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  الفصل األول  
اذ إجراءات املسائل اليت تتطلب من الس االقتصادي واالجتماعي اخت  

   بشأا أو يسترعى انتباهه إليها
مشاريع قرارات يراد من الس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي اجلمعية  -ألف 

  العامة باعتمادها
توصـي جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على             -١

 :اجلمعية العامةمشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها 
  
   مشروع القرار األول 

االتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات اإلجرامية أو املمتلكات   
املصادرة، املشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات
   ١٩٨٨ؤثرات العقلية لعام وامل

 إن اجلمعية العامة، 
يوليه / متوز٢١، املؤرخ  ٢٠٠٤/٢٤ قـرار الس االقتصادي واالجتماعي       إذ تسـتذكر   
٢٠٠٤، 

 واتفاقية  )١( اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         وإذ تسـتذكر أيضـا     
 )٢(،١٩٨٨ املخدرات واملؤثرات العقلية لعام األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف

 اجـتماع فـريق اخلـرباء احلكومي الدويل املكلّف بإعداد مشروع            وإذ تسـتذكر كذلـك     
اتفـاق ثـنائي منوذجـي بشـأن التصـرف يف العـائدات اإلجرامية املصادرة املشمولة باتفاقية األمم              

ــية ا    ــية واتفاق ألمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري   املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن
 ٢٨ إىل   ٢٦، الـذي عقـد يف فييـنا من          ١٩٨٨املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقلـية لعـام            

__________ 
 .٥٥/٢٥ية العامة املرفق األول بقرار اجلمع (1) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (2) 
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 بواسـطة مـوارد مـن خـارج امليزانية قدمتها هلذا الغرض حكومة              )٣(٢٠٠٥يـناير   /كـانون الـثاين   
 الواليات املتحدة األمريكية،

ائي منوذجـي بشـأن اقتسـام العائدات اإلجرامية أو           بـأن وجـود اتفـاق ثـن        واقتـناعا مـنها    
املمـتلكات املصـادرة ميكـن أن يكـون أداة مفـيدة لتسهيل زيادة التعاون الدويل يف ذلك اال،                   
حيـث إنه ميثّل واحدا من األهداف الرئيسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب                

افحـة االجتـار غـري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية           الوطنـية واتفاقـية األمـم املـتحدة ملك        
 ،١٩٨٨لعام 

ــنوه   ــادة  وإذ ت ــنموذجي بشــأن اقتســام    ٣بأمهــية اإلشــارة يف امل ــنائي ال  مــن االتفــاق الث
ــية األمــم  ١٤ مــن املــادة  ٢العــائدات اإلجرامــية أو املمــتلكات املصــادرة إىل الفقــرة     مــن اتفاق

مة عـرب الوطنـية، الـيت تـنص عـلى أن تنظر الدول األطراف على                املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظ       
ســبيل األولويــة، بــالقدر الــذي يســمح بــه قانوــا الداخــلي، يف رد العــائدات اإلجرامــية أو          
املمـتلكات املصـادرة إىل الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي يتسـىن هلـا تقـدمي تعويضـات إىل ضحايا                       

  املمتلكات إىل أصحاا الشرعيني،اجلرمية أو رد تلك العائدات اإلجرامية أو

 لفـريق اخلـرباء احلكومـي الدويل املكلّف بإعداد مشروع           تعـرب عـن تقديـرها      -١ 
اتفـاق ثـنائي منوذجـي بشـأن التصـرف يف العـائدات اإلجرامية املصادرة املشمولة باتفاقية األمم              

ــية األمــم املــتحدة      ــية واتفاق ملكافحــة االجتــار غــري  املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن
، النـتهائه مـن إعـداد مشـروع االتفاق     ١٩٨٨املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقلـية لعـام          

 الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة؛

 االتفـــاق الثـــنائي الـــنموذجي بشـــأن اقتســـام العـــائدات اإلجرامـــية أو  تعـــتمد -٢ 
درة، املـرفق ـذا القـرار، بصـفته منوذجـا مفيدا ميكن أن يساعد الدول املهتمة       املمـتلكات املصـا   

عـلى الـتفاوض بشـأن اتفاقـات ثنائية لتيسري اقتسام العائدات اإلجرامية وإبرام اتفاقات من هذا           
 القبيل؛

 عـلى أن االتفـاق الثـنائي النموذجي لن ميس باملبادئ الواردة يف اتفاقية               تشـدد  -٣ 
 أو حيـول دون القـيام، الحقا، بإنشاء أي آلية مناسبة لتيسري             )٤(ة ملكافحـة الفسـاد    األمـم املـتحد   

 تنفيذ تلك االتفاقية،

__________ 
 (3) E/CN.15/2005/7. 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (4) 
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 الـدول األعضـاء إىل أن تـأخذ االتفـاق الثـنائي النموذجي بشأن اقتسام                تدعـو  -٤ 
العـائدات اإلجرامـية أو املمـتلكات املصادرة بعني االعتبار، لدى إبرام اتفاقات مع دول أخرى                

 مــن اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة  ١٤ جمــال اقتســام العــائدات اإلجرامــية مبقتضــى املــادة   يف
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف          ٥اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية واملادة       
يف ذلك ، أو لدى تنقيح االتفاقات الثنائية املوجودة ١٩٨٨املخـدرات واملؤثـرات العقلـية لعـام        

 اال، حيثما كان ذلك ضروريا أو مفيدا؛

 إىل األمــني العــام أن يســترعي انتــباه الــدول األعضــاء إىل هــذا القــرار،  تطلــب -٥ 
 جنبا إىل جنب مع االتفاق الثنائي النموذجي؛

 الـدول األعضـاء عـلى إبــالغ األمـني العـام طوعـا بـاجلهود املــبذولة يف        تشـجع  -٦ 
جرامـية أو املمـتلكات املصـادرة، وخصوصـا بإبرام اتفاقات يف ذلك             جمـال اقتسـام العـائدات اإل      

 اال؛

 إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن حييل إىل جلنة               تطلـب  -٧ 
مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية املعلومـات املـتعلقة مبـا تبذلـــه الدول األعضاء من جهود يف جمال                     

 امية أو املمتلكات املصادرة؛اقتسام العائدات اإلجر

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقدم إىل           تطلـب أيضـا    -٨ 
الـدول األعضـاء، يف حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون استبعاد استعمال املوارد          

 ما تطلبه من )٥( واجلرمية،املوجـودة يف امليزانـية العاديـة ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات        
مسـاعدة تقنــية ومشــورة إلعمـال الترتيــبات الــيت تـتخذ عمــال باالتفاقــات الـيت يــتفاوض علــيها     

 .استنادا إىل االتفاق الثنائي النموذجي
  

__________ 
 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (5) 
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 املرفق 
 

 االتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات اإلجرامية
 )٦(أو املمتلكات املصادرة

 
  __________اتفاق بني حكومة
 و

 __________حكومة 
 بشأن اقتسام العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة

  
ــة   ــة _______________ إن حكومــ _______________ وحكومــ

 ،")الطرفان"يشار إليهما فيما يلي بـ (
 وخصوصا )٧( اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية، إذ تسـتذكران   

 ،١٤ و١٣ واملادتني ١٢ من املادة ١لفقرة ا

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع يف املخدرات  وإذ تسـتذكران أيضـا     
 ، ٥ من املادة ٥ و٤ و١ وخصوصا الفقرات )٨(،١٩٨٨واملؤثّرات العقلية لعام 

ــواردة يف   وإذ تدركــان   ــبادئ ال ــبغي هلــذا االتفــاق أن ميــس بامل ــه ال ين ــية األمــم  أن  اتفاق
 أو أن حيول الحقا دون إنشاء أي آلية مناسبة لتسهيل تنفيذ تلك             )٩(املـتحدة ملكافحـة الفسـاد،     

 االتفاقية،

ان أنـه لـيس يف أحكـام هـذا االتفـاق أي مسـاس باألحكام واملبادئ املتعلقة                  وإذ تؤكّـد   
ري املشروع يف املخدرات    بالـتعاون الـدويل والـواردة يف اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غ             

