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الدورة اخلامسة واخلمسون 
البند ١٠٥ من جدول األعمال 
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

تقريـر اللجنـة املخصصـــة لوضــع اتفاقيــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب 
 الوطنية عن أعمال دورا احلادية عشرة 

اضافة 
 

ملحوظـات تفسـريية للوثـائق الرمسيـة ("األعمـال التحضرييـة") لعمليـة التفـــاوض 
حول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والـربوتوكوالت 

 امللحقة ا 
مقدمـة   أوال-

حتتوي هذه الوثيقة على امللحوظات التفسـريية الـيت ناقشـتها اللجنـة املخصصـة لوضـع  -١
اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة طـوال عمليـة التفـاوض علـى مشـروع االتفاقيـــة. 
وسـتدرج هـذه امللحوظـات يف احملـاضر الرمسيـة لعمليـة التفـاوض، الـــيت ســتعدها األمانــة وفقــا 
/A بطبيعـة  AC.254/33 للممارسة النمطية. وقـد أعلمـت األمانـة اللجنـة املخصصـة يف الوثيقـة
احملاضر الرمسية للتفـاوض وباملمارسـات املتعلقـة بصوغـها وجتميعـها. وهـذه الوثيقـة مقدمـة اىل 
ـــة لالعــالم فقــط. ومل تتخــذ اللجنــة املخصصــة أي اجــراء رمســي بشــأن هــذه  اجلمعيـة العام
ـــا اخلامســة واخلمســني اختــاذ أي اجــراء  توقـع مـن اجلمعيـة العامـة يف دورامللحوظـات، وال ي

بشأا. 
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امللحوظات التفسريية   ثانيا -
ملحوظـات تفسـريية للوثـائق الرمسيـة ("األعمـال التحضرييـة") لعمليـة التفـــاوض  ألف -

 حول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
استخدام املصطلحات  املادة ٢:

الفقرة الفرعية (أ) 
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن ادراج عـدد حمـدد مـن األشـخاص ليــس  -٢

من شأنه أن ميس حبقوق الدول األطراف مبقتضى الفقرة ٣ من املادة ٣٤. 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن عبارة "من أجل احلصول، بشـكل مباشـر  -٣
ـــي  أو غـري مباشـر، علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى" ينبغـي أن تفـهم مبعـىن واسـع لك
تشمل، على سبيل املثال، اجلرائم اليت قد يكون الدافع الغالب فيها هو املتعـة اجلنسـية، كتلقـي 
أو مبادلـة مـواد خالعيـة مـن جـانب أعضـاء حلقـات التصويـر اخلالعـــي لألطفــال، أو االجتــار 
باألطفال من جانب أعضاء عصابات االسـتغالل اجلنسـي لألطفـال، أو اقتسـام التكـاليف بـني 

أعضاء العصابات. 
الفقرة الفرعية (ج) 

ـــة حمــددة البنيــة" يســتخدم  ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "مجاع -٤
مبعناه األوسع، حبيث يشمل كـال مـن اجلماعـات الـيت هلـا هيكـل هرمـي أو هيكـل معقـد آخـر 
واجلماعـات الـيت ليـس هلـا هيكـل هرمـي، حيـث ال يلـزم حتديـد أدوار أعضـاء اجلماعـة حتديــدا 

رمسيا. 
الفقرة الفرعية (و) 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن تعبريي "التجميـد" أو "الضبـط"، حسـب  -٥
تعريفـهما الـوارد يف الفقـرة الفرعيـــة (و) مــن املــادة ٢، موجــودان يف املــادتني ١٢ و١٣ مــن 
ـــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. وال ينبغــي اخللــط بــني عبــارة  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرمي
"التفتيــش والضبــط" الــواردة يف املــادة ١٨ وعبــارة "الضبــط" الــواردة يف املــــادة ٢. فعبـــارة 
"التفتيـش والضبـط" تشـري اىل اسـتعمال تدابـري تدخليـة إجباريـــة، مــن جــانب ســلطات إنفــاذ 
القوانني بغية احلصول على أدلة تستخدم ألغراض قضية جنائية. أما عبـارة "التجميـد" الـواردة 
يف املادة ١٨ فهي مستخدمة لتشمل املفهوم املعرف بأنه "التجميـد" أو "الضبـط" يف املـادة ٢، 

وينبغي أن تفهم مبعىن أوسع حبيث تشمل ال املمتلكات وحدها بل أيضا األدلة. 
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الفقرة الفرعية (ز) 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أنـه عندمـا يشـترط القـانون الداخلـي للدولـة  -٦
الطـرف، الجـراء املصـادرة، وجـود أمـر صـادر عـن حمكمـة، يتعـني اعتبـار تلـــك احملكمــة هــي 

السلطة املختصة الوحيدة ألغراض هذا التعريف. 
نطاق االنطباق  املادة ٣:

ـــامي  خــالل التفــاوض بشــأن االتفاقيــة، الحظــت اللجنــة املخصصــة ببــالغ القلــق تن -٧
الصالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واجلرائـم االرهابيـة، واضعـة يف اعتبارهـا ميثـاق األمـم 
املتحـدة وقـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة. وأعربـت كـل الـدول املشـاركة يف املفاوضــات 
عن عقدها العزم على حرمان الضـالعني يف اجلرائـم املنظمـة عـرب الوطنيـة مـن املـالذات اآلمنـة، 
مبالحقتـهم قضائيـا علـى جرائمـهم أينمـا ارتكبـت وبالتعـاون علـى املسـتوى الـدويل. وأعربــت 
اللجنة املخصصة أيضا عن اقتناعها القوي بأن االتفاقية ستشــكل أداة ناجعـة واالطـار القـانوين 
الضروري للتعاون الدويل على مكافحة أنشطة اجرامية، مثل غسل األموال والفسـاد واالجتـار 
ـــة ضــد  غـري املشـروع بـأنواع النباتـات واحليوانـات الربيـة املـهددة بـاالنقراض واجلرائـم املرتكب
التراث الثقايف، والصالت املتزايدة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وجرائـم االرهـاب. وأخـريا، 
رأت اللجنة املخصصة أنه ينبغي للجنة املخصصة الـيت أنشـأا اجلمعيـة العامـة مبقتضـى قرارهـا 
ــــذ بصـــدد بـــدء  ٢١٠/٥١ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٦، والــيت كــانت عندئ
مداوالـا ـدف صـوغ اتفاقيـة شـاملة بشـأن االرهـاب الـدويل، عمـال بقـــرار اجلمعيــة العامــة 

١١٠/٥٤ املؤرخ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، أن تضع يف اعتبارها أحكام االتفاقية. 
الفقرة ٢ (د) 

ـــة" أن املقصــود مــن تعبــري آثــار شــديدة" أن  ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضريي -٨
يشمل احلاالت اليت يكـون فيـها للجـرم أثـر تبعـي سـليب شـديد علـى دولـة طـرف أخـرى، أي 
على سبيل املثال عندمـا تـزوَّر عملـة احـدى الـدول األطـراف يف دولـة طـرف أخـرى وتطـرح 

اجلماعة االجرامية املنظمة هذه العملة املزوَّرة للتداول عامليا. 
جترمي املشاركة يف مجاعة اجرامية منظمة  املادة ٥:

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن تعبري "تدابري أخرى" املذكور يف املـواد ٥  -٩
و٦ و٨ و٢٣، يدل على تدابري اضافية للتدابري التشريعية، مما يفـترض مسـبقا وجـود قـانون يف 

هذا اخلصوص. 
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جترمي غسل العائدات االجرامية  املادة ٦:
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أنـــه يفــهم مــن تعبــريي "غســل العــائدات  -١٠

االجرامية" و "غسل األموال" أما متساويان يف املعىن. 
الفقرتان ١ (أ) و (ب) 

ينبغي أن تبين "األعمال التحضريية" أن عبارة "اخفـاء أو متويـه" ينبغـي أن تفـهم علـى  -١١
أا تشمل منع اكتشاف األصول غري املشروعة للممتلكات. 

