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البند  3من جدول األعمال المؤقت*

الجرائم الخطيرة األخرى ،حسب تعريفها الوارد

في االتفاقية ،بما فيها األشكال واألبعاد الجديدة
للجريمة المنظمة عبر الوطنية

فرنسا :مشروع قرار

منع الجريمة البيئية ومكافحتها
َّ
إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
بها

()1

إذ يؤكـد مجـداا أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكوت

المححةة

ِّ
تمثل أهم الص ــكول الةايويية المالمية الن ام لمنم ومكافحة فة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،التي تححق

الضـ ـ ـ ـ ـ ــرل جاألفراا والمجتمما

في جميم البحدان ،و ذ يؤكد مجداا عحى أهمية تحك الصـ ـ ـ ـ ـ ــكول جاعت الها األاوا

الرئيسية المتاحة لحمجتمم الدولي لتحةيق هذا الغرض،

و ذ يؤكد مجداا أيض ــا أن اتتفاقية ،جص ــفتها

ــكا عالميا يحظى جايض ــمان وا ،ــم الن ام ،تتي مجات

وا،ما لحتماون عحى التصدي ألشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الحالية والمستجدة ،جما فيها الجريمة البيئية،
وذ يحيط عحما جالفةرة ( 9ﻫ) من إعالن الدوحة جش ــإن إامان منم الجريمة والمدالة الجنائية في جدول أعمال

األمم المتحدة األو ،ـ ــم من أجل التص ـ ــدي لحتحديا اتجتمااية واتقتص ـ ــااية وتمويو  ،ـ ــيااة الةايون عحى الص ـ ــميدين

الوطني والدولي ومش ـ ــالكة الجمهول،

()2

التي أكد فيها الدول األعض ـ ــاه عومها عحى الس ـ ــمي إلى اعتماا تدابير فمالة

لمنم ومكافحة المش ــكحة الر يرة المتمثحة في الجرائم التي تؤثر عحى البيئة من خالل تدايم التش ـريما

والتماون الدولي

وبناه الةد ال وتدابير المدالة الجنائية وجهوا إيفاذ الةايون التي تسـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف ،رـ ـ ـ ـ ـ ــمن جمحة أمول ،التصـ ـ ـ ـ ـ ــدي لحجريمة

المنظمة عبر الوطنية وألفمال الفساا وغسل األموال المرت ة بذلك النوع من الجرائم،

__________
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و ذ يحيط عحمـا أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جةرال المجحس اتقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااي واتجتمـاعي  19/2012المؤلخ  26تموز/يوليـ

 ،2012والممنون "تمويو التمــاون الــدولي عحى مكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة المــابرة لححــدوا الوطنيــة
ججميم أشـكالها ومظاهرها" ،الذي ،ـحم هي المجحس جضـحوع التنظيما
جوايب الجرائم التي تؤثر جشكل كبير عحى البيئة،

اججرامية المابرة لححدوا الوطنية في جميم

و ذ يحيط عحما كذلك جةرال الجمعية المامة  177/74المؤلخ  18كايون األول/ايس ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2019الذي
والن اتا

أهابت هي الجمعي ُة جالدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاه اعت ال اتتجال غير المش ـ ـ ـ ـ ــروع جإيواع الحيوايا
وغير ذلك من الجرائم المضـ ـ ـ ـ ـرة جالبيئة ،مثل اتتجال جاألخشـ ـ ـ ـ ــا والفح او الثمينة واألحجال الهريمة وغيرها من
المماان النفيسـ ــة ،التي تضـ ــحم فيها الجماعا

البرية المحمية

اججرامية المنظمة ،جريمة خ يرة ،وفةا لتشـ ـريماتها الوطنية ووفةا

لحمااة  ) ( 2من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

و ذ يض ـ ـ ـ ــم في اعت ال الحاجة إلى التنفيذ التهامحي والفمال لالتفاقية والبروتوكوت

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاا،

()3

المححةة بها ،وكذلك

و ذ يحيط عحما جالةرال  12/8لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفساا ،الممنون "منم الفساا ومكافحت من حيث عالقت جالجرائم التي تؤثر عحى البيئة"،

