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    ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/65/457( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

 مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ٦٥/٢٣٠
  

 ،إن اجلمعية العامة  

منـع اجلرميـة والعدالـة       جمـال  املسؤولية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة يف           علىتشدد  إذ    
ــاعي    ــرار اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــ ــة، عمــــال بقــ ــيم١٥٥اجلنائيــ ــؤرخ ) ٧ - د ( جــ املــ

ــة  ١٩٤٨أغـــــسطس /آب ١٣ ــة العامـــ ــرار اجلمعيـــ ــانون  ١املـــــؤرخ ) ٥ - د (٤١٥ وقـــ كـــ
 ،١٩٥٠ديسمرب /األول

 ياتنتـد  م بوصـفها  بأن مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،          وإذ تسلم   
، أثرت يف السياسات واملمارسـات الوطنيـة وعـززت التعـاون الـدويل يف         رئيسيةحكومية دولية   

ــشأن         ــارات ب ــام والتوصــية خبي ــرأي الع ــة ال ــادل اآلراء واخلــربات وتعبئ ــسريها تب ــذا اجملــال بتي ه
 والدويل، السياسة العامة على الصعد الوطين واإلقليمي

ــشري   ــاوإذ ت ــؤرخ ٤٦/١٥٢  إىل قراره ــانون األول١٨ امل ــسمرب / ك ــذي ١٩٩١دي  ال
مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة       تعقـد    أن    ضـرورة  أكدت الدول األعـضاء يف مرفقـه علـى        

 جلملة أمور، منها تبادل اآلراء بـني الـدول   نتدىوالعدالة اجلنائية كل مخس سنوات وأن توفر م 
 خمتلـف املهـن والتخصـصات     مـن   اخلـرباء   فـرادى   واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكوميـة و      

 االجتاهـات واملـسائل   وحتديـد  الـسياسات  إعدادوتبادل اخلربات يف جماالت البحوث والقانون و      
 املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

  املتعلـق  ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء املـؤرخ      ٥٧/٢٧٠إىل قرارهـا     أيضا وإذ تشري   
واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                التنفيذ واملتابعة املتكاملني    ب

ضـرورة أن تعـزز مجيـع        االقتـصادي واالجتمـاعي الـذي أكـدت فيـه            امليـدانني األمم املتحدة يف    
ــدان  ــسية      البل ــسق وتتماشــى مــع االلتزامــات املتعهـــد هبــا يف املــؤمترات الرئي ــيت تت ــسياسات ال ال
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 علـى أن منظومـة األمـم املتحـدة تتحمـل      شـددت ألمم املتحدة، وومؤمترات القمة اليت تعقدها ا   
 يف متابعــة علــى حنــو تــام  تواصــل املــشاركة يف مــساعدة احلكومــات علــى أن  مهمــةمــسؤولية 

وتنفيذ االتفاقات وااللتزامـات الـيت يـتم التوصـل إليهـا يف املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة                     
العمــل علـى تنفيــذ   مواصـلة  احلكوميـة الدوليــة إىل  اهيئاهتــالـيت تعقــدها األمـم املتحــدة، ودعـت    

 نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،

 ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٨٠قرارهــا إىل  كــذلك تــشريوإذ   
ــة اجلنائيــ       ــع اجلرميــة والعدال ــاين عــشر ملن ــه مبــؤمتر األمــم املتحــدة الث ــضع الــذي أهابــت في ة أن ي

اقتراحات حمددة بشأن املتابعة واإلجراءات الالحقة يوىل فيها االهتمام بصفة خاصة للترتيبـات             
العملية املتعلقة بالتنفيذ الفعال للـصكوك القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة باجلرميـة املنظمـة العـابرة                   

، وطلبت إىل جلنة منـع      للحدود الوطنية واإلرهاب والفساد وأنشطة املساعدة التقنية املتصلة هبا        
اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تعطي أولوية عالية، يف دورهتا التاسعة عشرة، للنظـر يف اسـتنتاجات                

، عن طريق اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي،      تقدمي توصيات املؤمتر الثاين عشر وتوصياته، بغية      
 ا اخلامسة والستني،يف دورهتشأن إجراءات املتابعة املناسبة اليت يتعني أن تتخذها ب

ــةل إعــالن األمــم املتحــدة  وإذ تــضع يف اعتبارهــا   ــدول    أللفي الــذي اعتمــده رؤســاء ال
 وعقـدوا فيـه     )١(٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٨واحلكومات يف مؤمتر قمـة األمـم املتحـدة لأللفيـة يف             

طنيـة  العزم على القيـام بعـدة أمـور منـها تعزيـز احتـرام سـيادة القـانون يف الـشؤون الدوليـة والو                       
 ملكافحـة اإلرهـاب الـدويل واالنـضمام يف أقـرب وقـت              العمل علـى حنـو متـضافر      على السواء و  

التزامهم بـ  للوفـاء  ومضاعفة جهـودهم      باملوضوع ممكن إىل مجيع االتفاقيات الدولية ذات الصلة      
 الوطنيـة   ة للحـدود  براعالمبكافحة مشكلة املخدرات العاملية وتكثيف جهودهم ملكافحة اجلرمية         

 األموال، ع أبعادها، مبا فيها االجتار بالبشر وهتريبهم وغسلجبمي

بــشأن لجنــة الوالتوصــيات الــيت قدمتــها  )٢(ؤمتر الثــاين عــشراملــ يف تقريــر وقــد نظــرت  
 ،)٣(عشرة يف دورهتا التاسعةالتقرير 

 للنتائج اليت أحرزها مؤمتر األمم املتحدة الثاين عـشر ملنـع            تعرب عن ارتياحها   - ١  
ــة ــل    وا اجلرميـ ــلفادور، الربازيـ ــد يف سـ ــذي عقـ ــة الـ ــة اجلنائيـ ــرةلعدالـ ــن  يف الفتـ  ١٩ إىل ١٢ مـ
، مبــا يف ذلــك إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة   ٢٠١٠ أبريــل/نيــسان

الـذي اعتمـد يف      نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتطورهـا يف عـامل مـتغري             : التحديات العاملية 
   من املؤمتر الثاين عشر؛اجلزء الرفيع املستوى

_______________ 

  .٥٥/٢انظر القرار  )١(
)٢( A/CONF.213/18. 