الفقرة ٢ (ب) 
ينبغي أن تتضمن "األعمال التحضريية" ملحوظة مؤداها أن عبارة "املرتبطــة جبماعـات  -١٢
اجراميـة منظمـة" يقصـد ـا الداللـة علـى نشـاط اجرامـي مـن النـوع الـذي متارسـه اجلماعــات 

االجرامية املنظمة. 
الفقرة ٢ (هـ) 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن الفقرة الفرعيـة (هــ) تـأخذ بعـني االعتبـار  -١٣
املبـادئ القانونيـة لـدول عـدة ال يسـمح فيـها مبالحقـة أو معاقبـة الشـخص ذاتـه بســـبب اجلــرم 
األصلي وجرم غسل األمـوال معـا. وأكـدت تلـك الـدول أـا ال ترفـض التسـليم أو املسـاعدة 
القانونية املتبادلة أو التعاون ألغراض املصـادرة ـرد أن الطلـب مبـين علـى جـرم غسـل أمـوال 

كان الشخص ذاته قد ارتكب اجلرم األصلي املتعلق بذلك اجلرم. 
تدابري مكافحة غسل األموال  املادة ٧:

الفقرة ١ (أ) 
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن عبـارة "سـائر اهليئـات" جيـــدر أن تفــهم  -١٤
على أا تشمل الوسطاء، الذين ميكن يف بعض النظم القانونية أن يشـملوا شـركات السمسـرة 
يف األوراق املاليـة وسـائر اجلـــهات الــيت تتــاجر بــاألوراق املاليــة ومكــاتب صــرف العمــالت 

ومساسرة العملة. 
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن عبـارة "املعـامالت املشـــبوهة" جيــدر أن  -١٥
تفـهم علـى أـا تشـمل املعـامالت غـري املعتـادة، الـيت ال تتســـق، حبكــم حجمــها وخصائصــها 
وتواترها، مع النشاط التجاري للزبون أو تتجاوز بارامترات السوق املقبولة عادة أو ال يكـون 
هلا أساس قانوين واضح، وميكن أن تعد أنشطة غري مشـروعة أو ترتبـط بأنشـطة غـري مشـروعة 

على وجه العموم. 
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الفقرة ١ (ب) 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن انشاء وحدة معلومات ماليـة علـى النحـو  -١٦

الذي تقضي به هذه الفقرة، يستهدف احلاالت اليت ال توجد فيها بعد آلية من هذا القبيل. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن عبارة "املبادرات ذات الصلة الـيت اختذـا  -١٧
املنظمات االقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف" قد فهمت أثناء املفاوضات على أا تشـري، 
ـــاالجراءات  علـى وجـه اخلصـوص، اىل التوصيـات األربعـني الصـادرة عـن فرقـة العمـل املعنيـة ب
املالية بشأن غسل األموال، بصيغتها املنقحة يف عام ١٩٩٦، كما تشـري، اضافـة اىل ذلـك، اىل 
مبادرات قائمة أخـرى اختذـا منظمـات اقليميـة وأقاليميـة ومتعـددة األطـراف ملكافحـة غسـل 
األموال، مثل فرقة العمل الكاريبية املعنيـة بـاالجراءات املاليـة، والكومنولـث، وجملـس أوروبـا، 
وجمموعة أفريقيا الشرقية واجلنوبية ملكافحة غسل األموال، واالحتاد األورويب، ومنظمـة الـدول 

األمريكية. 
جترمي الفساد  املادة ٨:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن االلتزام الذي تفرضه هذه املادة ال يقصـد  -١٨
به أن يشمل أفعال الشخص الذي يتصـرف حتـت درجـة مـن االرغـام أو التأثـري غـري املشـروع 

تشكل دفاعا كامال عن ارتكاب اجلرمية. 
الفقرة ٤ 

ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن مفـــهوم الشــخص الــذي يقــدم خدمــة  -١٩
عمومية ينطبق على نظم قانونية معينـة، وأن ادراج هـذا املفـهوم يف التعريـف يقصـد بـه تيسـري 

التعاون بني الدول األطراف اليت يوجد ذلك املفهوم يف نظمها القانونية. 
املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  املادة ١١:

الفقرة ٤ 
ينبغــي أن يذكــر يف "األعمــال التحضرييــة" أن الفقــــرة ٤ ال توجـــب علـــى الـــدول  -٢٠
األطـراف أن تتيـح امكانيـــة االفــراج املبكّــر أو املشــروط عــن املســجونني اذا كــانت نظمــها 

القانونية ال تنص على اتاحة تلك االمكانية. 
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املصادرة والضبط  املادة ١٢:
ـــني االعتبــار  ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن تفسـري املـادة ١٢ يـأخذ بع -٢١
املبـدأ الـوارد يف القـانون الـدويل والقـائل بأنـه ال جيـوز مصـــادرة أي ممتلكــات تعــود اىل دولــة 
أجنبية وتستخدم يف أغراض غري جتارية إال مبوافقة تلك الدولـة األجنبيـة. وعـالوة علـى ذلـك، 
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أنـه ال يقصـــد باالتفاقيــة تقييــد القواعــد املنطبقــة علــى 

احلصانة الدبلوماسية أو احلكومية، مبا يف ذلك حصانة املنظمات الدولية. 
الفقرة ١ (ب) 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن عبـارة "اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها"  -٢٢
يقصد ا الداللة على قصد ذي طابع ميكن معه أن يعترب حماولة الرتكاب جرمية. 

الفقرة ٥ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أنه يقصد بعبارة "املنافع األخرى" أن تشـمل  -٢٣
مـا خيضـع للمصـادرة مـن منـافع ماديـة، ومـن حقـوق ومصـــاحل مشــروعة ذات طــابع واجــب 

النفاذ. 
التعاون الدويل ألغراض املصادرة  املادة ١٣:

ـــة" أن االشــارات الــواردة يف هــذه املــادة اىل  ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضريي -٢٤
الفقرة ١ من املادة ١٢ ينبغـي أن تفـهم علـى أـا تشـمل اشـارة اىل الفقـرات ٣-٥ مـن املـادة 

 .١٢
التصرف يف العائدات االجرامية املصادرة أو املمتلكات املصادرة  املادة ١٤:

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن الدول األطـراف سـتقوم، عنـد االمكـان،  -٢٥
ببحث ما اذا كان من املناسب، وفقا لضمانات منفردة جمسدة يف قانوـا الداخلـي، اسـتخدام 

املوجودات املصادرة يف تغطية تكاليف املساعدة املقدمة عمال بالفقرة ٢ من املادة ٢٤. 
الوالية القضائية  املادة ١٥:

الفقرة ٢ (أ) 
ينبغي أن جتسد "األعمال التحضريية" الفهم املتمثل يف أنه ينبغـي للـدول األطـراف أن  -٢٦
تضع يف اعتبارها ضرورة توسيع نطاق احلماية املمكنة، اليت قد تنشأ عن تأكيد سريان الواليـة 
القضائية، ليشمل األشخاص العدميـي اجلنسـية الذيـن قـد يكونـون مقيمـني بصـورة اعتياديـة أو 

دائمة يف بلداا. 
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الفقرة ٥ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن من األمثلة اليت تبين مـدى فـائدة التنسـيق  -٢٧

بني الدول األطراف ضرورة ضمان عدم فقدان األدلة احلساسة زمنيا. 
تسليم ارمني  املادة ١٦:

الفقرة ٢ 
ينبغـي أن يذكـــر يف "األعمــال التحضرييــة" أن غــرض الفقــرة ٢ هــو أن تكــون أداة  -٢٨
تسـتخدمها الـدول األطـراف الراغبـة يف االسـتفادة ممـا جتـيزه هلـا الفقـــرة. وليــس املقصــود ــا 

توسيع نطاق املادة دون مسوغ. 
الفقرة ٨ 

ــا  ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أنـه ال ينبغـي تفسـري هـذه الفقـرة علـى أ -٢٩
متس على أميا حنو باحلقوق القانونية األساسية للمدعى عليه. 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أن أحـد أمثلـة تنفيـذ هـذه الفقـرة هـو توفـري  -٣٠
اجراءات تسليم سريعة ومبسطة، رهنا بأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متلقيـة الطلـب 
فيما يتعلق بتسليم األشخاص املطلوب تسليمهم، ورهنا مبوافقة الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب 
وقبول الشخص املعين. وينبغي أن يفهم "القبول"، الذي ينبغي ابداؤه طواعيـة ومـع ادراك تـام 

للعواقب، على أنه يتعلق باالجراءات املبسطة ال بالتسليم ذاته. 
الفقرة ١٠ 

ينبغــي أن جتســد "األعمــال التحضرييــة" الفــهم العــام املتمثــل يف أنــه ينبغــي للـــدول  -٣١
األطـراف أن تـأخذ يف االعتبـار أيضـا ضـرورة القضـاء علـى املـالذات اآلمنـة الـــيت يلجــأ اليــها 
مرتكبـو اجلرائـم الشـــنيعة يف الظــروف غــري املشــمولة بــالفقرة ١٠. وأشــارت عــدة دول اىل 
ضرورة تقليل عدد تلك احلاالت، وذكرت عدة دول أنه ينبغي اتباع مبـدأ "إمـا التسـليم وإمـا 

