واملـواد 
٣٥ اىل ٤١ من االتفاقية، ألن املواد ٢٠ اىل ٢٥ من الـربوتوكول تنـص علـى خــالف ذلـك. 
كما طلب ممثل اليابـان أن جيسـد تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورـا احلاديـة عشـرة رأيـه الـذي 
ـــدى تطبيــق  مفـاده أن "األعمـال التحضرييـة" ينبغـي أن تبـني أنـه ال ينبغـي للـدول األطـراف، ل
الفقرة ٣ من املادة ١٥ من االتفاقية، أن تكون ملزمة بتأكيد سريان واليتها القضائيـة مبوجـب 

احلكم املذكور على اجلرائم املقررة وفقا للمادة ٦ من الربوتوكول. 
وأقرت اللجنة املخصصـة، يف جلسـتها ٢٢٢ املعقـودة يف ٢٤ تشـرين األول/أكتوبـر،  -١١٨
مشروع بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الـرب واجلـو والبحـر، املكمـل التفاقيـة 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، وقـررت أن حتيلـه اىل اجلمعيـة العامـة لكـي 

تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه يف دورا اخلامسة واخلمسني، وفقا لقرارها ١٢٦/٥٤. 

 __________
األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ٥٩٦، األرقام ٨٦٣٨-٨٦٤٠.  (٣)
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ونظرت اللجنة املخصصة يف كل مواد مشروع بروتوكـــول مكافحـة صنـع األسـلحة  -١١٩
النارية وأجزائها ومكوناا والذخـرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمـم 
املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، ووضعــت الصيغـة النهائيـة لكـــل تلــك املــواد. 
واســـــتندت اللجنـــــة املخصصـــــة يف أعماهلـــــا اىل نـــــص منقـــــح ملشـــــــروع الــــــربوتوكول 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) واىل اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات ومـن املفوضيـة 

األوروبية. 
ويف حماولــة للتوصــل اىل توافــق لــآلراء ميكّــن مــن وضــع الصيغــة النهائيــة ملشــــروع  -١٢٠
الربوتوكول واقراره، مددت اللجنة املخصصة دورا احلاديـة عشـرة بعقـد جلسـة اضافيـة يـوم 
٢٨ تشرين األول/أكتوبر. وبالرغم من أن اللجنة املخصصــة كـانت قـاب قوسـني أو أدىن مـن 
التوصل اىل توافق اآلراء الالزم، مل تتمكن من امتـام عملـها فيمـا يتعلـق مبشـروع الـربوتوكول. 
ــه اىل  وبالتـايل، قـررت اللجنـة املخصصـة أن تـدرج يف مشـروع القـرار الـذي هـي بصـدد احالت
اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني لكـي تنظـر فيـه وتتخـذ اجـــراء بشــأنه، فقرتــني 
تفيـدان بـأن اجلمعيـة تالحـظ أن اللجنـة املخصصـــة مل تنتــه بعــد مــن عملــها بشــأن مشــروع 
الـربوتوكول وتطلـب اليـها أن تتـم عملـها يف أقـرب وقـت ممكـن. ويف هــذا الصــدد، شــددت 
وفود عديدة على أمهيـة وضـع الصيغـة النهائيـة ملشـروع الـربوتوكول قبـل انعقـاد املؤمتـر املعـين 
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، املزمع عقده سـنة ٢٠٠١. واقـترحت اللجنـة املخصصـة 
ادراج عبارة "يف أقرب وقت ممكن" على أن يفهم من ذلك أن قصارى اجلهود ستبذل لوضـع 
ـــن املالئــم أن تــترك  الصيغـة النهائيـة ملشـروع الـربوتوكول حبلـول عـام ٢٠٠١، لكنـها رأت م

للجمعية العامة التقرير بشأن ما اذا كانت ستدرج أجال أكثر حتديدا. 
 

املســائل الــيت تتطلــب اجــراء مــن اجلمعيــة العامــة يف دورــا اخلامســــة  رابعا-
 واخلمسني 

توصي اللجنة املخصصة اجلمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التايل واتفاقية األمـم  -١٢١
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني ا: 

مشروع قرار 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

ان اجلمعية العامة،  
إذ تستذكر قرارها ١١١/٥٣ املؤرخ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨، الـذي قـررت 
فيه انشاء جلنة خمصصة دولية - حكومية مفتوحة العضويـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة 
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ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ومناقشة القيام، حسـب االقتضـاء، بوضـع صكـوك دوليـة 
تتنـاول االجتـــار بالنســاء واألطفــال، ومكافحــة صنــع األســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا 
والذخــرية واالجتــار ــا بصــورة غــري مشــروعة، واالجتــار باملــهاجرين ونقلــهم بصــورة غـــري 

مشروعة، مبا يف ذلك عن طريق البحر، 
وإذ تسـتذكر أيضـــا قرارهــا ١٢٦/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، 
الذي طلبت فيه اىل اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة أن 
ـــها وفقــا للقراريــن ١١١/٥٣ و١١٤/٥٣، املؤرخــني ٩ كــانون األول/ديســمرب  تواصـل عمل

١٩٩٨، وأن تكثف ذلك العمل دف اجنازه يف عام ٢٠٠٠. 
وإذ تسـتذكر كذلـك قرارهـا ١٢٩/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩، 
الذي قبلت فيه، مع التقدير، العرض املقدم من حكومة ايطاليا الستضافة مؤمتر توقيـع سياسـي 
رفيع املستوى يف بالريمو بغرض التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب 
الوطنية (اتفاقية بالريمو) والربوتوكوالت امللحقة ا، وطلبت اىل األمـني العـام أن يرتـب لعقـد 

املؤمتر لفترة ال تزيد على أسبوع واحد قبل اية اجلمعية األلفية يف عام ٢٠٠٠. 
وإذ تعرب عن تقديرها حلكومة بولنـدا لتقدميـها أول مشـروع التفاقيـة األمـم املتحـدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اىل دورا احلادية واخلمسني، والستضافتها اجتمـاع فريـق 
اخلرباء الدويل - احلكومي املفتوح العضوية، الذي أنشئ عمـال بـالقرار ٨٥/٥٢، املـؤرخ ١٢ 

كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧، وعقد يف وارسو من ٢ اىل ٦ شباط/فرباير ١٩٩٨، 
ـــري  وإذ تعـرب عـن تقديرهـا حلكومـة األرجنتـني السـتضافتها االجتمـاع التحضـريي غ
الرمسـي للجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، الـذي عقـــد يف 

بوينس آيرس من ٣١ آب/أغسطس اىل ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨، 
وإذ تعرب عن تقديرهـا حلكومـة تـايلند السـتضافتها احللقـة الدراسـية الوزاريـة آلسـيا 
واحمليط اهلادئ بشأن بناء القدرات ألجل مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الـيت عقـدت يف 

بانكوك يف ٢٠ و٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠، 
وإذ يسـاورها بـــالغ القلــق ازاء اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الســلبية ذات الصلــة 
باألنشـطة االجراميـة املنظمـة، واقتناعــا منــها باحلاجــة العاجلــة اىل تعزيــز التعــاون علــى منــع 

ومكافحة تلك األنشطة مبزيد من الفعالية على الصعيد الوطين واالقليمي والدويل، 
وإذ تالحـظ ببـالغ القلـق الصـالت املتناميـة بـني اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واجلرائـــم 
ـــاق األمــم املتحــدة والقــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن  االرهابيـة، واضعـة يف احلسـبان ميث

اجلمعية العامة، 
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وقد عقدت العزم على حرمان الضالعني يف اجلرائم املنظمــة عـرب الوطنيـة مـن مـالذات 
آمنة وذلك مبالحقتهم قضائيا على جرائمهم أينما وقعت، وبالتعاون على الصعيد الدويل، 

وإذ هـي مقتنعـة اقتناعـا قويـا بـأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عــرب 
الوطنية ستشكل أداة ناجعة واالطار القانوين الضروري للتعاون الـدويل علـى مكافحـة أنشـطة 
اجرامية مثل غسل األموال والفساد واالجتار غري املشـروع بـأنواع النباتـات واحليوانـات الربيـة 
املهددة باالنقراض واجلرائم املرتكبة ضد التراث الثقايف وغريها، وكذلك الصالت بني اجلرميـة 

املنظمة عرب الوطنية واجلرائم االرهابية، 
حتيط علما بتقرير اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب  -١
الوطنية، اليت اضطلعت بعملها يف مقر مكتب مكافحة املخـدرات ومنـع اجلرميـة التـابع لألمانـة 

العامة يف فيينا، وتثين على اللجنة املخصصة ملا قامت به من أعمال؛ 
تعتمد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة وبروتوكـول  -٢
منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـــل التفاقيــة األمــم 
ـــب املــهاجرين عــن  املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وبروتوكـول مكافحـة ري
طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، 
ـــع عليــها يف مؤمتــر التوقيــع السياســي الرفيــع  الـيت هـي مرفقـة ـذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقي
املسـتوى الـذي سـيعقد يف بالـريمو، ايطاليـا، مـن ١٢ اىل ١٥ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠، 

وفقا للقرار ١٢٩/٥٤؛ 
تطلـب اىل األمـني العـام اعـداد حمـاضر موجـزة عـــن جلســات مؤمتــر التوقيــع  -٣

السياسي الرفيع املستوى، املزمع عقده يف بالريمو وفقا للقرار ١٢٩/٥٤؛ 
تالحظ أن اللجنة املخصصة مل تنته بعد من عملها بشأن مشروع بروتوكول  -٤
ـــع األســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــرية واالجتــار ــا بصــورة غــري  مكافحـة صن

مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ 
تطلب اىل اللجنة املخصصة أن تواصل عملـها فيمـا يتعلـق ـذا الـربوتوكول،  -٥
وفقــا للقــرارات ١١١/٥٣ و١١٤/٥٣ و١٢٦/٥٤، وأن تتــم هــذا العمــل يف أقــرب وقــــت 

ممكن؛ 
يب جبميع الـدول أن تـدرك الصـالت بـني األنشـطة االجراميـة املنظمـة عـرب  -٦
الوطنية وأعمال االرهاب، واضعة يف احلسبان قرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة، وأن تطبـق 
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف مكافحـة كـل أشـكال النشــاط 

االجرامي، حسبما هو منصوص عليه فيها؛ 



00-7367829

A/55/383

ـــا  توصـي بأنـه ينبغـي للجنـة املخصصـة، الـيت أنشـأا اجلمعيـة العامـة يف قراره -٧
٢١٠/٥١ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦، واليت هي بصـدد بـدء مداوالـا ـدف 
صوغ اتفاقية شاملة بشأن االرهاب الدويل، عمال بقرار اجلمعيــة ١١٠/٥٤ املـؤرخ ٩ كـانون 
األول/ديسـمرب ١٩٩٩، أن تضـع يف اعتبارهـا أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة 

املنظمة عرب الوطنية؛ 
ـــق  حتـث مجيـع الـدول واملنظمـات االقتصاديـة االقليميـة علـى التوقيـع والتصدي -٨
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والـربوتوكولني امللحقـني ـا يف 

أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ االتفاقية والربوتوكولني امللحقني ا؛ 
تقـرر أن يـدار احلسـاب املشـار اليـه يف املـادة ٣٠ مـن اتفاقيـة األمـــم املتحــدة  -٩
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ضمن اطار صنـدوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة 
اجلنائيـة، اىل أن يقـرر مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيــة، املنشــأ عمــال باالتفاقيــة، خــالف ذلــك، 
وتشجع الدول األعضاء على البدء بتقدمي تربعات وافية اىل احلساب اآلنف الذكر بغية تزويـد 
البلدان النامية والبلدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة مبـا قـد حتتـاج اليـه مـن مسـاعدة تقنيـة مـن 
أجل تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني امللحقني ا، مبا يف ذلك التدابري التحضرييـة الالزمـة لذلـك 

التنفيذ؛ 
تقرر أيضا أن تنجز اللجنة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة  -١٠
عـرب الوطنيـة مهامـها الناشـئة عـن وضـع اتفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب 
الوطنية، وذلك بأن تعقد اجتماعا قبل وقت كـاف مـن انعقـاد الـدورة األوىل ملؤمتـر األطـراف 
يف االتفاقيـة، مـن أجـل اعـداد مشـروع نـص النظـام الداخلـي ملؤمتـر األطـراف وغـري ذلـك مــن 
القواعد واآلليات املذكورة يف املـادة ٣٢ مـن االتفاقيـة، والـيت سـتحال اىل مؤمتـر األطـراف يف 

دورته األوىل للنظر فيها واختاذ اجراء بشأا؛ 
تطلب اىل األمني العـام أن يكلـف املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل، التـابع  -١١
ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، بتويل مهام أمانـة مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة وبـالعمل 

وفقا لتوجيهاته؛ 
ـــزود املركــز املعــين مبنــع االجــرام الــدويل  تطلـب أيضـا اىل األمـني العـام أن ي -١٢
باملوارد الالزمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفـاذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ومن القيام مبهام أمانة مؤمتر األطراف يف االتفاقية وتقـدمي 

الدعم اىل اللجنة املخصصة يف عملها الذي ستضطلع به مبقتضى الفقرة ١٠ أعاله. 
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 املرفق األول 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

املادة ١ 
بيان الغرض 

الغـرض مـن هــذه االتفاقيــة تعزيــز التعــاون علــى منــع اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
ومكافحتها مبزيد من الفعالية. 

املادة ٢ 
استخدام املصطلحات 

ألغراض هذه االتفاقية: 
يقصد بتعبري "مجاعـة اجراميـة منظمـة" مجاعـة حمـددة البنيـة، مؤلفـة مـن ثالثـة  (أ)
أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبـر ـدف ارتكـاب واحـدة أو 
أكثر من اجلرائم اخلطـرية أو اجلرائـم املقـررة وفقـا هلـذه االتفاقيـة، مـن أجـل احلصـول، بشـكل 

مباشر أو غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ 
يقصـد بتعبـري "جرميـة خطـرية" سـلوك ميثـل جرمـا يعـاقب عليـه باحلرمـان مــن  (ب)

احلرية ملدة قصوى ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛ 
يقصـد بتعبـــري "مجاعــة حمــددة البنيــة" مجاعــة غــري مشــكلة عشــوائيا لغــرض  (ج)
االرتكاب الفوري جلرم مـا، وال يلـزم أن تكـون ألعضائـها أدوار حمـددة رمسيـا، أو أن تسـتمر 

عضويتهم فيها أو أن تكون هلا بنية متطورة؛ أو 
يقصد بتعبري "املمتلكات" املوجودات أيا كان نوعها، سواء أكـانت ماديـة أم  (د)
غري مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكـوك القانونيـة 

اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود مصلحة فيها؛ 
يقصــد بتعبــري "عــائدات اجراميــة" أي ممتلكــات تتــأتى أو يتحصــل عليـــها،  (هـ)

بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرم؛ 
يقصــد بتعبــري "التجميــد" أو "الضبــط" احلظــر املؤقــت لنقــل املمتلكـــات أو  (و)
تبديلها أو التصرف فيها أو حتريكها أو اخضاعها للحراسـة أو السـيطرة املؤقتـة بنـاء علـى أمـر 

صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛ 
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يقصد بتعبري "املصادرة"، اليت تشـمل احلجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي  (ز)
من املمتلكات مبوجب أمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛ 

يقصـد بتعبـري "اجلـرم األصلـي" أي جـرم تـأتت منـه عـائدات ميكـن أن تصبـح  (ح)
موضوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة ٦ من هذه االتفاقية؛ 

يقصــد بتعبــري "التســليم املراقــب" األســلوب الــذي يســمح لشــحنات غــــري  (ط)
مشـروعة أو مشـبوهة بـاخلروج مـن اقليـــم دولــة أو أكــثر أو املــرور عــربه أو دخولــه، مبعرفــة 
ـــة التحــري عــن جــرم مــا وكشــف هويــة األشــخاص  سـلطاته املختصـة وحتـت مراقبتـها، بغي

الضالعني يف ارتكابه؛ 
يقصد بتعبري "منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات  (ي)
سيادة يف منطقة ما، أعطتها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل الـيت تنظمـها 
ــق  هـذه االتفاقيـة وخولتـها حسـب األصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصدي
عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام اليها. وتنطبـق االشـارات اىل "الـدول األطـراف" 

مبقتضى هذه االتفاقية على هذه املنظمات يف حدود نطاق اختصاصها. 
املادة ٣ 

نطاق االنطباق 
تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خالفـا لذلـك، علـى منـع اجلرائـم  -١

التالية والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها: 
اجلرائم املقررة مبقتضى املواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ من هذه االتفاقية؛ و  (أ)

اجلرمية اخلطرية حسب التعريف الوارد يف املادة ٢ من هذه االتفاقية؛  (ب)
حيثما يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين وتضلع فيه مجاعة اجرامية منظمة. 

ألغراض الفقرة ١ من هذه املادة، يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين اذا:  -٢
ارتكب يف أكثر من دولة واحدة؛ أو  (أ)

ارتكـب يف دولـة واحـدة ولكـن جانبـا كبـريا مـن اإلعـداد أو التخطيـط لــه أو  (ب)
توجيهه أو االشراف عليه جرى يف دولة أخرى؛ أو 

ارتكـب يف دولـة واحـدة، ولكـن ضلعـت يف ارتكابـه مجاعـة اجراميـة منظمـــة  (ج)
متارس أنشطة اجرامية يف أكثر من دولة واحدة؛ أو 

ارتكب يف دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة يف دولة أخرى.  (د)
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املادة ٤ 
صون السيادة 

يتعني على الدول األطـراف أن تـؤدي التزاماـا مبقتضـى هـذه االتفاقيـة علـى  -١
حنو يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة واحلرمة االقليمية للـدول، ومـع مبـدأ عـدم التدخـل يف 

الشؤون الداخلية للدول األخرى. 
ليس يف هذه االتفاقيـة مـا يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم يف إقليـم دولـة أخـرى  -٢
ـــاط أداؤهــا حصــرا بســلطات تلــك الدولــة  مبمارسـة الواليـة القضائيـة وأداء الوظـائف الـيت ين

األخرى مبقتضى قانوا الداخلي. 
املادة ٥ 

جترمي املشاركة يف مجاعة اجرامية منظمة 
يتعني على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري  -١

أخرى لتجرمي األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: 
أي من الفعلني التاليني أو كليهما، باعتبارمها جرميتني جنائيتني متمــيزتني عـن  (أ)

اجلرائم اليت تنطوي على الشروع يف النشاط االجرامي أو امتامه: 
االتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جرمية خطرية لغرض لـه صلـة  �١�
مباشـرة أو غـري مباشـرة بـاحلصول علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى وينطـوي، حيثمــا 
يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد املشاركني يساعد علـى تنفيـذ االتفـاق، 

أو تضلع فيه مجاعة اجرامية منظمة؛ 
قيـام الشـخص، عـن علـم ـدف مجاعـة اجراميـة منظمـة ونشـاطها االجرامــي  �٢�

العام أو بعزمها على ارتكاب اجلرائم املعنية، بدور فاعل يف: 
األنشطة االجرامية للجماعة االجرامية املنظمة؛  أ -

ـــع ــا اجلماعــة االجراميــة، مــع علمــه بــأن مشــاركته  أنشـطة أخـرى تضطل ب-
ستسهم يف حتقيق اهلدف االجرامي املبني أعاله ؛ 

تنظيم ارتكاب جرمية خطـرية تضلـع فيـها مجاعـة اجراميـة منظمـة، أو االيعـاز  (ب)
بارتكاب تلك اجلرمية أو املساعدة أو التحريض عليه أو تيسريه أو اسداء املشورة بشأنه. 

ميكن االستدالل على العلم أو القصد أو اهلدف أو الغرض أو االتفاق املشـار  -٢
اليه يف الفقرة ١ من هذه املادة من املالبسات الوقائعية املوضوعية. 
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ـــيت يشــترط قانوــا الداخلــي ضلــوع مجاعــة  يتعـني علـى الـدول األطـراف ال -٣
اجرامية منظمة لتجرمي األفعال املنصوص عليها يف الفقرة ١ (أ) ��١ مـن هـذه املـادة أن تكفـل 
مشول قانوا الداخلي مجيع اجلرائم اخلطرية اليت تضلع فيـها مجاعـات اجراميـة منظمـة. ويتعـني 
على تلك الدول األطراف، وكذلك على الدول األطراف اليت يشـترط قانوـا الداخلـي إتيـان 
فعل يساعد على تنفيذ االتفاق، لتجرمي األفعال املنصوص عليها يف الفقرة ١ (أ) ��١ من هـذه 
املادة، أن تبلغ األمني العـام لألمـم املتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه االتفاقيـة أو وقـت 

ايداعها صكوك التصديق عليها أو قبوهلا أو اقرارها أو االنضمام اليها. 
املادة ٦ 

جترمي غسل العائدات االجرامية 
يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـــد، وفقــا للمبــادئ األساســية لقانوــا  -١
الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخـرى لتجـرمي األفعـال التاليـة جنائيـا يف حـال 

ارتكاا عمدا: 
حتويل املمتلكات أو نقلها، مع العلم بأا عائدات اجرامية، بغرض إخفـاء أو  (أ)��١
متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكــات أو مسـاعدة أي شـخص ضـالع يف ارتكـاب اجلـرم 

األصلي الذي تأتت منه على االفالت من العواقب القانونية لفعلته؛ 
إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرهـا أو مكاـا أو كيفيـة  �٢�

التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع العلم بأا عائدات اجرامية؛ 
ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين:  (ب)

اكتساب املمتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلـم، وقـت تلقيـها، بأـا  �١�

عائدات اجرامية؛ 
املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقـررة وفقـا هلـذه املـادة، أو التواطـؤ أو  �٢�

ـــك وتســهيله واســداء  التـآمر علـى ارتكاـا، وحماولـة ارتكاـا واملسـاعدة والتحريـض علـى ذل
املشورة بشأنه. 

ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه املادة:  -٢
يتعني على كل دولة طرف أن تسعى اىل تطبيق الفقرة ١ من هذه املادة على  (أ)

أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛ 
يتعني على كل دولـة طـرف أن تـدرج يف عـداد اجلرائـم األصليـة كـل جرميـة  (ب)
خطرية، حسب التعريف الوارد يف املادة ٢ من هذه االتفاقية، واجلرائم املقررة وفقـا للمـواد ٥ 
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و٨ و٢٣ مـن هـذه االتفاقيـة. ويف حالـة الـدول األطـراف الـيت حتـدد تشـــريعاا قائمــة جرائــم 
أصلية معينة، يتعني عليها أن تدرج يف تلـك القائمـة، كحـد أدىن، جمموعـة شـاملة مـن اجلرائـم 

املرتبطة جبماعات اجرامية منظمة؛ 
ألغـراض الفقـــرة الفرعيــة (ب)، يتعــني أن تشــمل اجلرائــم األصليــة اجلرائــم  (ج)
املرتكبـة داخـل وخـارج الواليـة القضائيـة للدولـة الطـرف املعنيـة. غـــري أنــه ال تكــون اجلرائــم 
املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية اال اذا كان الفعل ذو الصلـة فعـال 
اجراميـا مبقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الـيت ارتكـب فيـها وأن ميثـل فعـال اجراميـا مبقتضـــى 

القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تنفذ أو تطبق هذه املادة اذا ارتكب هناك؛ 
يتعني على كل دولة طـرف أن تـزود األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن  (د)
قوانينها املنفّذة هلذه املادة ونسخ من أي تغيريات جترى على تلـك القوانـني الحقـا أو بوصـف 

هلا؛ 
اذا كانت املبادئ األساسية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك،  (هـ)
جيوز النص على أن اجلرائم املبينة يف الفقرة ١ من هذه املادة ال تنطبـق علـى األشـخاص الذيـن 

ارتكبوا اجلرم األصلي؛ 
جيوز االستدالل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافـره يف  (و)

أي جرم مبني يف الفقرة ١ من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية. 
املادة ٧ 

تدابري مكافحة غسل األموال 
يتعني على كل دولة طرف:  -١

أن تنشىء نظاما داخليا شامال للرقابة واالشراف على املصارف واملؤسسات  (أ)
املالية غري املصرفية وكذلك، حيثما يقتضي األمر، سائر اهليئات املعرضة بشـكل خـاص لغسـل 
األمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف مجيـع أشـــكال غســل األمــوال، 
ويتعني أن يشدد ذلك النظام على متطلبات حتديد هويـة الزبـون وحفـظ السـجالت واالبـالغ 

عن املعامالت املشبوهة؛ 
أن تكفل، دون اخالل بأحكـام املـادتني ١٨ و٢٧ مـن هـذه االتفاقيـة، قـدرة  (ب)
األجـهزة االداريـة والرقابيـة وأجـهزة انفـاذ القوانـني وسـائر األجـهزة املكرسـة ملكافحـــة غســل 
األمـوال (مبـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون 
وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمـن نطـاق الشـروط الـيت يفرضـها قانوـا 
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الداخلـي، وأن تنظـر، ألجـل تلـك الغايـة، يف انشـاء وحـدة اسـتخبارات ماليـة تعمـــل كمركــز 
وطين جلمع وحتليل وتعميم املعلومات عما حيتمل وقوعه من غسل لألموال. 

يتعني على الـدول األطـراف أن تنظـر يف تنفيـذ تدابـري جمديـة لكشـف ورصـد  -٢
حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـرب حدودهـا، رهنـــا بوجــود ضمانــات 
تكفـل حسـن اسـتخدام املعلومـات ودون اعاقـة حركـة رأس املـال املشـروع بـــأي صــورة مــن 
الصور. وجيوز أن تشمل تلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية بـاالبالغ عـن 

حتويل الكميات الكبرية من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدود. 
لدى انشاء نظـام رقـايب واشـرايف داخلـي مبقتضـى أحكـام هـذه املـادة، ودون  -٣
مساس بأي مادة أخرى مـن هـذه االتفاقيـة، يـهاب بـالدول األطـراف أن تسترشـد باملبـادرات 
ـــددة األطــراف ملكافحــة غســل  ذات الصلـة الـيت اختذـا املنظمـات االقليميـة واألقاليميـة واملتع

األموال. 
يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تســـعى اىل تطويــر وتعزيــز التعــاون العــاملي  -٤
واالقليمـي ودون االقليمـي والثنـائي بـني األجـهزة القضائيـــة وأجــهزة انفــاذ القــانون وأجــهزة 

الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال. 
املادة ٨ 

جترمي الفساد 
يتعني على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري  -١

أخرى لتجرمي األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: 
وعـد موظـف عمومـي مبزيـة غـري مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحــه اياهــا،  (أ)
بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، سـواء لصـاحل املوظـف نفسـه أو لصـاحل شـــخص آخــر أو هيئــة 
أخرى، لكي يقوم ذلك املوظف بفعــل مـا أو ميتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارسـته 

مهامه الرمسية؛ 
التمـاس موظـف عمومـي أو قبولـه، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، مزيـة غــري  (ب)
مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكـي يقـوم ذلـك 

املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرمسية. 
يتعني على كل دولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشـريعية  -٢
وتدابري أخرى لتجرمي السلوك املشار اليه يف الفقرة ١ من هذه املادة الـذي يضلـع فيـه موظـف 
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عمومي أجنيب أو موظف مدين دويل. وباملثل، يتعني على كـل دولـة طـرف أن تنظـر يف جتـرمي 
أشكال الفساد األخرى جنائيا. 

يتعني على كل دولــة طـرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للتجـرمي  -٣
اجلنائي للمشاركة كطرف متواطىء يف جرم مقرر مبقتضى هذه املادة. 

ألغراض الفقرة ١ من هذه املادة واملـادة ٩ مـن هـذه االتفاقيـة، يقصـد بتعبـري  -٤
"املوظف العمومي" أي موظف عمومي أو شخص يقـدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفـها يف 
القانون الداخلي وحسبما تطبق يف القانون اجلنائي للدولـة الطـرف الـيت يقـوم الشـخص املعـين 

بأداء تلك الوظيفة فيها. 
املادة ٩ 

تدابري مكافحة الفساد 
باالضافـة اىل التدابـري املبينـة يف املـادة ٨ مـن هـذه االتفاقيـة، يتعـني علـى كـــل  -١
دولة طرف أن تعتمد، بالقدر الذي يناســب نظامـها القـانوين ويتسـق معـه، تدابـري تشـريعية أو 
اداريــة أو تدابــري فعالــة أخــرى لتعزيــز نزاهــة املوظفــني العموميــني ومنــع فســادهم وكشـــفه 

ومعاقبته. 
يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ تدابـري لضمــان قيــام ســلطاا باختــاذ  -٢
اجـراءات فعالـة ملنـع فسـاد املوظفـــني العموميــني وكشــفه ومعاقبتــه، مبــا يف ذلــك منــح تلــك 

السلطات استقاللية كافية لردع ممارسة التأثري غري السليم على تصرفاا. 
املادة ١٠ 

مسؤولية اهليئات االعتبارية 
يتعني على كل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري، مبـا يتفـق مـع  -١
مبادئها القانونية، الرسـاء مسـؤولية اهليئـات االعتباريـة عـن املشـاركة يف اجلرائـم اخلطـرية الـيت 
تضلع فيها مجاعـة اجراميـة منظمـة واجلرائـم املقـررة وفقـا للمـواد ٥ و ٦ و ٨ و٢٣ مـن هـذه 

االتفاقية. 
رهنـا باملبـادىء القانونيـة للدولـة الطـرف، ميكـن أن تكـون مسـؤولية اهليئـــات  -٢

االعتبارية جنائية أو مدنية أو ادارية. 
تترتب هذه املسـؤولية دون مسـاس باملسـؤولية اجلنائيـة لألشـخاص الطبيعيـني  -٣

الذين ارتكبوا اجلرائم. 
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يتعـني علـى كـل دولـــة طــرف أن تكفــل، علــى وجــه اخلصــوص، اخضــاع  -٤
األشخاص االعتباريني الذين تلقى عليـهم املسـؤولية وفقـا هلـذه املـادة جلـزاءات جنائيـة أو غـري 

جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية. 
املادة ١١ 

املالحقة واملقاضاة واجلزاءات 
يتعني على كل دولة طرف أن جتعل ارتكاب أي جرم مقـرر وفقـا للمـواد ٥  -١

و٦ و٨ و٢٣ من هذه االتفاقية خاضعا جلزاءات تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم. 
يتعني على كل دولـة طـرف أن تسـعى اىل ضمـان أن أيـة صالحيـات قانونيـة  -٢
تقديرية يتيحها قانوا الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكام جرائم مشـمولة ـذه 
االتفاقية تمارس من أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري انفاذ القوانـني الـيت تتخـذ بشـأن تلـك 

اجلرائم، ومع ايالء االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاا. 
يف حالـة اجلرائـم املقـررة وفقـــا للمــواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مــن هــذه االتفاقيــة،  -٣
يتعني على كل دولة طرف أن تتخذ تدابري مالئمة، وفقا لقانوا الداخلي ومـع ايـالء االعتبـار 
ـــى يف الشــروط املفروضــة فيمــا يتعلــق بــالقرارات  الواجـب حلقـوق الدفـاع، ضمانـا ألن تراع
اخلاصـة بـاالفراج بانتظـار احملاكمـة أو االفـــراج بانتظــار االســتئناف ضــرورة ضمــان حضــور 

املدعى عليه يف االجراءات اجلنائية الالحقة. 
يتعني على كل دولـة طـرف أن تكفـل مراعـاة حماكمـها أو سـلطاا املختصـة  -٤
األخـرى خطـورة اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة لـدى النظـــر يف امكانيــة االفــراج املبكــر أو 

املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم. 
يتعني على كل دولة طرف أن حتدد يف اطار قانوا الداخلي، عند االقتضـاء،  -٥
مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها االجراءات اخلاصة بـأي جـرم مشـمول ـذه االتفاقيـة، ومـدة 

أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد فر من وجه العدالة. 
ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف اجلرائم املقـررة وفقـا  -٦
هلـذه االتفاقيـة وتوصيـف الدفـوع القانونيـة املنطبقـة أو املبـادىء القانونيـة األخـرى الـيت حتكـــم 
مشروعية السلوك حمفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلـي، وبوجـوب مالحقـة ومعاقبـة 

تلك اجلرائم وفقا لذلك القانون. 
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املادة ١٢ 
املصادرة والضبط 

يتعني على الدول األطراف أن تعتمد، اىل أقصى حد ممكن يف حدود نظمـها  -١
القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة : 

العائدات االجرامية املتأتية مـن اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، أو ممتلكـات  (أ)
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ 

ـــــيت اســــتخدمت أو يــــراد  املمتلكـــات أو املعـــدات أو األدوات األخـــرى ال (ب)
استخدامها يف ارتكاب جرائم مشمولة ذه االتفاقية. 

يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للتمكـني مــن  -٢
التعـرف علـى أي مـن األصنـاف املشـار إليـها يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة أو اقتفـــاء أثرهــا أو 

جتميدها أو ضبطها، بغرض مصادرا يف اية املطاف. 
ـــد حولــت أو بدلــت، جزئيــا أو كليــا، إىل  إذا كـانت العـائدات االجراميـة ق -٣
ممتلكات أخرى، وجب اخضاع تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابـري املشـار إليـها يف 

هذه املادة. 
إذا كانت العائدات االجرامية قد اختلطــت مبمتلكـات اكتسـبت مـن مصـادر  -٤
مشـروعة، وجـب اخضـاع تلـك املمتلكـات للمصـــادرة يف حــدود القيمــة املقــدرة للعــائدات 

املختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. 
يتعـني أن ختضـع أيضـا للتدابـري املشـار اليـها يف هـذه املـادة، علـى ذات النحــو  -٥
وبنفـس القـدر املطبقـني علـى العـائدات االجراميـة، اإليـرادات أو املنـافع األخـــرى املتأتيــة مــن 
العائدات االجرامية، أو من املمتلكات اليت حولت العائدات االجراميـة اليـها أو بدلـت ـا، أو 

من املمتلكات اليت اختلطت ا العائدات االجرامية. 
ألغـراض هـذه املـادة واملـادة ١٣ مـن هـذه االتفاقيـة، يتعـني علـــى كــل دولــة  -٦
طرف أن ختول حماكمها أو سلطاا املختصة األخـرى أن تـأمر بتقـدمي السـجالت املصرفيـة أو 
املاليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. وال جيـوز للـدول األطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـــام 

هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية. 
ـــزام اجلــاين بــأن يبــني املصــدر  جيـوز للـدول األطـراف أن تنظـر يف امكانيـة ال -٧
املشـروع للعـائدات االجراميـة املزعومـة أو املمتلكـات األخـرى املعرضـة للمصـادرة، بقـدر مـــا 
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يتفق ذلك االلـزام مـع مبـادئ قانوـا الداخلـي ومـع طبيعـة اإلجـراءات القضائيـة واالجـراءات 
األخرى. 

ال جيـوز تفسـري أحكـام هـذه املـادة مبـا ميـس حقـوق األطـراف الثالثـة احلســـنة  -٨
النية. 

ليـس يف هـذه املـادة مـا ميـس بـاملبدأ القـائل بضـرورة أن يكـون حتديـد وتنفيــذ  -٩
التدابري اليت تشري اليها وفقا ألحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك األحكام. 

املادة ١٣ 
التعاون الدويل ألغراض املصادرة 

يتعني على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبـا مـن دولـة طـرف أخـرى هلـا واليـة  -١
قضائية على جرم مشمول ذه االتفاقية من أجل مصـادرة مـا يوجـد يف إقليمـها مـن عـائدات 
اجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشـار إليـها يف الفقـرة ١ مـن املـادة ١٢ مـن 

هذه االتفاقية، أن تقوم اىل أقصى حد ممكن يف اطار نظامها القانوين الداخلي مبا يلي: 
أن حتيـل الطلـب إىل سـلطاا املختصـة لتسـتصدر منـها أمـر مصـادرة، ولتنفــذ  (أ)

ذلك األمر يف حال صدوره؛ أو 
أن حتيـل إىل سـلطاا املختصـة أمـــر املصــادرة الصــادر عــن حمكمــة يف اقليــم  (ب)
الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة ١ مـن املـادة ١٢ مـن هـذه االتفاقيـة، ـدف تنفيـذه بـالقدر 
املطلـوب، مـن حيـث أنـه يتعلـق بعـائدات اجراميـة أو ممتلكـــات أو معــدات أو أدوات أخــرى 

مشار إليها يف الفقرة ١ من املادة ١٢ وموجودة يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 
إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلـا واليـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول  -٢
ذه االتفاقية، يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابري للتعرف على العـائدات 
االجراميـة أو املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى املشـار اليـها يف الفقـرة ١ مـن املـادة 
١٢ من هذه االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرـا يف ايـة املطـاف 
بـأمر صـادر عـن الدولـة الطـرف الطالبـة أو، عمـال بطلـب مقـدم مبقتضـى الفقـرة ١ مـــن هــذه 

املادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب. 
تنطبق أحكام املادة ١٨ مـن هـذه االتفاقيـة علـى هـذه املـادة، مـع مـا تقتضيـه  -٣
احلال من تغيريات. وباالضافـة اىل املعلومـات احملـددة يف الفقـرة ١٥ مـن املـادة ١٨، يتعـني أن 

تتضمن الطلبات املقدمة عمال ذه املادة ما يلي: 
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يف حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (أ) مـن هـذه املـادة، وصفـا للممتلكـــات  (أ)
املراد مصادرا، وبيانا بالوقائع اليت تستند اليها الدولـة الطـرف الطالبـة يكفـي لتمكـني الدولـة 

الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر املصادرة يف اطار قانوا الداخلي؛ 
يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه املادة، نسخة مقبولـة قانونـا  (ب)
من أمر املصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن الدولـة الطـرف الطالبـة، وبيانـا 

بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق املطلوب لتنفيذ األمر؛ 
يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة ٢ من هـذه املـادة، بيانـا بالوقـائع الـيت تسـتند  (ج)

اليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا لالجراءات املطلوبة. 
يتعني على الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتخـذ القـرارات أو االجـراءات  -٤
املنصوص عليها يف الفقرتني ١ و ٢ من هـذه املـادة وفقـا ألحكـام قانوـا الداخلـي وقواعدهـا 
االجرائية أو أي معاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد األطـراف قـد تكـون ملتزمـة ـا 

جتاه الدولة الطرف الطالبة  ورهنا به. 
يتعني على كل دولة طـرف أن تـزود األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن  -٥
قوانينها ولوائحها اليت جتعل هذه املادة نافذة املفعـول، وبنسـخ مـن أي تغيـريات تدخـل الحقـا 

على تلك القوانني واللوائح أو بوصف هلا. 
إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشـار اليـها يف الفقرتـني ١  -٦
و ٢ من هذه املادة مشروطا بوجود معاهدة ذا الشأن، وجب علـى تلـك الدولـة الطـرف أن 

تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف. 
جيوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون مبقتضى هـذه املـادة اذا مل يكـن اجلـرم  -٧

الذي يتعلق به الطلب جرما مشموال ذه االتفاقية. 
ال جيـوز تفسـري أحكـام هـذه املـادة مبـا ميـس حقـوق األطـراف الثالثـة احلســـنة  -٨

النية. 
يتعــني علــى الــدول األطــراف أن تنظــر يف ابــرام معــاهدات أو اتفاقـــات أو  -٩

ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدويل املضطلع به عمال ذه املادة. 
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املادة ١٤ 
التصرف يف العائدات االجرامية املصادرة أو املمتلكات املصادرة 

يتعـني علـى الدولـة الطـرف الـيت تصـادر عـائدات اجراميـة أو ممتلكـات عمــال  -١
باملادة ١٢، أو الفقرة ١ من املـادة ١٣ مـن هـذه االتفاقيـة، أن تتصـرف يف تلـك العـائدات أو 

املمتلكات وفقا لقانوا الداخلي واجراءاا االدارية. 
عندما تتخذ الدول األطراف اجراء ما بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى،  -٢
وفقـا للمـادة ١٣ مـن هـذه االتفاقيـة، يتعـني علـى تلـك الـدول أن تنظـر علـى سـبيل األولويـــة، 
بالقدر الذي يسمح به قانوا الداخلـي واذا مـا طلـب منـها ذلـك، يف رد العـائدات االجراميـة 
املصادرة أو املمتلكات املصادرة اىل الدولة الطرف الطالبـة، لكـي يتسـىن هلـا تقـدمي تعويضـات 

اىل ضحايا اجلرمية أو رد تلك العائدات االجرامية أو املمتلكات اىل أصحاا الشرعيني. 
جيوز للدولة الطرف، عند اختاذ اجراء بناء على طلب مقدم مـن دولـة طـرف  -٣
أخـرى وفقـا للمـادتني ١٢ و١٣ مـن هـذه االتفاقيـة، أن تنظـر بعـني االعتبـار اخلـاص يف ابـــرام 

اتفاقات أو ترتيبات بشأن: 
التربع بقيمة تلك العائدات االجراميـة أو املمتلكـات أو بـاألموال املتأتيـة مـن  (أ)
بيع تلك العائدات االجرامية أو املمتلكات، أو جبزء منها، اىل احلساب املخصص وفقـا للفقـرة 
٢ (ج) مـن املـادة ٣٠ مـــن هــذه االتفاقيــة واىل اهليئــات الدوليــة - احلكوميــة املتخصصــة يف 

مكافحة اجلرمية املنظمة؛ 
اقتسـام تلـك العـائدات االجراميـة أو املمتلكـات، أو األمـوال املتأتيـة مـن بيـــع  (ب)
تلك العائدات االجرامية أو املمتلكات، وفقا لقانوا الداخلي أو اجراءاـا االداريـة، مـع دول 

أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب احلالة. 
املادة ١٥ 

الوالية القضائية 
يتعني على كل دولة طرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لتـأكيد سـريان  -١
ـــذه االتفاقيــة يف  واليتـها القضائيـة علـى اجلرائـم املقـررة مبقتضـى املـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن ه

احلاالت التالية: 
عندما يرتكب اجلرم يف اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  (أ)

عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طـائرة  (ب)
مسجلة مبوجب قوانني تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرم. 
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رهنا بأحكام املادة ٤ من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن تؤكـد أيضـا  -٢
سريان واليتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية: 

عندما يرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛  (أ)
ـــة الطــرف أو شــخص عــدمي  عندمـا يرتكـب اجلـرم أحـد مواطـين تلـك الدول (ب)

اجلنسية يوجد مكان اقامته املعتاد يف اقليمها؛ أو 
عندما يكون اجلرم:  (ج)

واحـدا مـن اجلرائـم املقـررة وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة ٥ مـن هـذه االتفاقيـــة،  �١�

ويرتكب خارج اقليمها دف ارتكاب جرمية خطرية داخل اقليمها؛ 
ـــذه  واحـدا مـن اجلرائـم املقـررة وفقـا للفقـرة ١ (ب) ��٢ مـن املـادة ٦ مـن ه �٢�

االتفاقية، ويرتكب خارج اقليمها دف ارتكاب جـرم مقـرر وفقـا للفقـرة ١ (أ) ��١ أو ��٢ 
أو (ب) ��١ من املادة ٦ من هذه االتفاقية داخل اقليمها. 