ــر  )٣( ــاعي،    : انظــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠١٠الوثــ ــق رقــ  ١٠، امللحــ
(E/2010/30).  
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زه جنـ أ املـ   ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة       تعرب عن تقديرها    - ٢  
 معاهــد شــبكة برنــامج األمــم تــشكرمــن أعمــال يف التحــضري للمــؤمتر الثــاين عــشر ومتابعتــه، و 

 العمــل الــيت يف حلقـات املتحـدة ملنــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة ملــسامهتها يف املـؤمتر، وخــصوصا     
 ؛عقدت يف إطاره

الـيت  نتـائج   ال الذي يتضمن    )٢(ؤمتر الثاين عشر  امل بتقرير   مع التقدير  حتيط علما  - ٣  
يف املؤمتر، مبا يف ذلـك االسـتنتاجات والتوصـيات الـيت قـدمت يف حلقـات العمـل و             توصل إليها   

 ؛من املؤمترالرفيع املستوى  اجلزء

 املـؤمتر الثـاين عـشر، بـصيغته الـيت وافقـت        إعالن سلفادور الذي اعتمـده    ؤيدت - ٤  
 عليها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واملرفق هبذا القرار؛

 إىل مراعاة إعالن سلفادور والتوصيات اليت اعتمدها املـؤمتر          احلكومات تدعو - ٥  
يف   مـا   التشريعات والتوجيهات املتعلقة بالـسياسة العامـة وإىل بـذل كـل            وضعالثاين عشر لدى    

وسعها، حيثما اقتضى األمر، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن وتلـك التوصـيات، آخـذة           
 ؛ اخلاصة بدوهلاثقافيةالقانونية والجتماعية واالقتصادية واال الظروف يف االعتبار

الـيت    الدول األعـضاء إىل أن حتـدد اجملـاالت املـشمولة بـإعالن سـلفادور               تدعو - ٦  
أفــضل  الــيت تــستند إىل املعــايري الدوليــة ووكتيبــات التــدريب مــن األدوات مزيــدتــوفري تتطلــب 

اجلنائيـة لعلـها تأخـذها يف     املمارسات وأن تقدم تلك املعلومـات إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة     
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين      الـيت حيتمـل أن تنفـذ فيهـا أنـشطة     االعتبار عند النظـر يف اجملـاالت   

 مية يف املستقبل؛باملخدرات واجلر

 بقرار حكومة الربازيل التربع ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات      ترحب - ٧  
 من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        ٣٠ املصادرة، عمال باملادة     صولواجلرمية بنسبة من قيمة األ    
والفقـرة   )٥(الفـساد  من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   ٦٢واملادة  )٤(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  

 مـن   ٤ والفقـرة    ٢٠٠٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥ املـؤرخ    ٥٥/٢٥ من قرار اجلمعية العامـة       ٩
، وتتطلـع إىل تنفيـذ ذلـك       ٢٠٠٣ أكتـوبر / تشرين األول  ٣١ املؤرخ   ٥٨/٤قرار اجلمعية العامة    
  السرعة؛ القرار على وجه

 النظـر يف عـدد مـن        يفة   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـ      بإسراع ترحب أيضا   - ٨  
 يف قـرارات     الواردة يف إعالن سلفادور واختاذ إجراءات بشأهنا، مبا فيها املسائل         الواردةاملسائل  
ــة ــة يف دورهتــا التاســعة عــشرة، كــالعنف ضــد املهــاجرين والعمــال       خمتلف ــا اللجن  وافقــت عليه

_______________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ اجمللد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللداملرجع نفسه،  )٥(
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 البيئــة والتعــاون يف اجلــرائم الــيت هلــا تــأثري كــبري  املهــاجرين وأســرهم واألشــكال املــستجدة مــن 
 ؛)٣(الدويل يف املسائل اجلنائية

 مـن   ٤٢  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة أن تنـشئ، وفقـا للفقـرة             إىل تطلب - ٩  
العـضوية ينعقـد قبـل دورة اللجنـة         بـاب    امفتوحـ إعالن سلفادور، فريـق خـرباء حكوميـا دوليـا           

  الــيت تتخــذهاتــدابريالواإللكترونيــة رائم اجلــ دراســة شــاملة ملــشكلة العــشرين مــن أجــل إجــراء 
 تبـادل املعلومـات   يف ذلـك  مبـا ،  للتـصدي هلـا  الدول األعضاء واجملتمع الـدويل والقطـاع اخلـاص     

املمارسـات واملـساعدة التقنيـة والتعـاون الـدويل، بغيـة دراسـة            أفـضل   عن التـشريعات الوطنيـة و     
ابري القانونية أو غريهـا مـن التـدابري القائمـة علـى الـصعيدين الـوطين                اخليارات املتاحة لتعزيز التد   

  واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن؛اإللكترونية جرائم لوالدويل للتصدي ل
 ٤٩ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ، وفقـا للفقـرة   إىل تطلب أيضا   - ١٠  

العــضوية ينعقــد بــني دوريت بــاب  افتوحــممــن إعــالن ســلفادور، فريــق خــرباء حكوميــا دوليــا  
املمارســات والتــشريعات أفــضل  عــناللجنــة العــشرين واحلاديــة والعــشرين لتبــادل املعلومــات   

 تنقـيح قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة           عـن  و الـساري الوطنية والقـانون الـدويل      
املمارسـات  أفـضل   وم اإلصـالح جمـال علـ    يف   لتضمينها آخر ما مت التوصل إليـه      القائمة  السجناء  

  ؛الحقابغية تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها 
العـــضوية بـــاب   املفتـــوحيإىل فريقـــي اخلـــرباء احلكـــوميني الـــدوليني  تطلـــب  - ١١  

 إىل جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تقريـرا     ا أعاله أن يقدم ١٠  و ٩املنشأين عمال بالفقرتني    
  ؛عمل كل منهما التقدم احملرز يف عن

، يف يهــدف إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن تطلــب  - ١٢  
حتقيق نتائج مـستدامة وطويلـة األمـد يف    إىل  وضع براجمه اخلاصة باملساعدة التقنية ويف تنفيذها،        

لعدالـة اجلنائيـة   ل نظـم  اءإرس خباصة عن طريقو مرتكبيها ومعاقبتهم، مقاضاةجمال منع اجلرمية و   
 هـذه الـربامج لتحقيـق    يعـد سيادة القـانون، وأن    بـ  والنـهوض   وتعزيز ما هـو قـائم منـها        وحتديث

مكونـات نظـام العدالـة اجلنائيـة بطريقـة متكاملـة ومـن منظـور                 فيما يتعلق بكـل    األهدافتلك  
  اجلرميـة   منـع  هـذه املـساعدة مزيـدا مـن القـدرة علـى            تلتمسبعيد األمد، مبا يكسب الدول اليت       

  ؛اإللكترونيةرائم اجل وقمعها، مبا فيها اجلرائم املنظمة و مبختلف أنواعهااتاليت تضر باجملتمع
 إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل             تطلب أيضا   - ١٣  

 الفــساد كافحــةمل  األمــم املتحــدةتــوفري املــساعدة التقنيــة الالزمــة لتيــسري التــصديق علــى اتفاقيــة 
 والــصكوك الدوليــة املتــصلة مبنــع  عــرب الوطنيــةكافحــة اجلرميــة املنظمــةمل  األمــم املتحــدةواتفاقيــة