 .(aut dedere aut judicare) "احملاكمة
الفقرة ١٢ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن االجراء املشار اليه يف الفقـرة ١٢ سـوف  -٣٢
 .(n e  bis in idem) "تخذ دون اخالل مببدأ "عدم جواز احملاكمة على اجلرم ذاته مرتنيي
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الفقرة ١٤ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن كلمة "نوع جنسـه" االنكليزيـة تشـري اىل  -٣٣

الذكر واألنثى. 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أنـه يف املشـاورات غـري الرمسيـة الـيت عقـدت  -٣٤

أثناء الدورة الثامنة للجنة املخصصة، اقترح وفد ايطاليا ادراج احلكم التايل بعد الفقرة ٨: 
ـــة  "دون مســاس باســتخدام أســباب أخــرى للرفــض، ال جيــوز للدولــة متلقي
الطلـب أن ترفـض التسـليم علـى أسـاس أن قـرار احملكمـة قـــد صــدر غيابيــا، اال اذا مل 
يثبت أن القضية قد نظرت مع توفري ذات الضمانات الـيت توفـر عندمـا يكـون املدعـى 
عليه موجودا ويتعمد، بعد علمه باحملاكمة، تفـادي التوقيـف، أو يتعمـد عـدم حضـور 
احملاكمة. غري أنه اذا مل يقدم ذلك االثبات، ال جيوز رفض التسليم، اذا قدمت الدولـة 
الطالبـة تـأكيدا، تعتـربه الدولـة متلقيـة الطلـب كافيـا، بـأن الشـخص املطلـوب تســليمه 

سيكون له احلق يف حماكمة جديدة حتمي حقوقه يف الدفاع." 
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعربت عدة وفـود عـن قلـق بـالغ بشـأن مـا اذا كـان هـذا احلكـم 
يتوافق مع املبـادىء األساسـية لنظمـها القانونيـة اخلاصـة بكـل منـها. وقـد سـحب وفـد ايطاليـا 
اقتراحه أثناء الدورة التاسعة للجنة املخصصـة، علـى أن يكـون مـن املفـهوم أن الدولـة الطـرف 
متلقية الطلب ستأخذ بعني االعتبار على النحو الواجب، لدى النظر يف طلب للتسـليم اسـتنادا 
اىل حكـم صـدر غيابيـا، مـا اذا كـان الشـخص املطلـوب تسـليمه قـد حكـم عليـه بعـد حماكمــة 
عادلة، وذلك مثال ما اذا كانت قد كفلت للمتهم نفس الضمانـات الـيت كـان سـيتمتع ـا لـو 
كـان حـاضرا يف احملاكمـة وفـر إراديـا مـن العدالـة أو ختلـف عـن املثـول يف احملاكمـة، أو مـــا اذا 

كان حيق له أن حياكم من جديد. 
الفقرة ١٦ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن عبـارة "حيثمـا اقتضـى األمـر" الـواردة يف  -٣٥
الفقرة ١٦ من املادة ١٦ جيب أن تفسر بروح من التعـاون الكـامل، وينبغـي، بقـدر االمكـان، 
أال متـس بطـابع الفقـرة االلزامـي. ويتعـني علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تـــويل، لــدى 
تطبيق هذه الفقرة، االعتبار الكامل لضرورة تقـدمي اجلنـاة للعدالـة مـن خـالل التعـاون يف جمـال 

تسليم ارمني. 
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املساعدة القانونية املتبادلة  املادة ١٨:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أن تعبـري "االجـراءات القضائيـة"، الـوارد يف  -٣٦
الفقرة ٢ من املادة ١٨، يشـري اىل املسـألة الـيت تطلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بشـأا، وال 

يراد به أن يفهم على أنه ميس  باستقاللية القضاء على أميا حنو. 
الفقرة ٥ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أنه: (أ) عندما تنظر الدولـة الطـرف فيمـا اذا  -٣٧
كان جيدر القيام تلقائيا بتقدمي معلومات ذات طابع بـالغ احلساسـية، أو عندمـا تنظـر يف فـرض 
قيود صارمة على اسـتخدام املعلومـات املقدمـة علـى هـذا النحـو، يـرى أن مـن املسـتصوب أن 
تتشـاور الدولـة الطـرف املعنيـة مسـبقا مـع الدولـة املتلقيـة احملتملـة؛ (ب) عندمـا تكــون الدولــة 
الطـرف الـيت تتلقـى املعلومــات، مبقتضــى هــذا احلكــم، لديــها مســبقا معلومــات مشــاة، ال 

يتوجب عليها أن متتثل ألي تقييدات تفرضها الدولة املرسلة. 
الفقرة ٨ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن هذه الفقرة ال تتضارب مع الفقرتـني ١٧  -٣٨
و ٢١ من هذه املادة. 

الفقرة ١٠ (ب) 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أنه جيوز للدول األطراف، مــن بـني الشـروط  -٣٩
اليت تقررها لنقل شخص ما، أن تتفق على أنه جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تكـون 

حاضرة عند االدالء بالشهادة يف اقليم الدولة الطرف الطالبة. 
الفقرة ١٣ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن السـلطة املركزيـة ميكـن أن تكـون متباينـة  -٤٠
يف املراحل املختلفة لالجراءات اليت تطلب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بشـأا. كمـا ينبغـي أن 
يذكر يف "األعمال التحضريية" أنه ال يقصد ذه الفقرة أن تشـكّل عائقـا مينـع البلـدان مـن أن 
تكـون لديـها سـلطة مركزيـــة تعــىن باســتالم الطلبــات وســلطة مركزيــة أخــرى تعــىن بتقــدمي 

الطلبات. 
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الفقرة ١٨ 
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن وفـد ايطاليـا قـدم اقتراحـا بشـأن املســألة  -٤١
الـيت تتناوهلـا هـذه الفقـرة (أنظـر الوثيقـة A/AC.254/5/Add.23). وُأشـــري خــالل مناقشــة هــذا 
االقتراح اىل أنه ميكن للدول األطراف أن تستعمل اجلـزء التـايل منـه، الـذي مل يجسـد يف نـص 

االتفاقية، كمبادئ توجيهية لتنفيذ أحكام الفقرة ١٨ من املادة ١٨: 
تكون السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب مسؤولة عن حتديـد هويـة  "(أ)
الشخص الذي يستمع اليه، ويتعني عليها أن تعد، عند اختتـام االسـتماع، حمضـرا يبـني تـاريخ 
االسـتماع ومكانـه وأي قسـم جـرى أداؤه؛ ويتعـني اجـراء االسـتماع دون أي ضغـط بــدين أو 

ذهين على الشخص املستجوب؛ 
اذا رأت السـلطة القضائيـة للدولـة متلقيـة الطلـب أنـه حـدث أثنـاء االســـتماع  "(ب)
انتـهاك للمبـادئ األساسـية لقـــانون تلــك الدولــة، تكــون هلــا صالحيــة ايقــاف االســتماع أو 

اللجوء، اذا أمكن ذلك، اىل اختاذ التدابري الالزمة ملواصلة االستماع وفقا لتلك املبادئ؛ 
يتعني أن يقدم مترجم شفوي، عنـد االقتضـاء، املسـاعدة اىل الشـخص الـذي  "(ج)

يستمع اليه واىل السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛ 
جيوز للشخص الذي يسـتمع اليـه أن يطـالب بـاحلق يف عـدم اإلدالء بشـهادته  "(د)
حسـبما يقضـي بـه القـانون الداخلـي للدولـة متلقيـة الطلـب أو الدولــة الطالبــة؛ وينطبــق علــى 

شهادة الزور القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب؛ 
تتحمل مجيع تكاليف التداول بالفيديو الدولة الطـرف الطالبـة، الـيت جيـوز هلـا  "(هـ)

أيضا أن تقوم مبا يلزم لتوفري املعدات التقنية." 
الفقرة ٢١ (د) 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أنـه ال يقصـد بـاحلكم الـوارد يف الفقـرة ٢١  -٤٢
(د) من هذه املادة التشجيع علــى رفـض تبـادل املسـاعدة ألي سـبب مـن األسـباب، بـل يفـهم 
على أنه يرتقي باملعيار األدىن اىل مستوى املبادىء األساسـية جـدا يف القـانون الداخلـي للدولـة 
متلقيـة الطلـب. كمـا ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن األحكــام املقترحــة بشــأن 
أسباب الرفض فيما يتعلق مبالحقة الشخص أو معاقبته بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو ديانتـه 
أو جنسيته أو آرائه السياسية، وكذلك اسـتثناء اجلـرم السياسـي، قـد حذفـت ألن مـن املفـهوم 