__________ 
تفاق النموذجي مفيدا يف تنفيذ صكوك أخرى ذات صلة أُعدت يف حمافل متعددة األطراف     قد يكون هذا اال (6) 

مرفق قرار (ميكن أن يكون طرفا هذا االتفاق طرفني فيها أيضا، مثل االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب 
راءات املالية ملكافحة  والتوصيات األربعني الصادرة عن فرقة العمل املعنية باالج  ) ٥٤/١٠٩اجلمعية العامة 
 .غسل األموال

 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (7) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (8) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (9) 
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 واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظّمة عـرب الوطنية،                ١٩٨٨واملؤثّـرات العقلـية لعـام       
 وأن املقصود من هذا االتفاق هو تعزيز فعالية التعاون الدويل املرتأى يف تينك االتفاقيتني،

بادل املســاعدة القانونــية يشــار هــنا إىل أي معــاهدة بشــأن تــ[وإذ تضــعان يف اعتــبارمها  
 ،]مربمة بني الطرفني، إن وجدت

يف إنشــاء إطــار مناســب القتســام مــا يصــادر مــن عــائدات إجرامــية أو   ورغــبة مــنهما  
 ممتلكات،

 :قد اتفقتا على ما يلي 
  

 ١املادة 
 التعاريف

 
 :ألغراض هذا االتفاق 

حسب تعريفها  " لكاتاملمت"و" املصادرة"و" العـائدات اإلجرامـية   "تفهـم تعـابري      )أ( 
 من ١ مـن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية ويف املادة        ٢الـوارد يف املـادة      

 ؛١٩٨٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثّرات العقلية لعام 

ــبري   )ب(  ــتعاون"يقصــد بتع ــنة يف " ال ــواد أي  مســاعدة مبي  ٢٠-١٨ و١٦ و١٣ امل
 من ٤ مـن اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظّمة عرب الوطنية أو يف الفقرة        ٢٧ و ٢٦و

 مــن اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري       ١٧ و١١-٩ و٧ و٦ ويف املــواد ٥املــادة 
أحد الطرفني من   ، وكذلـك مـا يوفـره        ١٩٨٨املشـروع يف املخـدرات واملؤثّـرات العقلـية لعـام            

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية          ٧تعـاون بـني اهليئات ترتئيه املادة        
 .يسهم يف مصادرة العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو ييسرها

  
 ٢املادة 

  نطاق االنطباق
 .هذا االتفاق مقصود حصرا ألغراض تبادل املساعدة بني الطرفني 
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 ٣املادة 
 فيها اقتسام] يتعين] [جيوز[األحوال اليت 

  العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة
ــع          ــاون م ــتلكات مصــادرة وتع ــية أو مم ــائدات إجرام ــدى أحــد الطــرفني ع إذا كــان ل

أن يقتسم تلك العائدات اإلجرامية ] تعين عليه] [جـاز له  [الطـرف اآلخـر أو تلقـى عونـا مـنه،      
ــتل ــبادئ املذكــورة يف       أو املم ــاق، دون مســاس بامل ــذا االتف ــا هل ــع الطــرف اآلخــر، وفق كات م

 مـن اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظّمة عرب              ١٤مـن املـادة     ) أ (٣ و ٢ و ١الفقـرات   
 مـن اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غري         ٥مـن املـادة     ‘ ١‘) ب (٥الوطنـية ويف الفقـرة      

 )١٠(.١٩٨٨خدرات واملؤثّرات العقلية لعام املشروع يف امل
  

 ٤املادة 
  طلبات اقتسام العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة

يقــدم طلــب اقتســام العــائدات اإلجرامــية أو املمــتلكات املصــادرة يف غضــون    -١ 
، وتدرج مهلـة زمنـية يتفق عليها الطرفان، وتبين يف ذلك الطلب ظروف التعاون اليت يتعلق ا              

ــئة أو      فــيه تفاصــيل تكفــي الســتبانة احلالــة والعــائدات اإلجرامــية أو املمــتلكات املصــادرة واهلي
 .اهليئات املعنية أو ما قد يتفق عليه الطرفان من معلومات أخرى من ذلك القبيل

  
 ١اخليار 

عــند تلقّــي طلــب القتســام عــائدات إجرامــية أو ممــتلكات مصــادرة،    -٢[  
ــه العــائدات    مقــدم وفقــا ألحكــ  ام هــذه املــادة، يتعــين عــلى الطــرف الــذي توجــد لدي

اإلجرامـية أو املمتلكات املصادرة أن ينظر، بالتشاور مع الطرف اآلخر، فيما إذا كان              
 ٣ينـبغي اقتسـام تلـك العـائدات اإلجرامـية أو املمـتلكات، حسـبما هـو مبين يف املادة                     

 .]من هذا االتفاق
  

__________ 
ة أو القطع األثرية اليت    قد تقتضي الضرورة أن يدرج يف هذا االتفاق حكم خاص بشأن رد األعمال الفني   (10) 

 .اشتريت أو صدرت بصورة غري مشروعة من بلداا األصلية
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 ٢اخليار 

طلــب القتســام عــائدات إجرامــية أو ممــتلكات مصــادرة،  عــند تلقّــي  -٢[  
ــه العــائدات       مقــدم وفقــا ألحكــام هــذه املــادة، يتعــين عــلى الطــرف الــذي توجــد لدي
اإلجرامـية أو املمـتلكات املصـادرة أن يقتسـم تلـك العـائدات اإلجرامـية أو املمتلكات             

 .] من هذا االتفاق٣مع الطرف اآلخر، حسبما هو مبين يف املادة 
  

 ٥املادة 
  اقتسام العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة

 ١اخليار 

عـندما يعـتزم أحـد الطـرفني اقتسام العائدات اإلجرامية أو املمتلكات              -١[  
 :املصادرة مع الطرف اآلخر، يتعين عليه

أن حيـدد، حسـب تقديـره ووفقـا لقانونـه الداخلي وسياساته، احلصة               )أ(  
 الطــرف اآلخــر مــن العــائدات اإلجرامــية أو املمــتلكات املصــادرة،   الــيت ســيقدمها إىل

 واليت يرى أا تتناسب مع مقدار العون املقدم من ذلك الطرف؛ 

أن حيـول إىل الطـرف اآلخـر مبلغا يعادل تلك احلصة املبينة يف الفقرة               )ب(  
 . من هذا االتفاق٦أعاله، وفقا للمادة ) أ(الفرعية 

بلغ املزمع حتويله، جيوز للطرف الذي توجد العائدات        لـدى حتديـد امل     -٢  
اإلجرامـية أو املمـتلكات املصادرة يف حوزته أن يضمن ذلك املبلغ ما تراكم من فوائد     
مصـرفية عـلى تلـك العائدات أو املمتلكات ومن ارتفاع يف قيمتها، وأن يقتطع منه ما          

 أو اإلجــراءات القضــائية جــرى تكــبده مــن نفقــات معقولــة يف الــتحريات أو املالحقــة 
 .]اليت أفضت إىل مصادرة تلك العائدات أو املمتلكات

  
 ٢اخليار 

لـدى اقتسـام العـائدات اإلجرامـية أو املمـتلكات املصادرة، وفقا هلذا               -١[  
 :االتفاق
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ــية أو       )أ(   ــائدات اإلجرام ــن الع ــراد اقتســامها م حيــدد الطــرفان احلصــة امل
االستحقاق الكمي أو أي أساس معقول آخر يتفقان        املمـتلكات املصادرة على أساس      

 عليه؛

يتعـين عـلى الطـرف الـذي توجـد العـائدات اإلجرامـية أو املمتلكات                 )ب(  
املصــادرة يف حوزتــه أن حيــول إىل الطــرف اآلخــر مــبلغا يعــادل تلــك احلصــة املبيــنة يف  

 . من هذا االتفاق٦أعاله، وفقا للمادة ) أ(الفقرة الفرعية 

ى حتديـد املـبلغ املـزمع حتويلـه، يتعـين عـلى الطرفني أن يتفقا على                 لـد  -٢  
أي مسـائل تـتعلق مبـا تراكم من فوائد مصرفية على العائدات اإلجرامية أو املمتلكات                
املصـادرة، وعـلى اقتطاع ما جرى تكبده من نفقات معقولة يف التحريات أو املالحقة               

 .]رة تلك العائدات أو املمتلكاتأو اإلجراءات القضائية اليت أفضت إىل مصاد

يــتفق الطــرفان عــلى أن االقتســام قــد ال يكــون مالئمــا إذا كانــت         -٣  
العــائدات اإلجرامــية أو املمــتلكات املصــادرة ضــئيلة القــيمة، رهــنا بإجــراء مشــاورات  