و ذ يسـ ــحم جإن الجريمة البيئية تشـ ــمل جميم األيشـ ـ ة غير المشـ ــروعة التي تؤثر عحى البيئة ،من خالل

ات،تغالل غير المشروع لحموالا ال بيعية والنفايا

والمواا الر رة أو السامة واتتجال غير المشروع بها،

و ذ يسـحم أيضـا جإن الجريمة البيئية قد تترل أيضـا أث ار ،ـحبيا عحى اتقتصـااا

ال شر واألمن الغذائي و،بل العيش والموائل،

والصـحة المامة و،ـالمة

و ذ يثير جوع أن الجريمة البيئية أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حت من أوفر األيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة اججرامية عبر الوطنية لبحية وأن

عائداتها والتدفةا

المالية غير المشروعة المتإتية منها قد تسهم في تمويل جرائم أخرى عبر وطنية،

و ذ يســاول جالا الةحق جشــإن رــحايا الجريمة البيئية من ال شــر ،وت ،ــيما أولئك الذين يتمررــون لحةتل

أو اج ــاجة أو التهديد أو ات،ــتغالل عحى يد الجماعا

تتمرض بيئتهم أو ،المتهم أو

اججرامية المنظمة الضــالمة في الجريمة البيئية ،والذين

حتهم أو ،بل ايشهم لحر ر أو لحتهديد جسبب الجريمة البيئية،

و ذ يسـ ـ ــاول جالا الةحق أيضـ ـ ــا من أن الجريمة البيئية تمرقل وتةوض الجهوا التي تبذلها الدول من أجل

حماية البيئة وتمويو  ،ـ ـ ـ ـ ــيااة الةايون وتحةيق التنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة جما يتس ـ ـ ـ ـ ــق مم خ ة التنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة لمان

،2030

()4

التي اعتمدتها الجمعية المامة وأقرتها الدول األطراف في اتتفاقية،

و ذ يةر جالربرة والمس ـ ـ ـ ــاهما

البيمة لمكتب األمم المتحدة الممني جالمرد ال والجريمة ،وبريام األمم

المتحدة لحبيئة ،والمنظمة الدولية لحشـ ـ ـ ــرطة الجنائية (اجيتربول) ،ومنظمة الجمالل المالمية ،وممهد األمم المتحدة
األق ــاليمي ل حول الجريم ــة والم ــدال ــة ،واتتح ــاا ال ــدولي لحفا ال بيم ــة ،وأم ــاي ــة اتف ــاقي ــة اتتج ــال ال ــدولي ج ــإيواع

الحيوايا

والن اتا

البرية المهداة جاتيةراض،

()5

والبنك الدولي ،و ،ــائر المنظما

الدولية واجقحيمية الممنية ،في

اعم الدول في جهواها الرامية إلى التص ـ ــدي لحجريمة البيئية ،و ذ يش ـ ــدا في هذا الص ـ ــدا عحى األهمية الحا ،ـ ــمة

لتمويو التماون والتنسيق هيما بين الوكات

من أجل منم الجريمة البيئية ومكافحتها عحى يحو فمال،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )3
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و ذ يةر أيضـ ـ ــا جإهمية المسـ ـ ــاهما

الة ــاع الرــاأل واألفراا والجمــاعــا

التي يةدمها أ ـ ـ ــحا

المصـ ـ ــححة ااخرون الممنيون ،جما في ذلك

من خــالن الة ــاع المــان ،والمنظمــا

غير الحكوميــة ،وو ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط اجعالن،

واألو،اط األكاايمية ،واألو،اط المحمية ،في منم الجريمة البيئية ومكافحتها،
-1

يؤكـد أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة تمِّثـل أااة فمـالـة وجوها

-2

ي حــب إلى الــدول األطراف في اتتفــاقيــة أن تجمــل الجرائم البيئيــة جرائم خ يرة ،عحى النحو