أا مشمولة مبا فيه الكفاية بعبارة "املصاحل األساسية" الواردة يف الفقرة ٢١ (ب). 
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الفقرة ٢٨ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن كثريا من التكـاليف الناشـئة عـن االمتثـال  -٤٣
للطلبـات املندرجـة يف اطـار الفقــرات ١٠ و ١١ و ١٨ مــن املــادة ١٨ يعتــرب عــادة ذا طــابع 
استثنائي. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تبني "األعمـال التحضرييـة" أن مـن املفـهوم أن البلـدان 
الناميـة قـد تواجـه صعوبـات يف حتمـل حـىت بعـض التكـاليف االعتياديـة، وأنـه ينبغـــي تزويدهــا 

باملساعدة املناسبة لتمكينها من الوفاء مبقتضيات هذه املادة. 
أساليب التحري اخلاصة  املادة ٢٠:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمـال التحضرييـة" أن هـذه الفقـرة ال تعـين ضمنـا فـرض الـتزام  -٤٤
على الدول األطراف بأن تضـع أحكامـا مـن أجـل اسـتخدام األشـكال املذكـورة مـن أسـاليب 

التحري اخلاصة. 
إنشاء سجل جنائي  املادة ٢٢:

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن تعبري "حكــم ادانـة" ينبغـي أن يفـهم علـى  -٤٥
أنه يشري اىل ادانة مل تعد قابلة ألي استئناف. 

جترمي اعاقة سري العدالة  املادة ٢٣:
الفقرة الفرعية (أ) 

ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن املقصـود بتعبــري "اجــراءات" أن يشــمل  -٤٦
مجيـع االجـراءات احلكوميـة الرمسيـة، الـيت ميكـن أن تتضمـــن مرحلــة مــا قبــل احملاكمــة يف أي 

قضية. 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن املفهوم هو أن بعـض البلـدان ال جيـوز هلـا  -٤٧
أن تغطـي احلـاالت الـيت يكـون فيـها مـن حـق الشـخص أال يقـدم أدلـة وتعطـــى لــه مزيــة غــري 

مستحقة لكي ميارس ذلك احلق. 
مساعدة الضحايا ومحايتهم  املادة ٢٥:

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أنه على الرغم من أن الغرض من هذه املـادة  -٤٨
هـو التركـيز علـى احلمايـة اجلسـدية للضحايـا، فقـد سـلّمت اللجنـة املخصصـة بضـرورة محايـــة 

حقوق األفراد اليت يوفرها القانون الدويل املنطبق. 
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تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانني  املادة ٢٦:
الفقرة ٢ 

ـــارة "ختفيــف عقوبــة ..." ميكــن أال  ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن عب -٤٩
تشمل ختفيف العقوبة نصا فحسب بل ختفيفها فعليا أيضا. 

التعاون يف جمال انفاذ القوانني  املادة ٢٧:
الفقرة ١ 

ــــم القانونيـــة  ينبغــي أن يذكــر يف "األعمــال التحضرييــة" أن عبــارة "مبــا يتفــق والنظ -٥٠
واالدارية الداخلية لكل منها" تتيح للدول األطراف مرونة فيما يتعلق مبدى التعـاون وأسـلوبه. 
فعلـى سـبيل املثـال، تتيـح هـذه الصياغـة للـدول األطـراف أن ترفـــض التعــاون اذا كــان تقــدمي 

املساعدة املطلوبة يتعارض مع قوانينها أو سياساا الداخلية. 
الفقرة ١ (أ) 

ينبغي أن يذكر يف "األعمـال التحضرييـة" أن الـدول األطـراف سـتقرر بنفسـها أفضـل  -٥١
ـــا  كيفيــة لضمــان تبــادل املعلومــات بصــورة مأمونــة وســريعة. وأبــدت وفــود كثــرية تأييده
الستخدام االتصال املباشر بني خمتلف أجهزة انفـاذ القـانون احملليـة ونظرياـا األجنبيـة. بيـد أن 
هـذا ال مينـع الـدول األطـراف الـيت قـد تـرى أنـه مـن املسـتصوب انشـاء نقطـة اتصـال مركزيـــة 

لضمان الفاعلية، من أن تفعل ذلك. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن أشكال التكنولوجيـا احلديثـة املشـار اليـها  -٥٢
يف الفقرة ٣ من املادة ٢٧ تشمل احلواسيب وشبكات االتصال السلكية والالسلكية. 

مجع وتبادل وحتليل املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة  املادة ٢٨:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبين "األعمال التحضرييـة" أن ذكـر املنظمـات الدوليـة واالقليميـة يقصـد بـه  -٥٣
االشارة اىل مجيع املنظمات ذات الصلة، مبا فيها املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (االنـتربول) 
وجملس التعاون اجلمركي (الـذي يسـمى أيضـا "املنظمـة العامليـة للجمـارك") ومكتـب الشـرطة 

األوروبية (اليوروبول). 
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التدريب واملساعدة التقنية  املادة ٢٩:
الفقرة ٤ 

ينبغي أن تبني "األعمال التحضرييـة" أن ذكـر املنظمـات الدوليـة واالقليميـة يقصـد بـه  -٥٤
ــــارك  االشــارة اىل مجيــع املنظمــات ذات الصلــة، مبــا فيــها االنــتربول واملنظمــة العامليــة للجم

واليوروبول. 
املنــع  املادة ٣١:

الفقرة ٣ 
ــــة  ينبغــي أن يذكــر يف "األعمــال التحضرييــة" أنــه وفقــا للمبــادئ الدســتورية املتعلق -٥٥
باملساواة، ال يقصد التمييز بني األشخاص املدانني جبرائم مشـمولة ـذه االتفاقيـة واألشـخاص 

املدانني جبرائم أخرى. 
مؤمتر األطراف يف االتفاقية  املادة ٣٢:

الفقرة ٢ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أنه ينبغي ملؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة، لـدى  -٥٦

وضع قواعد تتعلق بتسديد نفقاته، أن يكفل اعتبار التربعات مصدرا للتمويل. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أنه ينبغي ملؤمتـر األطـراف، لـدى االضطـالع  -٥٧
مبهامه، أن يويل االعتبار الواجب لضـرورة احلفـاظ علـى سـرية بعـض املعلومـات املعينـة، نظـرا 

لطبيعة مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
الفقرة ٥ 

ينبغي أن تبني "األعمال التحضرييـة" أنـه ينبغـي ملؤمتـر األطـراف أن يـأخذ يف االعتبـار  -٥٨
ـــات. كمــا ينبغــي أن يذكــر يف "األعمــال  ضـرورة توخـي قـدر مـن االنتظـام يف تقـدمي املعلوم
التحضريية" أن تعبري "التدابري االدارية" يفهم مبعناه الواسـع وبأنـه يشـمل تقـدمي معلومـات عـن 

مدى تنفيذ التشريعات والسياسات والتدابري األخرى ذات الصلة. 
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تنفيذ االتفاقية  املادة ٣٤:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن الغـرض مـن هـذه الفقـرة هـو، دون تغيـري  -٥٩
ـــادة ٣، أن يبــني بوضــوح ال لبــس فيــه أن  نطـاق انطبـاق االتفاقيـة مثلمـا هـو موصـوف يف امل
العنصر عرب الوطـين وضلـوع مجاعـة اجراميـة منظمـة ال ينبغـي اعتبارمهـا عنصريـن مـن عنـاصر 
تلـك اجلرائـم ألغـراض التجـرمي. ويقصـد ـذه الفقـرة أن تبـني للـدول األطـــراف أنــه ال جيــب 
عليـها، عنـد تنفيـذ االتفاقيـة، أن تشـــمل بتجرميــها لغســل العــائدات االجراميــة (املــادة ٦) أو 
الفسـاد (املـادة ٨) أو اعاقـة سـري العدالـة (املـادة ٢٣) عنصـري الطبيعـة عـرب الوطنيـــة وضلــوع 
مجاعة اجرامية منظمة، وال أن تشمل بتجرمي مجاعة اجرامية منظمـة (املـادة ٥) عنصـر الطبيعـة 
عـرب الوطنيـة. وعـالوة علـى ذلـك، فـان املقصـــود ــذا احلكــم هــو ضمــان الوضــوح للــدول 
األطراف فيما يتعلق بامتثاهلا ملواد االتفاقيـة ذات الصلـة بـالتجرمي، وال يقصـد بـه أن يكـون لـه 