 .مسبقة بينهما
 

 ٦املادة 
  سداد احلصة املقتسمة من العائدات اإلجرامية أو املمتلكات

 ١ يـتفق الطرفان على خالف ذلك، يسدد أي مبلغ حيال عمال بالفقرة              مـا مل   -١ 
 : من هذا االتفاق٥من املادة ) ب(

 بعملة الطرف الذي توجد العائدات اإلجرامية أو املمتلكات يف حوزته؛ )أ( 

 .بواسطة حتويل إلكتروين لألموال أو شيك )ب( 

 :يسدد أي مبلغ من هذا القبيل -٢ 

يذكر [هي املتلقّية لـه، إىل     _______________ حكومة  كـلما كانت     )أ( 
 ؛ أو]هنا اسم املكتب ذي الصلة أو رقم احلساب املخصص لذلك، حسبما يرد يف الطلب

يذكر [هي املتلقّية لـه، إىل     _______________ كـلما كانت حكومة      )ب( 
 ؛ أو] الطلبهنا اسم املكتب ذي الصلة أو رقم احلساب املخصص لذلك، حسبما يرد يف

إىل أي جهـة أو جهـات متلقّـية أخـرى قـد حيددهـا الطرف املتلقّي للمبلغ من                )ج( 
 .حني إىل آخر يف إشعار خاص بأغراض هذه املادة
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 ٧املادة 
  شروط التحويل

بإجـراء التحويل، يعترف الطرفان بأنه مت الفصل يف مجيع احلقوق واملصاحل يف              -١ 
كات احملولــة وبأنــه ال ضــرورة إلجــراءات قضــائية أخــرى إلمتــام  العــائدات اإلجرامــية أو املمــتل

ــبعة أو      . املصــادرة ــية أو املمــتلكات أي ت ــائدات اإلجرام ــذي حيــول الع ــتحمل الطــرف ال وال ي
ــوق         ــتخلّى عــن كــل احلق ــلها، وي ــائدات أو املمــتلكات مــىت مت حتوي مســؤولية بشــأن تلــك الع

 )١١(. احملولةواملصاحل يف العائدات اإلجرامية أو املمتلكات

عـندما حيـول أحـد الطرفني العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة، عمال            -٢ 
 مـن هـذا االتفـاق، يتعـين عـلى الطـرف اآلخـر أن يستخدم تلك                  ٥مـن املـادة     ) ب (١بالفقـرة   

 .العائدات أو املمتلكات يف أي غرض مشروع يراه مناسبا، ما مل يتفق على خالف ذلك
 

 ٨املادة 
  نوات االتصالق

تذكر هنا  [جتـرى مجـيع االتصاالت بني الطرفني عمال بأحكام هذا االتفاق من خالل               
ــادة     ــية    [...] الســلطات املركــزية املســماة مبقتضــى امل ــتعلقة باملســاعدة القانون ــاهدة امل ــن املع م
 :أو من جانب اجلهات التالية] املتبادلة، املشار إليها يف ديباجة هذا االتفاق

 ؛ أو_____________، مكتب ____________عن حكومة  )أ( 

 ؛ أو_____________، مكتب ____________عن حكومة  )ب( 

أي جهـات مسـماة أخـرى مـن هذا القبيل قد حيددها الطرفان، من جانبهما،          )ج( 
 .من حني إىل آخر يف إشعار خاص بأغراض هذه املادة

 
 ٩املادة 

  السريان اإلقليمي
تذكـر كـل حكومـة هـنا، إن انطـبق احلـال، أي أقاليم ينبغي أن          [تفـاق   يسـري هـذا اال     

 ].يشملها االتفاق
  

__________ 
قد ال يكون هذا احلكم ضروريا إذا كان القانون الداخلي للدولة يقضي بأن تبيع تلك الدولة العائدات   (11) 

 .اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة وال يسمح هلا إالّ باقتسام أموال
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 ١٠املادة 
 التعديالت

 .جيوز تعديل هذا االتفاق عندما يكون الطرفان قد اتفقا كتابة على ذلك التعديل 

 ١١املادة 
 املشاورات

أي منهما، فيما  يتعـين عـلى الطـرفني أن يتشـاورا على جناح السرعة، بناًء على طلب                 
 .يتعلق بتفسري هذا االتفاق أو تطبيقه أو تنفيذه، إما بصفة عامة وإما بشأن حالة معينة

 ١٢املادة 
 بدء النفاذ

يـبدأ نفـاذ هـذا االتفـاق عـند توقـيع كال الطرفني عليه أو عندما يوجه الطرفان إشعارا                      
 )١٢(.بإمتام اإلجراءات الداخلية الالزمة

 ١٣املادة 
 التفاقإاء ا

جيـوز ألي مـن الطـرفني أن يـنهي هذا االتفاق، يف أي وقت، بتوجيه إشعار خطي إىل                    
غـري أن أحكــام  . أشـهر مـن اسـتالم اإلشـعار    [...] ويصـبح اإلـاء نـافذا بعـد     . الطـرف اآلخـر  

االتفـاق تظـل سـارية فـيما يـتعلق بالعـائدات اإلجرامـية أو املمتلكات املصادرة املزمع اقتسامها                    
 .ذا االتفاقمبقتضى ه

وإثــباتاً ملــا تقــدم، قــام املوقّعــان أدنــاه، املفوضــان بذلــك حســب األصــول مــن جانــب     
 .حكومتيهما، بالتوقيع على هذا االتفاق

، _______من _____ ، يف هذا اليوم  ]يذكـر هنا املكان   [حـرر يف نسـختني يف        
_______. 

 
 عن حكومة      عن حكومة

________________:    ________________: 
 
 ___________] التوقيع[    ___________] التوقيع[
  

__________ 
 .تم هذا بالتوقيع أو التصديق أو النشر يف جريدة رمسية قانونية أو بوسيلة أخرى ميكن أن ي (12) 



 

15  
 

E/2005/30 
E/CN.15/2005/20  

   مشروع القرار الثاين 
  مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

 إن اجلمعية العامة، 
 عـلى املسـؤولية الـيت تضـطلع ـا األمـم املتحدة يف ميدان منع اجلرمية والعدالة       إذ تؤكـد   

ــية، عمــال بقــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي    اجلنا /  آب١٣املــؤرخ ) ٧-د( جــيم ١٥٥ئ
 ،١٩٥٠ديسمرب / كانون األول١املؤرخ ) ٥-د (٤١٥ وقرار اجلمعية العامة ١٩٤٨أغسطس 

 بـأن مؤمتـرات األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، بصفتها حمافل                   وإذ تعـترف   
 يف السياسـات واملمارسـات الوطنية وعززت التعاون الدويل          حكومـية دولـية كـربى، قـد أثـرت         

يف هـذا املـيدان بتيسريها تبادل اآلراء واخلربات وحشد الرأي العام واإليصاء خبيارات سياساتية               
 على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

ــرارها وإذ تســتذكر  ــؤرخ ٤٦/١٥٢ ق ــذي ١٩٩١ديســمرب / كــانون األول١٨، امل ، ال
 األعضـاء يف مـرفقه عـلى أن مؤمتـرات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                 أكـدت الـدول   

ينـبغي أن تعقـد كـل مخـس سـنوات وأن توفـر حمفـال جلملـة أمور، منها تبادل اآلراء بني الدول                        
واخلـرباء األفـراد الذيـن ميـثلون مهـنا وختصصات           واملـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومـية           

اخلـربات يف جمـاالت الـبحوث والقانون وصوغ السياسات، واستبانة االجتاهات            وتـبادل   ،  شـىت 
 واملسائل املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

، بشأن  ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ٢٣ بـاء، املـؤرخ      ٥٧/٢٧٠ قـرارها    وإذ تسـتذكر أيضـا     
 الـيت تعقدها  الرئيسـية  رات القمـة  لنـتائج املؤمتـرات ومؤمتـ   ني واملنسـق نيالتنفـيذ واملـتابعة املـتكامل     

أنه ينبغي جلميع البلدان ، الـذي أكـدت فيه   األمـم املـتحدة يف اـالني االقتصـادي واالجـتماعي        
ا يف املؤمترات ومؤمترات    املتعهـد  شـى مـع االلتزامات      اأن تشـجع السياسـات الـيت تتسـق وتتم         