أ،ا،يا من اجطال الةايويي الممني جمنم الجريمة البيئية ومكافحتها وتمويو التماون الدولي في هذا الصدا؛
الممَّرف في المــااة  ) ( 2والفةرة  ) ( 1من المــااة  3من اتتفــاقيــة ،حيثمــا تهون تحــك الجرائم ذا

طـاجم عبر

وطني وتضـ ــحم فيها جماعة إجرامية منظمة ،من أجل رـ ــمان تحميل الجناة واألشـ ــراأل اتعت اليين الضـ ــالمين

فيها المسؤولية عبر فرض جواها
-3

فمالة ومتنا ،ة ولااعة ،وفةا ألحكان اتتفاقية؛

يحث الدول األطراف عحى تنفيذ اتتفاقية من أجل منم الجرائم البيئية والجرائم المتص ـ ـ ـ ــحة بها

المحداة في اتتفاقية والتحةيق فيها ومالحةة مرتهبيها قض ــائيا ومماقبتهم عحى يحو فمال ،بو ،ــائل منها ا ،ــتردان

أ،اليب التحري الرا ة ،جما يتسق مم المااة  20من اتتفاقية؛
-4

يهيب جالدول األعض ـ ـ ــاه أن تس ـ ـ ــتمرض تش ـ ـ ـريماتها الوطنية وتمدلها عند الض ـ ـ ــرولة وحسـ ـ ــب

ائم أ ــحية وفق تمريفها الوالا في
اتقتض ــاه لهي تُمتبر الجرائم المش ــمولة جاتتفاقية والمرت ة جالجريمة البيئية جر ة
اتتفاقية ،ألغراض جرائم غسـل األموال ،ولهي تهون ِّ
موج ة جقامة اعاوى في إطال التشـريما المححية المتمحةة
جمائدا

الجريمة ،ولهي يمكن ر ط الموجواا
-5

البيئية والجرائم ذا
-6

المرت ة جالجريمة البيئية ومصاالتها والتصرف فيها؛

يحث الدول األطراف عحى أن تتماون هيما بينها عحى أو،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ام ممكن في منم الجريمة
الصحة المشمولة جاتتفاقية وبروتوكوتتها والتحةيق فيها ومالحةة مرتهبيها قضائيا؛

يحث أيض ـ ـ ـ ـ ــا الدول األطراف عحى أن تحةق في جرائم غس ـ ـ ـ ـ ــل عائدا

الجريمة المتإتية من

الجريمة البيئية ومالحةة مرتهبيها قضـائيا ،جما في ذلك جا،ـتردان أ،ـاليب التحةيق المالي ،ج ية تحديد الجماعا

اججرامية الضالمة فيها وتم يحها وتفهيكها؛
-7

يحــث كــذلــك الــدول األطراف عحى أن تبيِّم مرـ اطر الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا وترف

من حــدتهــا ،وأن تموز

تدابير مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاا ،جما يتس ـ ـ ـ ـ ــق مم أحكان اتتفاقية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاا ،من أجل منم

تضال المصال  ،وتمويو الممال،ا

األخالقية والشفاهية ،ورمان الن ـواهة في كامل يظان منم الجريمة والمدالة

الجنائية ،اون المساس جا،تةالل الةضاه؛
كيايا

-8

وجائو جموجب الةايون المن بق ،عحى إيشـاه
ا
يشـجم الدول األطراف ،حيثما يكون ذلك منا،ـ ا

-9

يهيب جالدول األطراف أن تترذ جميم التدابير المنا ،ة المتاحة لها لتوفير المساعدة والحماية

وطنية متهامحة ومتمداة الترصصا

تتولى مسؤولة منم الجريمة البيئية ومكافحتها؛

الفمالتين لحش ــهوا والض ــحايا في الجرائم البيئية والجرائم ذا
تحك الجرائم من الحصــول عحى تمويضــا

عن األرـ ـ ـ ـرال البيئية والتمويض ـ ـ ــا

الص ــحة ،وأن تض ــم إجراها

وجبر األر ـرال ،جما في ذلك التمويضــا

منا ،ـ ة لتمكين ر ــحايا

المديية وا،ــتصــال الموائل

عن الض ـ ـ ــحايا ،جما يتس ـ ـ ــق مم المااتين  24و 25من اتفاقية األمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
-10