ألغراض الفقرة ١٠ من املادة ١٦ من هـذه االتفاقيـة، يتعـني علـى كـل دولـة  -٣
طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سـريان واليتـها القضائيـة علـى اجلرائـم املشـمولة 
ذه االتفاقية، عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف اقليمها وال تقوم بتسليم ذلك الشـخص 

حبجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.  
يتعني على كـل دولـة طـرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لتـأكيد  -٤
سـريان واليتـها القضائيـة علـى اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة عندمـا يكـــون اجلــاين املزعــوم 

موجودا يف اقليمها وال تقوم بتسليمه. 
اذا ُأبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقـرة ١ أو ٢  -٥
مـن هـذه املـادة، أو علمـت بطريقـة أخـرى، أن دولـة واحـــدة أو أكــثر مــن الــدول األطــراف 
األخـرى جتـري حتقيقـا أو تقـوم مبالحقـة قضائيـة أو تتخـذ اجـراء قضائيـا بشـأن السـلوك ذاتــه، 
يتعـني علـى الســـلطات املختصــة يف هــذه الــدول األطــراف أن تتشــاور فيمــا بينــها، حســب 

االقتضاء، دف تنسيق ما تتخذه من تدابري. 
دون املسـاس بقواعـــد القــانون الــدويل العــام، ال حتــول هــذه االتفاقيــة دون  -٦

ممارسة أي والية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياا وفقا لقانوا الداخلي. 
املادة ١٦ 

تسليم ارمني 
تنطبق هذه املـادة علـى اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، أو يف احلـاالت الـيت  -١
تنطـوي علـى ضلـوع مجاعـة اجراميـة منظمـة يف ارتكـاب جـرم مشـار اليـه يف الفقــرة ١ (أ) أو 
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(ب) من املادة ٣ وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم يف اقليـم الدولـة 
الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون اجلـرم الـذي يلتمـــس بشــأنه التســليم معاقبــا عليــه 

مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 
ـــها  اذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـرية منفصلـة، وبعـض من -٢
ليس مشموال ذه املادة، جاز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تطبـق هـذه املـادة أيضـا فيمـا 

يتعلق باجلرائم األخرية. 
يعتـرب كـل جـرم مـن اجلرائـم الـيت تنطبـق عليـها هـذه املـادة مدرجـــا يف عــداد  -٣
اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أية معاهدة لتسليم ارمـني سـارية بـني الـدول األطـراف. وتتعـهد 
الدول األطراف بادراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أيـة معـاهدة لتسـليم 

ارمني تربم فيما بينها. 
اذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم ارمني مشروطا بوجـود معـاهدة، طلـب  -٤
تسليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة لتسـليم ارمـني، جـاز هلـا أن تعتـرب هـذه 

االتفاقية هي األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه املادة. 
يتعـني علـى الـدول األطـــراف الــيت جتعــل تســليم ارمــني مشــروطا بوجــود  -٥

معاهدة: 
أن تبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت ايداعـها صـك التصديـق علـى هـذه  (أ)
االتفاقيـة أو قبوهلـا أو اقرارهـا أو االنضمـام اليـها، مبـــا اذا كــانت ســتعترب هــذه االتفاقيــة هــي 

األساس القانوين للتعاون بشأن تسليم ارمني مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛ 
أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، اىل ابرام معاهدات بشأن تسليم ارمـني مـع  (ب)
سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، اذا كانت ال تعترب هـذه االتفاقيـة 

هي األساس القانوين للتعاون بشأن تسليم ارمني. 
يتعـني علـى الـدول األطـراف الـيت ال جتعـل تسـليم ارمـني مشـروطا بوجـــود  -٦

معاهدة أن تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 
يكـون تسـليم ارمـني خاضعـا للشـروط الـيت ينـص عليـها القـــانون الداخلــي  -٧
للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم ارمني املنطبقة، مبا يف ذلـك الشـرط املتعلـق 
باحلد األدىن للعقوبة املسوغة للتسـليم واألسـباب الـيت جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن 

تستند اليها يف رفض التسليم. 
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يتعني على الدول األطـراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، أن تسـعى اىل تعجيـل  -٨
اجراءات التسليم واىل تبسيط ما يتصل ا من متطلبـات إثباتيـة تتعلـق بـأي جـرم تنطبـق عليـه 

هذه املادة. 
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوا الداخلي ومـا ترتبـط  -٩
بـه مـن معـاهدات لتسـليم ارمـني، وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن حتتجـــز 
الشـخص املطلـوب تسـليمه واملوجـود يف اقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـري مناسـبة أخـرى لضمـــان 

حضوره اجراءات التسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأا ظروف ملحة. 
اذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجـد اجلـاين املزعـوم يف اقليمـها بتسـليم ذلـك  -١٠
الشخص فيمــا يتعلـق جبـرم تنطبـق عليـه هـذه املـادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد مواطنيـها، 
وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسـليم، أن حتيـل القضيـة دون ابطـاء 
ـــك الســلطات أن تتخــذ  ال مسـوغ لـه اىل سـلطاا املختصـة بقصـد املالحقـة. ويتعـني علـى تل
قرارهـا وتضطلـع باجراءاـا علـى النحـو ذاتـه كمـا يف حالـة أي جـرم آخـر ذي طـــابع جســيم 
مبقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. ويتعني على الدول األطــراف املعنيـة أن تتعـاون 

معا، خصوصا يف اجلوانب االجرائية واملتعلقة باألدلة، ضمانا لفعالية تلك املالحقة. 
ـــأي  عندمـا ال جيـيز القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تسـليم أحـد مواطنيـها ب -١١
صورة من الصـور اال بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص اىل تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء احلكـم 
ـــن أجلــها  الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو االجـراءات الـيت طُلـب تسـليم ذلـك الشـخص م
وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هـذا اخليـار وعلـى 
ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يتعني اعتبار ذلك التسليم املشروط كافيـا للوفـاء بـااللتزام 

املبني يف الفقرة ١٠ من هذه املادة. 
اذا ُرفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، حبجة أن الشـخص  -١٢
املطلوب تسليمه هو من مواطـين الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف 
متلقية الطلب، اذا كان قانوا الداخلي يسمح بذلك واذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلـك 
القـانون، وبنـاء علـى طلـب مـن الطـرف الطـالب، أن تنظـر  يف تنفيـذ احلكـم الصـادر مبقتضــى 

قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة احملكوم ا. 
يتعني أن تكفل ألي شخص تتخذ حبقه اجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم  -١٣
ــع  الـيت تنطبـق عليـها هـذه املـادة معاملـة منصفـة يف كـل مراحـل االجـراءات، مبـا يف ذلـك التمت
جبميع احلقوق والضمانات اليت ينص عليها قانون الدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشـخص يف 

اقليمها. 
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ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسـليم اذا  -١٤
كـان لـدى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب دواع وجيهـــة لالعتقــاد بــأن الطلــب قــدم بغــرض 
مالحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه االثـين أو 
آرائه السياسية، أو أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعيـة ذلـك الشـخص ألي سـبب مـن 

تلك األسباب. 
ال جيوز للدول األطراف أن ترفـض طلـب تسـليم ـرد أن اجلـرم يعتـرب أيضـا  -١٥

منطويا على مسائل مالية. 
قبل رفض التسليم، يتعني على الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب، حيثمـا اقتضـى  -١٦
األمر، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح هلا فرصـة وافـرة لعـرض آرائـها ولتقـدمي 

املعلومات ذات الصلة بادعاءاا. 
ـــة  يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تسـعى اىل ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائي -١٧

ومتعددة األطراف لتنفيذ تسليم ارمني أو تعزيز فاعليته. 
املادة ١٧ 

نقل األشخاص احملكوم عليهم 
جيــوز للــدول األطــراف أن تنظــر يف ابــرام اتفاقــات أو ترتيبــــات ثنائيـــة أو متعـــددة 
ـــن  األطـراف بشـأن نقـل األشـخاص الذيـن حيكـم عليـهم بعقوبـة احلبـس أو بأشـكال أخـرى م
احلرمان من احلرية، الرتكام جرائم مشمولة ذه االتفاقية، اىل اقليمـها لكـي يتسـىن ألولئـك 

األشخاص اكمال مدة عقوبتهم هناك. 
املادة ١٨ 

املساعدة القانونية املتبادلة 
يتعني على الدول األطراف أن تقدم كل منها لألخـرى أكـرب قـدر ممكـن مـن  -١
املسـاعدة القانونيــة املتبادلــة يف التحقيقــات واملالحقــات واالجــراءات القضائيــة فيمــا يتصــل 
باجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، حسبما تنص عليـه املـادة ٣، ويتعـني عليـها أن متـد كـل منـها 
األخرى تبادليا مبساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولــة لالشـتباه 
يف أن اجلرم املشار اليه يف الفقرة ١ (أ) أو (ب) مـن املـادة ٣ هـو ذو طـابع عـرب وطـين، مبـا يف 
ذلك ان ضحايا تلك اجلرائم أو الشـهود عليـها أو عائداـا أو األدوات املسـتعملة يف ارتكاـا 
أو األدلة عليها توجد يف الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب وأن مجاعـة اجراميـة منظمـة ضالعـة يف 

ارتكاب اجلرم. 
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يتعـني تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة اىل أقصـى مـدى ممكـن ضمـــن اطــار  -٢
قوانني الدولة الطرف متلقية الطلـب ومعاهداـا واتفاقاـا وترتيباـا ذات الصلـة، فيمـا يتصـل 
بالتحقيقات واملالحقات واالجراءات القضائية املتعلقة باجلرائم اليت جيوز حتميل هيئـة اعتباريـة 

املسؤولية عنها مبقتضى املادة ١٠ من هذه االتفاقية يف الدولة الطالبة. 
جيوز أن تطلب املساعدة القانونية املتبادلـة، الـيت تقـدم وفقـا هلـذه املـادة، ألي  -٣

من األغراض التالية: 
احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛  (أ)

تبليغ املستندات القضائية؛  (ب)
تنفيذ عمليات التفتيش والضبط، والتجميد؛  (ج)

فحص األشياء واملواقع؛  (د)
تقدمي املعلومات واألدلة والتقييمات اليت يقوم ا اخلرباء؛  (هـ)

تقــدمي أصــول املســتندات والســجالت ذات الصلــــة، مبـــا فيـــها الســـجالت  (و)
احلكومية أو املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛ 

ــــة أو املمتلكـــات أو األدوات أو األشـــياء  التعــرف علــى العــائدات االجرامي (ز)
األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض احلصول على أدلة؛ 

تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  (ح)
أي نوع آخر من املساعدة ال يتعــارض مـع القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف  (ط)

متلقية الطلب. 
جيـوز للسـلطات املختصـة للدولـة الطـرف، دون مســاس بالقــانون الداخلــي،  -٤
ودون أن تتلقـى طلبـا مسـبقا، أن حتيـل معلومـات متعلقـة مبسـائل جنائيـة اىل سـلطة خمتصـــة يف 
دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هـذه املعلومـات ميكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى القيـام 
ـــة أو امتامــها بنجــاح أو قــد تفضــي اىل قيــام الدولــة الطــرف  بالتحريـات واالجـراءات اجلنائي

األخرى بصوغ طلب عمال ذه االتفاقية. 
يتعني أن تكون احالة املعلومات املقدمة عمال بالفقرة ٤ من هـذه املـادة دون  -٥
اخالل مبا جيري من حتريات واجراءات جنائيـة يف الدولـة الـيت تتبعـها السـلطات املختصـة الـيت 
ـــل ألي  تقـدم تلـك املعلومـات. ويتعـني علـى السـلطات املختصـة الـيت تتلقـى املعلومـات أن متتث
طلب بابقاء تلك املعلومات، ولو مؤقتا، طي الكتمان، أو بفرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد 
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ـــربىء شــخصا  أن هـذا ال مينـع الدولـة الطـرف املتلقيـة مـن أن تفشـي يف اجراءاـا معلومـات ت
متهما. ويف تلك احلالة، يتعني على الدولة الطـرف املتلقيـة أن تبلـغ الدولـة الطـرف احمليلـة قبـل 
افشاء تلك املعلومات، وأن تتشاور مع الدولـة الطـرف احمليلـة اذا مـا طلـب ذلـك. واذا تعـذر، 
ــة  يف حالـة اسـتثنائية، توجيـه اشـعار مسـبق، وجـب علـى الدولـة الطـرف املتلقيـة أن تبلـغ الدول

الطرف احمليلة بذلك االفشاء دون ابطاء. 
ال متس أحكام هذه املادة االلتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائيـة أو  -٦

متعددة األطراف، حتكم املساعدة القانونية املتبادلة أو ستحكمها كليا أو جزئيا. 
تنطبق الفقرات ٩ اىل ٢٩ مـن هـذه املـادة علـى الطلبـات املقدمـة عمـال ـذه  -٧
املادة اذا كانت الـدول األطـراف املعنيـة غـري مرتبطـة مبعـاهدة لتبـادل املسـاعدة القانونيـة. واذا 
كانت تلك الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلـة يف 
تلك املعاهدة، ما مل تتفق الدول األطراف على تطبيق الفقرات ٩ اىل ٢٩ من هذه املـادة بـدال 

منها. وتشجع الدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات اذا كانت تسهل التعاون. 
ـــا  ال جيـوز للـدول األطـراف أن ترفـض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وفق -٨

هلذه املادة بدعوى السرية املصرفية. 
جيـوز للـدول األطـراف أن ترفـض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مبقتضـــى  -٩
هذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي. بيد أنه جيوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلـك 
مناسبا، أن تقدم املساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا اذا كـان 

السلوك ميثل جرما مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 
جيــوز نقــل أي شــخص حمتجــز أو يقضــي عقوبتــه يف اقليــــم دولـــة طـــرف  -١٠
ومطلــوب وجــوده يف دولــة طــرف أخــرى ألغــراض التعــرف أو االدالء بشــهادة أو تقــــدمي 
مساعدة أخرى يف احلصول علـى أدلـة مـن أجـل حتقيقـات أو مالحقـات أو اجـراءات قضائيـة 

تتعلق جبرائم مشمولة ذه االتفاقية اذا استويف الشرطان التاليان: 
موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  (أ)

اتفاق السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني، رهنـا مبـا تـراه هاتـان الدولتـان  (ب)
الطرفان مناسبا من شروط. 

ألغراض الفقرة ١٠ من هذه املادة:  -١١
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يكون للدولة الطرف اليت ينقـل اليـها الشـخص سـلطة ابقائـه قيـد االحتجـاز،  (أ)
وعليها التزام بذلك، ما مل تطلب الدولة الطـرف الـيت نقـل منـها الشـخص غـري ذلـك أو تـأذن 

بغري ذلك؛ 
يتعـني علـى الدولـة الطـرف الـيت ينقـل اليـها الشـخص أن تنفـــذ، دون ابطــاء،  (ب)
التزامها باعادته اىل عـهدة الدولـة الطـرف الـيت نقـل منـها وفقـا ملـا يتفـق عليـه مسـبقا، أو بأيـة 

صورة أخرى، بني السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني؛ 
ال جيوز للدولة الطـرف الـيت ينقـل اليـها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف  (ج)

اليت نقل منها ببدء اجراءات تسليم من أجل اعادة ذلك الشخص؛ 
تحتسـب املـدة الـيت يقضيـها الشـخص املنقـول قيـد االحتجـاز يف الدولـة الـــيت  (د)

نقل منها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل اليها. 
ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت يتوخى نقل شخص ما منـها، وفقـا  -١٢
للفقرتني ١٠ و١١ من هذه املـادة، ال جيـوز مالحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو 
احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، يف اقليم الدولة اليت ينقـل 

اليها، بسبب أفعال أو اغفاالت أو أحكام ادانة سابقة ملغادرته اقليم الدولة اليت نقل منها. 
يتعني على كل دولـة طـرف أن تعيـن سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة وخمولـة  -١٣
بتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو باحالتـها اىل السـلطات 
املختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا تكـون للدولـة الطـرف منطقـة خاصـــة أو اقليــم خــاص ذي نظــام 
مستقل للمساعدة القانونية املتبادلة، جيوز هلا أن تعني سلطة مركزية منفـردة تتـوىل املـهام ذاـا 
فيما يتعلق بتلك املنطقـة أو بذلـك االقليـم. ويتعـني علـى السـلطات املركزيـة أن تكفـل سـرعة 
وسالمة تنفيذ الطلبات املتلقـاة أو احالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة املركزيـة باحالـة الطلـب اىل 
سلطة خمتصة لتنفيذه، يتعني عليها أن تشجع تلك السلطة املختصة علـى تنفيـذ الطلـب بسـرعة 
وبصورة سليمة. ويتعني ابالغ األمني العـام لألمـم املتحـدة باسـم السـلطة املركزيـة املعينـة هلـذا 
الغرض وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها علـى هـذه االتفاقيـة أو قبوهلـا ـا أو 
اقرارها أو االنضمام اليها. ويتعـني توجيـه طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وأي مراسـالت 
تتعلق ا اىل السلطات املركزية الـيت عينتـها الـدول األطـراف. وال ميـس هـذا الشـرط حـق أيـة 
دولــة طــرف يف أن تشــترط توجيــه مثــل هــذه الطلبــات واملراســــالت إليـــها عـــرب القنـــوات 
الدبلوماسـية، ويف احلـاالت العاجلـة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان املعنيتــان، عــن طريــق 

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك. 
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يتعني تقدمي الطلبات كتابة أو، حيثما ميكن، بأية وسيلة تستطيع انتاج سجل  -١٤
مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشـروط تتيـح لتلـك الدولـة الطـرف 
أن تتحقق من صحته. ويتعني إبالغ األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغـات املقبولـة لـدى 
كل دولة طـرف وقـت قيـام كـل دولـة طـرف بـايداع صـك تصديقـها علـى هـذه االتفاقيـة أو 
قبوهلا ا أو اقرارها أو االنضمام اليها. ويف احلاالت العاجلة، وحيثمـا تتفـق الدولتـان الطرفـان 

على ذلك، جيوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور. 
يتعني أن يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة ما يلي:  -١٥

هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)
موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو املالحقـة أو اإلجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـــه  (ب)

الطلب، واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛ 
ملخصا للوقائع ذات الصلة بـاملوضوع، باسـتثناء مـا يتعلـق بالطلبـات املقدمـة  (ج)

لغرض تبليغ مستندات قضائية؛ 
وصفـا للمسـاعدة امللتمسـة وتفـاصيل أي إجـــراء معــني تــود الدولــة الطــرف  (د)

الطالبة اتباعه؛ 
هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛  (هـ)

الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري.  (و)
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلـب معلومـات إضافيـة عندمـا يتبـني  -١٦
أا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوا الداخلي، أو عندمـا يكـون مـن شـأن تلـك املعلومـات 

أن تسهل ذلك التنفيذ. 
يتعني أن يكون تنفيـذ الطلـب وفقـا للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة  -١٧
الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي ال يتعـارض مـع القـانون الداخلـي للدولـــة الطــرف متلقيــة 

الطلب وعند االمكان، وفقا لإلجراءات احملددة يف الطلب. 
عندما يتعني مساع أقوال شخص موجود يف اقليم دولــة طـرف، بصفـة شـاهد  -١٨
أو خبري، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع املبـادىء 
ــة  األساسـية للقـانون الداخلـي، جيـوز للدولـة الطـرف األوىل أن تسـمح، بنـاء علـى طلـب الدول
ـــتماع عــن طريــق الفيديــو اذا مل يكــن ممكنــا أو مســتصوبا مثــول  األخـرى، بعقـد جلسـة اس
الشخص املعين بنفسه يف اقليم الدولة الطرف الطالبـة. وجيـوز للـدول األطـراف أن تتفـق علـى 
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أن تتوىل ادارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن حتضرهـا سـلطة 
قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 

ال جيوز للدولة الطرف الطالبـة أن تنقـل املعلومـات أو األدلـة الـيت زودـا ـا  -١٩
الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، أو أن تســتخدمها يف حتقيقــات أو مالحقــات أو إجـــراءات 
قضائية غري تلك املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة مـن الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. 
وليس يف هذه الفقرة ما مينـع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي يف اجراءاـا معلومـات أو 
أدلة تؤدي اىل تربئة شخص متهم. ويف احلالة األخـرية، يتعـني علـى الدولـة الطـرف الطالبـة أن 
تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث االفشاء وأن تتشاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة 
الطلب، اذا ما طلب منها ذلك. واذا تعـذر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيـه اشـعار مسـبق، وجـب 
ـــغ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، دون ابطــاء، حبــدوث  علـى الدولـة الطـرف الطالبـة أن تبل

االفشاء. 
جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقيـة الطلـب أن  -٢٠
حتافظ على سـرية الطلـب ومضمونـه، باسـتثناء القـدر الـالزم لتنفيـذه. وإذا تعـذر علـى الدولـة 
الطرف متلقية الطلـب أن متتثـل لشـرط السـرية، وجـب عليـها أن تبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة 

بذلك على وجه السرعة. 
جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة:  -٢١
إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛  (أ)

ـــس  إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب يرجــح أن مي (ب)
سيادا أو أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛ 

إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن حيظــر  (ج)
علـى سـلطاا تنفيـذ االجـراء املطلـوب بشـأن أي جـرم ممـاثل، لـو كـــان ذلــك اجلــرم خاضعــا 

لتحقيق أو مالحقة أو اجراءات قضائية يف اطار واليتها القضائية؛ 
إذا كـانت االسـتجابة للطلـب تتعـارض مـع النظـــام القــانوين للدولــة الطــرف  (د)

متلقية الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة. 
ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة رد اعتبار  -٢٢

أن اجلرم ينطوي أيضا على مسائل مالية. 
يتعني إبداء أسباب أي رفض لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.  -٢٣
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يتعـني علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفـذ طلـب املسـاعدة القانونيــة  -٢٤
املتبادلة يف أقرب وقت ممكن، وأن تراعي اىل أقصى مدى ممكـن أي مواعيـد قصـوى تقترحـها 
الدولة الطرف الطالبة وتورد أسباا على األفضل يف الطلب ذاته. ويتعني على الدولـة الطـرف 
متلقيـة الطلـب أن تسـتجيب للطلبـات املعقولـة الـيت تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشــأن 
التقـدم احملـرز يف معاجلـة الطلـب. ويتعـني علـى الدولـة الطـرف الطالبـة أن تبلـغ الدولـة الطــرف 

متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها اىل املساعدة امللتمسة. 
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب تـأجيل املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لكوـا  -٢٥

تتعارض مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية. 
يتعني على الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب مبقتضـى الفقـرة  -٢٦
٢١ من هذه املادة، أو قبل تأجيل تنفيذه مبقتضى الفقـرة ٢٥ مـن هـذه املـادة، أن تتشـاور مـع 
الدولة الطرف الطالبـة للنظـر فيمـا اذا كـان ميكـن تقـدمي املسـاعدة رهنـا مبـا تـراه ضروريـا مـن 
شـروط وأحكـام. فـاذا قبلـت الدولـة الطـرف الطالبـة املسـاعدة رهنـا بتلـك الشـــروط، وجــب 

عليها االمتثال لتلك الشروط. 
دون مساس بانطباق الفقرة ١٢ من هذه املـادة، ال جيـوز مالحقـة أي شـاهد  -٢٧
أو خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطـرف الطالبـة، علـى اإلدالء بشـهادته 
يف اجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجـراءات قضائيـة يف إقليـم 
ــه أو  الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو اخلبـري أو الشـخص اآلخـر أو معاقبت
اخضاعه ألي اجراء آخر يقيد حريته الشخصية يف إقليم ذلـك الطـرف، خبصـوص أي فعـل أو 
إغفال أو حكم ادانة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا املـرور 
اآلمن إذا بقي الشـاهد أو اخلبـري أو الشـخص اآلخـر مبحـض اختيـاره يف اقليـم الدولـة الطـرف 
الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة املغـادرة خـالل مـدة مخسـة عشـر يومـا متصلـة، أو 
أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رمسيـا بـأن حضـوره مل 
يعـد مطلوبـا مـن السـلطات القضائيـة، أو يف حـال عودتـه إىل اإلقليـم مبحـض اختيـاره بعـــد أن 

يكون قد غادره. 
يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تتحمـل التكـاليف العاديـة لتنفيـذ  -٢٨
الطلب، ما مل تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك. وإذا كانت تلبية الطلـب تسـتلزم 
أو ستستلزم نفقات ضخمة أو ذات طابع غري عادي، وجـب علـى الدولتـني الطرفـني املعنيتـني 
أن تتشاورا لتحديد الشروط واألحكـام الـيت سـينفذ الطلـب مبقتضاهـا، وكذلـك كيفيـة حتمـل 

تلك التكاليف. 
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ـــة الطــرف  يتعـني علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن توفـر للدول (أ) -٢٩
الطالبـة نسـخا مـن السـجالت أو الوثـائق أو املعلومـات احلكوميـة املوجـودة يف حوزـــا والــيت 

يسمح قانوا الداخلي باتاحتها لعامة الناس؛ 
جيوز للدولة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـدم اىل  (ب)
الدولـة الطـرف الطالبـة، كليـا أو جزئيـا أو رهنـا مبـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نســـخا مــن أي 
ـــي  سـجالت أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة يف حوزـا وال يسـمح قانوـا الداخل

باتاحتها لعامة الناس. 
يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تنظـر، حســـب االقتضــاء، يف إمكانيــة عقــد  -٣٠
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف ختدم األغراض املتوخاة من أحكام هـذه املـادة، 

أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها. 
املادة ١٩ 

التحقيقات املشتركة 
يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تنظـر يف ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعــددة 
ـــة أن تنشــىء هيئــات حتقيــق مشــتركة، فيمــا يتعلــق  األطـراف جتـيز للسـلطات املختصـة املعني
باملسائل اليت هـي موضـع حتقيقـات أو مالحقـات أو اجـراءات قضائيـة يف دولـة أو أكـثر. ويف 
حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كـهذه، جيـوز القيـام بالتحقيقـات املشـتركة باالتفـاق يف 
كـل حالـة علـى حـدة. ويتعـني علـى الـدول األطـراف املعنيـة أن تكفـل االحـترام التـام لســـيادة 

الدولة الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق داخل اقليمها. 
املادة ٢٠ 

أساليب التحري اخلاصة 
يتعني على كـل دولـة طـرف، اذا كـانت املبـادئ األساسـية لنظامـها القـانوين  -١
الداخلي تسمح بذلك، أن تقوم، ضمن حدود امكانياــا ووفقـا للشـروط املنصـوص عليـها يف 
قانوـا الداخلـي، باختـاذ مـا يلـزم مـن تدابـري التاحـــة االســتخدام املناســب ألســلوب التســليم 
املراقـب، وكذلـك مـا تـراه مناسـبا مـن اسـتخدام أســـاليب حتــر خاصــة أخــرى، مثــل املراقبــة 
االلكترونية أو غريها من أشـكال املراقبـة، والعمليـات املسـتترة، مـن جـانب سـلطاا املختصـة 

داخل اقليمها لغرض مكافحة اجلرمية املنظمة مكافحة فعالة. 
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بغيـة التحـري عـن اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، تشـجع الـدول األطــراف  -٢
على أن تربم، عند االقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات مالئمة ثنائية أو متعددة األطراف السـتخدام 
أساليب التحري اخلاصة هذه يف سياق التعـاون علـى الصعيـد الـدويل. ويتعـني أن يكـون ابـرام 
تلـك االتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مـع املراعـاة الكاملـة ملبـدأ تسـاوي الـدول يف الســيادة، 

وجيب أن يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيبات. 
يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبــني يف الفقـرة ٢ مـن هـذه  -٣
املادة، يتعني اختاذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه علـى الصعيـد الـدويل مـن 
قـرارات لكـل حالـة علـــى حــدة، وجيــوز أن تراعــى فيــها، عنــد الضــرورة، الترتيبــات املاليــة 

والتفامهات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية. 
جيـوز، مبوافقـــة الــدول األطــراف املعنيــة، أن تشــمل القــرارات الــيت تقضــي  -٤
باستخدام أسلوب التسليم املراقـب علـى الصعيـد الـدويل طرائـق مثـل اعـتراض سـبيل البضـائع 

والسماح هلا مبواصلة السري ساملة أو ازالتها أو ابداهلا كليا أو جزئيا. 
املادة ٢١ 

نقل االجراءات اجلنائية 
ــــا اىل األخـــرى  يتعــني علــى الــدول األطــراف أن تنظــر يف امكانيــة أن تنقــل احداه
اجراءات املالحقة املتعلقة جبرم مشمول ذه االتفاقية، يف احلاالت اليت يعتـرب فيـها ذلـك النقـل 
يف صاحل التسيري السليم للعدالة، وخصوصا عندما يتعلـق األمـر بعـدة واليـات قضائيـة، وذلـك 

دف تركيز املالحقة. 
املادة ٢٢ 

انشاء سجل جنائي 
جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابـري أخـرى لكـي 
تأخذ بعني االعتبار، وفقا ملا تراه مالئما من شروط، وللغرض الذي تعتربه مالئمـا، أي حكـم 
ـــة أخــرى، بغيــة اســتخدام تلــك املعلومــات يف  ادانـة صـدر سـابقا حبـق اجلـاين املزعـوم يف دول

اجراءات جنائية ذات صلة جبرم مشمول ذه االتفاقية. 
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املادة ٢٣ 
جترمي اعاقة سري العدالة 

يتعني على كل دولة طرف أن تعتمد ما قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى 
لتجرمي األفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا: 

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مسـتحقة أو  (أ)
عرضـها أو منحـها للتحريـــض علــى االدالء بشــهادة زور أو للتدخــل يف االدالء بالشــهادة أو 

تقدمي األدلة يف اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة ذه االتفاقية؛ 
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسـة أي موظـف  (ب)
قضـائي أو موظـف معـين بانفـاذ القـانون مهامـه الرمسيـة يف اجـراءات تتعلـق بارتكـــاب جرائــم 
مشـمولة ـذه االتفاقيـة. وليـس يف هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا ميـس حـق الـدول األطـــراف يف أن 

تكون لديها تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني. 
املادة ٢٤ 

محاية الشهود 
يتعني على كل دولة طرف أن تتخذ تدابري مالئمة يف حدود امكاناــا لتوفـري  -١
محايـة فعالـة مـن أي انتقـام أو ترهيـب حمتمـل للشـــهود يف االجــراءات اجلنائيــة الذيــن يدلــون 
بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، وكذلك ألقارم وسائر األشــخاص الوثيقـي 

الصلة م، حسب االقتضاء. 
جيوز أن تشمل التدابري املتوخاة يف الفقرة ١ مـن هـذه املـادة، يف مجلـة أمـور،  -٢

ودون مساس حبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف حماكمة حسب األصول: 
وضـع قواعـد اجرائيـة لتوفـري احلمايـة اجلسـدية ألولئـك األشـــخاص، كالقيــام  (أ)
مثـال، بـالقدر الـالزم واملمكـن عمليـا، بتغيـري أمـاكن اقامتـهم، والسـماح عنـد االقتضـــاء بعــدم 
إفشـاء املعلومـات املتعلقـة ويـة أولئـك األشـخاص وأمـاكن وجودهـــم أو بفــرض قيــود علــى 

إفشائها؛ 
توفـري قواعـد خاصـة باألدلـة تتيـح االدالء بالشـهادة علـى حنـو يكفـــل ســالمة  (ب)
الشـاهد، كالسـماح مثـال بـاالدالء بالشـهادة باسـتخدام تكنولوجيـا االتصـاالت، ومنـــها مثــال 

وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل الوافية. 
يتعني على الـدول األطـراف أن تنظـر يف ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول  -٣

أخرى بشأن تغيري أماكن اقامة األشخاص املذكورين يف الفقرة ١ من هذه املادة. 
تنطبق أحكام هذه املادة كذلك على الضحايا من حيث كوم شهودا.  -٤
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املادة ٢٥ 
مساعدة الضحايا ومحايتهم 

يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ تدابـــري مالئمــة يف حــدود امكانياــا  -١
ـــة لضحايــا اجلرائــم املشــمولة ــذه االتفاقيــة، خصوصــا يف حــاالت  لتوفـري املسـاعدة واحلماي

تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للترهيب. 
ــا  يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تضـع قواعـد اجرائيـة مالئمـة توفـر لضحاي -٢

اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب االضرار. 
يتعني على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانوـا الداخلـي، امكانيـة عـرض  -٣
آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـني االعتبـار يف املراحـل املناسـبة مـن االجـراءات اجلنائيـــة 

املتخذة حبق اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق الدفاع. 
املادة ٢٦ 

تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانني 
يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ التدابـري املالئمـة لتشـجيع األشـــخاص  -١

الذين يشاركون أو كانوا يشاركون يف مجاعات اجرامية منظمة على: 
االدالء مبعلومـات مفيـدة اىل األجـهزة املختصـة ألغـراض التحـــري واالثبــات  (أ)

فيما خيص أمورا منها: 
هوية اجلماعات االجرامية املنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكاـا  �١�

أو أنشطتها؛ 
الصالت، مبا فيها الصالت الدولية، جبماعات اجرامية منظمة أخرى؛  �٢�

اجلرائم اليت ارتكبتها أو قد ترتكبها اجلماعات االجرامية املنظمة؛  �٣�

توفري مساعدة فعلية وملموسـة لألجـهزة املختصـة ميكـن أن تسـاهم يف جتريـد  (ب)
اجلماعات االجرامية املنظمة من مواردها أو من عائدات اجلرمية. 

يتعني على كل دولـة طـرف أن تنظـر يف اتاحـة امكانيـة اللجـوء، يف احلـاالت  -٢
املناسبة، اىل ختفيف عقوبـة الشـخص املتـهم الـذي يقـدم عونـا كبـريا يف اجـراءات التحقيـق أو 

املالحقة بشأن احدى اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. 
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يتعني على كل دولـة طـرف أن تنظـر يف امكانيـة منـح احلصانـة مـن املالحقـة  -٣
ألي شـخص يقـدم عونـا كبـريا يف عمليـات التحقيـق أو املالحقـة املتعلقـة جبـرم مشـمول ـــذه 

االتفاقية، وفقا للمبادىء األساسية لقانوا الداخلي. 
يتعني أن تكون محاية أولئك األشخاص على النحــو املنصـوص عليـه يف املـادة  -٤

٢٤ من هذه االتفاقية. 
عندمـا يكـون الشـخص املشـار اليـه يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة موجـــودا يف  -٥
احدى الدول األطراف وقادرا على تقدمي عون كبري اىل األجـهزة املختصـة لـدى دولـة طـرف 
أخرى، ميكن للدولتني الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقـا لقانومـا 
الداخلي، بشأن امكانية قيام الدولة الطـرف األخـرى بتوفـري املعاملـة املبينـة يف الفقرتـني ٢ و٣ 

من هذه املادة. 
املادة ٢٧ 

التعاون يف جمال انفاذ القوانني 
يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تتعـاون فيمـا بينـها تعاونـــا وثيقــا، مبــا يتفــق  -١
والنظـم القانونيـة واالداريـة الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل تعزيـز فاعليـة تدابـري انفـاذ القوانــني 
الرامية اىل مكافحة اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. ويتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـد، 

على وجه اخلصوص، تدابري فعالة من أجل: 
تعزيز قنوات االتصال بني سلطاا وأجهزا ودوائرها املختصة، وانشاء تلك  (أ)
القنـوات عنـد الضـرورة، مـن أجـل تيسـري تبـادل املعلومـات بصـورة مأمونـة وسـريعة عـن كــل 
جوانب اجلرائم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك، إذا رأت الـدول األطـراف املعنيـة ذلـك 

مناسبا، صالا بأنشطة إجرامية أخرى؛ 
التعـاون مـع الـدول األطـراف األخـرى، فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املشـــمولة ــذه  (ب)

االتفاقية، على إجراء حتريات بشأن: 
هويـة األشـخاص املشـتبه يف ضلوعـــهم يف تلــك اجلرائــم وأمــاكن وجودهــم  �١�

وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص اآلخرين املعنيني؛ 
حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛  �٢�

حركــة املمتلكــات أو املعــدات أو األدوات األخــــرى املســـتخدمة أو املـــراد  �٣�

استخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم؛ 
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القيــام، عنــد االقتضــاء، بتوفــري األصنــاف أو الكميــات الالزمــة مــن املـــواد  (ج)
ألغراض التحليل أو التحقيق؛ 

تسهيل التنسيق الفعال بـني سـلطاا وأجـهزا ودوائرهـا املختصـة، وتشـجيع  (د)
تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلـك، رهنـا بوجـود اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة بـني 

الدول األطراف املعنية، تعيني ضباط اتصال؛ 
ـــدول األطــراف األخــرى عــن الوســائل واألســاليب  تبـادل املعلومـات مـع ال (هـ)
احملددة اليت تسـتخدمها اجلماعـات االجراميـة املنظمـة، مبـا يف ذلـك، وحسـب مقتضـى احلـال، 
الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وثـائق حمـــورة أو مزيفــة، أو وســائل 

أخرى الخفاء أنشطتها؛ 
تبـادل املعلومـات وتنسـيق التدابـــري االداريــة وغــري االداريــة املتخــذة حســب  (و)

االقتضاء لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. 
بغية وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، يتعني علـى الـدول األطـراف أن تنظـر  -٢
يف ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بشـأن التعـاون املباشـر بـني أجـــهزا 
املعنية بانفاذ القوانني، ويف تعديـل تلـك االتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـا وجـدت. واذا مل تكـن 
هناك بني الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جـاز لألطـراف أن تعتـرب 
هذه االتفاقية هي األساس للتعاون يف جمال انفـاذ القوانـني فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املشـمولة ـذه 
االتفاقية. ويتعني على الدول األطراف، كلما اقتضت الضرورة، أن تستفيد اسـتفادة تامـة مـن 
االتفاقات أو الترتيبات، مبـا فيـها املنظمـات الدوليـة أو االقليميـة، لتعزيـز التعـاون بـني أجـهزا 

املعنية بانفاذ القوانني. 
يتعني على الدول األطراف أن تسعى اىل التعاون يف حدود امكاـا للتصـدي  -٣

للجرائم املنظمة عرب الوطنية اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة. 
املادة ٢٨ 

مجع وتبادل وحتليل املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة 
يتعني على كل دولة طرف أن تنظر يف القيام، بالتشاور مع األوساط العلميـة  -١
واألكادمييـة، بتحليـل االجتاهـات السـائدة يف اجلرميـة املنظمـة داخـــل اقليمــها، والظــروف الــيت 

يعمل فيها االجرام املنظم، وكذلك اجلماعات احملترفة الضالعة والتكنولوجيات املستخدمة. 
ـــى الــدول األطــراف أن تنظــر يف تطويــر اخلــربة التحليليــة املتعلقــة  يتعـني عل -٢
باألنشـطة االجراميـة املنظمـة وتقاسـم تلـك اخلـربة فيمـا بينـها ومـن خـــالل املنظمــات الدوليــة 
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واالقليمية. وحتقيقا هلذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايري ومنـهجيات مشـتركة وتطبيقـها 
حسب االقتضاء. 

يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تنظـر يف رصـد سياسـاا وتدابريهـــا الفعليــة  -٣
ملكافحة اجلرمية املنظمة، ويف اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وجناعتها. 