ن مـنظومة األمـم املـتحدة تتحمل    أ وأكـدت عـلى   القمـة الرئيسـية الـيت تعقدهـا األمـم املـتحدة،       
متابعة وتنفيذ  ة يف    تام تشـارك مشـاركة   مسـؤولية هامـة يف مسـاعدة احلكومـات عـلى أن تظـل               

ــتزامات الــيت يــتم التوصــل إلــيها يف املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الرئيســية الــيت      االتفاقــات واالل
لعمــل عــلى تنفــيذ نــتائج  هيــئاا احلكومــية الدولــية إىل زيــادة اودعــتتعقدهــا األمــم املــتحدة، 

 ،املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة

، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٠، املــؤرخ ٥٩/١٥١ قــرارها وإذ تســتذكر كذلــك 
مؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن يصوغ     الـذي طلبـت فـيه إىل        
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 مــزيد مــن املــتابعة واإلجــراءات، تــويل فــيها اهــتماما خاصــا للترتيــبات اقــتراحات حمــددة بشــأن
العملــية املــتعلقة بالتنفــيذ الفعــال للصــكوك القانونــية الدولــية ذات الصــلة باجلــرمية املــنظمة عــرب   
الوطنـية واإلرهـاب والفسـاد وألنشـطة املسـاعدة التقنـية املتصـلة ـا؛ وطلبـت فيه إىل جلنة منع                      

جلنائـية أن تسـند أولويـة عالـية، يف دورـا الـرابعة عشرة، إىل مسألة النظر يف          اجلـرمية والعدالـة ا    
اســتنتاجات املؤمتــر احلــادي عشــر وتوصــياته، لكــي تقــدم، مــن خــالل الــس االقتصــادي           
واالجـتماعي، توصـيات بشـأن إجـراءات املـتابعة املناسـبة مـن جانـب اجلمعية العامة يف دورا                    

 الستني،

 الــذي اعــتمده رؤســاء )١٣(إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية،ها وإذ تضــع يف اعتــبار 
، والذي أقر   ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨الـدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية يف           

تعزيـز احـترام سـيادة القـانون، يف الشـؤون الدولية            فـيه رؤسـاء الـدول واحلكومـات العـزم عـلى             
الــية األمــم املــتحدة يف صــون الســالم واألمــن بــتزويدها مبــا   زيــادة فع ووالوطنــية عــلى الســواء،

يلـزمها من موارد وأدوات ملنع الصراعات وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السالم             
اإلرهاب الدويل واالنضمام   تدابري منسقة ملكافحة    اختاذ  ، و وبـناء السـالم والـتعمري بعد الصراع       

 لتنفــيذ هــممضــاعفة جهود، ويات الدولــية ذات الصــلةيف أقــرب وقــت ممكــن إىل مجــيع االتفاقــ
عرب  ملكافحة اجلرمية    هم اجلماعية تكثيف جهود العاملية، و  مبكافحـة مشـكلة املخدرات       همالـتزام 

 ،الوطنية جبميع أبعادها، مبا فيها االجتار بالبشر وريبهم وغسل األموال

ديدات والتحديات والتغيري، الفـريق الرفيع املستوى املعين بالته بـتقرير  وإذ حتـيط عـلما      
 والتوصـيات الواردة فيه، وكذلك بتقرير       )١٤("مسـؤوليتنا املشـتركة   : عـامل أكـثر أمـنا     "واملعـنون   

صــوب حتقــيق التنمــية، واألمــن، وحقــوق   : يف جــو مــن احلــرية أفســح  "األمــني العــام املعــنون  
  واالقتراحات الواردة فيه،)١٥("اإلنسان للجميع

/  متوز٢١، املؤرخ ٢٠٠٤/٢٤٢االقتصـادي واالجـتماعي    قـرار الـس   وإذ تسـتذكر   
 أن يكون املوضوع الرئيسي البارز للدورة الرابعة عشرة         ، الـذي قـرر فـيه الـس        ٢٠٠٤يولـيه   

اسـتنتاجات وتوصـيات مؤمتـر األمـم املتحدة احلادي          " هـو    لجـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية         ل
 ،"عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

__________ 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  (13) 
 (14) A/59/565  وCorr.1. 
 (15) A/59/2005. 
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 )١٦( ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    احلادي عشر األمم املتحدة   مؤمتر  يف تقرير    نظـرت    وإذ 
 وما قدمته جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا الرابعة عشرة من توصيات بشأنه،

للنتائج اليت حققها مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع         تعـرب عن ارتياحها      -١ 
، مبا يف ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ إىل ١٨ة اجلنائـية، الـذي عقـد يف بانكوك من       اجلـرمية والعدالـ   

الـتحالفات االستراتيجية يف جمال منع      : الـتآزر واالسـتجابات   ذلـك إعـالن بـانكوك بشـأن أوجـه           
 ؛ؤمتر احلادي عشرالذي اعتمد يف اجلزء الرفيع املستوى من امل )١٧(اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 بـتقرير مؤمتـر األمـم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية            الـتقدير حتـيط عـلما مـع        -٢ 
ــة اجلنائــية،  الــذي يتضــمن نــتائج املؤمتــر احلــادي عشــر، مبــا يف ذلــك االســتنتاجات    )١٨(والعدال

والتوصـيات الـيت قدمـت يف حلقات العمل واجللسات الرفيعة املستوى اليت عقدت أثناء املؤمتر                
 احلادي عشر؛

وك الـذي اعتمده املؤمتر احلادي عشر، بالصيغة اليت وافقت  إعـالن بـانك   تؤيـد    -٣ 
 عليها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

احلكومـات إىل أخـذ إعـالن بـانكوك والتوصـيات الـيت اعـتمدها املؤمتر                تدعـو    -٤ 
ــذل         ــدى صــوغ التشــريعات والتوجــيهات السياســاتية، وإىل ب ــبار ل احلــادي عشــر بعــني االعت

ند االقتضـــاء، لتنفـــيذ املـــبادئ الـــواردة فـــيه، مـــع مـــراعاة اخلصوصـــيات قصـــارى اجلهـــود، عـــ
 االقتصادية واالجتماعية والقانونية والثقافية للدول املعنية؛

 الــدول األعضــاء إىل أن حتــدد اــاالت املشــمولة بــإعالن بــانكوك الــيت  تدعــو -٥ 
يت تستند إىل املعايري الدولية يلـزم فـيها إجياد مزيد من األدوات والكتيبات اإلرشادية التدريبية ال   

واملمارسـات الفضـلى، وأن تقـدم تلـك املعلومـات إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية لكي                      
يتســىن هلــا أخذهــا يف االعتــبار عــند الــنظر يف اــاالت احملــتملة ألنشــطة مكتــب األمــم املــتحدة  

 املعين باملخدرات واجلرمية يف املستقبل؛

ني العــام أن يــوزع تقريــر املؤمتــر احلــادي عشــر، مبــا يف ذلــك    إىل األمــتطلــب -٦ 
إعـالن بـانكوك، عـلى الـدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،              
بغـية ضـمان نشـر توصـياته على أوسع نطاق ممكن، وأن يلتمس اقتراحات من الدول األعضاء        

__________ 
 (16) A/CONF.203/18. 
 .A/CONF.203/18 يف الفصل األول من الوثيقة ١القرار   (17) 
 (18) A/CONF.203/18. 
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عالن بانكوك، لكي تنظر فيها جلنة منع اجلرمية  بشـأن سـبل ووسـائل ضـمان املـتابعة املناسـبة إل            
 والعدالة اجلنائية وتتخذ إجراءات بشأا يف دورا اخلامسة عشرة؛

مؤمتــر األمــم  أن حكومــات عــدد مــن الــدول قــد عرضــت استضــافة   تالحــظ -٧ 
، وتطلــب إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين   عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية الــثايناملــتحدة 

املخدرات واجلـرمية أن يجري مشاورات مع احلكومات املعنية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل               بـ 
 ؛جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 لشـعب وحكومـة تايلـند ملـا قدماه للمشاركني يف            تعـرب عـن امتـناا العمـيق        -٨ 
  ممتازة؛املؤمتر احلادي عشر من حفاوة وكرم ضيافة، وملا وفِّر للمؤمتر من مرافق

