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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢-١٨فيينا، 
  من جدول األعمال   ٥البند 

  توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين 
  والدول األعضاء وتنسيقها  باملخدِّرات واجلرمية

        يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
      أستراليا وأندورا وليبيا والنمسا ونيجرييا واليابان: مشروع قرار منقَّح    

اجلنائية اجمللَس االقتصادي واالجتماعي باملوافقـة علـى   توصي جلنةُ منع اجلرمية والعدالة   
  مشروع القرار التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة:

    
تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية     

      املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
  إنَّ اجلمعية العامة،  
مجيـع قراراهتـا ذات الصـلة باملسـاعدة التقنيـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب،          إذ تستذكر  

كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرَّخ  ٦٨/١٧٨وال ســيما أحــدث تلــك القــرارات، كقراراهتــا   
ــاب،        ٢٠١٣ ــياق مكافحــة اإلره ــية يف س ــات األساس ــوق اإلنســان واحلري ــة حق ، بشــأن محاي

، بشأن تقدمي املساعدة التقنية مـن أجـل   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٨/١٨٧و
ــة مبكافحــة اإلرهــاب، و     ــة املتعلق ــات والربوتوكــوالت الدولي ــذ االتفاقي ــؤرَّخ  ٦٩/١٢٧تنفي امل
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، بشـأن التـدابري الراميـة إىل القضـاء علـى اإلرهـاب الـدويل،        ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٠
ز برنــامج األمــم املتحــدة ، بشــأن تعزيــ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرَّخ  ٦٩/١٩٧و

املــؤرَّخ  ٦٨/٢٧٦ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وال ســيما قدراتــه يف جمــال التعــاون الــتقين، و 
  ،  ، بشأن استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب٢٠١٤حزيران/يونيه   ١٣

التقنيـة يف جمـال مكافحـة    بقـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة باملسـاعدة      علماً حتيط وإذ   
    )١(اإلرهاب، وال سيما أحدث تلك القرارات،

ضرورة تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي مـن أجـل منـع     وإذ تؤكِّد جمدَّداً  
اإلرهاب ومكافحته على حنو فعَّال، وخباصة عن طريق تعزيز القـدرة الوطنيـة للـدول مـن خـالل      

  تقدمي املساعدة التقنية، يف ضوء االحتياجات واألولويات اليت حتدِّدها الدول اليت تطلبها،
اجلـة الظـروف الـيت تفضـي إىل انتشـار اإلرهـاب، مـع التقيُّـد         على ضرورة معوإذ تشدِّد   

  باملبادئ واملقاصد األساسية مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، التام
، الـــذي أهابـــت فيـــه مبكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ٦٨/١٨٧قرارهـــا  وإذ تســـتذكر  

تقنيــة مــن أجــل بنــاء قــدرة باملخــدِّرات واجلرميــة، يف مجلــة أمــور، أن يواصــل تقــدمي املســاعدة ال
الدول األعضاء، بناء على طلبـها، لكـي تصـبح أطرافـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة        
املتعلقة باإلرهاب وتنفذها، بوسائل منها وضع برامج حمدَّدة اهلـدف وتـدريب مـوظفي العدالـة     

ــادرات يف هــذا الشــأن واملشــاركة فيهــا واســتحدا     ــة املعنــيني ووضــع مب ــة اجلنائي ث أدوات تقني
  ومنشورات، بالتشاور مع الدول األعضاء،

 )٢(مجيع جوانب استراتيجية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب     وإذ تكرِّر تأكيد  
الــذي  ،٦٨/٢٧٦وضــرورة اســتمرار الــدول يف تنفيــذها، وفقــاً ملــا أعــادت تأكيــده يف قرارهــا  

ــاُت األمــم        ــاء القــدرات كيان ــه مــع التقــدير األنشــطة الــيت تضــطلع هبــا يف جمــال بن الحظــت في
ــألَّ    ــيت تت ــات ال ــها الكيان ــذ يف جمــال مكافحــة      املتحــدة، ومن ــة بالتنفي ــة العمــل املعني ــها فرق ف من

ت اإلرهاب، ومن بينها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة، بالتنسـيق مـع املنظمـا    
علـى طلبـها،    الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية األخرى، ملساعدة الدول األعضـاء، بنـاءً  

                                                         
  ) ٢٠١٤( ٢١٣٣، و٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤املعتمد يف  ٢١٧٨قرارات الال سيما  )١(  