  ؛هااإلرهاب وقمعه ولتيسري تنفيذ
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دورهتـا العـشرين يف      يف إىل جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن تنظـر              تطلب  - ١٤  
 األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة         هبـا مـؤمترات   الـيت تـضطلع     تحسني كفاءة العملية    املتعلقة ب يارات  اخل

توصــيات الــيت أصــدرها فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل الوالعدالــة اجلنائيــة، آخــذة يف االعتبــار 
 اجتماعـه  من مؤمترات األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف               املستفادةاملعين بالدروس   

  ؛)٦(٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إىل ١٥من يف الفترة الذي عقد يف بانكوك 
  إىل األمني العام أن يوزع تقرير املؤمتر الثاين عشر، مبـا يف ذلـك إعـالن    تطلب - ١٥  

سلفادور، على الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية لـضمان            
ــشر توصــيات املــؤمتر علــى أوســع نطــاق ممكــن، وأن يلــتمس مــن الــدول األعــضاء تقــدمي            ن

لكـي   املناسـب السبل والوسـائل الكفيلـة مبتابعـة إعـالن سـلفادور علـى النحـو                 تراحات بشأن اق
   بشأهنا يف دورهتا العشرين؛اتتنظر فيها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتتخذ إجراء

استضافة مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث    بعرض حكومة قطر    ترحب مع التقدير    - ١٦  
 ؛٢٠١٥ عدالة اجلنائية يف عامعشر ملنع اجلرمية وال

 للربازيل، شـعبا وحكومـة، ملـا تلقـت بـه املـشاركني              عن عميق امتناهنا   تعرب - ١٧  
 يف املؤمتر الثاين عشر من حفاوة وكرم ضيافة وملا وفرته للمؤمتر من مرافق ممتازة؛

 يف دورهتـــا الـــسادسة إىل اجلمعيـــة العامـــة إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم تطلـــب - ١٨  
  .تني تقريرا عن تنفيذ هذا القراروالس

  ٧١اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١

  
  فقاملر

نظم منع اجلرمية : إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية
  والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري

  ،حنن الدول األعضاء يف األمم املتحدة  
ــ   يف   يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   اوقــد اجتمعن
 مـن أجـل اختـاذ تـدابري         )٧(٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١٩ إىل   ١٢ الربازيـل يف الفتـرة مـن         ،سلفادور

مرتكبيهـا  مقاضـاة   منسقة أكثر فعالية نسعى من خالهلا، بروح مـن التعـاون، إىل منـع اجلرميـة و                
  دالة،ومعاقبتهم والتماس الع

_______________ 

 .E/CN.15/2007/6انظر  )٦(

  .٦٤/١٨٠  و٦٣/١٩٣  و٦٢/١٧٣  و٥٦/١١٩  و٤٦/١٥٢لقرارات وفقا ل )٧(



A/RES/65/230 

6 

أعمال مؤمترات األمم املتحدة األحد عشر السابقة ملنع اجلرميـة والعدالـة            إىل   نشريوإذ    
ــة التحــضريية     ــتنتاجات وتوصــيات االجتماعــات اإلقليمي ــة واس ــشر   اجلنائي ــاين ع ــؤمتر الث  )٨(للم

  ،)٩(نائيةاجل  اليت أنشأهتا جلنة منع اجلرمية والعدالةاملعنيةوالوثائق اليت أعدهتا األفرقة العاملة 
 ضرورة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها يف جمـال         نعيد تأكيد وإذ    

  ،إىل نظام العدالة وسبل الوصول  العدالة اجلنائية،إقامة العدل، مبا يف ذلكمنع اجلرمية و
سـيادة القـانون وبـأن التنميـة         هـو لـب   نظام منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         بأن   وإذ نقر   

يراعـي  قتصادية واالجتماعية املستدامة ألمد طويـل وإرسـاء نظـام عدالـة جنائيـة نـاجع فعـال           اال
   يؤثر كل منهما يف اآلخر تأثريا إجيابيا، ويتسم بالكفاءةاالعتبارات اإلنسانية

 العـابرة للحـدود   ظهور أشكال جديـدة ومـستجدة مـن اجلرميـة            مع القلق وإذ نالحظ     
  الوطنية،
 حقـوق اإلنـسان     يفللجرميـة املنظمـة مـن تـأثري سـليب             مـا   إزاء قلقبالغ ال  وإذ يساورنا   

 اجلرميــة املنظمــة وتنوعهــا وجوانبــها عــرب الوطنيــة تعقــدوســيادة القــانون واألمــن والتنميــة وإزاء 
   بأنشطة إجرامية أخرى وبأنشطة إرهابية يف بعض احلاالت،صلتهاو

اإلقليمــي مــن أجــل منــع  ضــرورة تعزيــز التعــاون الــدويل واإلقليمــي ودون  وإذ نؤكــد  
 تعزيــز القــدرات عــن طريــقاصــة وخب مرتكبيهــا ومعاقبتــهم علــى حنــو فعــال،  مقاضــاةاجلرميــة و

  ، هلابتقدمي املساعدة التقنيةالوطنية للدول 
والعمـال    املهـاجرين  ضدإزاء األعمال اإلجرامية اليت ترتكب       القلقوإذ يساورنا بالغ      

 الـيت   األعمـال سـيما  اليت تعـيش يف أوضـاع هـشة، و      املهاجرين وأسرهم وغريهم من الفئات الـ      
  أشكال التعصب،غريه من  بدافع من التمييز وترتكب

  
_______________ 

  .A/CONF.213/RPM.4/1  وA/CONF.213/RPM.3/1  وA/CONF.213/RPM.2/1  وA/CONF.213/RPM.1/1انظر  )٨(
 مـن مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة        املـستفادة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالـدروس        )٩(

  احلكـــومي الـــدويل؛ وفريـــق اخلـــرباء(E/CN.15/2007/6) )٢٠٠٦أغـــسطس / آب١٨-١٥بـــانكوك، (اجلنائيـــة 
عراض وحتديث االستراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع              ستال

ــة   ــة اجلنائي ــانكوك، (اجلرميــة والعدال ؛ وفريــق اخلــرباء املعــين  (E/CN.15/2010/2) )٢٠٠٩مــارس / آذار٢٥-٢٣ب
افــق االحتجازيـة وغــري االحتجازيــة  بوضـع قواعــد تكميليــة خاصـة مبعاملــة النــساء املوقوفـات واملعــتقالت يف املر   

اخلرباء املعين باحلماية من االجتـار    وفريق؛(A/CONF.213/17) )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٣بانكوك،  (
؛ وفريـق اخلــرباء  )E/CN.15/2010/5انظـر  ( )٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثــاين ٢٦-٢٤فيينـا،  (باملمتلكـات الثقافيـة   