إىل األمني العام أن يقدم إليها، يف دورا احلادية والستني، تقريرا عن                                             تطلب      -٩ 
 .تنفيذ هذا القرار       

  
   مشروع القرار الثالث 

  محاية الشهود: إجراءات ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  
 إن اجلمعية العامة، 
ــتذكر  ــرارها إذ تسـ ــؤرخ ٥٥/٢٥ قـ ــثا ١٥، املـ ــرين الـ ــرب /ين تشـ ــذي ٢٠٠٠نوفمـ ، الـ

اعـتمدت فـيه اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمع                  
ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة              

رين عــن طــريق الــرب والــبحر اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، وبــروتوكول مكافحــة ريــب املهاجــ
 واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

، الذي اعتمدت ٢٠٠١مايو / أيـار ٣١، املـؤرخ  ٥٥/٢٥٥قـرارها  وإذ تسـتذكر أيضـا      
ــنارية وأجــزائها ومكوناــا والذخــرية واالجتــار ــا       ــروتوكول مكافحــة صــنع األســلحة ال ــيه ب ف

 غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،بصورة 

االقتصادية واالجتماعية السلبية املترتبة على   السياسية و اآلثار  إزاء  القلـق   وإذ يسـاورها     
 ،األنشطةتلك توسع  واحتمال املنظمة،  اجلماعات اإلجراميةأنشطة

منع ومكافحة  على  زيز التعاون احمللي واإلقليمي والدويل      مـنها باحلاجـة إىل تع     واقتـناعا    
 حيثما تقع،على حنو فعال، األنشطة تلك 
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تيسـري إدالء الشـهود بشـهادم ضمانا ملالحقة أولئك الذين           عـلى   وقـد عقـدت العـزم        
مـنع توفـري مـالذ آمن    يشـاركون يف اجلـرائم املـنظمة عـرب الوطنـية أو يسـتفيدون مـنها، ومـن مث             

 ألشخاص،ولئك األ

االعـتراف املتنامي بالدور احملوري الذي يؤديه الشهود يف اإلجراءات     وإذ تعـيد تأكـيد       
ــتعاون      ــية، وخاصــة يف الدعــاوى املــتعلقة باجلــرمية املــنظمة، وضــرورة تشــجيعهم عــلى ال اجلنائ

 وتوفري محاية فعالة هلم من االنتقام أو الترهيب، 

 العام عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       بـتقرير األمـني    عـلما مـع الـتقدير      حتـيط  -١ 
 )١٩(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا؛

ــتدابري الــيت   الــدول األعضــاء عــلى تــبادل  تشــجع  -٢  جتارــا ومعلوماــا بشــأن ال
ية وعرب  املنظمة الوطن اختـذت لـتوفري محاية فعالة للشهود يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم             

 الوطنية، وألقارم وكل األشخاص اآلخرين القريبني منهم؛

إىل األمـني العـام أن يـويل اهـتماما خاصا، ضمن إطار أنشطة املساعدة             تطلـب    -٣ 
التقنـية، ملسـألة محايـة الشـهود مـن أجـل متكـني الـدول األعضـاء مـن إنشـاء بـرامج فعالة حلماية                    

 الشهود؛

م أن يعقـد، يف حـدود املـوارد املـتاحة مـن خارج               إىل األمـني العـا     تطلـب أيضـا    -٤ 
امليزانـية، دون اسـتبعاد اسـتعمال املـوارد املوجـودة يف امليزانية العادية ملكتب األمم املتحدة املعين           

 اجتماعا لفريق خرباء حكومي دويل، ينبغي أن جتسد تركيبته التمثيل           )٢٠(بـاملخدرات واجلـرمية،   
قانونية، لكي يتبادل اخلربات ويقدم اقتراحات وتوصيات بشأن        اجلغـرايف العادل وتنوع النظم ال     

محايـة الشـهود وتشـجيعهم عـلى الـتعاون يف اإلجـراءات القضائية، مع مراعاة العمل اجلاري يف                   
 .ذلك اال

  
   مشروع القرار الرابع 

   التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
 إن اجلمعية العامة، 

__________ 
 (19) E/CN.15/2004/6. 
 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (20) 
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ــتذكر  ــرارها إذ تسـ ــؤرخ ٥٥/٢٥ قـ ــثاين ١٥، املـ ــرين الـ ــرب / تشـ ــذي ٢٠٠٠نوفمـ ، الـ
اعـتمدت فـيه اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمع                
ومعاقـبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة            

مة عـرب الوطنـية، وبـروتوكول مكافحـة ريـب املهاجـرين عـن طـريق الـرب والبحر                    اجلـرمية املـنظ   
 واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

، الذي اعتمدت   ٢٠٠١مايو  / أيار ٣١، املؤرخ   ٥٥/٢٥٥ قـرارها    وإذ تسـتذكر أيضـا     
جــزائها ومكوناــا والذخــرية واالجتــار ــا  فــيه بــروتوكول مكافحــة صــنع األســلحة الــنارية وأ  

 بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

 ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٢٠، املـؤرخ    ٥٩/١٥٧ قـراريها    وإذ تسـتذكر كذلـك     
 تقدمي املساعدة إىل الدول     :الـتعاون الـدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         "واملعـنون   

يف جمـال بـناء القـدرات تيسـريا لتنفـيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                   
 ٢٠٠٤ديســــمرب / كــــانون األول٢٠، املــــؤرخ ٥٩/١٥٩، و"والــــربوتوكوالت املــــلحقة ــــا

ة، وال سيما قدراته يف جمال تعزيـز بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائي      "واملعـنون   
 ،"التعاون التقين

 مــن تــأثري اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية يف اســتقرار       وإذ تؤكّــد جمــددا قلقهــا الــبالغ    
 اتمعات ومنوها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا،

 أن اعـتماد االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة ا ميثل تطورا هاما يف          وإذ تؤكّـد جمـددا     
 اجلـنائي الـدويل، وأـا متـثل أدوات هامـة للـتعاون الـدويل الفعـال، مبا يف ذلك التعاون                      القـانون 

 االقليمي ودون االقليمي، على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

 باقـتراحات األمـني العـام املـتعلقة بتدعـيم مكتـب األمـم املتحدة املعين                 وإذ حتـيط عـلما     
صــوب حتقــيق : يف جــو مــن احلــرية أفســح" تقريــره املعــنون بــاملخدرات واجلــرمية، والــواردة يف

 )٢١(،"التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع

 بتقرير األمني العام عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة         حتـيط عـلما مـع الـتقدير        -١ 
 )٢٢(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا؛

__________ 
 (21) A/59/2005. 
 (22) E/CN.15/2005/6. 
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ــية ا ترحـــب -٢  ألمـــم املـــتحدة ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب    بـــبدء نفـــاذ اتفاقـ
 وبـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال،                  )٢٣(الوطنـية 

 وبروتوكول مكافحة )٢٤(املكمـل التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية،        
مل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية      ريـب املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو، املك          

ــنارية وأجــزائها ومكوناــا   )٢٥(املــنظمة عــرب الوطنــية،   وبــروتوكول مكافحــة صــنع األســلحة ال
والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمـل التفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية                     

 )٢٦(املنظمة عرب الوطنية؛

وىل ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة    بــأن الــدورة األتــنوه -٣ 
ــنا مــن      ــد عقــدت يف فيي ــية ق ــنظمة عــرب الوطن ــران٢٨اجلــرمية امل ــيه إىل / حزي ــيه/ متــوز٩يون  يول

ــنا مــن      ٢٠٠٤ ــيت ســتعقد يف فيي ــية ملؤمتــر األطــراف، ال ــدورة الثان ــتطلع إىل ال  ٢١ إىل ١٠، وت
 ؛٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

تـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ملا قام به من عمل            عـلى مك  تـثين    -٤ 
يف جمــال الــترويج للتصــديق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   
والـربوتوكوالت املـلحقة ـا، وخصوصـا عملـه عـلى إعداد األدلة التشريعية الرامية إىل تسهيل                  

نفـيذها الحقا، وتدعو املكتب إىل نشر األدلة التشريعية على          التصـديق عـلى تلـك الصـكوك وت        
 أوسع نطاق ممكن؛

 مجيع الدول ومنظمات التكامل االقتصادي االقليمية ذات الصلة اليت مل           حتـثّ  -٥ 
تصـدق عـلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة              