) ٢٠١٥( ٢١٩٩كانون األول/ديسمرب، و ١٩) املؤرَّخ ٢٠١٤( ٢١٩٥الثاين/يناير، و كانون ٢٧املؤرَّخ 
 شباط/فرباير. ١٢املؤرَّخ 

 .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )٢(  
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يف تنفيذ االستراتيجية، وشجَّعت فيه فرقة العمل على كفالة تقدمي املسـاعدة لبنـاء القـدرات يف    
  جماالت حمدَّدة، يف أطر منها مبادرة املساعدة املتكاملة ملكافحة اإلرهاب،

يف املقـام األول عـن تنفيـذ     علـى أنَّ الـدول األعضـاء مسـؤولةٌ     ر أيضاً التأكيـد تكرِّوإذ   
م بضــرورة تعزيــز مــا تقــوم بــه اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، وإذ تســلِّ

األمــم املتحــدة مــن دور تنســيقي ورئيســي لتعزيــز االتســاق يف تنفيــذ تلــك االســتراتيجية علــى    
ويف تقـدمي املسـاعدة، وخباصـة يف جمـال بنـاء      والدويل ودون اإلقليمي واإلقليمي  الصعيد الوطين

ــركن الثالــث لالســتراتيجية، وإذ تشــجِّع ســائر املنظمــات      ــه يف ال القــدرات، حســبما أُكِّــد علي
  الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية على تنسيق أنشطتها مع األمم املتحدة يف هذا الصدد،

، عـــن قلقهـــا إزاء التـــدفُّق املتزايـــد ٦٨/٢٧٦أعربـــت، يف قرارهـــا  أنَّهـــاوإذ تســتذكر    
للمجنَّــدين الــدوليني إىل التنظيمــات اإلرهابيــة، مبــن يف ذلــك املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب،    
واخلطر الذي يشكله ذلك جلميع الدول األعضاء، مبا يف ذلك بلدان املنشـأ والعبـور واملقصـد،    

ت عـن قلقهـا إزاء تزايـد عمليـات االختطـاف وأخـذ الرهـائن الـيت         وإذ تستذكر أيضاً أنَّها أعرب
ــة      ــة يف بعــض املنــاطق أليِّ غــرض مــن األغــراض، مبــا يف ذلــك بغي تنفــذها اجلماعــات اإلرهابي
ــديات املدفوعـــة إىل        ــت أنَّ الفـ ــية، والحظـ ــزاع تنـــازالت سياسـ ــاألموال أو انتـ ــتهم بـ مقايضـ

شــطة الــيت يضــطلعون هبــا، مبــا يف ذلــك  اإلرهــابيني ُتســتخدم كمصــدر مــن مصــادر متويــل األن 
  ارتكاب مزيد من عمليات االختطاف،

إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول     وإذ تســتذكر  
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

الــذي اعتمــده مــؤمتر  )٣(والــدويل ومشــاركة اجلمهــور، ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين
  األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ضــرورة مواصــلة مكافحــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله       يف هــذا الصــدد وإذ تســتذكر   
ومظاهره، مبا يشمل مواجهـة مـا يوجـد يف بعـض األحيـان مـن صـالت متناميـة أو حمتملـة بـني           

املنظَّمة عرب الوطنية واألنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدِّرات وأنشـطة غسـل األمـوال    اجلرمية 
  خذه نظم العدالة اجلنائية من تدابري للتصدي لتلك اجلرائم،ومتويل اإلرهاب، بغية تعزيز ما تتَّ

اجلماعات اإلرهابية يف اآلونة األخـرية مـن تـدمري للتـراث      ما قامت بهوإذ يثري جزعها   
  الثقايف يف بعض البلدان،

                                                         
  )٣( A/CONF.222/17 ١، الفصل األول، القرار. 
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بالدور األساسي الذي يضطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات        وإذ تسلِّم  
واجلرميــة، يف إطــار الكيانــات الــيت تتــألف منــها فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة    

ــداب       ــة وت ــدابري القانوني ــاذ الت ــاب واخت ــل اإلره ــاب، يف التصــدِّي لتموي ــة  اإلره ــة اجلنائي ري العدال
ملكافحة اإلرهاب، وإذ تستذكر أمهية التنسـيق بـني مـا تقـوم بـه كيانـات األمـم املتحـدة وفرقـة          
العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب من أعمال، من أجل تعزيز املسـاءلة والشـفافية   