املادة ٢٩ 
التدريب واملساعدة التقنية 

يتعني على كل دولة طرف أن تعمـل، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر  -١
أو حتسني برنامج تدريب خاص للعاملني يف أجهزا املعنية بانفاذ القانون، ومن بينـهم أعضـاء 
النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفـو اجلمـارك وغـريهم مـن العـاملني املكلفـني مبنـع وكشـف 
ومكافحـة اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة. وجيـوز أن تشـمل تلـــك الــربامج اعــارة املوظفــني 
وتبادهلم. ويتعني أن تتناول تلك الربامج، علـى وجـه اخلصـوص وبقـدر مـا يسـمح بـه القـانون 

الداخلي، ما يلي: 
الطرائــق املســتخدمة يف منــــع اجلرائـــم املشـــمولة ـــذه االتفاقيـــة وكشـــفها  (أ)

ومكافحتها؛ 
ـــهم يف  الــدروب واألســاليب الــيت يســتخدمها األشــخاص املشــتبه يف ضلوع (ب)

اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، مبا يف ذلك داخل دول العبور، والتدابري املضادة املناسبة؛ 
مراقبة حركة املمنوعات؛  (ج)

كشــف ومراقبــة حركــة العــائدات االجراميــة أو املمتلكــات أو املعــدات أو  (د)
ـــائدات أو  غريهــا مــن األدوات واألســاليب املســتخدمة يف نقــل أو اخفــاء أو متويــه تلــك الع
املمتلكـات أو املعـدات أو غريهـا مـــن األدوات، وكذلــك األســاليب املســتخدمة يف مكافحــة 

جرائم غسل األموال وغريها من اجلرائم املالية؛ 
مجع األدلة؛  (هـ)

تقنيات املراقبة يف املناطق التجارية احلرة واملواىنء احلرة؛  (و)
املعـدات والتقنيـات احلديثـة النفـاذ القوانـني، مبـا يف ذلـك املراقبـة االلكترونيــة  (ز)

والتسليم املراقب والعمليات السرية؛ 
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ـــة عــرب الوطنيــة الــيت ترتكــب  الطرائـق املسـتخدمة يف مكافحـة اجلرميـة املنظم (ح)
باستخدام احلواسيب أو شـبكات االتصـاالت السـلكية والالسـلكية أو غـري ذلـك مـن أشـكال 

التكنولوجيا احلديثة؛ 
الطرائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود.  (ط)

ـــذ برامــج حبــث  يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تتسـاعد علـى ختطيـط وتنفي -٢
وتدريب تستهدف تقاسم اخلربة يف ااالت املشار اليـها يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، وهلـذه 
الغاية، يتعني عليها أيضا أن تستخدم، عند االقتضـاء، املؤمتـرات واحللقـات الدراسـية االقليميـة 
والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حـول املشـاكل الـيت متثـل شـاغال مشـتركا، مبـا يف ذلـك 

مشاكل دول العبور واحتياجاا اخلاصة. 
يتعني على الدول األطـراف أن تشـجع التدريـب واملسـاعدة التقنيـة الكفيلـني  -٣
بتيسري تسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة. وميكن أن يشـمل هـذا التدريـب واملسـاعدة 
التقنيـة التدريـب اللغـوي واعـارة وتبـــادل املوظفــني الذيــن يتولــون مســؤوليات ذات صلــة يف 

السلطات أو األجهزة املركزية. 
يف حالـة االتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف القائمـــة، يتعــني  -٤
على الدول األطراف أن تعزز، بالقدر الضروري، اجلـهود املبذولـة لتحقيـق أكـرب زيـادة ممكنـة 
يف أنشطة العمليات والتدريـب املضطلـع ـا يف اطـار املنظمـات الدوليـة واالقليميـة، ويف اطـار 

سائر االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة. 
املادة ٣٠ 

تدابري أخرى: تنفيذ االتفاقية من خالل 
التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية 

يتعني على الدول األطراف أن تتخذ تدابري تسـاعد علـى التنفيـذ األمثـل هلـذه  -١
االتفاقية قدر اإلمكان، من خالل التعاون الـدويل، آخـذة يف اعتبارهـا مـا للجرميـة املنظمـة مـن 

آثار سلبية يف اتمع بشكل عام ويف التنمية املستدامة بشكل خاص. 
يتعــني علــى الــدول األطــراف أن تبــذل جــهودا ملموســــة، قـــدر االمكـــان  -٢

وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات الدولية واالقليمية، من أجل: 
تعزيز تعاوا علـى خمتلـف املسـتويات مـع البلـدان الناميـة، بغيـة تدعيـم قـدرة  (أ)

تلك البلدان على منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها؛ 
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زيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية مـن جـهود  (ب)
ـــها علــى تنفيــذ هــذه  ترمـي اىل مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة مكافحـة فعالـة، والعانت

االتفاقية بنجاح؛ 
تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة اىل البلـــدان الناميـــة والبلـــدان ذات االقتصـــــادات  (ج)
االنتقالية، ملساعدا على تلبية ما حتتاج اليه لتنفيذ هذه االتفاقيـة. وحتقيقـا لذلـك، يتعـني علـى 
الدول األطراف أن تسعى اىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة اىل حسـاب خيصـص حتديـدا هلـذا 
الغرض يف آلية متويل لدى األمم املتحدة. وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر بعـني االعتبـار 
اخلـاص، وفقـا لقانوـا الداخلـي وألحكـام هـذه االتفاقيـة، يف التـربع للحسـاب اآلنـف الذكـــر 
بنسبة مئوية من األموال، أو مما يعادل قيمـة عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات الـيت تصـادر وفقـا 

ألحكام هذه االتفاقية؛ 
تشجيع سائر الدول واملؤسسات املالية حبسب االقتضاء على االنضمام اليها،  (د)
واقناعها به، يف اجلهود املبذولة وفقا هلـذه املـادة، خصوصـا بتوفـري املزيـد مـن برامـج التدريـب 

واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية. 
يتعني أن يكون اختاذ هـذه التدابـري، قـدر االمكـان، دون مسـاس بااللتزامـات  -٣
القائمة بشأن املساعدة األجنبية أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنـائي أو 

االقليمي أو الدويل. 
جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطـراف  -٤
بشأن املساعدة املادية واللوجستية، مع مراعاة الترتيبـات املاليـة الالزمـة لضمـان فعاليـة وسـائل 
التعاون الدويل املنصوص عليها يف هذه االتفاقية  وملنـع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وكشـفها 

ومكافحتها. 
املادة ٣١ 

املنع 
يتعني علــى الـدول األطـراف أن تسـعى اىل تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة  -١

واىل ارساء وتعزيز أفضل املمارسات والسياسات الرامية اىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
ـــادىء األساســية لقانوــا  يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تسـعى، وفقـا للمب -٢
الداخلي، اىل تقليل الفـرص الـيت تتـاح حاليـا أو مسـتقبال للجماعـات االجراميـة املنظمـة لكـي 
تشارك يف األسواق املشروعة بعائدات اجلرائم، وذلك باختاذ ما يلزم من التدابـري التشـريعية أو 

االدارية أو التدابري األخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابري على ما يلي: 
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تدعيـم التعـاون بـني أجـهزة انفـاذ القوانـني أو أعضـاء النيابـة العامـة واهليئـــات  (أ)
اخلاصة املعنية، مبا فيها أوساط الصناعة؛ 

الترويج لوضع معايري واجراءات بقصد صون سالمة اهليئات العامـة واهليئـات  (ب)
ـــد الســلوك للمــهن ذات الصلــة، وخصوصــا  اخلاصـة املعنيـة، وكذلـك لوضـع مدونـات لقواع

احملامني وكتاب العدل وخرباء الضرائب االستشاريني واحملاسبني؛ 
منـع اسـاءة اسـتغالل اجلماعـات االجراميـة املنظمـة للمناقصـــات الــيت جتريــها  (ج)

اهليئات العامة وكذلك لالعانات والرخص اليت متنحها اهليئات العامة للنشاط التجاري؛ 
منـع اسـاءة اسـتخدام اهليئـــات االعتباريــة مــن جــانب اجلماعــات االجراميــة  (د)

املنظمة؛ وميكن هلذه التدابري أن تشمل: 
انشاء سجالت عامة عن اهليئات االعتباريـة واألشـخاص الطبيعيـني الضـالعني  �١�

يف انشاء اهليئات االعتبارية وادارا ومتويلها؛ 
استحداث امكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن حمكمة أو أية وسيلة أخـرى  �٢�

مناسـبة، باسـقاط أهليـة األشـخاص املدانـني جبرائـم مشـمولة ـذه االتفاقيــة للعمــل كمديريــن 
للهيئات االعتبارية املنشأة ضمن نطاق واليتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛ 

ــــل  انشــاء ســجالت وطنيــة عــن األشــخاص الذيــن أســقطت أهليتــهم للعم �٣�

كمديرين للهيئات االعتبارية؛ 
تبادل املعلومات الواردة يف السجالت املشار اليها يف الفقرتني الفرعيتـني (د)  �٤�

��١ و��٣ من هذه الفقرة مع اهليئات املختصة يف الدول األطراف األخرى. 
يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تسـعى اىل تعزيـز اعـــادة ادمــاج األشــخاص  -٣

املدانني بأفعال اجرامية مشمولة ذه االتفاقية يف اتمع. 
يتعـني علـى الـــدول األطــراف أن تســعى اىل اجــراء تقييــم دوري للصكــوك  -٤
القانونية واملمارسات االدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها الساءة االسـتغالل 

من جانب اجلماعات االجرامية املنظمة. 
يتعني على الدول األطراف أن تسـعى اىل تعزيـز وعـي النـاس بوجـود اجلرميـة  -٥
ـــن  املنظمـة عـرب الوطنيـة وأسـباا وجسـامتها واخلطـر الـذي تشـكله. وجيـوز نشـر املعلومـات م
خـالل وسـائط االعـالم اجلماهرييـة حيـث يكـون ذلـك مناسـبا، كمـا يتعـني أن تشــمل تدابــري 

ترمي اىل ترويج مشاركة الناس يف منع هذه اجلرمية ومكافحتها. 
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يتعني على كل دولة طرف أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة باسـم وعنـوان  -٦
السلطة أو السلطات اليت ميكنها أن تسـاعد الـدول األطـراف األخـرى علـى وضـع تدابـري ملنـع 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
ــع  يتعـني علـى الـدول األطـراف، حسـب االقتضـاء، أن تتعـاون فيمـا بينـها وم -٧
املنظمات الدولية واالقليمية املعنية على تعزيز وتطوير التدابري املشار اليها يف هذه املادة. وهـذا 
يشمل املشاركة يف املشاريع الدولية الرامية اىل منـع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وذلـك مثـال 
بتخفيف وطأة الظروف اليت جتعل الفئات املهمشة اجتماعيا عرضة ألفعال اجلرمية املنظمة عـرب 

الوطنية. 
املادة ٣٢ 

مؤمتر األطراف يف االتفاقية 
ينشأ ذا مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة الـدول األطـراف  -١

على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه. 
يتعني على األمني العام لألمم املتحدة عقـد مؤمتـر األطـراف يف موعـد أقصـاه  -٢
سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية. ويتعني على مؤمتـر األطـراف أن يعتمـد نظامـا داخليـا 
وقواعـد حتكـم األنشـطة املبينـة يف الفقرتـني ٣ و ٤ مـن هـذه املـادة (مبـا يف ذلـك قواعـد بشــأن 

تسديد النفقات املتكبدة لدى االضطالع بتلك األنشطة). 
يتعني على مؤمتر األطراف أن يتفق على آليات الجناز األهـداف املذكـورة يف  -٣

الفقرة ١ من هذه املادة، مبا يف ذلك ما يلي: 
تيسـري األنشـطة الـيت تضطلـع ـا الـدول األطـراف مبقتضـــى املــواد ٢٩ و٣٠  (أ)

و٣١ من هذه االتفاقية، مبا يف ذلك بواسطة التشجيع على حشد التربعات؛ 
تيسـري تبـادل املعلومـات بـني الـدول األطـراف عـن أمنـــاط واجتاهــات اجلرميــة  (ب)

املنظمة عرب الوطنية وعن املمارسات الناجحة يف مكافحتها؛ 
التعاون مع املنظمات الدولية واالقليمية وغري احلكومية ذات الصلة؛  (ج)

االستعراض الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛  (د)
تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها.  (هـ)

ألغـراض الفقرتـني الفرعيتـني ٣ (د) و(هــ) مـن هـذه املـادة، يتعـني أن حيصــل  -٤
مؤمتـر األطـراف علـى املعرفـة الالزمـــة بالتدابــري الــيت تتخذهــا الــدول األطــراف لتنفيــذ هــذه 
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االتفاقيـة، والصعوبـات الـيت تواجهـها أثنـاء القيـام بذلـك، مـن خـالل املعلومـــات املقدمــة مــن 
الدول األطراف، ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر األطراف من آليات استعراض تكميلية. 

يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تقـــدم اىل مؤمتــر األطــراف معلومــات عــن  -٥
براجمها وخططها وممارساا وكذلك عـن تدابريهـا التشـريعية واالداريـة الراميـة اىل تنفيـذ هـذه 

االتفاقية، حسبما يقضي به مؤمتر األطراف. 
املادة ٣٣ 

األمانة 
يتعني على األمني العـام لألمـم املتحـدة توفـري خدمـات األمانـة الالزمـة ملؤمتـر  -١

األطراف يف االتفاقية. 
يتعني على األمانة:  -٢

أن تساعد مؤمتر األطراف على االضطالع باألنشطة املبينـة يف املـادة ٣٢ مـن  (أ)
هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤمتر األطراف وأن توفر اخلدمات الالزمة هلا؛ 

أن تسـاعد الـدول األطـراف، بنـاء علـى طلبـها، علـى توفـري املعلومـات ملؤمتــر  (ب)
األطراف، حسبما هو متوخى يف الفقرة ٥ من املادة ٣٢ من هذه االتفاقية؛ 

أن تكفــل التنســيق الــالزم مــع أمانــات املنظمــات الدوليــة واالقليميـــة ذات  (ج)
الصلة. 

املادة ٣٤ 
تنفيذ االتفاقية 

يتعني على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابـري، مبـا يف ذلـك التدابـري  -١
ـــادىء األساســية لقانوــا الداخلــي، لضمــان تنفيــذ التزاماــا  التشـريعية واالداريـة، وفقـا للمب

مبقتضى هذه االتفاقية. 
ـــة وفقــا  يتعـني أن جتـرم يف القـانون الداخلـي لكـل دولـة طـرف األفعـال ارم -٢
ـــها عــرب الوطــين أو عــن  للمـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن هـذه االتفاقيـة، بصـرف النظـر عـن طابع
ضلـوع مجاعـة اجراميـة منظمـة فيـها علـى النحـو املبـــني يف الفقــرة ١ مــن املــادة ٣ مــن هــذه 
االتفاقية، باستثناء احلاالت اليت تشترط فيها املادة ٥ من هذه االتفاقيـة ضلـوع مجاعـة اجراميـة 

منظمة. 
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جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تعتمـد تدابـري أكـثر صرامـة أو شـدة مـــن التدابــري  -٣
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها. 

املادة ٣٥ 
تسوية الرتاعات 

يتعني على الدول األطراف أن تسعى اىل تسوية الرتاعـات املتعلقـة بتفسـري أو  -١
تطبيق هذه االتفاقية، من خالل التفاوض. 

أي نـزاع ينشـأ بـني دولتـني أو أكـثر مـن الـــدول األطــراف بشــأن تفســري أو  -٢
تطبيق هذه االتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض يف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة جيـب 
تقدميـه، بنـاء علـى طلـب احـدى تلـك الـدول األطـــراف، اىل التحكيــم. واذا مل تتمكــن تلــك 
الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيـم التحكيـم، 
جـاز ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتيـل الـرتاع اىل حمكمـة العـدل الدوليـة بطلـــب وفقــا 

للنظام األساسي للمحكمة. 
جيوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقيـة  -٣
أو قبوهلا أو اقرارها أو االنضمام اليها، أا ال تعتـرب نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة. 
وال جيوز الزام الدول األطراف األخرى بالفقرة ٢ من هذه املادة جتـاه أي دولـة طـرف أبـدت 

مثل هذا التحفظ. 
جيوز ألي دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه املادة أن تسـحب  -٤

ذلك التحفظ يف أي وقت باشعار يوجه اىل األمني العام لألمم املتحدة. 
املادة ٣٦ 

التوقيع والتصديق والقبول واالقرار واالنضمام 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذه االتفاقيـة أمـــام مجيــع الــدول مــن ١٢ اىل ١٥  -١
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ يف بالريمو، ايطاليا، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حـىت ١٢ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمـام املنظمـات االقليميـة للتكـامل  -٢
االقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على األقل من الـدول األعضـاء يف تلـك املنظمـة قـد 

وقعت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 
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ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو االقرار. وتودع صكوك التصديـق  -٣
أو القبـول أو االقـرار لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وجيـــوز للمنظمــة االقليميــة للتكــامل 
ـــت ذلــك دولــة  االقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو اقرارهـا اذا كـانت قـد فعل
واحـدة علـى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيـها. ويتعـني علـى تلـك املنظمـــة أن تعلــن يف صــك 
تصديقـها أو قبوهلـا أو اقرارهـــا نطــاق اختصاصــها فيمــا يتعلــق باملســائل الــيت حتكمــها هــذه 
االتفاقيـة. ويتعـني أيضـا علـى تلـك املنظمـة أن تعلـم الوديـع بـــأي تعديــل ذي صلــة يف نطــاق 

اختصاصها. 
جيـوز أن تنضـم اىل هـذه االتفاقيـة أي دولـــة أو أي منظمــة اقليميــة للتكــامل  -٤
االقتصادي تكون دولة واحدة علـى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيـها طرفـا يف هـذه االتفاقيـة. 
ـــة  وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويتعـني علـى املنظمـة االقليمي
للتكامل االقتصادي أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت 
حتكمها هذه االتفاقية. ويتعني أيضا على تلك املنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلـة يف 

نطاق اختصاصها. 
املادة ٣٧ 

العالقة بالربوتوكوالت 
جيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول واحد أو أكثر.  -١

ــــامل االقتصـــادي طرفـــا يف  لكــي تصبــح أيــة دولــة أو منظمــة اقليميــة للتك -٢
بروتوكول، جيب أن تكون طرفا يف هذه االتفاقية أيضا. 

ال تكون الدولة الطرف يف هذه االتفاقية ملزمة بأي بروتوكـول مـا مل تصبـح  -٣
طرفا يف ذلك الربوتوكول وفقا ألحكامه. 

يتعني تفسري أي بروتوكول ملحق ذه االتفاقية باالقتران مع هـذه االتفاقيـة،  -٤
ومع مراعاة الغرض من ذلك الربوتوكول. 

املادة ٣٨ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني من تاريخ ايداع الصك األربعني من  -١
صكوك التصديق أو القبول أو االقرار أو االنضمام. وألغراض هذه الفقرة، يتعني عـدم اعتبـار 
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أي صك تودعه منظمة اقليميـة للتكـامل االقتصـادي صكـا اضافيـا اىل الصكـوك الـيت أودعتـها 
الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 

ـــذه االتفاقيــة، بالنســبة لكــل دولــة أو منظمــة اقليميــة للتكــامل  يبـدأ نفـاذ ه -٢
االقتصادي تصدق علـى هـذه االتفاقيـة أو تقبلـها أو تقرهـا أو تنضـم اليـها بعـد ايـداع الصـك 
األربعني من تلك الصكوك، يف اليوم الثالثـني مـن تـاريخ ايـداع تلـك الدولـة أو املنظمـة ذلـك 

الصك ذا الصلة. 
املادة ٣٩ 
التعديل 

بعد انقضاء مخس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولـة الطـرف  -١
أن تقترح تعديال هلا، وأن تقدم هذا االقتراح إىل األمني العام لألمم املتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء 
عليه بإبالغ الدول األطراف ومؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة بـالتعديل املقـترح بغـرض النظـر يف 
االقتراح واختاذ قرار بشأنه. ويتعني على مؤمتر األطراف أن يبذل قصـارى جـهده للتوصـل اىل 
ـــة اىل حتقيــق توافــق  توافـق يف اآلراء بشـأن كـل تعديـل. واذا مـا اسـتنفدت كـل اجلـهود الرامي
اآلراء دون أن يتسىن التوصل اىل اتفاق، يتعني، كمالذ أخري، ألجل اعتمـاد التعديـل، اشـتراط 
التصويـت لـه بأغلبيـة ثلثـي أصـوات الـــدول األطــراف احلــاضرة واملصوتــة يف اجتمــاع مؤمتــر 

األطراف. 
يتعـني أن متـارس املنظمـات االقليميـة للتكـــامل االقتصــادي، يف املســائل الــيت  -٢
تندرج ضمن نطـاق اختصاصـها، حقـها يف التصويـت يف اطـار هـذه املـادة بادالئـها بعـدد مـن 
األصوات مساو لعدد دوهلا األعضاء اليت هي أطـراف يف االتفاقيـة. وال جيـوز لتلـك املنظمـات 

أن متارس حقها يف التصويت اذا مارست دوهلا األعضاء ذلك احلق، والعكس بالعكس. 
يكون أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة خاضعـا للتصديـق أو  -٣

القبول أو االقرار من جانب الدول األطراف. 
يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي  -٤
دولة طرف، بعد تسعني يوما من تاريخ ايداع تلـك الدولـة الطـرف لـدى األمـني العـام لألمـم 

املتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو موافقتها عليه أو اقراره. 
عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبـح ملزمـا للـدول األطـراف الـيت أعربـت عـن  -٥
قبوهلـا االلـتزام بـه، وتظـــل الــدول األطــراف األخــرى ملزمــة بأحكــام هــذه االتفاقيــة وبــأي 

تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 
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املادة ٤٠ 
االنسحاب 

جيوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه االتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـايب إىل  -١
األمني العام لألمم املتحدة. ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعـد سـنة واحـدة مـن تـاريخ اسـتالم 

األمني العام ذلك اإلشعار. 
ال تعود أي منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي طرفا يف هـذه االتفاقيـة عندمـا  -٢

تنسحب من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 
يسـتتبع االنسـحاب مـــن هــذه االتفاقيــة مبقتضــى الفقــرة ١ مــن هــذه املــادة  -٣

االنسحاب من أي بروتوكوالت ملحقة ا. 
املادة ٤١ 

الوديع واللغات 
يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية.  -١

يتعني ايداع أصـل هـذه االتفاقيـة، الـيت يتسـاوى نصـها اإلسـباين واإلنكلـيزي  -٢
والروسي والصيين والعريب والفرنسي يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

وإثباتا ملا تقدم، قام املفوضون املوقعون أدناه، املخول هلـم ذلـك حسـب األصـول مـن 
جانب حكومام، بالتوقيع على هذه االتفاقية. 
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 املرفق الثاين 
ـــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء  بروتوكـول من
ــرب  واألطفـال، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة ع

 الوطنية 
الديباجة 

ان الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 
اذ تعلن أن اختاذ اجراءات فعالـة ملنـع ومكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء 
واألطفال، يتطلب جا دوليا شامال يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد، يشمل تدابري ملنع ذلـك 
االجتار ومعاقبة املتجرين ومحاية ضحايـا ذلـك االجتـار بوسـائل منـها محايـة حقوقـهم االنسـانية 

املعترف ا دوليا، 
واذ تضع يف اعتبارها أنه على الرغم من وجود جمموعة متنوعة مـن الصكـوك الدوليـة 
املشتملة على قواعد وتدابري عملية ملكافحـة اسـتغالل األشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، 

ال يوجد صك عاملي يتناول مجيع جوانب االجتار باألشخاص، 
واذ يقلقها أنه يف غياب مثل هذا الصك،سوف يتعذر توفـري محايـة كافيـة لألشـخاص 

املعرضني لالجتار، 
ــــة ١١١/٥٣، املـــؤرخ ٩ كـــانون األول/ديســـمرب  واذ تســتذكر قــرار اجلمعيــة العام
١٩٩٨، الـذي قـررت فيـه اجلمعيـة انشـاء جلنـة دوليـة - حكوميـة مفتوحـة العضويـة خمصصـــة 
لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وللبحــث يف وضــع 

صكوك دولية منها صك يتناول االجتار بالنساء واألطفال، 
واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة 
بصك دويل ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النسـاء واألطفـال، سـيفيد يف منـع 