أي أثر يف تفسري مواد االتفاقية ذات الصلة بالتعاون (املواد ١٦ و١٨ و ٢٧). 
تسوية الرتاعات  املادة ٣٥:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "التفـاوض" ينبغـي أن يفـهم مبعنـاه  -٦٠
الواسع على أنه يعين تشجيعا للـدول علـى اسـتنفاد كـل سـبل التسـوية السـلمية للرتاعـات، مبـا 

فيها التوفيق والوساطة واللجوء اىل اهليئات االقليمية. 
التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام  املادة ٣٦:

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أنـه علـى الرغـم مـن أن االتفاقيـة ال تتضمـن  -٦١
حكمـا حمـددا بشـأن التحفظـات، فـإن مـن املفـهوم أن اتفاقيـــة فيينــا لقــانون املعــاهدات لســنة 

١٩٦٩(١) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات. 
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ملحوظـات تفسـريية للوثـائق الرمسيـة ("األعمـال التحضرييـة") لعمليـة التفـــاوض  باء-
حــول بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســــاء 

 واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  
أحكام عامة   الفصل األول-

العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  املادة ١:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن هـذه الفقـرة اعتمـدت بنـاء علـى الفـهم الـذي  -٦٢
مفاده أن عبارة "مع ما تقتضيه احلال من تغيريات" تعـين "مـع إدخـال التغيـريات الـيت تقتضيـها 
الظـروف" أو "مـع إدخـال التغيـريات الالزمـة". وبالتـايل، فـإن أحكـــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت تنطبق علــى الـربوتوكول مبقتضـى هـذه املـادة، سـتغري 

أو تفسر حبيث يكون هلا يف الربوتوكول ما هلا يف االتفاقية من معىن أو مفعول أساسي. 
استخدام املصطلحات  املادة ٣:

الفقرة الفرعية (أ) 
ينبغــي أن يذكــر يف "األعمــال التحضرييــة" أن االشــارة اىل اســــاءة اســـتغالل حالـــة  -٦٣
استضعاف تفهم على أا اشارة اىل أي وضع ال يكون فيه للشـخص املعـين أي بديـل حقيقـي 

ومقبول للخضوع الساءة االستغالل املعنية. 
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن الـربوتوكول ال يتنـاول اسـتغالل دعـارة  -٦٤
الغري وسائر أشكال االسـتغالل اجلنسـي اال يف سـياق االجتـار باألشـخاص. وعبارتـا "اسـتغالل 
دعارة الغري" و "سائر أشكال االستغالل اجلنسي" ليستا معرفتني يف الـربوتوكول، وهـو لذلـك 
ال ميس بالكيفية اليت تتصدى ا الـدول األطـراف للدعـارة يف القوانـني الداخليـة اخلاصـة بكـل 

منها. 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن نزع أعضاء مـن أجسـام األطفـال مبوافقـة  -٦٥

والد أو وصي ألسباب طبية أو عالجية مشروعة ال ينبغي أن يعترب استغالال. 
كما ينبغي أن يبني يف "األعمـال التحضرييـة" أن التبنـي غـري املشـروع سـيندرج أيضـا  -٦٦
ضمن نطاق الـربوتوكول، عندمـا يكـون هـذا التبنـي عبـارة عـن ممارسـة شـبيهة بـالرق حسـب 
تعريفه الوارد يف الفقرة (د) مـن املـادة ١ مـن االتفاقيـة التكميليـة إلبطـال الـرق وجتـارة الرقيـق 

واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق.(٢) 



1600-73684

A/55/383/Add.1

الفقرة الفرعية (ب) 
ينبغي أن يذكر يف "األعمـال التحضرييـة" أن هـذه الفقـرة الفرعيـة ال ينبغـي أن تفسـر  -٦٧

بأا تقيد تطبيق املساعدة القانونية املتبادلة وفقا للمادة ١٨ من االتفاقية. 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أن الفقـرة الفرعيـة (ب) ال ينبغـي أن تفسـر  -٦٨
بأا تفرض أي قيد على حق املتهمني يف دفاع كامل ويف افـتراض براءـم. وينبغـي أن يذكـر 
يف "األعمال التحضريية" أيضـا أن الفقـرة الفرعيـة (ب) ال ينبغـي أن تفسـر بأـا تفـرض علـى 
الضحية عبء االثبات. فكما يف أية قضيـة جنائيـة، يقـع عـبء االثبـات علـى عـاتق الدولـة أو 
املدعي العام، وفقا للقـانون الداخلـي. وعـالوة علـى ذلـك، ستشـري "األعمـال التحضرييـة" اىل 
ـــة املنطبقــة واملبــادئ  الفقـرة ٦ مـن املـادة ١١ مـن االتفاقيـة، الـيت حتـافظ علـى الدفـوع القانوني

القانونية األخرى ذات الصلة من قانون الدول األطراف الداخلي. 
التجرمي  املادة ٥:

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أن تعبـري " تدابـري أخـرى" يـدل علـى تدابـري  -٦٩
اضافية للتدابري التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون يف هذا اخلصوص. 

الفقرة ٢ 
ينبغــي أن يذكــر يف "األعمــال التحضرييــة" أن االشــارات اىل الشــروع يف ارتكـــاب  -٧٠
اجلرائم املقررة مبوجب القانون الداخلي وفقا هلذه الفقرة الفرعية تفـهم يف بعـض البلـدان علـى 
أا تشمل األفعال املقترفـة حتضـريا الرتكـاب جـرم جنـائي واألفعـال الـيت تنفـذ يف حماولـة غـري 
ناجحـة الرتكـاب اجلـرم، حيـث تكـون أيضـا تلـك األفعـال حتـت طائلـــة املســؤولية أو أفعــاال 

يعاقب عليها مبقتضى القانون الداخلي. 
 

محاية ضحايا االجتار باألشخاص  الفصل الثاين-
مساعدة ضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم  املادة ٦:

الفقرة ٣ 
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن املسـاعدة الـيت هـي مـن النـوع املبيــن يف  -٧١
هـذه الفقـرة تنطبـق علـى الدولـة املسـتقبلة لضحايـا االجتـار باألشـخاص وعلـى دولـة منشــئهم، 
ولكن ال تنطبق إال فيما يتعلق بالضحايا املوجودين يف اقليم كــل مـن تينـك الدولتـني. وتنطبـق 
الفقـرة ٣ علـى الدولـة املسـتقبلة اىل أن يعـاد ضحيـة االجتـار باألشـــخاص اىل دولــة منشــئه، مث 

تنطبق بعدئذ على دولة املنشأ. 
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اعادة ضحايا االجتار باألشخاص اىل أوطام  املادة ٨:
الفقرة ١ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن عبـارة "االقامـة الدائمـة" الـواردة يف هـذه  -٧٢
الفقرة تعين االقامة الطويلة األمد، ولكن ليس بالضرورة اإلقامة غري حمددة األجـل. وينبغـي أن 
تفهم الفقرة على أا ال ختل بأي تشريع داخلي بشأن منح حق االقامة أو بشأن مدة االقامة. 

الفقرة ٢ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضرييـة" أن العبـارة "ويفضـل أن تكـون تلـك العـودة  -٧٣

طوعية" تفهم على أا ال تضع التزاما على الدول األطراف اليت تعيد الضحايا. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن تبني "األعمـال التحضرييـة" أن الفـهم الـذي خلصـت اليـه اللجنـة املخصصـة  -٧٤
بـأن االعـادة مبقتضـى هـذه املـادة جيـب عـدم القيـام ـا قبـل التحقـق علـى النحـو الواجـب مــن 

جنسية الشخص امللتمسة اعادته أو من حقه يف االقامة. 
الفقرة ٤ 

ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "وثـــائق ســفر" يشــمل أي نــوع مــن  -٧٥
الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي. 