يش ـ ـ ــجم جش ـ ـ ــدة الدول األطراف عحى أن تنظر ،جالتش ـ ـ ــاول مم أ ـ ـ ــحا

الممنيين ،في تححي ــل اتج ــاه ــا

الجريم ــة البيئي ــة ،وأن ت ــدلس الظروف التي تُرته ــب فيه ــا الجرائم البيئي ــة عحى

ألاريها ،وأن ت حم مكتب األمم المتحدة الممني جالمرد ال
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-11

يشـ ـ ـ ـ ــجم جشـ ـ ـ ـ ــدة أيضـ ـ ـ ـ ــا الدول األطراف عحى أن تموز تماويها وعمحها مم المنظما

واجقحيميـة ،ومم ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الجهـا

والمنظما

الممنيـة ،جمـا فيهـا الة ـاع الرـاأل واألفراا والجمـاعـا

الدولية

من خـالن الة ـاع المـان،

غير الحكومية ،وو ،ـ ــائط اجعالن ،واألو ،ـ ــاط األكاايمية ،واألو ،ـ ــاط المحمية ،في مجال منم الجريمة

البيئية ومكافحتها والتواية بها ،جما يتسق مم المااة  31من اتتفاقية؛
-12

ي حــب إلى مكتــب األمم المتحــدة الممني جـالمرــد ال

والجريمــة أن يويـد من تمويو وتو،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم

ي ـام تمـاويـ وتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةـ مم اجيتربول ،وبريـام األمم المتحـدة لحبيئـة ،ومنظمـة الجمـالل المـالميـة ،وممهـد األمم

المتحـدة األقـاليمي ل حول الجريمـة والمـدالـة ،واتتحـاا الـدولي لحفا ال بيمـة ،وأمـايـة اتفـاقيـة اتتجـال الـدولي جـإيواع

الحيوايا

الدولية واجقحيمية األخرى ذا

والن اتا

البرية المهداة جاتيةراض ،والبنك الدولي ،والمنظما

-13

ي حب إلى فريق الربراه الحكوميين المامل الممني جالمس ـ ـ ــاعدة التةنية والفريق المامل الممني

يةـدما تو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا

لينظر فيهـا مؤتمر األطراف في اتتفـاقيـة في اولت الحـااية عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،من أجل تمويو الت بيق

في اعم الدول األطراف في اتتفاقية في جهواها الرامية إلى منم الجريمة البيئية ومكافحتها؛

الصــحة،

جالتماون الدولي أن يجريا مناقشــة موارــيعية مشــتركة جشــإن ت بيق اتتفاقية لمنم الجريمة البيئية ومكافحتها وأن
الممحي لالتفاقية ،مم إياله اتهتمان الواجب لجوايب التجريم والتماون الدولي هيما يتمحق بهذ المس ـ ـ ــإلة ،ولجايبي

غسـ ــل األموال والفسـ ــاا المتصـ ــحين بها ،مم إياله اتعت ال الواجب لكحكان المشـ ــتركة بين اتتفاقية واتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفساا؛
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ي حـب إلى األمـايـة أن تة ِّـدن إليـ في اولتـ الحـاايـة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،في حـدوا الموالا المتـاحـة ،تةري ار
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يهيب جالدول األطراف أن تةدن ،عند الرا عحى ا ،ــتبيايا

عن تنفيذ هذا الةرال؛

التةييم الذاتي الرا ــة جا ،ــتمراض

تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكوت

مهمة جشإن تنفيذ اتتفاقية في مجال منم الجريمة البيئية ومكافحتها؛
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يدعو الدول األطراف و،ـ ـ ــائر الجها

المححةــة بهــا ،أي ممحومــا

المايحة إلى توفير موالا من خالن الميوايية لكغراض

المحدَّاة في هذا الةرال ،وفةا لةواعد األمم المتحدة و جراهاتها.
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