 د على النظر يف فعل ذلك يف أقرب وقت ممكن؛ا أو تنضم إليها بع

 مجـيع الـدول ومنظمات التكامل االقتصادي االقليمية ذات الصلة           حتـثّ أيضـا    -٦ 
عـلى اختـاذ مجـيع الـتدابري الالزمـة لتحسني التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون االقليمي ودون                   

دالـة وتـبادل املساعدة القانونية،      االقلـيمي، يف املسـائل اجلنائـية وخصوصـا تسـليم املطلوبـني للع             
 وفقا اللتزاماا الدولية؛

__________ 
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (23) 
 .٥٥/٢٥املرفق الثاين بقرار اجلمعية العامة  (24) 
 .٥٥/٢٥رار اجلمعية العامة املرفق الثالث بق (25) 
 .٥٥/٢٥٥مرفق قرار اجلمعية العامة  (26) 
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 بـالدعم املـايل املقـدم مـن عـدة جهات ماحنة لتيسري بدء نفاذ االتفاقية                 ترحـب  -٧ 
والـربوتوكوالت املـلحقة ـا وتنفـيذها، وتشـجع الدول األعضاء على تقدمي تربعات كافية إىل       

الـة اجلنائـية، وكذلك تقدمي مسامهات تدعم مباشرة         صـندوق األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعد          
أنشــطة ومشــاريع مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، مبــا يف ذلــك مــن خــالل  
التـربع إىل معـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، من أجل تقدمي                        

ــبلد     ــية وال ــبلدان النام ــية إىل ال ــك     املســاعدة التقن ــيذ تل ــية تنف ــية بغ ان ذات االقتصــادات االنتقال
 الصكوك القانونية الدولية؛

 إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تـــزويد مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين   تطلـــب -٨ 
بــاملخدرات واجلــرمية بــاملوارد الالزمــة لتمكيــنه مــن الــترويج، عــلى حنــو فعــال، لتنفــيذ االتفاقــية 

داء وظائفـه بصـفته أمانـة مؤمتــر األطـراف يف اتفاقـية األمــم      والـربوتوكوالت املـلحقة ـا ومــن أ   
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وفقا لواليته؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادا إىل اخلربة           تطلـب  -٩ 
اتفاقية األمم املتحدة املكتسـبة مـن إعـداد األدلـة التشـريعية، أن يتشـاور مـع مؤمتر األطراف يف               

ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية بشــأن إعــداد كتيــبات إرشــادية وأدوات أخــرى لتيســري   
 تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا؛

 إىل مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل،   تطلـب أيضـا    -١٠ 
ــن خــارج املي    ــتاحة م ــوارد امل ــوارد املوجــودة يف    يف حــدود امل ــية، دون اســتبعاد اســتعمال امل زان

 مساعدة الدول، بناء على     )٢٧(امليزانـية العاديـة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،         
طلـبها، عـلى بـناء القدرات يف جمال التصديق على االتفاقية وبروتوكوالا وتنفيذها، خصوصا               

اجلنائــية، مبــا يف ذلــك تســليم املطلوبــني للعدالــة وتــبادل مــن خــالل الــتعاون الــدويل يف املســائل 
 املساعدة القانونية؛

 إىل األمـني العـام أن حيـيل إليها تقارير مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم                تطلـب  -١١ 
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

يف تقريــره عــن  إىل األمــني العــام أن يــبلغ عــن تنفــيذ هــذا القــرار تطلــب أيضــا -١٢ 
أعمـال مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، الـذي سيقدم إىل اجلمعية العامة يف                     

 .دورا احلادية والستني

__________ 
 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (27) 
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   مشروع القرار اخلامس 
مساعدة الدول على بناء القدرات تيسريا لبدء نفاذ : إجراءات مكافحة الفساد  

  تنفيذها الحقااتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد و
 إن اجلمعية العامة، 
 إزاء تــأثري الفســاد يف اســتقرار اــتمعات ومنوهــا سياســيا      إذ يســاورها بــالغ القلــق،   

 واجتماعيا واقتصاديا،

 أن مـــنع الفســـاد ومكافحـــته هـــو مســـؤولية عامـــة ومشـــتركة وإذ تضـــع يف اعتـــبارها 
 واملتعدد األطراف،للمجتمع الدويل، مما يستلزم تعاونا على الصعيدين الثنائي 

 أن مـنع الفسـاد والقضـاء علـيه هـو مسؤولية مجيع الدول               وإذ تضـع يف اعتـبارها أيضـا        
وأنـه جيـب علـيها أن تـتعاون معـا، بدعـم ومشـاركة مـن أفـراد ومجاعات خارج نطاق القطاع           
ــراد         ــية، إذا كــان ي ــنظمات اتمع ــية وامل ــنظمات غــري احلكوم ــثل اــتمع األهــلي وامل ــام، م الع

 ودها الرامية إىل منع الفساد ومكافحته أن تكون فعالة،جله

ــنع اجلــرمية      وإذ تؤكــد جمــددا    ــيدان م ــتحدة يف م ــم امل ــأهداف األم ــتزامها ب ــا وال دعمه
مواجهة : والعدالـة اجلنائـية، وخصوصـا األهـداف الـواردة يف إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة        

 )٢٨(حتديات القرن احلادي والعشرين،

، الــــذي ٢٠٠٣أكــــتوبر / تشــــرين األول٣١ املــــؤرخ ٥٨/٤ قــــرارها روإذ تســــتذك 
اعـتمدت فـيه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وحثت فيه مجيع الدول ومنظمات التكامل               

 االقتصادي االقليمية املختصة على التوقيع والتصديق عليها،

ــتقدير   ــنوه مــع ال لى اتفاقــية األمــم  باملؤمتــر السياســي الرفــيع املســتوى للتوقــيع عــ  وإذ ت
ــدا، املكســيك، مــن      /  كــانون األول١١ إىل ٩املــتحدة ملكافحــة الفســاد، الــذي عقــد يف مريي

 )٢٩(،٢٠٠٣ديسمرب 

، واملعنون  ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/١٥٥قـرارها   وإذ تسـتذكر     
 تيسري بدء تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول يف جمال بناء القدرات بغية           : إجـراءات مكافحـة الفسـاد     "

 ،"سريان اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها الحقا
__________ 

 .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  (28) 
 .A/CONF.205/2انظر  (29) 
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 مبــبادرة الــدول الــيت تعهــدت بــتقدمي تــربعات مالــية إىل صــندوق وإذ تــنوه مــع الــتقدير 
األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تيسري تصديق البلدان النامية والبلدان ذات              

 قالية على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها،االقتصادات االنت

 بتقرير األمني العام عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة         حتـيط عـلما مـع الـتقدير        -١ 
 )٣٠(الفساد؛

 بتوقــيع عــدد كــبري مــن الــدول األعضــاء عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة   ترحــب -٢ 
األعضاء على تلك االتفاقية، مما جيسد درجة       ملكافحـة الفسـاد وتصديق عدد متزايد من الدول          

 عالية من التزام اتمع الدويل بأغراض تلك االتفاقية؛

 الـدول األعضـاء اليت مل توقّع ومل تصدق بعد على اتفاقية األمم املتحدة               حتـث  -٣ 
ملكافحـة الفسـاد عـلى أن تـنظر يف القـيام بذلـك يف أقـرب وقـت ممكن لكي يتسىن بدء نفاذها                        

 ومن أجل تيسري تنفيذها فعال؛مبكرا 

 الـدول األعضـاء عـلى الـترويج لثقافة تقوم على النـزاهة واملساءلة              حتـث أيضـا    -٤ 
ــادة         ــترجاع واعـ ــري اسـ ــري لتيسـ ــتمد تدابـ ــا إىل أن تعـ ــاص، وتدعوهـ ــام واخلـ ــاعني العـ يف القطـ

 املوجودات تتسق مع مبادئ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

ألعضـاء إىل املضـي يف تقـدمي تـربعات وافـية إىل صندوق األمم       الـدول ا   تدعـو  -٥ 
املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات                 
االنتقالـية مبـا قـد حتـتاج إلـيه من مساعدة تقنية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبا                    

ــادة     يف ذلــك املســاعدة  ــبارها امل ــيذ، آخــذة يف اعت ــتدابري التمهــيدية الالزمــة للتنف  مــن ٦٢ يف ال
 االتفاقية؛