فربايــر / شــباط١٠-٨،  آيــرسبــوينس( واإلبــالغ عنــها وحتليلــها باجلرميــة تعلقــةاملاملعــين بتحــسني مجــع البيانــات 
  .)E/CN.15/2010/14انظر  ()٢٠١٠
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  :يلي ما نعلن  
ــ نــسلم  - ١   ــة  إرســاء أن ب ــةنظــام عدال ــارات   منــصف فعــال وجنائي ويراعــي االعتب
ومنـع   االلتزام بتعزيز محاية حقوق اإلنسان يف سياق إقامـة العـدل      أن يستند إىل   نبغيي اإلنسانية

  .اجلرمية ومكافحتها
أن مــن مــسؤولية كــل دولــة عــضو أن حتــدث، عنــد االقتــضاء،  بــ  أيــضاسلمنــ  - ٢  

مراعيـــا و نـــصفاموفعـــاال حتـــرص علـــى أن يظـــل أن نظامهـــا ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة و
  . للمساءلةخاضعا ولالعتبارات اإلنسانية

ا يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة     بقيمة وتأثري معايري األمم املتحدة وقواعده     قرن  - ٣  
 هنتـدي هبـا يف    القواعـد باعتبارهـا مبـادئ       اجلنائية ونسعى جاهـدين إىل اسـتخدام تلـك املعـايري و           

سياســــاتنا وقوانيننــــا وإجراءاتنــــا وبراجمنــــا الوطنيــــة املتعلقــــة مبنــــع اجلرميــــة والعدالــــة  إعــــداد 
  .وتنفيذها اجلنائية

 الطـابع العـاملي      يف االعتبـار   جلنائيـة، واضـعني   ندعو جلنة منع اجلرميـة والعدالـة ا         - ٤  
ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن تنظر يف اسـتعراض                

ولكفالــة فعاليــة تلــك املعــايري . تلــك املعــايري والقواعــد ويف حتــديثها واســتكماهلا عنــد الــضرورة 
وتوعيـة   مـن أجـل تـشجيع تطبيقهـا علـى أوسـع نطـاق                نوصي ببذل اجلهود الالزمـة    والقواعد،  
  . بأمهيتها املسؤولة عن تطبيقها على الصعيد الوطينالكياناتالسلطات و

الـدول األعـضاء املـساواة الفعالـة بـني اجلنـسني فيمـا          أن تكفـل    نسلم بضرورة     - ٥  
  .اجلنائية لة الوصول إىل العدالة واحلماية اليت يكفلها نظام العداسبليتعلق مبنع اجلرمية و

 العنف ضد املـرأة بكـل أشـكاله ومظـاهره           انتشارإزاء   عن قلقنا العميق   نعرب  - ٦  
  منـع العنـف ضـد         مـن أجـل    اجلهـود املختلفة يف شىت أرجاء العـامل، وحنـث الـدول علـى تعزيـز               

ــرأة   ويف هــذا الــصدد، حنــيط علمــا مــع التقــدير مبــشروع      . مرتكبيــه ومعاقبتــهم  مقاضــاةوامل
النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمـال منـع اجلرميـة               الستراتيجيات  ا

بصيغته النهائية اليت وضعها فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل يف اجتماعـه              احملدثة  والعدالة اجلنائية   
، ونتطلع إىل أن تنظـر      )١٠(٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢٣ يف بانكوك يف الفترة من       الذي عقد 
  .منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةفيه جلنة 
إعـادة   ، مبا يف ذلك   أمهية اعتماد تشريعات وسياسات مناسبة متنع اإليذاء      ب نقر  - ٧  
  . وتكفل للضحايا احلماية واملساعدة،اإليذاء

_______________ 

  .، املرفق٦٥/٢٢٨القرار  )١٠(
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دور هـام يف     مـا هلأن يكـون    لتعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة         ل ميكن هنرى أن   - ٨  
ــق ــائج حتقي ــة  مــستدامة نت ــع اجلرميــة  األمــوطويل ــهم،   مقاضــاةود يف جمــال من مرتكبيهــا ومعاقبت
سيادة بـ  النـهوض و وتعزيزهـا عدالة اجلنائية وحتـديثها     لل خاصة بنا     نظم إرساء عن طريق اصة  وخب

 فيمـا   األهـداف  هـذه تقنيـة تكفـل حتقيـق       المـساعدة   لل  حمـددة  بـرامج  إعـداد لذا، ينبغي   . القانون
 ومن منظور بعيد األمد، مبـا يكـسب       ة متكامل بطريقةيتعلق بكل مكونات نظام العدالة اجلنائية       

، مبختلـف أنواعهـا   جتمعاهتـا مب ضرالـيت تـ  اجلرميـة   الدول امللتمسة هلذه املساعدة القدرة على منع        
 اكتــسبهما ناللتــا الدرايــةو الــصدد، تعــد اخلــربة ذلــكويف . ، وقمعهــا املنظمــةاجلرميــةمبــا فيهــا 

  .اجلرمية على مر السنني رصيدا قيمامكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و
نوصي بشدة بتخصيص موارد بشرية وماليـة كافيـة لوضـع سياسـات وبـرامج            - ٩  

ونؤكـد  .  وتنفيـذها  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومنع اإلرهـاب      يف جمال    تدريبية فعالة    مشاريعو
رات واجلرميـة بقـدر   تزويد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـد     ل الضرورة امللحةيف هذا الصدد   

 وهنيــب بالــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة الدوليــة. املهــام املنوطــة بــهمــع مــن املــوارد يتناســب 
ــه       األخــرى ــك مكاتب ــا يف ذل ــة، مب ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــدعم مكتــب األم  أن ت

 اجلنائيـة والـدول      ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة           ،اإلقليمية والقطرية 
مـن أجـل تعزيـز قـدراهتا علـى          الـيت تقـدمها      املـساعدة التقنيـة      ها، وأن تنسق مع   اليت تطلب ذلك  

  .منع اجلرمية
ــوه  - ١٠   ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات       نن ــه مكتــب األم ــذي يؤدي ــد ال ــدور الرائ  بال

دوليـة املتـصلة مبنـع      واجلرمية يف توفري املساعدة التقنية الالزمة لتيسري التـصديق علـى الـصكوك ال             
  .ها تنفيذتيسريلاإلرهاب وقمعه و

ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل النظر يف تعزيز قدرة مكتـب األمـم                 - ١١  
 وقابلـة    هبـا  املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى مجـع وحتليـل ونـشر بيانـات دقيقـة موثـوق                    