الفقرة ٦ 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن االشارات اىل االتفاقات أو الترتيبات يف هـذه  -٧٦
الفقـرة، تشـمل كـال مـن االتفاقـات الـيت تتنـاول علـى التحديـد جوهـر موضـوع الــربوتوكول، 

واالتفاقات األعم بشأن اعادة القبول اليت تشمل األحكام اليت تتناول اهلجرة غري املشروعة. 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن هذه الفقـرة ينبغـي أن تفـهم علـى أـا ال ختـل  -٧٧

بأي التزامات أخرى مبوجب القانون الدويل العريف بشأن عودة الالجئني.   
املنع والتعاون والتدابري األخرى   الفصل الثالث-
تبادل املعلومات وتوفري التدريب  املادة ١٠:

الفقرة ١ 
ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن تعبري "وثـائق سـفر" يشـمل أي نـوع مـن  -٧٨

الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي. 
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التدابري احلدودية  املادة ١١:
الفقرة ٢ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن ضحايا االجتـار باألشـخاص قـد يدخلـون  -٧٩
الدولـة بطريقـة مشـروعة مث يواجـهون االسـتغالل بعدئـذ، بينمـا يف حـاالت ريـب املـــهاجرين 
تسـتخدم بصفـة أعـم طرائـق دخـول غـري مشـروعة. وقـد يـؤدي هـذا اىل جعـل تطبيـق التدابــري 
الوقائية يف حاالت االجتار أصعب على الناقلني العموميني منه يف حاالت التهريب، وينبغـي أن 

يوضع ذلك يف االعتبار يف التدابري التشريعية أو غري التشريعية اليت تتخذ وفقا هلذه الفقرة. 
الفقرة ٤ 

ينبغي أن يذكر يف "األعمال التحضريية" أن التدابري واجلـزاءات الـيت تطبـق وفقـا هلـذه  -٨٠
الفقرة ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف املعنية من التزامات دولية أخرى. وينبغي أن يالحـظ 
أيضا أن هذه املادة ال تشرط على الدول األطــراف أن تفـرض علـى النـاقلني العموميـني التزامـا 
سـوى التـأكد ممـا ان كـانت حبـوزة الركـاب الوثـائق الالزمـة، وليـس أن تقطـع بـأي حكــم أو 
تقييم بشأن صحة الوثائق أو أصالتها. كما ينبغي أن يالحظ أن هذه الفقـرة ال حتـد علـى حنـو 
ـــل  ال موجـب لـه مـن حريـة تصـرف الدولـة الطـرف يف عـدم اعتبـار النـاقلني مسـؤولني عـن نق

الالجئني الذين ليست حبوزم وثائق سفر. 
أمن الوثائق ومراقبتها  املادة ١٢:

ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -٨١
الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبري "وثائق اهلويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة يف اثبـات هويـة الشـخص يف دولـة مـا مبقتضـى قوانـني تلـــك 

الدولة أو قواعدها االجرائية. 
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن العبـارة "… تزويرهـا أو حتويرهـا أو تقليدهـا  -٨٢
أو إصدارها بصورة غري مشروعة" ينبغـي أن تفـهم علـى أـا ال تشـمل إعـداد الوثـائق املـزّورة 
فحسب، بل تشمل أيضا حتوير الوثائق الشرعية وملء منـاذج الوثـائق الفارغـة املسـروقة. كمـا 
ينبغي أن تبني أن املقصود هو مشول كل من الوثائق اليت جرى تزييفها، والوثائق األصليـة الـيت 
ُأصدرت على حنو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غري صاحبها الشرعي. 

شرعية الوثائق وصالحيتها  املادة ١٣:
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -٨٣
الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبري "وثائق اهلويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة يف اثبـات هويـة الشـخص يف دولـة مـا مبقتضـى قوانـني تلـــك 

الدولة أو قواعدها االجرائية. 



00-7368419

A/55/383/Add.1

 
أحكام ختامية  الفصل الرابع-

شرط احترازي  املادة ١٤:
الفقرة ١ 

ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن هذا الربوتوكول ال يشمل وضعية الالجئني.  -٨٤
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـــة" أن هــذا الــربوتوكول ال خيــلّ مبــا للــدول  -٨٥
األطراف من حقـوق أو التزامـات أو مسـؤوليات حاليـة مبوجـب صكـوك دوليـة أخـرى، مثـل 
الصكوك املشار اليها يف هذه الفقـرة. فـاحلقوق وااللتزامـات واملسـؤوليات املترتبـة علـى صـك 
آخـر حتددهـا أحكـام ذلـك الصـك، ومـا ان كـانت الدولـة املعنيـة طرفـا فيـه، وال حيددهـا هــذا 
ــا يف  الـربوتوكول. وعليـه فـان أي دولـة تصبـح طرفـا يف هـذا الـربوتوكول ولكنـها ليسـت طرف
صـك دويل آخـر مشـار اليـه يف هـذا الـربوتوكول، لـن تصبـح خاضعـــة ألي حــق أو الــتزام أو 

مسؤولية تترتب على ذلك الصك. 
التوقيع والتصديق والقبول واالقرار واالنضمام  املادة ١٦:

ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أنـه، يف حـني أن الـــربوتوكول ليســت فيــه  -٨٦
أحكـام ختـص التحفظـات، فمـن املفـهوم أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون املعـــاهدات لعــام ١٩٦٩(١) 

تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات. 
ملحوظـات تفسـريية للوثـائق الرمسيـة ("األعمـال التحضرييـة") لعمليـة التفـاوض حــول  جيم-
بروتوكول مكافحة ريـب املـهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمـل التفاقيـة األمـم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
 

أحكام عامة   الفصل األول-
العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  املادة ١:

الفقرة ٢ 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن هـذه الفقـرة اعتمـدت بنـاء علـى الفـهم الـذي  -٨٧
مفاده أن عبارة "مع ما تقتضيه احلال من تغيريات" تعـين" مـع ادخـال التغيـريات الـيت تقتضيـها 
الظروف" أو "مع ادخال التغيريات الالزمة". وبالتــايل، فـان أحكـام االتفاقيـة الـيت تنطبـق علـى 
الـربوتوكول مبقتضـى هـذه املـادة سـتغير أو تفسـر حبيـث يكـون هلـا يف الـربوتوكول مـــا هلــا يف 

االتفاقية من معىن أو مفعول أساسي. 
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استخدام املصطلحات  املادة ٣:
الفقرة الفرعية (أ) 

ـــة ماديــة  ينبغـي أن تبـني  "األعمـال التحضرييـة" أن االشـارة اىل "منفعـة ماليـة أو منفع -٨٨
أخـرى" كعنصـر مـن عنـاصر التعريـف الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة (أ) ُأدرجـت ـدف التشــديد 
علـى أن املقصـود هـو مشـول أنشـطة اجلماعـات االجراميـة املنظمـة الـيت تعمـــل لغــرض الربــح، 
ولكن مع استبعاد أنشطة أولئك الذيـن يوفـرون الدعـم للمـهاجرين بدوافـع انسـانية أو بسـبب 
صالت عائلية وثيقـة. فليـس القصـد مـن الـربوتوكول جتـرمي أنشـطة أفـراد األسـرة أو مجاعـات 

دعم كاملنظمات الدينية أو غري احلكومية. 
الفقرة الفرعية (ج) 

ينبغـي أن تبيـن "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "وثيقـة السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -٨٩
الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبري "وثيقـة اهلويـة" 
يشمـل أي وثيقة تستخـدم عـــادة يف اثبـات هويــة الشـخص يف دولـة مـا مبقتضـى قوانـني تلـك 

الدولة أو قواعدها االجرائية. 
ينبغي أن تبين "األعمال التحضريية" أن عبـارة "زوِّرت أو حـورت" ينبغــي أن تفســر  -٩٠
علــى أـا ال تشمــل إعـداد الوثـائق املـزورة فحسـب بـل تشـمل أيضـا حتويـر الوثـائق الشــرعية 
وملء مناذج الوثائـق الفارغـة املسروقـة. كما ينبغــي أن تبــني أن املقصـود هـو مشـول كـل مـن 
الوثـائق الـيت جـرى تزييفـها والوثـائق األصليـة الـيت أصـدرت علـى حنـو صحيـح ولكـــن جــرى 

استخدامهـا من جانب شخص غري صاحبها الشرعي. 
التجرمي  املادة ٦:

ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن تعبري "تدابري أخـرى" املذكـور هنـا يـدل علـى  -٩١
تدابري اضافية للتدابري التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون يف هذا اخلصوص. 