ــاملخدرات     تطلــب -٦  ــتحدة املعــين ب ــزود مكتــب األمــم امل ــام أن ي  إىل األمــني الع
واجلـرمية بـاملوارد الالزمـة لتمكيـنه مـن القـيام، على حنو فعال، بالترويج لبدء نفاذ اتفاقية األمم                    

فحـة الفسـاد وتنفـيذها، بوسـائل مـنها تقـدمي املسـاعدة إىل الـبلدان النامية والبلدان                  املـتحدة ملكا  
 ذات االقتصادات االنتقالية من أجل بناء القدرات يف ااالت اليت تشملها االتفاقية؛

 يف حـدود املـوارد املتاحة من خارج          إىل األمـني العـام أن يـنجز،        تطلـب أيضـا    -٧ 
عمال املوارد املوجودة يف امليزانية العادية ملكتب األمم املتحدة املعين        امليزانـية، دون اسـتبعاد اسـت      

__________ 
 (30) E/CN.15/2005/9. 
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إعـداد الدلـيل التشريعي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وأن            )٣١(بـاملخدرات واجلـرمية،   
يـنظر، اسـتنادا إىل اخلـربة املكتسبة يف إعداد الدليل، يف إعداد كتيبات إرشادية وأدوات أخرى                 

 ذ االتفاقية؛لتسهيل تنفي

 إىل األمـني العـام أن يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     تطلـب كذلـك    -٨ 
 .يف دورا اخلامسة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
   مشروع القرار السادس 

تدعيم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال تعزيز تنفيذ االتفاقيات   
املية املتعلقة باإلرهاب ضمن إطار أنشطة مكتب األمم والربوتوكوالت الع

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 إن اجلمعية العامة، 
  كل قراراا وقرارات جملس األمن ذات الصلة باإلرهاب،إذ تستذكر 

 وقـرب فتح    )٣٢( باعـتماد االتفاقـية الدولـية لقمـع أعمـال اإلرهـاب الـنووي              وإذ ترحـب   
 يها،باب التوقيع عل

:  بــإعالن بــانكوك بشــأن أوجــه الــتآزر واالســتجابات     وإذ حتــيط عــلما مــع الــتقدير    
ــية، الــذي اعــتمده اجلــزء الرفــيع      ــة اجلنائ ــتحالفات االســتراتيجية يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدال ال
املسـتوى مـن مؤمتـر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف بانكوك                 

، والــذي أُعــرب فــيه عــن األمــل يف أن تختــتم يف أقــرب ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٥ إىل ١٨ مــن
وقـت املفاوضـات اجلاريـة حـول مشـروع االتفاقـية الشـاملة بشـأن االرهاب الدويل وجرى فيه                    

 )٣٣(التسليم بأن التوصل إىل تعريف ممكن لإلرهاب هو أحد املسائل األساسية اليت جيب حلّها،

، الذي أكدت   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢ املـؤرخ    ٥٩/٤٦ا   قـراره  وإذ تسـتذكر   
فـيه جمـددا أن األفعـال اإلجرامـية الـيت يقصد أو يراد ا إشاعة حالة من الرعب بني عامة الناس                      
أو جمموعـة مـنهم أو أشـخاص معيـنني ألغـراض سياسـية هـي أعمال ال ميكن تربيرها بأي حال                  

__________ 
 .صيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميليةهذه ال (31) 
 .٥٩/٢٩٠مرفق قرار اجلمعية العامة  (32) 
 .A/CONF.203/18 يف الفصل األول من الوثيقة ١القرار  (33) 
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        ا ميكن أن يع به لتسويغها من اعتبارات ذات طابع سياسي        مـن األحوال، بصرف النظر عمتذر
 أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو إثين أو ديين أو آخر،

 عـلى ضـرورة أن تكفـل الـدول األعضـاء أن تكون التدابري املتخذة ملكافحة                 وإذ تشـدد   
ــتحدة          ــم امل ــثاق األم ــدويل، وخاصــة مي ــانون ال ــتزاماا مبقتضــى الق ــيع ال ــيدة جبم ــاب متق اإلره

 لقانون الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان وبالالجئني والقانون اإلنساين الدويل، وا

 أن هــناك حاجــة أساســية إىل تدعــيم الــتعاون الــدويل واالقلــيمي  وإذ تضــع يف اعتــبارها 
ودون االقلـيمي عـلى مـنع وقمع اإلرهاب يف كل أشكاله ومظاهره بصورة فعالة، وذلك بوجه                 

 نية للدول،خاص بواسطة تعزيز القدرة الوط

أكــتوبر / تشــرين األول٨، املــؤرخ )٢٠٠٤ (١٥٦٦ قــرار جملــس األمــن  وإذ تســتذكر 
، وتؤكـد جمـددا وجـوب تعاون الدول تعاونا كامال على مكافحة االرهاب، خاصة مع               ٢٠٠٤

الــدول الــيت ترتكــب أفعــال إرهابــية فــيها أو جتــاه مواطنــيها، وفقــا اللــتزاماا مبقتضــى القــانون    
العثور على أي شخص يدعم أفعاال إرهابية أو ييسر ارتكاا أو يشارك أو حياول              الـدويل، بغية    

أن يشــارك يف متويــلها أو التخطــيط هلــا أو التحضــري هلــا أو ارتكاــا أو يوفــر مــالذات آمــنة          
ملرتكبـيها وسـد كـل املـالذات اآلمـنة أمـام ذلـك الشـخص وإحالته إىل العدالة على أساس مبدأ                      

 ،التسليم أو احملاكمة

 أن األعمال واألساليب واملمارسات اإلرهابية تتعارض مع        وإذ تضـع يف اعتـبارها أيضا       
 أغراض األمم املتحدة ومبادئها،

إدانـتها القاطعـة لإلرهـاب بكل أشكاله ومظاهره، أينما ارتكب وأيا            وإذ تؤكـد جمـددا       
 كان مرتكبوه،

وار بني احلضارات  أن إعـالن بـانكوك يؤكّـد عـلى أن مـن شـأن تعزيـز احل                وإذ تالحـظ     
والــترويج للتســامح ومــنع االســتهداف العشــوائي لألديــان والــثقافات املغايــرة ومعاجلــة القضــايا  
االمنائـية والـنـزاعات املعلقـة أن يسـهم يف الـتعاون الدويل، الذي ميثّل واحدا من أهم العناصر يف             

ربير أي عمل إرهايب    مكافحـة اإلرهـاب بكـل أشكاله ومظاهره، وإذ تؤكد جمددا أنه ال ميكن ت              
 بأي حال من األحوال،

 الستمرار ارتكاب األعمال اإلرهابية، مما يعرض للخطر حياة         وإذ يسـاورها بالغ القلق     
األفــراد ورفــاههم يف كــل أحنــاء العــامل، وإذ تعــرب عــن تعاطفهــا العمــيق وتآســيها مــع ضــحايا   

 اهلجمات اإلرهابية وأسرهم،
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 ،)٢٠٠٤ (١٥٦٦شئ عمال بقرار جملس األمن  بأن فريقا عامال قد أنوإذ تنوه 

، الــذي  ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول ٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٥٣ قــرارها  وإذ تســتذكر 
أكـدت فـيه جمـددا، اضـافة إىل مـا ورد فـيه من أشياء أخرى، أمهية العمل الذي يقوم به مكتب                       

ل منع اجلرمية والعدالة    األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أجل أداء مهام واليته يف جما             
 ٢٠، املــؤرخ ٥٩/١٥٩اجلنائــية، مبــا يف ذلــك املســامهة يف مــنع االرهــاب ومكافحــته، وقــرارها 

، الـذي طلبـت فـيه إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات                 ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  
أجــل مــنع واجلــرمية أن يكــثف جهــوده الرامــية إىل تقــدمي املســاعدة التقنــية، عــند الطلــب، مــن    

اإلرهـاب ومكافحـته بتيسـري تنفـيذ االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باإلرهاب، مبا يف               
ذلــك تدريــب العــاملني يف أجهــزة القضــاء والنــيابة العامــة، مــع مــراعاة تنســيق عملــه مــع جلــنة    