 وهنيـــب بالـــدول األعـــضاء ،مناطهمـــا يف العـــاملللمقارنـــة بـــشأن اجتاهـــات اجلرميـــة واإليـــذاء وأ
 وأن تقـدم معلومـات عنـدما        تنسيقتدعم مجع وحتليل املعلومات وأن تنظر يف تعيني جهات           أن

  .تطلب منها اللجنة ذلك
 بـشأن نرحب بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إجراء مناقشة مواضـيعية              - ١٢  

ــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثق  ــة وبالتوصــيات الــصادرة عــن فريــق اخلــرباء احلكــومي    احلماي افي
االجتمـاع الـذي   العضوية املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف باب الدويل املفتوح  

، ونـدعو اللجنـة إىل      )١١(٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦ إىل   ٢٤ يف فيينا يف الفترة من       عقده
_______________ 

  .E/CN.15/2010/5انظر   )١١(
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خيـص االجتـار     وضع مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية فيمـا       ضرورة  حبث إجراء متابعة مالئمة تشمل   
وعالوة علـى ذلـك، حنـث الـدول الـيت مل تـضع بعـد تـشريعات فعالـة مـن                      . باملمتلكات الثقافية 

مرتكبيهـا ومعاقبتـهم ومـن أجـل تعزيـز التعـاون        مقاضـاة وأجل منع هذه اجلرميـة بكـل أشـكاهلا     
 ذلك استرداد املمتلكـات الثقافيـة وإعادهتـا، علـى     الدويل واملساعدة التقنية يف هذا اجملال، مبا يف      

 ، حـسب االقتـضاء، الـصكوك الدوليـة القائمـة ذات الـصلة              يف االعتبـار   واضعة،   بذلك أن تقوم 
  .)٤(، ومن بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةباملوضوع
 الوطنيــة والــشبكات غــري دودالعــابرة للحــ اجلرميــة املنظمــة نــسلم بــأن تــضافر  - ١٣  
وهنيــب . ، علمــا بــأن الكــثري منــها جديــد أو آخــذ يف التطــور  يــشكل خطــرا متزايــدااملــشروعة

 هـذه األخطـار    مواجهـة املعلومـات، سـعيا إىل      تبـادل   بالدول األعـضاء أن تتعـاون، بـسبل منـها           
  . الوطنية اآلخذة يف التطورة للحدودبراعالاإلجرامية 
 يفلجرمية اليت تـؤثر تـأثريا كـبريا    ل األشكال املستجدة  ي متثله الذ بالتحدي   قرن  - ١٤  

ونـشجع الـدول األعـضاء علـى تـدعيم تـشريعاهتا وسياسـاهتا وممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة                 . البيئة
ونـدعو الـدول األعـضاء إىل تعزيـز التعـاون الـدويل            . مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف هـذا اجملـال        

ونـدعو جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة          .  املمارسـات يف هـذا اجملـال       تبادل أفـضل  واملساعدة التقنية و  
، بدراسـة طبيعـة التحـدي وسـبل         املعنيةاجلنائية إىل أن تقوم، بالتنسيق مع هيئات األمم املتحدة          

  .التصدي له على حنو فعال
االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم      ميثلـه   نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التحدي الـذي           - ١٥  

. األنـشطة اإلرهابيـة يف بعـض احلـاالت        ببغريها من األنشطة اإلجرامية و     صلتهاواملتعلقة باهلوية   
قانونيـة ملنـع االحتيـال االقتـصادي        التـدابري   اليناسب من     ما لذا، ندعو الدول األعضاء إىل اختاذ     

 يقـوم بـه    مرتكبيها ومعاقبتهم وإىل مواصلة دعم العمـل الـذي  مقاضاةواجلرائم املتعلقة باهلوية و   
 تـشجع وعـالوة علـى ذلـك،       . مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف هـذا اجملـال              

الــدول األعــضاء علــى توثيــق التعــاون الــدويل يف هــذا اجملــال، بوســائل منــها تبــادل املعلومــات    
  . املساعدة التقنية والقانونيةقدميتو  باملوضوعاملمارسات ذات الصلةأفضل و

ن التعـــاون الـــدويل يف املـــسائل اجلنائيـــة وفقـــا لاللتزامـــات الدوليـــة  أنـــسلم بـــ  - ١٦  
 خباصـة والقوانني الوطنية هو حجر الزاوية يف اجلهود اليت تبذهلا الدول من أجل منـع اجلرميـة، و                

مرتكبيهــا ومعاقبتــهم، ونــشجع علــى مواصــلة  مقاضــاةو الوطنيــة، ة للحــدودبراعــاليف أشــكاهلا 
  .يع املستوياتهذه األنشطة وتعزيزها على مج

هنيـــب بالـــدول الـــيت مل تـــصدق بعـــد علـــى اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة    - ١٧  
سـتعراض  خاصـة هبـا ال     أو تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك، ونرحب بإنـشاء آليـة               )٥(الفساد
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لـة  العمل الذي تقوم به األفرقـة العام ب ننوه، وعلى حنو فعالتنفيذ االتفاقية، ونتطلع إىل تنفيذها    
  . وتقدمي املساعدة التقنيةاألصولاحلكومية الدولية املعنية باسترداد 

هنيب أيـضا بالـدول الـيت مل تـصدق بعـد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               - ١٨  
 أو تنــضم إليهــا أن تنظــر يف القيــام بــذلك،     )١٢(ااجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــ    

ــدير  نالحــظو ــع التق ــه   م ــا قررت ــا   اجلم ــة، يف قراره ــة العام ــؤرخ ٦٤/١٧٩معي ــانون ١٨ امل  ك
خاصــة بعقــد اجتماعــات رفيعــة املــستوى وتنظــيم مناســبة فيمــا يتعلــق ، ٢٠٠٩ديــسمرب /األول

وحنــيط علمــا أيــضا باملبــادرات اجلاريــة الراميــة إىل . ٢٠١٠ملعاهــدات يف عــام  اتوقيــع وإيــداعل
مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم   ملــساعدة خيــارات تتعلــق بوضــع آليــة مالئمــة وفعالــة   حبــث

  .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على استعراض تنفيذ االتفاقية
هنيـب بالــدول األعـضاء الــيت مل تـصدق بعــد علـى الــصكوك الدوليـة ملكافحــة        - ١٩  

ميـع  وهنيـب أيـضا جب    .  متويله، أو مل تنضم إليها أن تنظـر يف القيـام بـذلك             يف ذلك اإلرهاب، مبا   
 املتخـذة يف هـذا الـصدد   الدول األطراف أن تـستخدم تلـك الـصكوك وقـرارات األمـم املتحـدة        

من أجل تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب بكـل أشـكاله ومظـاهره ومكافحـة                     
  .األساليب اجلديدة املتبعة يف ذلك يشمل مبامتويله، 