  ،هذه األعمالوجتنب ازدواجية 
تـــدابري ُتتَّخـــذ ملكافحـــة  أن تكفـــل التقيُّـــد يف أيِّه يتعـــيَّن علـــى الـــدول أنَّـــد وإذ تؤكِّـــ  

اإلرهــاب جبميــع االلتزامــات املنوطــة هبــا مبوجــب القــانون الــدويل، وال ســيما القــانون الــدويل    
  حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل،

ملسـاعدة التقنيـة مـن أجـل     بالعمـل املضـطلع بـه والتقـدُّم احملـرز يف تقـدمي ا       وإذ حتيط علماً  
  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف إطار اهليئات اإلقليمية والدولية املتخصِّصة واملعنية،

يف تنفيــذ االتفاقيــات التقنيــة بتقريــر األمــني العــام عــن املســاعدة وإذ حتــيط علمــاً أيضــاً   
    )٤(والربوتوكوالت الدولية املتصلة باإلرهاب،

بالعمل املستمر الذي يضـطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        كذلك وإذ حتيط علماً  
باملخدِّرات واجلرمية لدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل منـع اإلرهـاب ومكافحتـه يف    
سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سـيما فيمـا يتعلـق بتجميـع املمارسـات اجليِّـدة يف جمـال        

حايا اإلرهـاب ودعمهـم، مبـا يشـمل الـدور الـذي يقـوم بـه الضـحايا يف          تقدمي املساعدة إىل ضـ 
علـى ضـرورة االضـطالع هبـذا العمـل بالتنسـيق الوثيـق مـع          د جمدَّداًإطار العدالة اجلنائية، وتؤكِّ

  الدول األعضاء،
حضـارة   ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأيِّ دين أو جنسـية أو  أنَّه ال وإذ تؤكِّد جمدَّداً  
  ة عرقية،أو مجاع
الدول األعضاء اليت مل تصبح بعـد أطرافـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت      حتثُّ  -١  

الدولية القائمة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب على النظر يف القيام بـذلك، وتطلـُب إىل مكتـب األمـم     
لكيانـات  املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل، يف إطـار واليتـه وبالتنسـيق الوثيـق مـع ا        

املعنية التابعة لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل       
  الدول األعضاء للتصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها يف تشريعاهتا؛

                                                         
  )٤( E/CN.15/2015/4. 
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الــدول األعضــاء علــى مواصــلة تعزيــز التنســيق والتعــاون علــى الصــعيد    حتــثُّ  -٢  
 مــن أجــل منــع اإلرهــاب ومكافحتــه جبميــع أشــكاله ومظــاهره، وفقــاً للقــانون الــدويل،  الــدويل

يف ذلك ميثاق األمم املتحـدة، والتنفيـذ الفعـال للصـكوك الدوليـة ولقـرارات األمـم املتحـدة          مبا
ذات الصلة، اليت تتناول ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، والتصدِّي لتمويـل اإلرهـاب، مبـا    

مــن خــالل أخــذ الرهــائن واالختطــاف مــن أجــل احلصــول علــى فديــة، والقيــام، عنــد يف ذلــك 
دة األطـراف بشـأن تسـليم املطلـوبني وتبـادل      االقتضاء، بإبرام معاهـدات ثنائيـة وإقليميـة ومتعـدِّ    

علـى تنفيـذ أنشـطة     مالئمـاً  املساعدة القانونية، وكفالـة تـدريب مجيـع املـوظفني املعنـيني تـدريباً      
التعــاون الــدويل، وتطلــُب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يقــدم، يف   
ــة،       ــها، حتقيقــا لتلــك الغاي ــاء علــى طلب ــة إىل الــدول األعضــاء، بن ــه، املســاعدة التقني إطــار واليت

دويل يف اجملـاالت  بوسائل منها مواصلة ما يقدمه من مساعدة فيمـا يتصـل بالتعـاون القـانوين الـ     
املتعلقة مبكافحـة اإلرهـاب وتعزيـز تلـك املسـاعدة، واحلفـز علـى إجيـاد سـلطات مركزيـة قويـة            

  وفعَّالة من أجل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛
افة وقابلـة  أمهية وضع نظم عدالة جنائيـة فعَّالـة ومنصـفة وإنسـانية وشـفَّ      تؤكُِّد  -٣  