ومكافحة تلك اجلرمية، 
قد اتفقت على ما يلي : 
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أحكام عامة  أوال –
املادة ١ 

العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
هـذا الـربوتوكول يكمـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب  -١

الوطنية، ويتعني تفسريه مقترنا باالتفاقية. 
ـــا تقتضيــه احلــال مــن  تنطبـق أحكـام االتفاقيـة علـى هـذا الـربوتوكول، مـع م -٢

تغيريات، ما مل ينص فيه على خالف ذلك. 
تعترب اجلرائم املقررة وفقا للمادة ٥ من هذا الـربوتوكول جرائـم مقـررة وفقـا  -٣

لالتفاقية. 
املادة ٢ 

بيان األغراض 
أغراض هذا الربوتوكول هي: 

منع ومكافحة االجتار باألشخاص، مع ايالء اهتمام خاص للنساء واألطفال؛  (أ)
محاية ضحايا ذلك االجتار ومساعدم، مع احترام كامل حلقوقهم االنسانية؛  (ب)

تعزيز التعاون بني الدول األطراف على حتقيق تلك األهداف.  (ج)
املادة ٣ 

استخدام املصطلحات 
ألغراض هذا الربوتوكول: 

يقصـد بتعبـري "االجتـار باألشـخاص" جتنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـــهم أو  (أ)
ايواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو اسـتعماهلا أو غـري ذلـك مـن أشـكال القسـر أو 
االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســاءة اســتعمال الســلطة أو اســاءة اســــتغالل حالـــة 
اسـتضعاف، أو باعطـاء أو تلقـي مبـالغ ماليـة أو مزايـا لنيـل موافقـة شـــخص لــه ســيطرة علــى 
ـــري أو  شـخص آخـر لغـرض االسـتغالل. ويشـمل االسـتغالل، كحـد أدىن، اسـتغالل دعـارة الغ
سائر أشكال االسـتغالل اجلنسـي، أو السـخرة أو اخلدمـة قسـرا، أو االسـترقاق أو املمارسـات 

الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء؛ 
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(ب)  ال تكون موافقة ضحية االجتار باألشــخاص علـى االسـتغالل املقصـود املبيـن يف 
الفقرة الفرعية (أ) من هذه املادة حمل اعتبار يف احلاالت الـيت يكـون قـد اسـتخدم فيـها أي مـن 

الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية (أ)؛ 
يعتـرب جتنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو ايـواؤه أو اسـتقباله لغـرض االســتغالل  (ج)
"اجتارا باألشخاص"، حىت اذا مل ينطو على استعمال أي من الوسائل املبينـة يف الفقـرة الفرعيـة 

(أ) من هذه املادة؛ 
يقصد بتعبري "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.  (د)

املادة ٤ 
نطاق االنطباق 

ينطبق هذا الربوتوكول، باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك، على منع اجلرائم املقـررة 
وفقا للمادة ٥ من هذا الربوتوكول، والتحــري عنـها ومالحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك 
اجلرائم ذات طابع عرب وطين وتضلع فيها مجاعة اجرامية منظمة، وكذلــك علـى محايـة ضحايـا 

تلك اجلرائم. 
املادة ٥ 
التجرمي 

يتعني على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري  -١
أخرى لتجرمي السلوك املبني يف املادة ٣ من هذا الربوتوكول، يف حال ارتكابه عمدا. 

يتعني على كل دولة طرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية  -٢
وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية: 

الشروع يف ارتكاب جرم من اجلرائم املقررة وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة،  (أ)
وذلك رهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين؛ 

املشـاركة كطـرف متواطـئ يف جـرم مـن اجلرائـم املقـررة وفقـا للفقـرة ١ مــن  (ب)
هذه املادة؛ 

ــا  تنظيـم أو توجيـه أشـخاص آخريـن الرتكـاب جـرم مـن اجلرائـم املقـررة وفق (ج)
للفقرة ١ من هذه املادة. 

محاية ضحايا االجتار باألشخاص  ثانيا-
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املادة ٦ 
مساعدة ضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم 

يتعـني علـى كـل دولـة طـرف، يف احلـاالت املناسـبة وبقـدر مـا يتيحـه قانوـــا  -١
ــها   الداخلـي، أن تصـون احلرمـة الشـخصية لضحايـا االجتـار باألشـخاص وهويتـهم، بوسـائل من

جعل االجراءات القانونية املتعلقة بذلك االجتار سرية. 
يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تكفـل احتـواء نظامـــها القــانوين أو االداري  -٢

الداخلي على تدابري توفر، يف احلاالت املناسبة، لضحايا االجتار باألشخاص ما يلي : 
معلومات عن االجراءات القضائية واالدارية ذات الصلة؛  (أ)

مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعـني االعتبـار يف  (ب)
املراحل املناسبة من االجراءات اجلنائية ضد اجلناة، مبا ال ميس حبقوق الدفاع. 

يتعني على كل دولـة طـرف أن تنظـر يف تنفيـذ تدابـري تتيـح التعـايف اجلسـدي  -٣
والنفســاين واالجتمــاعي لضحايــا االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك، يف احلــاالت املناســـبة، 
بالتعاون مع منظمات غري حكومية وسـائر املنظمـات ذات الصلـة وغريهـا مـن عنـاصر اتمـع 

األهلي، وخصوصا توفري ما يلي: 
السكن الالئق؛  (أ)

ـــة، بلغــة ميكــن  املشـورة واملعلومـات، خصوصـا فيمـا يتعلـق حبقوقـهم القانوني (ب)
لضحايا االجتار باألشخاص فهمها؛ 

املساعدة الطبية والنفسانية واملادية؛  (ج)
فرص العمل والتعليم والتدريب.  (د)

يتعني على كل دولة طرف أن تأخذ بعني االعتبار، لدى تطبيـق أحكـام هـذه  -٤
املادة، سن ونوع جنس ضحايا االجتار باألشخاص واحتياجــام اخلاصـة، وخباصـة احتياجـات 

األطفال اخلاصة، مبا يف ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية. 
يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تسـعى اىل توفـري السـالمة اجلسـدية لضحايــا  -٥

االجتار باألشخاص أثناء وجودهم داخل اقليمها. 
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يتعني على كل دولة طرف أن تكفل احتـواء نظامـها القـانوين الداخلـي علـى  -٦
تدابري تتيح لضحايا االجتار باألشخاص امكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقـت 

م. 
املادة ٧ 

وضعية ضحايا االجتار باألشخاص يف الدول املستقبلة 
باالضافة اىل اختاذ التدابري عمال باملـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول، يتعـني علـى  -١
كل دولة طرف أن تنظـر يف اعتمـاد تدابـري تشـريعية أو تدابـري أخـرى مناسـبة تسـمح لضحايـا 

االجتار باألشخاص، يف احلاالت املناسبة، بالبقاء داخل اقليمها مؤقتا أو دائما. 
لدى تنفيذ احلكم الوارد يف الفقرة ١ مـن هـذه املـادة، يتعـني علـى كـل دولـة  -٢

طرف أن تويل االعتبار املناسب للعوامل االنسانية والوجدانية. 
املادة ٨ 

اعادة ضحايا االجتار باألشخاص اىل أوطام 
يتعني على الدولة الطرف اليت يكون ضحية االجتار باألشخاص من مواطنيـها  -١
أو اليت كان يتمتع حبق االقامة الدائمة فيها وقت دخوله اىل اقليم الدولة الطــرف املسـتقبلة، أن 
تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون ابطاء ال مسوغ لـه أو غـري معقـول، مـع ايـالء االعتبـار 

الواجب لسالمة ذلك الشخص. 
عندما تعيد دولة طرف ضحية اجتار باألشخاص اىل دولة طرف يكـون ذلـك  -٢
الشـخص مـن مواطنيـها أو كـان يتمتـع حبـــق االقامــة الدائمــة فيــها وقــت دخولــه اىل الدولــة 
املسـتقبلة، يتعـني لـدى اعـادة ذلـــك الشــخص ايــالء االعتبــار الواجــب لســالمته، وحلالــة أي 
اجراءات قانونية ذات صلـة بكـون الشـخص ضحيـة لالجتـار, ويفضـل أن تكـون تلـك العـودة 

طوعية. 
بناء على طلب من دولة طـرف مسـتقبلة، يتعـني علـى الدولـة الطـرف متلقيـة  -٣
الطلـب أن تتحقـق دون إبطـاء ال مسـوغ لـه أو غـري معقـول ممـا اذا كـان الشـخص الـذي هـــو 
ضحيـة لالجتـار باألشـخاص مـن مواطنيـها، أو كـان لـه حـق االقامـة الدائمـة يف اقليمـها وقـــت 

دخوله اىل اقليم الدولة الطرف املستقبلة. 
تسهيال لعودة ضحية اجتار باألشخاص ال توجد لديه وثــائق صحيحـة، يتعـني  -٤
على الدولة الطرف اليت يكون ذلـك الشـخص مـن مواطنيـها أو الـيت كـان يتمتـع حبـق االقامـة 
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الدائمـة فيـها وقـت دخولـه اىل الدولـة الطـرف املسـتقبلة أن توافـق علـى أن تصـدر، بنـاء علـــى 
طلـب الدولـة الطـرف املسـتقبلة، مـا قـد يلـزم مـن وثـائق سـفر أو أذون أخـرى لتمكـــني ذلــك 

الشخص من السفر اىل اقليمها أو معادوة الدخول اليه. 
ال متـس أحكـام هـــذه املــادة بــأي حــق يمنــح لضحايــا االجتــار باألشــخاص  -٥

مبقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف املستقبلة. 
ال متـس هـذه املـادة بـأي اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد األطـراف منطبـــق  -٦

حيكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا االجتار باألشخاص. 
 

املنع والتعاون والتدابري األخرى   ثالثا-
املادة ٩ 

منع االجتار باألشخاص 
يتعني على الدول األطراف أن تضع سياسات وبرامج وتدابـري أخـرى شـاملة  -١

من أجل: 
منع ومكافحة االجتار باألشخاص؛  (أ)

ـــن معــاودة  محايـة ضحايـا االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، م (ب)
ايذائهم. 

يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تسـعى اىل االضطـــالع بتدابــري، كــالبحوث  -٢
واملعلومات واحلمالت االعالمية واملبـادرات االجتماعيـة واالقتصاديـة، ملنـع ومكافحـة االجتـار 

باألشخاص. 
يتعني أن تشمل السياسات والربامج والتدابري األخرى الـيت توضـع وفقـا هلـذه  -٣
ــات ذات  املـادة، حسـب االقتضـاء، التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة أو غريهـا مـن املنظم

الصلة وسائر عناصر اتمع األهلي. 
يتعني على الدول األطراف أن تتخذ أو تعزز، مبا يف ذلك من خـالل التعـاون  -٤
الثنـائي أو املتعـدد األطـراف، تدابـري لتخفيـف وطـأة العوامـل الـيت جتعـل األشـــخاص، وخباصــة 

النساء واألطفال، مستضعفني أمام االجتار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص. 
يتعـني علـى الـدول األطـــراف أن تعتمــد أو تعــزز تدابــري تشــريعية أو تدابــري  -٥
أخرى، مثل التدابري التعليمية أو االجتماعية أو الثقافية، مبا يف ذلك من خـالل التعـاون الثنـائي 
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واملتعـدد األطـراف، مـن أجـل ردع الطلـب الـذي حيفـز مجيـع أشـــكال اســتغالل األشــخاص، 
وخباصة النساء واألطفال، اليت تفضي اىل االجتار. 

املادة ١٠ 
تبادل املعلومات وتوفري التدريب 

يتعني على سلطات انفـاذ القـانون واهلجـرة وسـائر السـلطات ذات الصلـة يف  -١
الدول األطراف أن تتعاون معا، حسب االقتضاء، من خالل تبـادل املعلومـات وفقـا لقوانينـها 

الداخلية، حىت تتمكن من حتديد: 
مـا اذا كـان األفـراد الذيـن يعـربون حـدودا دوليـة، أو يشـــرعون يف عبورهــا،  (أ)
بوثائق سفر ختص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكـيب االجتـار باألشـخاص 

أو من ضحاياه؛ 
أنـواع وثـائق السـفر الـــيت اســتعملها األفــراد أو شــرعوا يف اســتعماهلا لعبــور  (ب)

حدود دولية دف االجتار باألشخاص؛ 
الوسـائل واألســـاليب الــيت تســتعملها اجلماعــات االجراميــة املنظمــة لغــرض  (ج)
االجتـار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك جتنيـد الضحايـا ونقلـهم، والـدروب والصـالت بـــني األفــراد 

واجلماعات الضالعة يف ذلك االجتار، والتدابري املمكنة لكشفها. 
يتعني على الدول األطراف أن توفـر أو تعـزز تدريـب موظفـي انفـاذ القـانون  -٢
وموظفي اهلجرة وغريهم من املوظفني ذوي الصلة علـى منـع االجتـار باألشـخاص. وينبغـي أن 
يركّـز التدريـب علـى األسـاليب املسـتخدمة يف منـع ذلـك االجتـار ومالحقـة املتجريـــن ومحايــة 
حقوق الضحايا، مبا يف ذلك محاية الضحايا مـن املتجريـن. وينبغـي أن يضـع هـذا التدريـب يف 
االعتبـار احلاجـة اىل مراعـاة حقـوق االنسـان واملسـائل احلساسـة فيمـا يتعلـق باألطفـال ونـــوع 
اجلنس،كما ينبغي لـه أن يشـجع التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات 

ذات الصلة وسائر عناصر اتمع األهلي. 
يتعـني علـى الدولـة الطـرف الـيت تتلقـــى معلومــات أن متتثــل ألي طلــب مــن  -٣

الدولة الطرف اليت أرسلت تلك املعلومات يضع قيودا على استعماهلا. 
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املادة ١١ 
التدابري احلدودية 

دون إخالل بالتعهدات الدولية فيمـا يتعلـق حبريـة حركـة النـاس، يتعـني علـى  -١
ـــك  الـدول األطـراف أن تعـزز الضوابـط احلدوديـة اىل أقصـى مـدى ممكـن، بقـدر مـا يكـون ذل

ضروريا ملنع وكشف االجتار باألشخاص. 
يتعني على كل دولة طرف أن تعتمد تدابري تشريعية أو تدابري أخـرى مناسـبة  -٢
لكي متنع، اىل أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقـل الـيت يشـغلها النـاقلون التجـاريون يف 

ارتكاب اجلرائم املقررة وفقا للمادة ٥ من هذا الربوتوكول. 
يتعني أن تشمل تلك التدابري، عند االقتضاء، ومـع عـدم املسـاس باالتفاقيـات  -٣
الدولية املنطبقة، ارساء التزام بـأن يتـأكد النـاقلون التجـاريون، مبـا يف ذلـك أي شـركة نقـل أو 
مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب حيملون وثائق السـفر الضروريـة لدخـول 

الدولة املستقبلة. 
يتعني على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري الالزمة، وفقا لقانوا الداخلـي،  -٤

لفرض جزاءات يف حاالت االخالل بااللتزام املبين يف الفقرة ٣ من هذه املادة. 
يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تنظـر يف اختـاذ تدابـري تسـمح، وفقـا لقانوـا  -٥
الداخلي، بعدم املوافقة على دخول األشخاص املتورطني يف ارتكاب جرائـم مقـررة وفقـا هلـذا 

الربوتوكول، أو الغاء تأشريات سفرهم. 
دون مساس باملادة ٢٧ من االتفاقية، يتعني على الدول األطراف أن تنظـر يف  -٦
تعزيـز التعـاون فيمـا بـني أجـهزة مراقبـة احلـدود، وذلـك بوسـائل منـها انشـــاء قنــوات مباشــرة 

لالتصال واحملافظة عليها. 
املادة ١٢ 

أمن الوثائق ومراقبتها 
ـــري، يف حــدود الوســائل  يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تداب

املتاحة، لضمان ما يلي: 
أن تكون وثائق السفر أو اهلوية اليت تصدرها ذات نوعية يصعب معها اســاءة  (أ)

استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو حتويرها أو تقليدها أو اصدارها بصورة غري مشروعة؛ 
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ـــا الدولــة الطــرف أو الــيت  سـالمة وأمـن وثـائق السـفر أو اهلويـة الـيت تصدره (ب)
تصدر نيابة عنها، ومنع اعدادها واصدارها واستعماهلا بصورة غري مشروعة. 

املادة ١٣ 
شرعية الوثائق وصالحيتها 

ـــا  يتعـني علـى الدولـة الطـرف، بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، أن تتحقـق، وفق
لقانوا الداخلي، ويف غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصالحية وثائق السـفر أو اهلويـة 

اليت ُأصدرت أو يزعم أا أصدرت بامسها ويشتبه بأا تستعمل يف االجتار باألشخاص. 
 

 رابعا-أحكام ختامية 
املادة ١٤ 

شرط احترازي 
ليـس يف هـذا الـربوتوكول مـا ميـس حبقـــوق والتزامــات ومســؤوليات الــدول  -١
واألفراد مبقتضى القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون االنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق 
االنسـان، وخصوصـــا اتفاقيــة ١٩٥١(٤) وبروتوكــول ١٩٦٧(٥) اخلــاصني بوضــع الالجئــني، 

حيثما انطبقا، ومبدأ عدم االعادة قسرا الوارد فيهما. 
يتعني تفسري وتطبيق التدابــري املبينـة يف هـذا الـربوتوكول علـى حنـو ال ينطـوي  -٢
على متييز جتاه األشخاص على أساس أم ضحايا لالجتار باألشخاص. ويتعـني تفسـري وتطبيـق 

تلك التدابري على حنو يتسق مع مبادئ عدم التمييز املعترف ا دوليا. 
املادة ١٥ 

تسوية النـزاعات 
يتعني على الدول األطراف أن تسعى اىل تسوية الرتاعـات املتعلقـة بتفسـري أو  -١

تطبيق هذا الربوتوكول من خالل التفاوض. 
أي نـزاع ينشـأ بـني دولتـني أو أكـثر مـن الـــدول األطــراف بشــأن تفســري أو  -٢
تطبيق هذا الربوتوكول، وتتعذَّر تسـويته عـن طريـق التفـاوض يف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 
جيب تقدميه، بناء على طلب احدى تلك الدول األطراف، اىل التحكيـم. واذا مل تتمكـن تلـك 

 __________
األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٤)

املرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٥)
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الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيـم التحكيـم، 
جـاز ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتيـل الـرتاع اىل حمكمـة العـدل الدوليـة بطلـــب وفقــا 

للنظام األساسي للمحكمة. 
ـــذا  جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع أو التصديــق علــى ه -٣
الربوتوكول أو قبوله أو اقراره أو االنضمام اليه، أا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هـذه 
املادة. وال جيوز الزام الدول األطراف األخرى بالفقرة ٢ من هذه املـادة جتـاه أي دولـة طـرف 

أبدت مثل هذا التحفظ. 
جيوز ألي دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه املادة أن تسـحب  -٤

ذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوجه اىل األمني العام لألمم املتحدة. 
املادة ١٦ 

التوقيع والتصديق والقبول واالقرار واالنضمام 
يفتح باب التوقيع على هـذا الـربوتوكول أمـام مجيـع الـدول مـن ١٢ اىل ١٥  -١
كـانون األول/ ديسـمرب ٢٠٠٠ يف بالـريمو، ايطاليـا، مث يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك حــىت 

١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـــذا الــربوتوكول أيضــا أمــام املنظمــات االقليميــة  -٢
للتكامل االقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضـاء يف املنظمـة 

قد وقّعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 
ـــربوتوكول للتصديــق أو القبــول أو االقــرار. وتــودع صكــوك  خيضـع هـذا ال -٣
ـــوز للمنظمــة االقليميــة  التصديـق أو القبـول أو االقـرار لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وجي
للتكامل االقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبوهلـا أو اقرارهـا اذا كـانت قـد فعلـت ذلـك  
دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها. ويتعني على تلـك املنظمـة أن تعلـن يف صـك 
تصديقـها أو قبوهلــا أو اقرارهــا نطــاق اختصاصــها فيمــا يتعلــق باملســائل الــيت حيكمــها هــذا 
الربوتوكول. ويتعني أيضـا علـى تلـك املنظمـة أن تبلّـغ الوديـع بـأي تعديـل ذي صلـة يف مـدى 

اختصاصها. 
جيوز أن تنضم اىل هذا الـربوتوكول أي دولـة أو أي منظمـة اقليميـة للتكـامل  -٤
االقتصادي تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هـذا الـربوتوكول. 
ـــة  وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويتعـني علـى املنظمـة االقليمي
ـــيت  للتكـامل االقتصـادي أن تعلـن، وقـت انضمامـها،نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل ال
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حيكمها هذا الربوتوكول. ويتعني أيضا على تلك املنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلـة 
يف نطاق اختصاصها. 