ء ومبـا يتـسق مـع التزاماهتـا         هنيب بالدول األعـضاء أن تنـشئ، حـسب االقتـضا            - ٢٠  
 مـزودة بكـل مـا يلـزم مـن املـوارد للنظـر يف             و هلـا كامـل الـصالحيات     الدولية، سلطات مركزية    

ــهاطلبــات التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة   ــها   وتلبيت ــائم من ومــن هــذا .  أو تعــزز مــا هــو ق
  .املنظور، ميكن دعم شبكات التعاون القانوين اإلقليمية

حتمـال وجـود ثغـرات      ال إدراكـا منـا    ، منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة     ندعو جلنة   - ٢١  
التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة، إىل أن تنظــر يف اســتعراض هــذه املــسألة وأن مــا يتعلــق بفي

  .من ثغراتعنه يكشف   ما سدلكفالةوسائل خمتلف ال التماس ضرورة تبحث
نــع غــسل مب  املتعلقــةحكــاماألفيــذ  تــدابري فعالــة لتناختــاذ ضــرورةنــشدد علــى   - ٢٢  

 يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واتفاقيـة األمـم              ةاألموال الوارد 
ونـشجع الـدول األعـضاء علـى وضـع      .  ومعاقبتـهم  مرتكبيـه  مقاضـاة و املتحدة ملكافحـة الفـساد    

  .تفاقيتنياستراتيجيات ملكافحة غسل األموال تستند إىل أحكام هاتني اال
نشجع الدول األعضاء على النظر يف وضـع اسـتراتيجيات أو سياسـات ترمـي        - ٢٣  

عدم تعـاون   إىل مكافحة تدفقات رأس املال غري املشروعة واحلد من اآلثار الضارة املترتبة على              
  .قاليم يف الشؤون الضريبيةاأل والدول

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥ اجمللدات، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(
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. مـن عائـدات جـرائمهم     ضرورة حرمان اجملرمني واملنظمات اإلجرامية      ب سلمن  - ٢٤  
نظمها القانونية الوطنيـة، آليـات فعالـة حلجـز           يف إطار وهنيب جبميع الدول األعضاء أن تعتمد،       

ــا يكفــل اســترداد        ــدويل مب ــتحفظ عليهــا ومــصادرهتا وأن تعــزز التعــاون ال ــدات اجلرميــة وال عائ
حملجـوزة   ااألصـول وهنيب أيضا بالـدول أن حتـافظ علـى قيمـة            . على حنو فعال وعاجل    األصول

 بوسائل منها التصرف فيها، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنـا، مـىت كانـت قيمتـها                 ،واملصادرة
  .مهددة بالنقصان

 تــدعيم نظــم العدالــة اجلنائيــة يف البلــدان الناميــة  ضــرورة يف االعتبــارإذ نــضع   - ٢٥  
ة األمـم املتحــدة  والبلـدان الـيت متــر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليــة، حنـث الـدول األطــراف يف اتفاقيـ       

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد علــى أن تنفــذ   
 اهتمـام تـام، مبـا يـشمل إيـالء          على حنو املساعدة التقنية الواردة يف كل منهما       ب  املتعلقة حكاماأل

سبة مـن عائـدات اجلـرائم       ، وفقا لقانوهنا الوطين وألحكام هاتني االتفاقيتني، بن       ةمسامهللخاص  
 مكتـب األمـم   عـن طريـق   لتمويل املساعدة التقنية تفاقيتني ختصصاملصادرة مبوجب كل من اال   

  .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
الـشباب وإعـادة    اجملرمنيحنن مقتنعون بأمهية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل     - ٢٦  

نــع ملاجلهـود  بــذل  يـشمل   مبــا،لــضحايا والـشهود إدمـاجهم يف اجملتمــع وبأمهيـة محايــة األطفـال ا   
أن تراعـي تـدابري التـصدي      ضـرورة    ؤكـد ون.  الـسجناء  أطفـال  وتلبيـة احتياجـات      إعادة إيذائهم 

 املطلــوب يف، علــى النحــو يف املقــام األول  والــشباب األطفــالومــصلحة حقــوق اإلنــسانهــذه 
معـايري   يف، و ن ذلـك منطبقـا    حيثمـا يكـو    ،)١٣(وبروتوكوليهـا االختيـاريني   اتفاقية حقوق الطفل    

ــدها    ــم املتحــدة وقواع ــضاء األحــداث  األخــرى األم ــصلة بق ــك   )١٤(ذات ال ــا يكــون ذل ، حيثم
  .مالئما

إذا مل يكـن  األطفـال مـن حريتـهم إال     حرمـان نؤيد املبدأ القائل بوجوب عدم    - ٢٧  
بري  تطبيـق بـدائل الـسجن وتـدا        بتوسيع نطـاق  ونوصي  .  وألقصر فترة زمنية مالئمة    بد من ذلك  

_______________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣  و٢١٧١  و١٥٧٧ لداتاجملنفسه، املرجع  )١٣(
، ٤٠/٣٣القـرار   ) (قواعـد بـيجني   (األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قـضاء األحـداث           قواعد   )١٤(

، ٤٥/١١٠ القـرار ) (قواعـد طوكيـو   ( للتـدابري غـري االحتجازيـة        د األمم املتحدة الدنيا النموذجية     وقواع ؛)املرفق
، ٤٥/١١٢القـرار   ) (مبادئ الرياض التوجيهيـة   (م املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ومبادئ األم  ؛)املرفق
 واملبادئ  ؛)، املرفق ٤٥/١١٣القرار   (حريتهم من   اجملردين وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث        ؛)املرفق

قـرار اجمللـس االقتـصادي    (يهـا  التوجيهية بشأن العدالة يف األمـور املتعلقـة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة والـشهود عل            
 يف املـسائل اجلنائيـة      صـالحية اإل واملبادئ األساسية الستخدام برامج العدالـة        ؛)، املرفق ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي  

  ).، املرفق٢٠٠٢/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (
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 علـى معاجلـة     املتصلة بذلك، حسب االقتضاء، للتـشجيع      وغريها من التدابري     اإلصالحيةالعدالة  
  .خارج إطار نظام العدالة اجلنائية الشباباجملرمني حاالت 
 علـى اجلـرائم     للمعاقبة تشريعات وسياسات وممارسات     هنيب بالدول أن تضع     - ٢٨  

 وأن مايــة األطفــال الــضحايا والــشهود حلو  جبميــع أشــكاهلاالــيت تــستهدف األطفــال والــشباب 
  .تعززها، حسب االقتضاء

 وفـق هنـج متعـدد التخصـصات لـيالئم        عـد نشجع الدول على تـوفري تـدريب م         - ٢٩  
  .إدارة شؤون قضاء األحداثب املعنيني