أليِّ اسـتراتيجية   أساسـيةً  للقانون الدويل الساري، باعتبارهـا ركيـزةً  دها، وفقاً للمساءلة، وتعهُّ
ملكافحة اإلرهاب، وتطلُب إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يأخـذ يف       
االعتبــار يف مــا يقدِّمــه مــن مســاعدة تقنيــة ملكافحــة اإلرهــاب، حيثمــا اقتضــى األمــر، العناصــر  

  الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛الضرورية لبناء القدرة 
مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تعزيز العمـل   هتيُب  -٤  

علــى طلبــها ويف إطــار واليتــه، الختــاذ  علــى تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل الــدول األعضــاء، بنــاءً 
قانون يف سياق تدابري العدالة اجلنائية الراميـة إىل منـع اإلرهـاب،    تدابري فعَّالة تستند إىل سيادة ال

  مبا يتفق متاماً مع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛
مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي     هتيُب أيضاً  -٥  

، لكـي تصـبح أطرافـاً يف    علـى طلبـها   املساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول األعضـاء، بنـاءً  
ذها، بوســائل منــها وضــع بــرامج االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة املتعلقــة باإلرهــاب وتنفِّــ

حمدَّدة اهلدف وتدريب موظفي العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون املعنيني ووضع مبـادرات يف هـذا   
 ع الدول األعضاء؛الشأن واملشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات، بالتشاور م

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يواصــل، يف  تطلــُب  -٦  
ــه ويف        ــة املتخصصــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب ومنع ــارف القانوني ــه، تطــوير املع إطــار واليت
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املهمة ذات الصلة بواليـة املكتـب، وأن يواصـل تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول        اجملاالت املواضيعية
األعضــاء الــيت تطلبــها فيمــا يتعلــق بتــدابري العدالــة اجلنائيــة للتصــدِّي لإلرهــاب جبميــع أشــكاله    

نتـه الصـكوك القانونيـة الدوليـة وورد تفصـيله يف قـرارات األمــم       وجتلياتـه، علـى النحـو الـذي بيَّ    
  ة؛املتحدة ذات الصل

، يف إطــار واجلرميــة املخـدِّرات إىل مكتـب األمــم املتحـدة املعــين ب   أيضــاً تطلـبُ   -٧  
فرقــة وبالتعــاون، حســب االقتضــاء، مــع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة و واليتــه

يقدِّم املساعدة إىل الدول الـيت تطلبـها مـن    أن ، العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب
لتصـدِّي لتهديـد املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب، مـن خـالل أنشـطة بنـاء القـدرات، فيمـا            أجل ا

يتعلــق بتعزيــز تعاوهنــا ووضــع التــدابري ذات الصــلة، فضــالً عــن تــدابري العدالــة اجلنائيــة املناســبة   
وتعبئتــهم وســفرهم وجتنيــدهم وتنظــيمهم   للحيلولــة دون متويــل املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب 

ولكفالـــة إحالـــة أيِّ شـــخص يشـــارك يف متويـــل أعمـــال إرهابيـــة أو التخطـــيط أو  ، مفهوتطـــرُّ
ــة وفقــاً    ــدويل    التحضــري هلــا أو ارتكاهبــا أو مســاندهتا إىل العدال لاللتزامــات مبوجــب القــانون ال

  والقانون الوطين املنطبق؛
تبــادل املعلومــات علــى تعزيــز التعــاون توطيــد الــدول األعضــاء علــى   تشــجُِّع  -٨  
علـى  التعـاون  علـى  ، وكـذلك  اتية يف الوقت املناسب بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانـب العملي

ــادل ال   التصــدِّي ــال، حســب االقتضــاء، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التب للمعلومــات واخلــربات   فعَّ
صــالت قائمــة ومتناميــة وحمتملــة بــني اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة   أليِّ  اجليــدة، املمارســاتو

غـري املشـروعة وغسـل األمـوال      املخـدِّرات اإلرهابية، مبا يف ذلـك األنشـطة املتصـلة ب   واألنشطة 
 العدالـة اجلنائيـة   تصـدِّي ، من أجل حتسني تدابري وعلى مواجهة تلك الصالت ومتويل اإلرهاب
واجلرميـة، يف إطـار والياتـه ذات     املخـدِّرات مبكتب األمم املتحدة املعـين ب  هتيُب، ولتلك اجلرائم

  أن يدعم جهود الدول األعضاء يف هذا الشأن بناء على طلبها؛الصلة، 
، يف أن يــدعم، واجلرميــة املخــدِّراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب تطلــُب  -٩  