املادة ١٧ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني من تاريخ ايداع الصـك األربعـني  -١
مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو االقـرار أو االنضمـام، علـى أال يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـــاذ 
االتفاقية. وألغراض هذه الفقرة، يتعني عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة اقليميـة للتكـامل 

االقتصادي صكا اضافيا اىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 
يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة اقليميـــة للتكــامل  -٢
االقتصادي تصدق علـى هـذا الـربوتوكول أو تقبلـه أو تقـره أو تنضـم اليـه بعـد ايـداع الصـك 
األربعني من تلك الصكوك، يف اليوم الثالثـني مـن تـاريخ ايـداع تلـك الدولـة أو املنظمـة ذلـك 
الصـك ذا الصلـة، أو يف تـاريخ بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول عمـال بـالفقرة ١ مـن هـذه املـــادة، 

أيهما كان الحقا. 
املادة ١٨ 
التعديل 

بعـد انقضـاء مخـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول، جيـــوز للدولــة  -١
الطرف يف الربوتوكول أن تقترح تعديال له، وأن تقـدم ذلـك االقـتراح اىل األمـني العـام لألمـم 
املتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبالغ الدول األطـراف ومؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة بـالتعديل 
ــذا  املقـترح بغـرض النظـر يف االقـتراح واختـاذ قـرار بشـأنه. ويتعـني علـى الـدول األطـراف يف ه
الـربوتوكول، اتمعـة يف مؤمتـر األطـراف، أن تبـذل قصـــارى جــهدها للتوصــل اىل توافــق يف 
اآلراء بشأن كل تعديل. واذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية اىل حتقيـق توافـق اآلراء دون أن 
يتسىن التوصل اىل اتفاق، يتعني، كمالذ أخـري، ألجـل اعتمـاد التعديـل، اشـتراط التصويـت لـه 
بأغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف يف هذا الربوتوكول احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتـر 

األطراف. 
يتعـني أن متـارس املنظمـات االقليميـة للتكـــامل االقتصــادي، يف املســائل الــيت  -٢
تندرج ضمن نطـاق اختصاصـها، حقـها يف التصويـت يف اطـار هـذه املـادة بادالئـها بعـدد مـن 
األصوات مساو لعدد دوهلــا األعضـاء الـيت هـي أطـراف يف هـذا الـربوتوكول. وال جيـوز لتلـك 
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املنظمـات أن متـارس حقـها يف التصويـت اذا مارسـت دوهلـا األعضـــاء ذلــك احلــق، والعكــس 
بالعكس. 

يكون أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة خاضعـا للتصديـق أو  -٣
القبول أو االقرار من جانب الدول األطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي  -٤
دولة طرف، بعد تسعني يوما من تاريخ ايداع تلـك الدولـة الطـرف لـدى األمـني العـام لألمـم 

املتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 
عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبـح ملزمـا للـدول األطـراف الـيت أعربـت عـن  -٥
قبوهلـا االلـتزام بـه. وتظـل الـدول األطـراف األخـرى ملزمـة بأحكـام هــذا الــربوتوكول وبــأي 

تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 
املادة ١٩ 

االنسحاب 
جيوز للدولة الطرف أن تنسحب من هـذا الـربوتوكول بتوجيـه إشـعار كتـايب  -١
ـــاريخ  اىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويصبـح هـذا االنسـحاب نـافذا بعـد سـنة واحـدة مـن ت

استالم األمني العام ذلك اإلشعار. 
ال تعـود أي منظمـة اقليميـة للتكـامل االقتصـادي طرفـــا يف هــذا الــربوتوكول  -٢

عندما تنسحب منه مجيع الدول األعضاء فيها. 
املادة ٢٠ 

الوديع واللغات 
يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذا الربوتوكول.  -١

ــــداع أصـــل هـــذا الـــربوتوكول، الـــذي يتســـاوى نصـــه االســـباين  يتعــني اي -٢
واالنكلـيزي والروســـي والصيــين والعــريب والفرنســي يف احلجيــة، لــدى األمــني العــام لألمــم 

املتحدة. 
وإثباتا ملا تقدم، قام املفوضون املوقعـون أدنـاه، املخولـون بذلـك حسـب األصـول مـن 

جانب حكومام، بالتوقيع على هذا الربوتوكول. 
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 املرفق الثالث 
ـــرب والبحــر واجلــو،  بروتوكـول مكافحـة ريـب املـهاجرين عـن طريـق ال

 املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
الديباجـة 

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 
إذ تعلن أن اختاذ تدابري فعالة ملنع ومكافحة ريـب املـهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر 
واجلو يتطلب جا دوليا شامال، مبا يف ذلك التعـاون وتبـادل املعلومـات واختـاذ تدابـري مناسـبة 

أخرى، ومنها تدابري اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطين واالقليمي والدويل، 
وإذ تســتذكر قــرار اجلمعيــة العامــة ٢١٢/٥٤ املــــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٩، الذي حثَّت فيه اجلمعية الدول األعضاء ومنظومة األمـم املتحـدة علـى تعزيـز التعـاون 
الدويل يف جمال اهلجرة الدولية والتنمية، من أجـل معاجلـة األسـباب اجلذريـة للـهجرة، وخباصـة 
ما يتصل منها بالفقر، وعلـى حتقيـق أقصـى حـد مـن فوائـد اهلجـرة الدوليـة ملـن يعنيـهم األمـر، 
ـــد االقتضــاء، يف  وشـجعت اآلليـات األقاليميـة واالقليميـة ودون االقليميـة علـى االسـتمرار، عن

معاجلة مسألة اهلجرة والتنمية، 
واقتناعـا منـها بضـرورة معاملـة املـهاجرين معاملـة انسـانية ومحايـة حقوقـهم االنســـانية 

محاية تامة، 
ــة  وإذ تضـع يف اعتبارهـا أنـه، علـى الرغـم مـن األعمـال الـيت اضطلعـت ـا حمـافل دولي
أخرى، ال يوجد صك شامل يتصدى جلميـع جوانـب ريـب املـهاجرين وسـائر املسـائل ذات 

الصلة، 
وإذ يقلقـها االزديـاد الكبـري يف أنشـطة اجلماعـات االجراميـة املنظمـة يف جمـــال ريــب 
املهاجرين وسائر ما هو مبني يف هذا الـربوتوكول مـن أنشـطة اجراميـة ذات صلـة، الـيت تلحـق 

ضررا عظيما بالدول املعنية، 
وإذ يقلقها أيضا أن ريب املهاجرين ميكن أن يعرض للخطر حياة أو أمـن املـهاجرين 

املعنيني، 
ــــرار اجلمعيـــة العامـــة ١١١/٥٣ املـــؤرخ ٩ كـــانون األول/ديســـمرب  وإذ تســتذكر ق
١٩٩٨، الـذي قـررت فيـه اجلمعيـة انشـاء جلنـة دوليـة - حكوميـة مفتوحـة العضويـة خمصصـــة 
لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ولبحث القيــام، يف مجلـة 
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أمور، بوضع صك دويل يتناول ريب املهاجرين ونقلهم على حنو غـري مشـروع، مبـا يف ذلـك 
عن طريق البحر، 

واقتناعا منها بأن تكميــل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة 
بصك دويل ملكافحة ريب املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، سـيكون مفيـدا يف منـع 

تلك اجلرمية ومكافحتها، 
قد اتفقت على ما يلي: 

 
أحكام عامة   أوال-

املادة ١ 
العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

هـذا الـربوتوكول يكمـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب  -١
الوطنية، ويتعين تفسريه مقترنا باالتفاقية. 

ـــا تقتضيــه احلــال مــن  تنطبـق أحكـام االتفاقيـة علـى هـذا الـربوتوكول، مـع م -٢
تغيريات، ما مل ينص فيه على خالف ذلك. 

تعترب اجلرائم املقررة وفقا للمادة ٦ من هذا الـربوتوكول جرائـم مقـررة وفقـا  -٣
لالتفاقية. 

املادة ٢ 
بيان األغراض 

أغـراض هـذا الـربوتوكول هـــي منــع ومكافحــة ريــب املــهاجرين، وكذلــك تعزيــز 
التعاون بني الدول األطراف حتقيقا لتلك الغاية، مع محاية حقوق املهاجرين املهربني. 

املادة ٣ 
استخدام املصطلحات 

ألغراض هذا الربوتوكول: 
يقصــد بتعبــري "ريــب املــهاجرين" تدبــري الدخــــول غـــري املشـــروع ألحـــد  (أ)  
األشخاص اىل دولة طرف ليس ذلـك الشـخص مـن مواطنيـها أو مـن املقيمـني الدائمـني فيـها، 
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وذلك من أجل احلصول، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة 
أخرى؛ 

ـــور احلــدود دون تقيــد بالشــروط  يقصـد بتعبـري "الدخـول غـري املشـروع" عب (ب)
الالزمة للدخول املشروع اىل الدولة املستقبلة؛ 

يقصد بتعبري "وثيقة السفر أو اهلوية االنتحالية" أي وثيقة سفر أو هوية:  (ج)
تكــون قــد زوِّرت أو حــورت حتويــرا ماديــا مــن جــانب أي شــخص غـــري  �١�
الشخص أو اجلهاز املخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو اهلويـة نيابـة عـن دولـة مـا؛ 

أو 
تكون قد ُأصدرت بطريقة غري سليمة أو حصل عليها بالتلفيق أو اإلفسـاد أو  �٢�

اإلكراه أو بأية طريقة غري مشروعة أخرى؛ أو 
يستخدمها شخص غري صاحبها الشرعي؛  �٣�

ـــات املائيــة، مبــا فيــها املركبــات  يقصـد بتعبـري "السـفينة" أي نـوع مـن املركب (د)
الطوافة والطائرات املائية، اليت تستخدم أو ميكن استخدامها كوسيلة نقل فـوق املـاء، باسـتثناء 
السـفن احلربيـة أو سـفن دعـم األسـطول أو غريهـا مـن السـفن الـيت متلكـها أو تشـغلها احـــدى 

احلكومات وال تستعمل، يف الوقت احلاضر، اال يف خدمة حكومية غري جتارية. 
املادة ٤ 

نطاق االنطباق 
ينطبق هذا الربوتوكول، باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك، على منع اجلرائم املقـررة 
وفقا للمادة ٦ من هـذا الـربوتوكول والتحـري عنـها ومالحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك 
اجلرائم ذات طابع عرب وطين وتضلع فيها مجاعة اجرامية منظمة، وكذلـك علـى محايـة حقـوق 

األشخاص الذين كانوا هدفا لتلك اجلرائم. 
املادة ٥ 

مسؤولية املهاجرين اجلنائية 
ال جيوز أن يصبح املهاجرون عرضة للمالحقة اجلنائية مبقتضى هذا الربوتوكول ألـم 

كانوا هدفا للسلوك املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 
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املادة ٦ 
التجرمي 

يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري  -١
أخرى لتجرمي األفعال التالية يف حال ارتكاـا عمـدا ومـن أجـل احلصـول، بصـورة مباشـرة أو 

غري مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى: 
ريب املهاجرين؛  (أ)

القيام، بغرض تسهيل ريب املهاجرين، مبا يلي:  (ب)
إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية؛  �١�

تدبري احلصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفريها أو حيازا؛  �٢�
متكني شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائمـا يف الدولـة املعنيـة مـن البقـاء فيـها  (ج)
ـــة للبقــاء املشــروع يف تلــك الدولــة، وذلــك باســتخدام الوســائل  دون تقيـد بالشـروط الالزم

املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غري مشروعة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية  -٢

وتدابري أخرى لتجرمي: 
الشروع يف ارتكاب جرم من اجلرائم املقررة وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة،  (أ)

وذلك رهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين؛ أو 
املشاركة كطرف متواطئ يف جـرم من اجلرائم املقـررة وفقـا للفقـرة ١ (أ) أو  (ب)
ــــانوين،  (ب) ��١ أو (ج) مــن هــذه املــادة وكذلــك، رهنــا باملفــاهيم األساســية لنظامــها الق
املشـاركة كطـرف متواطـئ يف جـرم مـن اجلرائـم املقـررة وفقـا للفقـرة ١ (ب) ��٢ مـــن هــذه 

املادة؛ 
ــا  تنظيـم أو توجيـه أشـخاص آخريـن الرتكـاب جـرم مـن اجلرائـم املقـررة وفق (ج)

للفقرة ١ من هذه املادة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري  -٣

أخرى العتبار أي ظروف: 
ـــح أن تعــرض للخطــر، حيــاة أو ســالمة املــهاجرين  رجض للخطـر، أو يتعـر (أ)

املعنيني؛ أو 
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تسـتتبع معاملـة أولئـك املـــهاجرين معاملــة الانســانية أو مهينــة، مبــا يف ذلــك  (ب)
لغرض استغالهلم، 

ظروفا مشددة للعقوبة يف اجلرائم املقررة وفقا للفقرة ١ (أ) و(ب) ��١ و(ج) من هذه املـادة، 
وكذلك، رهنا باملفاهيم األساسـية لنظامـها القـانوين، يف اجلرائـم املقـررة وفقـا للفقـرة ٢ (ب) 

و(ج) من هذه املادة. 
ليس يف هذا الـربوتوكول مـا مينـع أي دولـة طـرف مـن اختـاذ تدابـري ضـد أي  -٤

شخص يعد سلوكه جرما مبقتضى قانوا الداخلي. 

ريب املهاجرين عن طريق البحر   ثانيا -
املادة ٧ 
التعاون 

يتعين على الدول األطراف أن تتعاون اىل أقصى مدى ممكـن علـى منـع وقمـع ريـب 
املهاجرين عن طريق البحر، وفقا ألحكام قانون البحار الدويل. 

املادة ٨ 
تدابري مكافحة ريب املهاجرين عن طريق البحر 

جيوز للدولة الطرف الـيت تكـون لديـها أسـباب معقولـة لالشـتباه بـأن إحـدى  -١
السـفن الـيت ترفـع علَمـها أو تدعـي أـا مسـجلة لديـها، أو ال جنسـية هلـا، أو حتمـل يف الواقـــع 
جنسية الدولة الطرف املعنية، مع أا ترفــع علَمـا أجنبيـا أو ترفـض إظـهار أي علَـم، ضالعـة يف 
ريب مــهاجرين عـن طريـق البحـر، أن تطلـب مسـاعدة دول أطـراف أخـرى لقمـع اسـتعمال 
السفينة يف ذلك الغرض. ويتعين على الـدول األطـراف الـيت يطلـب اليـها ذلـك أن تقـدم تلـك 

املساعدة بالقدر املمكن ضمن حدود الوسائل اليت لديها. 
جيوز للدولة الطرف اليت تكـون لديـها أسبــاب معقولـة لالشـتباه بـأن إحـدى  -٢
السفن اليت متارس حرية املالحة وفقا للقانون الدويل وترفع علَـم دولـة طـرف أخـرى أو حتمـل 
عالمات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل يف ريب املهاجرين عـن طريـق البحـر، أن 
تبلِّغ دولة العلَـم بذلـك وتطلـب منـها تـأكيد التسـجيل، وأن تطلـب مـن دولـة العلَـم، يف حـال 
تأكيد التسجيل، إذنا باختاذ التدابـري املناسـبة جتـاه تلـك السـفينة. وجيـوز لدولـة العلَـم أن تـأذن 

للدولة الطالبة، ضمن مجلة أمور، مبا يلي: 
اعتالء السفينة؛  (أ)
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تفتيش السفينة؛  (ب)
اختــاذ التدابــري املناســبة إزاء الســفينة ومــا حتملــه علــى متنــها مــن أشـــخاص  (ج)
وبضـائع، حسـبما تـأذن بـه دولـة العلَـم، إذا وجـــد دليــل يثبــت أن الســفينة تعمــل يف ريــب 

املهاجرين عن طريق البحر. 
يتعين على الدولة الطرف اليت تتخذ أي تدبري وفقا للفقـرة ٢ مـن هـذه املـادة  -٣

أن تبلِّغ دولة العلَم املعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبري. 
يتعين على الدولة الطرف أن تستجيب دون إبطاء ألي طلـب يـرد مـن دولـة  -٤
طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة اليت تدعي أا مسجلة لديها أو ترفع علَمها حيق هلـا 

ذلك، وأن تستجيب ألي طلب استئذان يقدم وفقا للفقرة ٢ من هذه املادة. 
جيوز لدولة العلَم، اتساقا مع املادة ٧ من هـذا الـربوتوكول، أن جتعـل إصـدار  -٥
اإلذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليـها مـع الدولـة الطالبـة، مبـا فيـها الشـروط املتعلقـة 
باملسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابري فعلية. ويتعين على الدولة الطـرف أال تتخـذ أي تدابـري 
إضافية دون إذن صريح من دولة العلَم، باستثناء التدابـري الضروريـة إلزالـة خطـر وشـيك علـى 

حياة األشخاص أو التدابري املنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ذات صلة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة أو، عند الضرورة، سـلطات لكـي  -٦
ــات  تتلقـى طلبـات املسـاعدة وطلبـات تـأكيد تسـجيل السـفينة أو حقـها يف رفـع علمـها، وطلب
االسـتئذان باختـاذ التدابـري املناسـبة، وتـرد علـــى تلــك الطلبــات. ويتعيــن إبــالغ مجيــع الــدول 
األطراف األخرى بذلك التعيني، عن طريـق األمـني العـام، يف غضـون شـهر واحـد مـن تـاريخ 

التعيني. 
إذا كان لدى الدولة الطـرف أسـباب وجيهــة لالشتبــاه بــأن إحـدى السفــن  -٧
ضالعـة يف ريـب املـهاجرين عـن طريـق البحـر، وال حتمـل أيـة جنسـية أو رمبـا جعلــت شــبيهة 
بسفينة ليس هلا جنسية، جاز هلا أن تعتلي تلك السـفينة وتفتشـها. وإذا عـثر علـى دليـل يؤكـد 
االشتباه، تعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابري املناسـبة وفقـا للقـانونني الداخلـي والـدويل 

ذوي الصلة. 
املادة ٩ 

شروط وقائية 
عندما تتخذ إحدى الدول األطراف تدابري ضد سفينة ما، وفقا للمادة ٨ مــن  -١

هذا الربوتوكول، يتعين على تلك الدولة الطرف: 
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أن تكفل سالمة األشخاص املوجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية؛  (أ)
أن تأخذ بعني االعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو محولتـها  (ب)

للخطر؛ 
أن تأخذ بعــني االعتبـار الواجـب ضـرورة عـدم املسـاس باملصـاحل التجاريـة أو  (ج)

القانونية لدولة العلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛ 
أن تكفــل، يف حــدود الوســائل املتاحــة، أن يكــون أي تدبــري يتخــذ بشـــأن  (د)

السفينة سليما من الناحية البيئية. 
عندما يثبت أن أسباب التدابري املتخذة عمال باملـادة ٨ مـن هـذا الـربوتوكول  -٢
قائمة على غري أساس، يتعيـن تعويـض السـفينة عـن أي خسـارة أو ضـرر قـد يكـون حلـق ـا، 

شريطة أال تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوغ التدابري املتخذة. 
يتعين يف أي تدبري يتخذ أو يعتمد أو ينفَّذ وفقا هلذا الفصل أن يـوىل االعتبـار  -٣

الواجب لضرورة عدم اإلخالل أو املساس: 
حبقوق الدول املشاطئة والتزاماـا وممارسـتها لواليتـها القضائيـة وفقـا لقـانون  (أ)

البحار الدويل؛ أو 
بصالحيــة دولــة العلَــم يف ممارســة الواليــة القضائيــة والســيطرة يف الشـــؤون  (ب)

االدارية والتقنية واالجتماعية املتعلقة بالسفينة. 
ال جيـوز اختـاذ أي تدبـري يف البحـر عمـال ـذا الفصـــل إال مــن جــانب ســفن  -٤
حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى حتمـل عالمـات واضحـة ويسـهل تبـني 

كوا يف خدمة حكومية وأا خمولة بذلك. 