 مكتـب األمـم     الطلـب إىل  ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل النظر يف            - ٣٠  
لـدول  ل وتوفريهـا تقنيـة  الساعدة حمددة تتعلق باملـ  برامج وضعاملخدرات واجلرمية  املتحدة املعين ب  

  .األهداف هذهبغية حتقيق 
هنيب باجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك وسـائل اإلعـالم، أن يـدعم اجلهـود الراميـة                      - ٣١  

،  األطفال والشباب على مضامني قد تؤدي إىل تفـاقم العنـف واجلرميـة        احليلولة دون اطالع  إىل  
  .املضامني اليت تصور ومتجد أعمال العنف ضد النساء واألطفالال سيما و

بــذل جهــود حثيثــة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل ملبــادئ   ضرورةحنــن مقتنعــون بــ  - ٣٢  
األمم املتحدة التوجيهية بشأن منع اجلرمية واألركان املتعلقة مبنع اجلرميـة يف االتفاقيـات القائمـة                

  . باملوضوععد الدولية ذات الصلةوغريها من املعايري والقوا
 وضع سياسات ملنع اجلرمية واعتماد تلـك الـسياسات           عن سؤوليةاملأن  ب سلمن  - ٣٣  

ونعتقـد أن تلـك اجلهـود ينبغـي أن تـستند إىل هنـج               . ورصدها وتقييمها تقع علـى عـاتق الـدول        
فــيهم  يــشمل مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني، مبــن    قــائم علــى املــشاركة والتعــاون متكامــل

  .أصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين
 منــع مــن أجــلأمهيــة تقويــة الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص  ب سلمنــ  - ٣٤  
وإننـا مقتنعـون بـأن بوسـع احلكومـات ودوائـر            .  أشكاهلا ومظاهرها  جبميع  والتصدي هلا  اجلرمية

و فعــال واختــاذ  تبــادل املعلومــات واملعــارف واخلــربات علــى حنــعــن طريــقتتــوىل،  األعمــال أن
مرتكبيهـا ومعاقبتـهم،     مقاضـاة وإجراءات مشتركة ومنسقة، وضع تدابري ترمي إىل منع اجلرمية          

  . وتعزيزها وتنفيذها، التحديات املستجدة واملتغريةمواجهةمبا يف ذلك 
خطـط عمـل وطنيـة وحمليـة ملنـع اجلرميـة             أن تعتمد مجيع الـدول    ضرورة   نؤكد  - ٣٥  

العوامل اليت تزيد من تعرض فئات سكانية وأمـاكن معينـة خلطـر اإليـذاء               تراعي أمورا من بينها     
، وضـرورة أن تـستند هـذه اخلطـط          قائم على املـشاركة    على حنو شامل ومتكامل      اإلجرامأو  /و
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 أساسـيا   عنـصرا ونؤكد ضرورة اعتبار منع اجلرمية      . إىل أفضل األدلة واملمارسات اجليدة املتاحة     
  .الدول ية االجتماعية واالقتصادية يف مجيع تعزيز التنماستراتيجيات يف

ــتراتيجيات      - ٣٦   ــشريعات واسـ ــاد تـ ــر يف اعتمـ ــضاء علـــى النظـ ــدول األعـ حنـــث الـ
ــع االجتــار باألشــخاص وم   ــع     قاضــاةوسياســات ملن ــق م ــا يتف ــة ضــحايا االجتــار مب ــاة ومحاي  اجلن

املكمـل  يـه  واملعاقبـة عل بروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،            
وهنيـب بالـدول األعـضاء أن       . )١٥(التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             

 يركز علـى  تتبع، حسب االقتضاء، وبالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، هنجا            
 مـن    أفـضل   علـى حنـو     لـضحايا االجتـار واالسـتفادة      رام التـام حلقـوق اإلنـسان      الضحايا مع االحت  

  .األدوات اليت استحدثها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
حنث الدول األعـضاء علـى النظـر يف اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري فعالـة ملنـع هتريـب                       - ٣٧  

يتفـق مـع     الضالعني فيه ومعاقبتهم ولـضمان حقـوق املهـاجرين املهـربني مبـا      قاضاةاملهاجرين وم 
ب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو املكمــل التفاقيــة األمــم  بروتوكــول مكافحــة هتريــ

ويف هــذا الــسياق، نوصـي الــدول األعــضاء  . )١٦(املتحـدة ملكافحــة اجلرميـة املنظمــة عــرب الوطنيـة   
  .احلكومية بأمور منها القيام حبمالت توعية بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري

 العنــف ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين  نؤكــد عزمنــا علــى القــضاء علــى   - ٣٨  
ــضاء أن     ــدول األع ــب بال ــف   تتخــذوأســرهم، وهني ــع حــاالت العن ــدابري ملن ــل   ت ــذا القبي ــن ه   م

تكفـل هلـم     وأن تضمن معاملة الدول ألولئك األفراد معاملة إنـسانية           بشكل فعال  التصدي هلا و
اذ خطوات فورية لكـي     وندعو الدول األعضاء أيضا إىل اخت     . وضعهمبغض النظر عن     االحترام

تدرج يف االسـتراتيجيات والقواعـد الدوليـة ملنـع اجلرميـة تـدابري ملنـع اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى                       
ــة األجانــب ومــا يتــصل    مــرتبطوعنــفعنــف ضــد املهــاجرين    مــن بــذلك بالعنــصرية وكراهي

ئيـة إىل  ونـدعو جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنا     .  مرتكبيها ومعاقبتهم قاضاةأشكال التعصب وم  
  .مواصلة النظر يف هذه املسألة على حنو شامل

ــادة اســتخدام        - ٣٩   ــصاالت وزي ــات واالت ــات املعلوم نالحــظ أن تطــور تكنولوجي
  .اجلرمية تنامياإلنترنت يهيئان فرصا جديدة للمجرمني وييسران 

نــدرك ضــعف األطفــال، وهنيــب بالقطــاع اخلــاص أن يــشجع ويــدعم اجلهــود   - ٤٠  
  . واالستغالل اجلنسيني لألطفال عن طريق اإلنترنتاالنتهاك الرامية إىل منع

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٥(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١ه، اجمللد املرجع نفس  )١٦(
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ــأن يقــوم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة،       - ٤١   ــد نوصــي ب  عن
 والقطــاع اخلــاص، بتقــدمي املعنيــةبالتعــاون مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة  و الطلــب،

بنــاء  أجــل حتــسني التــشريعات الوطنيــة ومــنوتــوفري التــدريب هلــا املــساعدة التقنيــة إىل الــدول 
، مبــا يف ذلــك منــع هــذه  إللكترونيــة التــصدي للجرميــة امــن أجــلقــدرات الــسلطات الوطنيــة، 

ــا        ــة بكــل أشــكاهلا والكــشف عنــها والتحقيــق فيه حتــسني أمــن   و،مرتكبيهــا مقاضــاةواجلرمي
  .احلاسوبية الشبكات
ــة إىل       - ٤٢   ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــدعو جلن ــق خــرباء   ن ــوة فري النظــر يف دع