الفقرة ١ 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن اجلرائـم املذكـورة يف املـادة ٦ ينبغـي أن تعتـرب  -٩٢
جـزءا مـن أنشـطة اجلماعـات االجراميـة املنظمـــة. ويف هــذه املــادة، حيــذو الــربوتوكول حــذو 
االتفاقيـة الـيت كـان هلـــا الســبق (الفقــرة ٢ مــن املــادة ٣٤). كمــا ينبغــي أن تبــني "األعمــال 
التحضريية" أن االشارة اىل "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" كعنصـر مـن اجلرائـم املبينـة يف 
الفقـرة ١ أدرجـت ـدف التشـديد علـى أن املقصـود هـو مشـول أنشـطة اجلماعـات االجراميــة 
املنظمـة الـيت تتصـرف لغـرض الربـح، ولكـن مـع اسـتبعاد أنشـطة أولئـك الذيـــن وفــروا الدعــم 
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للمــهاجرين بدوافــع انســانية أو بســبب وجــود صــالت عائليــة وثيقــة. وليــس القصــد مــــن 
الــربوتوكول أن جيــرم أنشــطة أفــراد األســرة أو مجاعــات دعــم كاملنظمــات الدينيــة أو غـــري 

احلكومية. 
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن الفقـرة الفرعيـة ١ (ب) اعتمـدت بنـاء علــى  -٩٣
الفـهم الـذي مفـاده أن الفقـرة الفرعيـة ��٢ لـن تنطبـق اال عندمـا تكـون "احليـازة" املعنيــة هــي 
ـــة (أ). لذلــك، فــهي لــن تشــمل  لغـرض ريـب املـهاجرين، مثلمـا هـو مبـني يف الفقـرة الفرعي

املهاجر الذي تكون يف حوزته وثيقة مزورة لتيسري ريب شخصه هو. 
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن عبـارة "أيـــة وســيلة أخــرى غــري مشــروعة"  -٩٤
الــواردة يف الفقــرة ١ (ج) تشــري اىل الوســائل غــري املشــروعة حســــب تعريفـــها يف القـــانون 

الداخلي. 
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبــني "األعمـال التحضرييـة" أن االشـارات اىل الشـروع يف ارتكـاب اجلرائـم  -٩٥
املقررة مبوجب القانون الداخلي وفقـا للفقـرة ٢ (أ) تفـهم يف بعـض البلـدان بأـا تشـمل كـال 
من األفعال املقترفة حتضريا الرتكـاب جـرم جنـائي واألفعـال الـيت تنفّـذ يف حماولـة غـري ناجحـة 
الرتكاب اجلرم، حيث تكون أيضا تلك األفعال حتت طائلة املسؤولية أو أفعـاال يعـاقب عليـها 

مبقتضى القانون الداخلي. 
الفقرة ٣ 

ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن العبارة "معاملة الانسانية أو مهينة" الواردة يف  -٩٦
الفقـرة ٤ (ب) مقصود ا أن تشمل أشكاال معينـة مـن االسـتغالل، مـع عـدم املسـاس بنطـاق 
وتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النسـاء واألطفـال، املكمـل 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
الفقرة ٤ 

ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن كلمة "تدابري" يف هذه الفقرة ينبغـي أن تفسـر  -٩٧
مبعناها الواسع على أا تشمل كال من اجلزاءات اجلنائية واالدارية.   

ريب املهاجرين عن طريق البحر   الفصل الثاين-
ينبغي أن  تبني "األعمال التحضريية" أن املفهوم هو أن التدابري املبينة يف الفصل الثـاين  -٩٨
مـن الـربوتوكول ال ميكـن اختاذهـا يف امليـاه االقليميـة لدولـة أخــرى اال بــإذن أو ترخيــص مــن 
الدولة الساحلية املعنية. وهذا املبدأ راسخ متاما يف قانون البحار وال حاجة اىل اعـادة ذكـره يف 
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الربوتوكول. كما ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن قانون البحار الـدويل يشـمل اتفاقيـة 
ـــري أن  األمــم املتحــدة لقــانون البحــار(٣) وكذلــك ســائر الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة. غ
االشارات اىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ال متس أو تؤثر على أميـا حنـو يف وضعيـة أي 

دولة فيما يتعلق بتلك االتفاقية. 
التعاون  املادة ٧:

ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أن هـــذا الــربوتوكول ال ميــس مبــا للدولــة  -٩٩
ـــرى، مثــل  الطـرف مـن حقـوق أو التزامـات أو مسـؤوليات حاليـة مبوجـب صكـوك دوليـة أخ
الصكوك املشار اليـها يف هـذه املـادة. فـاحلقوق وااللتزامـات واملسـؤوليات املترتبـة علـى صـك 
آخـر حتددهـا أحكـام ذلـك الصـك ومـا إذا كـانت الدولـة املعنيـة طرفـا فيـه، وال حيددهــا هــذا 
ــا يف  الـربوتوكول. وعليـه فـان أي دولـة تصبـح طرفـا يف هـذا الـربوتوكول ولكنـها ليسـت طرف
ـــن تصبــح خاضعــة ألي حــق أو الــتزام أو  صـك دويل آخـر مشـار اليـه يف هـذا الـربوتوكول ل

مسؤولية تترتب على ذلك الصك اآلخر. 
تدابري مكافحة ريب املهاجرين عن طريق البحر  املادة ٨:

ـــرات ١ و٢  ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن كلمـة "ضالعـة" الـواردة يف الفق -١٠٠
و٧ من هذه املادة ويف الفقرة ٣ من املادة ١٠، ينبغي أن تفهم مبعناها الواسع على أا تشـمل 
السـفن "الضالعـة" بشـكل مباشـر وكذلـك غـري مباشـر يف ريـب املـــهاجرين. ومــن الشــواغل 
اخلصوصيـة أيضـا مشـول السـفن الـــيت يكتشــف أــا حتمــل فعــال مــهاجرين مــهربني والســفن 
("السـفن األم") الـيت تنقـــل مــهاجرين مــهربني يف أســفار يف عــرض احمليطــات ولكــن ال يتــم 
اعتراضـها أحيانـا اىل أن تنتـهي مـن تنقيـل املـهاجرين اىل سـفن حمليـة أصغـــر حجمــا ألغــراض 

االنزال على الرب. 
 

املنع والتعاون والتدابري األخرى   الفصل الثالث-
املعلومات  املادة ١٠:

الفقرة ١ 
ينبغي أن تبني "األعمـال التحضرييـة" أن الـتزام تبـادل املعلومـات ذات الصلـة مبقتضـى  -١٠١
هذه الفقرة اعتمد على أساس الفهم الذي مفاده أن هـذا مـن شـأنه أن يتـم وفقـا للـربوتوكول 
وأي معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات أخـرى واجبـة التطبيـق قـد تكـــون قائمــة بــني الــدول 

املعنية. 
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ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن كلمـة "ضالعـة" الـواردة يف هـذه الفقــرة ويف  -١٠٢
الفقـرات ١ و٢ و٧ مـن املـادة ٨ ينبغـــي أن تفــهم مبعناهــا الواســع علــى أــا تشــمل الســفن 
"الضالعة" بشكل مباشر وكذلك غري مباشر يف ريب املـهاجرين. ومـن الشـواغل اخلصوصيـة 
أيضا مشول السـفن الـيت يكتشـف أـا حتمـل فعـال مـهاجرين مـهربني والسـفن ("السـفن األم") 
اليت تنقل مهاجرين مهربني يف أسفار يف عرض احمليطات ولكن ال يتم اعتراضـها أحيانـا اىل أن 

تنتهي من تنقيل املهاجرين اىل سفن حملية أصغر حجما ألغراض االنزال على الرب. 
التدابري احلدودية  املادة ١١:

الفقرة ٢ 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن التدابري واجلزاءات اليت تطبق وفقا هلذه الفقــرة  -١٠٣
ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف املعنية من التزامات دولية أخـرى. وينبغـي أن يالحـظ أيضـا 
أن هذه الفقرة تشترط على الدول األطراف أن تفـرض علـى النـاقلني التجـاريني التزامـا بشـأن 
التأكد فقط مما اذا كـان حبـوزة الركـاب الوثـائق الالزمـة، وليـس بشـأن القطـع بـأي حكـم أو 
تقييم فيما يتعلق بصحة الوثائق أو ثبوتيتها. كما ينبغي أن يالحظ أن هذه الفقرة ال حتد علـى 
حنو ال موجب له من حرية تصرف الدول األطراف يف عدم اعتبار الناقلني مسؤولني عن نقـل 
الالجئـني الذيـن ليسـت حبوزـم وثـائق سـفر، وأن املـادة ١٩ حتفـظ االلتزامـات العامـة للــدول 
األطراف مبقتضى القانون الدويل يف هذا اخلصوص، وذلك بتضمنـها اشـارة حمـددة اىل اتفاقيـة 
١٩٥١(٤) وبروتوكـول ١٩٦٧(٥) اخلـاصني بوضعيـة الالجئـني. واعتمـدت املـادة ١١ أيضــا 
بناء على الفهم الذي مفاده أا لن تطبق على حنو حيض الناقلني التجاريني علـى عرقلـة حركـة 