تدابري املنع والتعاون والتدابري األخرى  ثالثا-
املادة ١٠ 
املعلومات 

دون مســـاس باملـــادتني ٢٧ و٢٨ مـــن االتفاقيـــة، وحتقيقـــا ألهـــداف هــــذا  -١
الربوتوكول، يتعين على الدول األطراف، وخباصة تلـك الـيت هلـا حـدود مشـتركة أو الـيت تقـع 
علـى الـدروب الـيت يـهرب عربهـا املـهاجرون، أن تتبـادل فيمـا بينـها، وفقـــا لنظمــها القانونيــة 

واالدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل: 
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نقــاط االنطــالق واملقصــد، وكذلــك الــدروب والنــاقلني ووســــائل النقـــل،  (أ)
املعروف أو املشتبه بأا تستخدم من جانب مجاعة اجرامية منظمة ضالعة يف السلوك املبيـن يف 

املادة ٦ من هذا الربوتوكول؛ 
هوية وأساليب عمل التنظيمات أو اجلماعات االجراميــة املنظمـة املعـروف أو  (ب)

املشتبه بأا ضالعة يف السلوك املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول؛ 
أصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وصحتها من حيـث الشـكل،  (ج)

وكذلك سرقة مناذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من اساءة استعماهلا؛ 
وسائل وأساليب اخفـاء األشـخاص ونقلـهم، وحتويـر وثـائق السـفر أو اهلويـة  (د)
املسـتعملة يف الســـلوك املبيــن يف املــادة ٦ مــن هــذا الــربوتوكول أو استنســاخها أو احتيازهــا 
بصورة غري مشروعة أو غري ذلك من أشكال اسـاءة اسـتعماهلا، وسـبل كشـف تلـك الوسـائل 

واألساليب؛ 
اخلـربات التشـريعية واملمارسـات والتدابـري الراميـة اىل منـع الســـلوك املبيــن يف  (هـ)

املادة ٦ من هذا الربوتوكول ومكافحته؛ 
املعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة املفيـدة ألجـهزة انفـاذ القوانـني، بغيـة تعزيــز  (و)
قـدرة بعضـها البعـض علـى منـــع الســلوك املبيــن يف املــادة ٦ مــن هــذا الــربوتوكول وكشــفه 

والتحري عنه ومالحقة املتورطني فيه. 
يتعيـن علـى الدولـة الطـرف الـيت تتلقـــى معلومــات أن متتثــل ألي طلــب مــن  -٢

الدولة الطرف اليت أرسلت تلك املعلومات يضع قيودا على استعماهلا. 
املادة ١١ 

التدابري احلدودية 
دون إخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلـق حبريــة حركـة النـاس، يتعيـن علـى  -١
ـــك  الـدول األطـراف أن تعـزز الضوابـط احلدوديـة اىل أقصـى مـدى ممكـن، بقـدر مـا يكـون ذل

ضروريا ملنع وكشف ريب املهاجرين. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابري تشريعية أو تدابري أخـرى مناسـبة  -٢
لكي متنع، اىل أقصى حد ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقـل الـيت يشـغلها النـاقلون التجـاريون يف 

ارتكاب اجلرم املقرر وفقا للفقرة ١ (أ) من املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 
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يتعين أن تشمل تلك التدابري، عند االقتضاء، ومـع عـدم املسـاس باالتفاقيـات  -٣
الدولية املنطبقة، إرساء التزام بـأن يتـأكد النـاقلون التجـاريون، مبـا يف ذلـك أي شـركة نقـل أو 
مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب حيملون وثائق السـفر الضروريـة لدخـول 

الدولة املستقبلة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري الالزمة، وفقا لقانوا الداخلـي،  -٤

لفرض جزاءات يف حاالت اإلخالل باإللتزام املبين يف الفقرة ٣ من هذه املادة. 
يتعين على كـل دولـة طـرف أن تنظـر يف اختـاذ تدابـري تسـمح، وفقـا لقانوـا  -٥
الداخلي، بعدم املوافقة على دخول األشخاص املتورِّطني يف ارتكاب جرائـم مقـررة وفقـا هلـذا 

الربوتوكول، أو إلغاء تأشريات سفرهم. 
دون مساس باملادة ٢٧ من االتفاقيـة، يتعــين علـى الـدول األطـراف أن تنظـر  -٦
يف تعزيز التعاون فيما بني أجــهزة مراقبـة احلـدود، وذلـك بوسـائل منـها انشـاء قنـوات مباشـرة 

لالتصال واحملافظة عليها. 
املادة ١٢ 

أمن ومراقبة الوثائق 
يتعيـّن على كل دولــة طـرف أن تتخـذ مـا قـد يلــزم مـن تدابـري، يف حــدود الوسائــل 

املتاحـة، لضمان ما يلي: 
أن تكون وثائق السفر أو اهلوية اليت تصدرها ذات نوعية يصعب معها اســاءة  (أ)

استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو حتويرها أو تقليدها أو اصدارها بصورة غري مشروعة؛ و 
سـالمة وأمـن وثـائق السـفر أو اهلويـة الـيت تصدرهـا الـدول األطـراف أو الـــيت  (ب)

تصدر نيابة عنها، ومنع اعدادها واصدارها واستعماهلا بصورة غري مشروعة. 
املادة ١٣ 

شرعية الوثائق وصالحيتها 
يتعيـن علـى الدولـة الطـرف، بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، أن تتحقـق، وفقـــا 
لقانوا الداخلي، ويف غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصالحية وثائق السـفر أو اهلويـة 
اليت ُأصدرت أو يزعم أا ُأصدرت بامسها ويشتبه بأا تستعمل ألغـراض القيـام بسـلوك مبيـن 

يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 
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املادة ١٤ 
التدريب والتعاون التقين 

يتعيـن علـى الـدول األطـراف أن توفِّـر أو تعـزز التدريــب املتخصـص ملوظفــي  -١
ــذا  اهلجــرة وغريهــم مـن املوظفـني ذوي الصلـة يف جمـال منـع السـلوك املبيـن يف املـادة ٦ مـن ه
الربوتوكول ويف املعاملة االنسانية للمهاجرين الذيـن كـانوا هـدف ذلـك السـلوك، مـع احـترام 

حقوقهم كما هي مبينة يف هذا الربوتوكول. 
يتعيـن علـى الـدول األطـراف أن تتعـاون مـع بعضـها البعـض ومـــع املنظمــات  -٢
ـــة وســائر املنظمــات ذات الصلــة وعنــاصر اتمــع  الدوليـة املختصـة واملنظمـات غـري احلكومي
األهلي األخرى حسب االقتضـاء، ضمانـا لتوفـري تدريـب للعـاملني يف أقاليمـها مبـا يكفـي ملنـع 
السـلوك املبيـن يف املـادة ٦ مـن هـذا الـــربوتوكول ومكافحتــه والقضــاء عليــه ومحايــة حقــوق 

املهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك. ويتعين أن يشمل هذا التدريب، فيما يشمله: 
تعزيز أمن وثائق السفر وحتسني نوعيتها؛  (أ)

التعرف على وثائق السفر أو اهلوية االنتحالية وكشفها؛  (ب)
ــــة بكشـــف هويـــة  مجــع املعلومــات االســتخبارية اجلنائيــة، خصوصــا املتعلق (ج)
اجلماعات االجرامية املنظمـة املعـروف أو املشـتبه يف أـا ضالعـة يف السـلوك املبـني يف املـادة ٦ 
ـــتعمال  مـن هـذا الـربوتوكول، واألسـاليب املسـتخدمة يف نقـل املـهاجرين املـهربني، واسـاءة اس
وثـائق السـفر أو اهلويـة ألغـراض السـلوك املبـني يف املـادة ٦، ووسـائل اإلخفـاء املســـتخدمة يف 

ريب املهاجرين؛ 
حتسـني اجـراءات الكشـــف عــن األشــخاص املــهربني، عنــد نقــاط الدخــول  (د)

واخلروج التقليدية وغري التقليدية؛ 
املعاملــة االنســانية للمــهاجرين وصــون حقوقــهم كمــا هــي مبينـــة يف هـــذا  (هـ)

الربوتوكول. 
يتعـني علـى الـدول األطـراف الـيت لديـها خـربة ذات صلـة أن تنظــر يف تقــدمي  -٣
مساعدة تقنية اىل الدول اليت يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور بشـأن األشـخاص الذيـن 
كانوا هدفا لسلوك مبني يف املــادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول. ويتعيـن علـى الـدول األطـراف أن 
تبذل قصارى جـهدها لتوفـري املـوارد الالزمـة، كاملركبـات والنظـم احلاسـوبية وأجـهزة فحـص 

الوثائق، ملكافحة السلوك املبني يف املادة ٦. 
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املادة ١٥ 
تدابري املنع األخرى 

يتعين على كل دولة طـرف أن تتخـذ تدابـري لضمـان قيامـها بتوفـري أو تعزيـز  -١
برامـج اعالميـة لزيـادة الوعـي العـام بـأن السـلوك املبيـن يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول هـــو 
نشـاط اجرامـي كثـريا مـا ترتكبـه مجاعـات اجراميـة منظمـة ـدف الربـح، وأنـه يسـبب خمــاطر 

شديدة للمهاجرين املعنيني. 
وفقـا للمـادة ٣١ مـن االتفاقيـة، يتعيـن علـى الـــدول األطــراف أن تتعــاون يف  -٢
ميدان االعالم ـدف احليلولـة دون وقـوع املـهاجرين احملتملـني ضحايـا للجماعـات اإلجراميـة 

املنظمة. 
يتعيـن علـى كـل دولـة طـرف أن تـروِّج أو تعـزز، حسـب االقتضـاء، الــربامج  -٣
االمنائية والتعاون علـى الصعيـد الوطـين واالقليمـي والـدويل، مـع مراعـاة الواقـع االجتمـاعي - 
االقتصـادي للـهجرة وايـالء اهتمـام خـاص للمنـاطق الضعيفـة اقتصاديـا واجتماعيـا، مـــن أجــل 
مكافحة األسباب االجتماعية - االقتصادية اجلذرية لتهريب املهاجرين، مثل الفقر والتخلف. 

املادة ١٦ 
تدابري احلماية واملساعدة 

لدى تنفيذ هذا الربوتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ، مبا يتسـق  -١
مع التزاماا مبقتضى القانون الدويل، كـل التدابـري املناسـبة، مبـا يف ذلـك سـن التشـريعات عنـد 
االقتضاء، لصون ومحاية حقـوق األشـخاص الذيـن كـانوا هدفـا لسـلوك مبـني يف املـادة ٦ مـن 
هذا الربوتوكول، حسبما مينحهم اياها القانون الدويل املنطبق، وخباصـة احلـق يف احليـاة واحلـق 
يف عـدم اخلضـوع للتعذيـب أو غـريه مـن أشـكال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالانســانية أو 

املهينة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابـري املناسـبة لكـي توفِّـر للمـهاجرين  -٢
محاية مالئمة من العنف الذي ميكن أن يسـلَّط عليـهم، سـواء مـن جـانب أفـراد أو مـن جـانب 

مجاعات، بسبب كوم هدفا لسلوك مبني يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 
يتعيـن علـى كـل دولـة طـرف أن توفـر املسـاعدة املناســـبة للمــهاجرين الذيــن  -٣
تتعـرض حيـام أو سـالمتهم للخطـر بسـبب كوـم هدفـا لسـلوك مبيـن يف املـادة ٦ مـن هـــذا 

الربوتوكول. 
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لـدى تطبيـق أحكـام هـذه املـادة، يتعيـن علـى الـــدول األطــراف أن تــأخذ يف  -٤
االعتبار ما للنساء واألطفال من احتياجات خاصة. 

يف حـال احتجـاز شـــخص كــان هدفــا لســلوك مبيــن يف املــادة ٦ مــن هــذا  -٥
الربوتوكول، يتعين على كل دولـة طـرف أن تتقيـد بالتزاماـا مبقتضـى اتفاقيـة فيينـا للعالقـات 
القنصليـة(٦)، حيثمـا تنطبـق، مبـا فيـها مـا يتعلـــق بــاطالع الشــخص املعــين، دون ابطــاء، علــى 

األحكام املتعلقة بابالغ املوظفني القنصليني واالتصال م. 
املادة ١٧ 

االتفاقات والترتيبات 
يتعيـن علـى الـدول األطـراف أن تنظـر يف ابـرام اتفاقـات ثنائيـة أو اقليميـة أو ترتيبــات 

عملياتية أو تفامهات تستهدف ما يلي: 
حتديد أنسب وأجنع التدابري ملنع ومكافحة السلوك املبين يف املـادة ٦ مـن هـذا  (أ)

الربوتوكول؛ أو 
تعزيز أحكام هذا الربوتوكول فيما بينها.  (ب)

املادة ١٨ 
اعادة املهاجرين املهربني 

توافق كل دولة طرف على أن تيسر وتقبل، دون ابطاء ال مسوغ لـه أو غـري  -١
معقـول، اعـادة الشـخص الـذي كـان هدفـا لسـلوك مبيـن يف املـادة ٦ مـــن هــذا الــربوتوكول، 

والذي هو من مواطنيها أو يتمتع حبق االقامة الدائمة يف اقليمها وقت اعادته. 
ـــة تيســري وقبــول اعــادة أي  يتعيـن علـى كـل دولـة طـرف أن تنظـر يف امكاني -٢
شخص كان هدفا لسلوك مبني يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول وكان له حق االقامـة الدائمـة 

يف اقليمها وقت دخوله اىل الدولة املستقبلة وفقا لقانوا الداخلي. 
بناء على طلب الدولـة الطـرف املسـتقبلة، يتعيـن علـى الدولـة الطـرف متلقيـة  -٣
الطلب أن تتحقّق، دون ابطاء ال مسوغ له أو غري معقول، ممـا اذا كـان الشـخص الـذي كـان 
هدفا لسلوك مبني يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول من مواطنيها أو يتمتع حبـق االقامـة الدائمـة 

يف اقليمها. 
 __________

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ٥٩٦، األرقام ٨٦٣٨-٨٦٤٠.  (٦)
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تيسريا العادة الشخص الـذي كـان هدفـا لسـلوك مبـني يف املـادة ٦ مـن هـذا  -٤
الـربوتوكول وليسـت لديـه وثـائق صحيحـــة، يتعيــن علــى الدولــة الطــرف الــيت يكــون ذلــك 
الشخص من مواطنيها أو يتمتع حبق االقامة الدائمة يف اقليمها أن توافـق علـى أن تصـدر، بنـاء 
على طلب الدولة الطرف املستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخـر لتمكـني ذلـك 

الشخص من السفر اليها ودخوله اىل اقليمها جمددا. 
يتعين على كل دولة طرف معنية باعادة شخص كان هدفـا لسـلوك مبـني يف  -٥
املادة ٦ من هذا الربوتوكول أن تتخذ كل التدابري املناسبة لتنفيذ اإلعادة على حنو منظـم ومـع 

ايالء االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص وكرامته. 
جيوز للدول األطراف أن تتعاون مـع املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة يف تنفيـذ  -٦

هذه املادة. 
ال متـس هـذه املـادة بـأي حـق مينحـه أي قـانون داخلـي لـدى الدولـة الطـــرف  -٧

املستقبلة لألشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبني يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 
ال متـس هـذه املـادة بااللتزامـات املربمـة يف اطـار أي معـاهدة منطبقـة أخــرى،  -٨
ثنائية أو متعددة األطراف، أو أي اتفـاق أو ترتيـب عمليـايت آخـر معمـول بـه حيكـم، كليـا أو 

جزئيا، اعادة األشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبني يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 

رابعا-  أحكام ختامية 
املادة ١٩ 

شرط احترازي 
ليس يف هذا الربوتوكول مـا ميـس بسـائر احلقـوق وااللتزامـات واملسـؤوليات  -١
للدول واألفراد مبقتضى القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون االنســاين الـدويل والقـانون الـدويل 
حلقــوق االنســان، وخصوصــــا اتفاقيـــة ١٩٥١(٧) وبروتوكـــول ١٩٦٧(٨) اخلـــاصني بوضـــع 

الالجئني، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم اإلعادة قسرا الوارد فيهما. 
يتعين تفسري وتطبيق التدابري املبينـة يف هـذا الـربوتوكول علـى حنـو ال ينطـوي  -٢
على متييز جتاه األشخاص بسبب كوم هدفا لسلوك مبين يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول. 

ويتعين تفسري وتطبيق تلك التدابري على حنو يتسق مع مبادئ عدم التمييز املعترف ا دوليا. 
 __________

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٧)
املرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٨)
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املادة ٢٠ 
تسوية الرتاعات 

يتعين على الدول األطراف أن تسعى اىل تسوية الرتاعـات املتعلقـة بتفسـري أو  -١
تطبيق هذا الربوتوكول، من خالل التفاوض. 

أي نـزاع ينشـأ بـني دولتـني أو أكـثر مـن الـــدول األطــراف بشــأن تفســري أو  -٢
تطبيق هذا الربوتوكول، وتتعذّر تسـويته عـن طريـق التفـاوض يف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 
جيب تقدميه، بناء على طلب احدى تلك الدول األطراف، اىل التحكيـم. واذا مل تتمكـن تلـك 
الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيـم التحكيـم، 
جـاز ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتيـل الـرتاع اىل حمكمـة العـدل الدوليـة بطلـــب وفقــا 

للنظام األساسي للمحكمة. 
ـــذا  جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع أو التصديــق علــى ه -٣
الربوتوكول أو قبوله أو اقراره أو االنضمام اليه، أا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هـذه 
املادة. وال جيوز الزام الدول األطراف األخرى بالفقرة ٢ من هذه املـادة جتـاه أي دولـة طـرف 

أبدت مثل هذا التحفظ. 
جيوز ألي دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه املادة أن تسـحب  -٤

ذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوجه اىل األمني العام لألمم املتحدة. 
املادة ٢١ 

التوقيع والتصديق والقبول واالقرار واالنضمام 
يفتح باب التوقيع على هـذا الـربوتوكول أمـام مجيـع الـدول مـن ١٢ اىل ١٥  -١
كـانون األول/ ديسـمرب ٢٠٠٠ يف بالـريمو، ايطاليـا، مث يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك حــىت 

١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـــذا الــربوتوكول أيضــا أمــام املنظمــات االقليميــة  -٢
للتكامل االقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحـدة علـى األقـل مـن الـدول األعضـاء يف تلـك 

املنظمة قد وقّعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 
ـــربوتوكول للتصديــق أو القبــول أو االقــرار. وتــودع صكــوك  خيضـع هـذا ال -٣
ـــوز للمنظمــة االقليميــة  التصديـق أو القبـول أو االقـرار لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وجي
للتكامل االقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبوهلـا أو اقرارهـا اذا كـانت قـد فعلـت ذلـك 
دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها. ويتعين على تلـك املنظمـة أن تعلـن يف صـك 
تصديقـها أو قبوهلــا أو اقرارهــا نطــاق اختصاصــها فيمــا يتعلــق باملســائل الــيت حيكمــها هــذا 
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الربوتوكول. ويتعين أيضا علـى تلـك املنظمـة أن تبلّـغ الوديـع بـأي تعديـل ذي صلـة يف نطـاق 
اختصاصها. 

جيوز أن تنضم اىل هذا الـربوتوكول أي دولـة أو أي منظمـة اقليميـة للتكـامل  -٤
االقتصادي تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هـذا الـربوتوكول. 
ـــى منظمــة التكــامل  وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويتعيـن عل
االقتصادي االقليمية أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت 
حيكمـها هـذا الـربوتوكول. ويتعيـن أيضـا علـى تلـك املنظمـة أن تعلـم الوديـع بـأي تعديــل ذي 

صلة يف نطاق اختصاصها. 
املادة ٢٢ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني من تاريخ ايداع الصـك األربعـني  -١
مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو االقـرار أو االنضمـام، علـى أال يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـــاذ 
االتفاقية. وألغراض هذه الفقرة، يتعين عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة اقليميـة للتكـامل 

االقتصادي صكا اضافيا اىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 
يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة اقليميـــة للتكــامل  -٢
االقتصادي تصدق على هذا الـربوتوكول أو تقبلـه أو تقـره أو تنضـم اليـه بعـــد ايـداع الصـك 
األربعني من تلك الصكوك، يف اليوم الثالثـني مـن تـاريخ ايـداع تلـك الدولـة أو املنظمـة ذلـك 
الصـك ذا الصلـة، أو يف تـاريخ بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول عمـال بالفقــرة ١ مـن هـذه املــادة، 

أيهما كان الالحق. 
املادة ٢٣ 
التعديل 

بعـد انقضـاء مخـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول، جيـــوز للدولــة  -١
الطرف يف الربوتوكول أن تقترح تعديال له، وأن تقدم ذلـك االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم 
املتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبالغ الدول األطـراف ومؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة بـالتعديل 
املقـترح بغـرض النظـر يف االقـتراح واختـاذ قـرار بشـأنه. ويتعيـن علـى الـدول األطـراف يف هــذا 
الـربوتوكول، اتمعـة يف مؤمتـر األطـراف، أن تبـذل قصـــارى جــهدها للتوصــل اىل توافــق يف 
اآلراء بشأن كل تعديل، واذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية اىل حتقيـق توافـق اآلراء دون أن 
يتسىن التوصل اىل اتفاق، يتعين، كمالذ أخـري، ألجـل اعتمـاد التعديـل، اشـتراط التصويـت لـه 
بأغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف يف هذا الربوتوكول احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتـر 

األطراف. 
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يتعيـن أن متـارس املنظمـات االقليميـة للتكـــامل االقتصــادي، يف املســائل الــيت  -٢
تندرج ضمن نطـاق اختصاصـها، حقـها يف التصويـت يف اطـار هـذه املـادة بادالئـها بعـدد مـن 
األصوات مساو لعدد دوهلــا األعضـاء الـيت هـي أطـراف يف هـذا الـربوتوكول. وال جيـوز لتلـك 
املنظمـات أن متـارس حقـها يف التصويـت اذا مارسـت دوهلـا األعضـــاء ذلــك احلــق، والعكــس 

بالعكس. 
يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة خاضعـا للتصديــق أو  -٣

القبـول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف. 
يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي  -٤
دولة طرف، بعد تسعني يوما من تاريخ ايداع تلـك الدولـة الطـرف لـدى األمـني العـام لألمـم 

املتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره. 
عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبـح ملزمـا للـدول األطـراف الـيت أعربـت عـن  -٥
قبوهلـا االلـتزام بـه، وتظـل الـدول األطـراف األخـرى ملزمـة بأحكـام هــذا الــربوتوكول وبــأي 

تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 
املادة ٢٤ 

االنسحاب 
جيوز للدولة الطرف أن تنسحب من هـذا الـربوتوكول بتوجيـه إشـعار كتـايب  -١
ـــاريخ  إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويصبـح هـذا االنسـحاب نـافذا بعـد سـنة واحـدة مـن ت

استالم األمني العام ذلك اإلشعار. 
ال تعـود أي منظمـة اقليميـة للتكـامل االقتصـادي طرفـــا يف هــذا الــربوتوكول  -٢

عندما تنسحب منه مجيع الدول األعضاء فيها. 
املادة ٢٥ 

الوديع واللغات 
يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذا الربوتوكول.  -١

ــــداع أصـــل هـــذا الـــربوتوكول، الـــذي يتســـاوى نصـــه اإلســـباين  يتعــني اي -٢
واإلنكلـيزي والروســـي والصيــين والعــريب والفرنســي يف احلجيــة، لــدى األمــني العــام لألمــم 

املتحدة. 
وإثباتا ملا تقدم، قام املفوضون املوقّعـون أدنـاه، املخولـون بذلـك حسـب األصـول مـن 

جانب حكومام، بالتوقيع على هذا الربوتوكول. 
 