العضوية إىل االنعقاد من أجل إجراء دراسة شـاملة ملـشكلة اجلرميـة             باب  حكومي دويل مفتوح    
 والتدابري اليت تتخذها الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص للتـصدي                  إللكترونيةا

املمارســـات ل أفـــضلتلـــك اجلرميـــة، مبـــا يـــشمل تبـــادل املعلومـــات عـــن التـــشريعات الوطنيـــة و
التـدابري القانونيـة أو      املتعلقـة بتعزيـز   يـارات   اخلواملساعدة التقنية والتعـاون الـدويل، بغيـة دراسـة           

 واقتـراح   إللكترونيـة التدابري األخرى القائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصدي للجرميـة ا          
  . يف هذا الشأنجديدةتدابري 

وسيع نطاق التثقيـف والتوعيـة مبعـايري األمـم          نسعى جاهدين إىل اختاذ تدابري لت       - ٤٣  
 ثقافــة قوامهــا احتــرام لكفالــة إرســاءاملتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 

دور اجملتمــع املــدين ووســائل اإلعــالم يف التعــاون مــع بــيف هــذا الــشأن  نــسلمو. ســيادة القــانون
مم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل         وندعو مكتب األ  . الدول على النهوض هبذه اجلهود    

 هـذه الثقافـة وتطويرهـا    تـشجيع مواصلة القيام بدور رئيسي يف وضع وتنفيذ التدابري الرامية إىل  
  .املعنية األخرىالتعاون الوثيق مع كيانات األمم املتحدة ب

سيادة بــ بالنــهوضنتعهــد بتعزيــز ســبل التــدريب املناســب للمــوظفني املكلفــني   - ٤٤  
ــو اإلصــالحيات و     ــهم موظف ــن بين ــانون، وم ــواملالق ــونوظف ــضاء،   ب ن املعني ــانون والق ــاذ الق إنف

  .، يف جمال استخدام تلك املعايري والقواعد وتطبيقها الدفاعوحماميعضاء النيابة العامة وأل
. معينـة  فئات سكانية وأمـاكن      يفقلق إزاء اجلرمية احلضرية وتأثريها      اليساورنا    - ٤٥  

 بتعزيز التنسيق بني السياسات األمنية واالجتماعية بغية معاجلة بعـض األسـباب   ومن مث، نوصي  
  .اجلذرية للعنف احلضري

 نوصـي باعتمـاد    لـذا  ، اجلرميـة احلـضرية    االتبـشدة حبـ    معينـة  فئات   بتأثر نسلم  - ٤٦  
، هتـدف إىل مكافحـة العنـصرية    حـسب االقتـضاء  وتنفيذ برامج مدنيـة مـشتركة بـني الثقافـات،      

  . احمللي تالحم اجملتمعيعزز األقليات واملهاجرين مما استبعاداألجانب واحلد من وكراهية 
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ــامي   - ٤٧   ــة واالجتــار ة للحــدودبراعــال بــني اجلرميــة املنظمــة  الــصلةنــسلم بتن  الوطني
 نالـضرورة امللحـة أل     الـصدد  يف هـذا     نؤكـد و. باملخدرات يف سياق مشكلة املخـدرات العامليـة       

 الثنائي واإلقليمي والدويل للتصدي بفعاليـة للتحـديات الـيت تطرحهـا              مجيع الدول التعاون   تعزز
  .الصلة هذه

.  املكونـات الرئيـسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة          أحـد هو  أن نظام السجون    ب سلمن  - ٤٨  
ونسعى جاهدين إىل اختاذ معايري األمم املتحدة وقواعدها ملعاملة السجناء مـصدرا نـسترشد بـه                

  .تنا الوطنية إلدارة السجونيف وضع أو حتديث مدونا
ــق خــرباء          - ٤٩   ــوة فري ــة إىل النظــر يف دع ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــدعو جلن ن

ــوح حكــومي  ــاب دويل مفت ــات عــن     ب ــادل املعلوم ــن أجــل تب ــاد م ــضوية إىل االنعق ــضلالع   أف
  تنقــيح قواعــد األمــم املتحــدة عــناملمارســات والتــشريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل القــائم و 

أفـضل   و لتضمينها آخـر مـا مت التوصـل إليـه يف علـم اإلصـالح              النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     
  .املمارسات، بغية تقدمي توصيات إىل اللجنة عن اخلطوات اليت ميكن اختاذها الحقا

 نرحـــب مبـــشروع قواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة الـــسجينات والتـــدابري غـــري  - ٥٠  
 إذ حنــيط علمــا بنتــائج وتوصــيات اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين و. )١٧(االحتجازيــة للمجرمــات

بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـري            
، نوصي بأن تنظر جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيهـا علـى سـبيل األولويـة               )١٨(االحتجازية

  .بشأهنابغية اختاذ اإلجراء املناسب 
 اخلدمــة اجملتمعيــة تــشمل ضــرورة تــدعيم بــدائل الــسجن الــيت ميكــن أن ؤكــدن  - ٥١  
فيهــا  اإلدمــاج، مبــاإعــادة  بــرامج التأهيــل ودعم والرصــد اإللكتــروين، ونــاإلصــالحيةوالعدالــة 

  .لسجناءعدة لمج التربوية واملهنية املالربامج الرامية إىل إصالح السلوك اإلجرامي والربا
احتجــاز األشــخاص قبــل   احلــد مــن بــأن تــسعى الــدول األعــضاء إىل  نوصــي  - ٥٢  

يكـــون ذلـــك مناســـبا، وأن تعـــزز ســـبل الوصـــول إىل آليـــات العدالـــة         حيثمـــا، حماكمتـــهم
  .القانوين والدفاع
ــائج مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة       - ٥٣   ــة والناجعــة لنت نــدعم املتابعــة الفعال

ند دائم يف جدول أعمال جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة            ونرحب بإدراج ب  . والعدالة اجلنائية 

_______________ 

  .، املرفق٦٥/٢٢٩القرار  )١٧(
  .A/CONF.213/17انظر   )١٨(
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يف دوراهتا السنوية بشأن هذه املسألة وبشأن األعمال التحضريية ملؤمترات منع اجلرمية والعدالـة              
  .اجلنائية املقبلة

نرحب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث                - ٥٤  
  .٢٠١٥لعدالة اجلنائية يف عام عشر ملنع اجلرمية وا

أبدتـه مـن حفـاوة        مـا   للربازيل، شعبا وحكومة، على    امتناننانعرب عن عميق      - ٥٥  
  .وكرم ضيافة وما وفرته من مرافق ممتازة للمؤمتر الثاين عشر

  