فيمـا يتعلـق جبـرائم     الـدول األعضـاء   إطار واليته، وحسب االقتضاء، زيادة حتسني التعاون بـني 
ــةاالختطــاف وأخــذ الرهــائن الــيت ترتكبــها اجلماعــا   مــدِّها باملســاعدة خــالل ، مــن ت اإلرهابي

علـى يـد    االختطـاف وأخـذ الرهـائن   حـوادث  قدرهتا علـى منـع   نمية لت ، بناًء على طلبها،التقنية
مــن الفــديات بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر  ، ومــنعهم مــن االســتفادة  اإلرهــابيني يف املســتقبل
  والتنازالت السياسية؛
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واجلرميـة أن يواصـل،    املخـدِّرات املتحدة املعـين ب إىل مكتب األمم أيضاً  تطلُب  -١٠  
صـة بالتشـاور الوثيـق مـع الـدول األعضـاء وأن       يف إطار واليته، تطوير معارفـه القانونيـة املتخصِّ  

السـتخدام اإلنترنـت    تصـدِّي يواصل تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء اليت تطلبها من أجـل ال 
ك الـدول األعضـاء يف جتـرمي هـذه األعمـال والتحقيـق       وأن يقدِّم الدعم لتلـ يف أغراض إرهابية، 

فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية، وفقاً للقانون الدويل املتعلق مبراعاة األصول القانونيـة ويف ظـل   
االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلرِّيات األساسية، وأن يشجِّع على استخدام اإلنترنت كـأداة  

  ؛ملكافحة انتشار اإلرهاب
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن يواصـل، يف إطـار    طلُب ت  -١١  

بـرامج بنـاء القـدرات بغيـة تعزيـز      واليته، تقدمي الدعم للدول األعضاء الـيت تطلبـه مـن أجـل تنفيـذ      
  يني؛  ي لتدمري التراث الثقايف على يد اإلرهابتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية إىل التصدِّ

، بالتعــاون مــع جلنــة واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب  حتــثُّ -١٢  
فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب،    مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية و

ــى  ــز تعاونــ  أن يواصــلعل ــم       هتعزي ــة األم ــة يف منظوم ــات املعني ــة والكيان ــات الدولي ــع املنظم م
املتحدة، وكذلك مع املنظمات والترتيبات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة مـن أجـل تقـدمي      

  املساعدة التقنية كلما كان ذلك مناسباً؛
إيـالء   أن يواصـل واجلرميـة   املخـدِّرات إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين ب   تطلُب  -١٣  

هنــج متكامــل مــن خــالل تعزيــز براجمــه اإلقليميــة واملواضــيعية، بســبل منــها  تنفيــذ أولويــة عليــا ل
  مساعدة الدول، بناء على طلبها؛

يف وضعها مكتب األمـم املتحـدة املعـين     اشتركباملبادرات اجلارية اليت  ترحُِّب  -١٤  
 اشـترك يذيـة، وكـذلك تلـك الـيت     جلنة مكافحة اإلرهـاب ومديريتـها التنف  وواجلرمية  املخدِّراتب

واجلرميــة وفرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف  املخــدِّراتيف وضــعها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب
  جمال مكافحة اإلرهاب؛

للدول األعضاء اليت دعمت أنشـطة املسـاعدة التقنيـة الـيت      تعرُب عن تقديرها  -١٥  
ت واجلرميــة، بســبل منــها تقــدمي املســامهات يضــطلع هبــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرا

املالية، وتدعو الدول األعضاء إىل النظر يف تقدمي تربعات مالية إضافية مستدامة وتقـدمي الـدعم   
العيين، وخصوصا بالنظر إىل ضرورة تعزيز تقـدمي املسـاعدة التقنيـة وضـمان فعاليتـها مـن أجـل        

لة باملوضــوع مــن اســتراتيجية األمــم مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ األحكــام ذات الصــ
  املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب؛
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إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين    تطلـــُب  -١٦  
باملخدِّرات واجلرمية مبـوارد كافيـة لالضـطالع باألنشـطة، يف إطـار واليتـه، مـن أجـل مسـاعدة          

فيـذ العناصـر ذات الصـلة باملوضـوع مـن اسـتراتيجية       الدول األعضاء، بناًء على طلبـها، علـى تن  
  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب؛

ــُب  -١٧   ــة      تطلـ ــا احلاديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدِّم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ
  والسبعني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

 