الركاب املشروعني بصورة ال موجب هلا. 
أمن الوثائق ومراقبتها  املادة ١٢:

ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -١٠٤
الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبري "وثائق اهلويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة يف اثبـات هويـة الشـخص يف دولـة مـا مبقتضـى قوانـني تلـــك 

الدولة أو قواعدها االجرائية. 
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن العبـارة "… تزويرهـا أو حتويرهـا أو تقليدهـا  -١٠٥
أو اصدارها بصورة غري مشروعة" ينبغـي أن تفـهم علـى أـا ال تشـمل إعـداد الوثـائق املـزّورة 
فحسب، بل تشمل أيضا حتوير الوثائق الشرعية وملء منـاذج الوثـائق الفارغـة املسـروقة. كمـا 
ينبغي أن تبني أن املقصود هو مشول كل من الوثائق اليت جرى تزييفها، والوثائق األصليـة الـيت 
ُأصدرت على حنو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غري صاحبها الشرعي. 
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شرعية الوثائق وصالحيتها  املادة ١٣:
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "وثـائق السـفر" يشـــمل أي نــوع مــن  -١٠٦
الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي، وأن تعبري "وثائق اهلويـة" 
يشـمل أي وثيقـة تسـتخدم عـادة يف اثبـات هويـة الشـخص يف دولـة مـا مبقتضـى قوانـني تلـــك 

الدولة أو قواعدها االجرائية. 
تدابري احلماية واملساعدة  املادة ١٦:

الفقرة ١ 
ينبغـي أن تبـــني "األعمــال التحضرييــة" أنــه، وفقــا للمــادتني ٣ و٤، ال تشــري عبــارة  -١٠٧
"األشــخاص الذيــن كــانوا هدفــا لســلوك مبــني يف املــادة ٦ مــن هــــذا الـــربوتوكول" اال اىل 
املهاجرين الذين هربوا على النحو املبيـن يف املـادة ٦. وال يقصـد منـها أن تشـري اىل املـهاجرين 
الذيــن ال يندرجــون ضمــن نطــاق املــادة ٦. وهــذا مبــــني بوضـــوح يف املـــادة ١٦ ("شـــرط 
احـترازي") الـيت تنـص علـى أنـه ليـس يف هـذا الـربوتوكول مـا ميـــس حبقــوق األفــراد مبقتضــى 

القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون االنساين والقانون الدويل حلقوق االنسان. 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن القصد من ذكر بعض احلقوق يف هــذه الفقـرة  -١٠٨
هو التشديد على ضرورة محاية تلك احلقوق عندما يتعلـق األمـر مبـهاجرين مـهربني، ولكـن ال 
ينبغـي تفسـري هـذا احلكـم علـى أنـه يسـتبعد أو يبطـل أي حقـوق أخـرى غـري مذكـــورة. وقــد 
أدرجت عبارة "مبا يتسق مع التزاماا مبقتضى القانون الـدويل" يف هـذه الفقـرة لزيـادة توضيـح 

هذه النقطة. 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أنه ال ينبغي فهم هذه الفقرة على أا تفـرض أي  -١٠٩
ـــربوتوكول تتجــاوز االلتزامــات  التزامـات جديـدة أو اضافيـة علـى الـدول األطـراف يف هـذا ال

الواردة يف الصكوك الدولية الراهنة والقانون الدويل العريف الراهن. 
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبــني "األعمـال التحضرييـة" أن املقصـود بعبـارة "سـواء مـن جـانب أفـراد أو  -١١٠
مـن جـانب مجاعـات" هـو أن تشـري اىل األفـراد أو اجلماعـات ممـن تشـــملهم الواليــة القضائيــة 

للدولة الطرف املعنية. 
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اعادة املهاجرين املهربني  املادة ١٨:
ينبغي أن تبني "األعمال التحضرييـة" أن هـذه املـادة تسـتند اىل الفـهم الـذي مفـاده أن  -١١١
الدول األطراف لن جترد األشـخاص مـن جنسـيتهم وجتعلـهم بالتـايل عدميـي اجلنسـية، ممـا يعـد 

خمالفا للقانون الدويل. 
ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن تعبري "االقامة الدائمة" يفهم منـه يف كـل هـذه  -١١٢
املادة أنه يعين اقامة طويلة األمد دون أن تكون بالضرورة اقامة غري حمددة األجل. ويفـهم مـن 

هذه املادة أا ال متس بالتشريعات الوطنية املتعلقة مبنح حق االقامة أو مبدا. 
ينبغي أن تبين "األعمال التحضريية" فهم اللجنة املخصصة الذي مفاده أنه يتعني عـدم  -١١٣
اعادة الشخص امللتمسـة اعادتـه، مبقتضـى هـذه املـادة، قبـل التحقـق علـى النحـو الواجـب مـن 

جنسيته أو حقه يف االقامة الدائمة. 
الفقرة ٢ 

ينبغي أن تبني "األعمال التحضرييـة" أنـه ال يوجـد عـدم اتسـاق بـني الفقرتـني ١ و ٢  -١١٤
مـن هـذه املـادة. فـالفقرة ١ تتنـاول احلالـة املتعلقـة بالشـخص الـذي هـو مواطـن أو يتمتـع حبــق 
ـــة للفقــرة ١ وتتنــاول احلالــة املتعلقــة  االقامـة الدائمـة وقـت اعادتـه. أمـا الفقـرة ٢ فـهي مكمل
بالشخص الذي كان يتمتع حبق االقامـة الدائمـة وقـت دخولـه ولكنـه مل يعـد يتمتـع ـا وقـت 

اعادته. 
الفقرة ٤ 

ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييـة" أن تعبـري "وثـــائق ســفر" يشــمل أي نــوع مــن  -١١٥
الوثائق الالزمة لدخول دولة ما أو مغادرا مبقتضى قانوا الداخلي. 

الفقرة ٨ 
ينبغـي أن تبـني "األعمـال التحضرييــة" أن االشــارات اىل املعــاهدات أو االتفاقــات أو  -١١٦
الترتيبـات يف هـذه الفقـرة تشـمل كـال مـــن االتفاقــات الــيت تتنــاول حتديــدا جوهــر موضــوع 
الربوتوكول، واالتفاقات األعم بشأن اعـادة القبـول الـيت تشـمل األحكـام الـيت تتنـاول اهلجـرة 

غري املشروعة. 
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أحكام ختامية  الفصل الرابع-
شرط احترازي  املادة ١٩:

ينبغي أن تبني "األعمال التحضريية" أن الربوتوكول ال يشمل وضعية الالجئني.  -١١٧
ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـــة" أن هــذا الــربوتوكول ال خيــلّ مبــا للــدول  -١١٨
األطراف من حقـوق أو التزامـات أو مسـؤوليات حاليـة مبوجـب صكـوك دوليـة أخـرى، مثـل 
الصكوك املشار اليها يف هذه الفقـرة. فـاحلقوق وااللتزامـات واملسـؤوليات املترتبـة علـى صـك 
آخـر حتددهـا أحكـام ذلـك الصـك، ومـا ان كـانت الدولـة املعنيـة طرفـا فيـه، وال حيددهـا هــذا 
ــا يف  الـربوتوكول. وعليـه فـان أي دولـة تصبـح طرفـا يف هـذا الـربوتوكول ولكنـها ليسـت طرف
ـــن تصبــح خاضعــة ألي حــق أو الــتزام أو  صـك دويل آخـر مشـار اليـه يف هـذا الـربوتوكول ل

مسؤولية تترتب على ذلك الصك. 
التوقيع والتصديق والقبول واالقرار واالنضمام  املادة ٢١:

ينبغـي أن يذكـر يف "األعمـال التحضرييـة" أنـه، يف حـني أن الـــربوتوكول ليســت فيــه  -١١٩
أحكـام ختـص التحفظـات، فمـن املفـهوم أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون املعـــاهدات لعــام ١٩٦٩(١) 

تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات. 
احلواشي 

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ١١٥٥، الرقم ١٨٢٣٢.  (١)
املرجع نفسه، الد ٢٦٦، الرقم ٣٨٢٢.  (٢)

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار، الـد السـابع عشـر (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (٣)
 .A/CONF.62/122 الوثيقة ،(A.84.V.3 املبيع

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٤)
املرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٥)

 