 مكافحة اإلرهاب وإدارا التنفيذية،

، الذي ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٥٩/٤٦ قرارها   وإذ تضـع يف اعتـبارها      
ــبذهلا فــرع مــنع االرهــاب مبكتــب األمــم املــتحدة املعــين       ــيه بــاجلهود املتواصــلة الــيت ي رحبــت ف
بـــاملخدرات واجلـــرمية مـــن أجـــل مســـاعدة الـــدول عـــلى أن تصـــبح أطـــرافا يف االتفاقـــيات         

 والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باالرهاب وأن تعمل على تنفيذها،

مــارس / آذار٢٦، املــؤرخ )٢٠٠٤ (١٥٣٥ أن جملــس األمــن، يف قــراره  ذكروإذ تســت 
، سـلّم باحلاجـة إىل أن تقـوم جلنة مكافحة اإلرهاب، عند االقتضاء، بزيارة الدول، بعد                 ٢٠٠٤

، )٢٠٠١ (١٣٧٣احلصـول عـلى موافقـتها، وإجـراء مناقشـة مفصـلة لرصـد تنفـيذ قرار الس                
 ينبغي القيام بتلك الزيارات، عند االقتضاء، بالتعاون        ، وبأنه ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨املـؤرخ   

الوثـيق مـع املنظمات الدولية واالقليمية ودون االقليمية ذات الصلة وسائر هيئات األمم املتحدة               
ذات الصـلة، مبـا فـيها مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، وخصوصـا مـع فرعه                        

 ة خاصة ملا قد يتاح من مساعدة لتلبية احتياجات الدول،املعين مبنع اإلرهاب، مع إيالء عناي

 باملـبادرة الـيت اختذها األمني العام إلنشاء فرقة عمل يف مكتبه لتتوىل تنسيق         وإذ ترحـب   
 جهود األمانة العامة يف جمال مكافحة اإلرهاب،

، وخصوصا تعيني   ٢٠٠٥/٨٠ باعـتماد جلـنة حقوق اإلنسان قرارها         وإذ ترحـب أيضـا     
 خـاص، ملـدة ثـالث سـنوات، لشـؤون تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان وحرياته األساسية                     مقـرر 

 أثناء مكافحة اإلرهاب،

ــثين  -١  ــه مــن       ت ــا قدم ــاملخدرات واجلــرمية مل ــتحدة املعــين ب ــم امل عــلى مكتــب األم
مسـامهات يف مـنع اإلرهـاب ومكافحـته مـن خـالل تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول، بناء على                    
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بالتشــاور الوثــيق مــع جلــنة مكافحــة اإلرهــاب وإدارــا التنفــيذية، مــن أجــل تنفــيذ قــرار طلــبها، 
، وخصوصـــا مـــن أجـــل ٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملـــس األمـــن 

الـترويج للتصـديق عـلى االتفاقـيات والـربوتوكوالت العاملـية املـتعلقة باإلرهاب واالنضمام إليها          
لوثــيق املســتمر مــع املــنظمات الدولــية واالقليمــية ودون االقليمــية، وتنفـيذها، وكذلــك لــتعاونه ا 

وتطلــب إىل املكتــب أن يواصــل ذلــك العمــل مــع املــنظمات الدولــية، وال ســيما الوكــاالت         
 املتخصصة وسائر هيئات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة؛

 بعقـــد حلقـــات العمـــل االقليمـــية ودون االقليمـــية يف ســـان خوســـيه  ترحـــب -٢ 
شـقند وبـورت لويس وبرايا ولشبونة ملتابعة أنشطة املساعدة التقنية اليت اضطلع ا فرع منع            وط

، ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣اإلرهـاب الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية يف عامي                   
مـن خـالل املضـي يف تعـريف اخلـرباء وموظفـي العدالـة اجلنائـية الوطنـيني مبقتضيات قرار جملس                      

ومقتضـيات االنضـمام إىل االتفاقـيات والـربوتوكوالت العاملية املتعلقة           ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمـن   
باإلرهـاب واتفاقـات الـتعاون الـدويل وتنفـيذها، وتؤكـد عـلى ضرورة التعاون الوثيق، يف ذلك                   
السـياق، بـني فـرع مـنع اإلرهـاب وجلـنة مكافحـة اإلرهـاب وإدارا التنفيذية ومكتب الشؤون              

 ة العامة، حسب االقتضاء؛القانونية باألمان

/  آذار٩ إىل ٧ بعقــد حلقــة عمــل دون إقليمــية يف زغــرب مــن   ترحــب أيضــا -٣ 
، متخضــت عــن إعــالن زغــرب بشــأن الــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة اإلرهــاب   ٢٠٠٥مــارس 

ــية،    ــنظمة عــرب الوطن ــنع اإلرهــاب عــلى أن يواصــل،    )٣٤(والفســاد واجلــرمية امل ــرع م  وتشــجع ف
ــية، ودون   كافحــة اإلرهــاب، بالتنســيق مــع جلــنة م  يف حــدود املــوارد املــتاحة مــن خــارج امليزان

اسـتبعاد اسـتعمال املـوارد املوجـودة يف امليزانـية العاديـة ملكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات                   
 ضـمان املـتابعة املناسـبة ألنشطته يف جمال املساعدة التقنية، يف احلاالت اليت تطلب                )٣٥(واجلـرمية، 

 األعضاء تلك املتابعة؛فيها الدول 

 الدول األعضاء اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت           تدعـو  -٤ 
العاملـية املـتعلقة باإلرهـاب إىل أن تفعـل ذلك وتنفذ تلك االتفاقيات والربوتوكوالت على وجه                 

 املعــين االســتعجال، وأن تطلــب عــند االقتضــاء مســاعدة هلــذه الغايــة مــن مكتــب األمــم املــتحدة
بـاملخدرات واجلـرمية ومـن املـنظمات الدولـية واالقليمـية ودون االقليمـية ذات الصـلة، بالتنسيق                   

 مع جلنة مكافحة اإلرهاب؛
__________ 

 .A/59/754-S/2005/197مرفق الوثيقة   (34) 
 . لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميليةهذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا (35) 
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 بـأدوات املسـاعدة التشـريعية اليت استحدثها مكتب األمم املتحدة            حتـيط عـلما    -٥ 
حة من خارج امليزانية،    يف حـدود املـوارد املـتا      املعـين بـاملخدرات واجلـرمية وتطلـب إىل املكتـب،            

دون اســـتبعاد اســـتعمال املـــوارد املوجـــودة يف امليزانـــية العاديـــة ملكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين  
ــاملخدرات واجلــرمية، ــية    )٣٦(ب ــيل اخلــاص بإدمــاج الصــكوك العامل ــنجز إعــداد مشــروع الدل  أن ي

دريبية عند ملكافحـة اإلرهـاب يف التشـريعات وتنفـيذها وأن يواصـل تطويـره لكـي يصـبح أداة ت           
تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول، بـناء عـلى طلـبها، يف جمـال بـناء القـدرات من أجل تنفيذ الصكوك                        

 العاملية املتعلقة باإلرهاب؛

 الدول األعضاء على تدعيم التعاون الدويل إىل أقصى مدى ممكن من  حتثّ -٦ 
 ثنائية بشأن تسليم    أجل مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك القيام عند اإلقتضاء بإبرام معاهدات        

املطلوبني للعدالة وتبادل املساعدة القانونية ضمن إطار قرارات جملس األمن ذات الصلة،    
وكذلك االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باإلرهاب وسائر قرارات األمم املتحدة ذات   

املوظفني املعنيني تدريبا     الصلة ووفقا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، وعلى ضمان تدريب 
مالئما على تنفيذ التعاون الدويل، وتدعو الدول األعضاء إىل أن تطلب هلذه الغاية مساعدة من     
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومن املنظمات الدولية واالقليمية ودون االقليمية   

 ذات الصلة، عند االقتضاء؛ 

يف حدود املوارد   تحدة املعين باملخدرات واجلرمية،      إىل مكتـب األمـم امل      تطلـب  -٧ 
املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد اسـتعمال املوارد املوجودة يف امليزانية العادية ملكتب                   

ــاملخدرات واجلــرمية،   ــتحدة املعــين ب ــدول   )٣٧(األمــم امل ــزويد ال ــية إىل ت  أن يكــثّف جهــوده الرام
ى طلـبها، وأن يدعم التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف احملافل   األعضـاء باملسـاعدة التقنـية، بـناء عـل         

الدولـية والوطنـية واالقليمـية ودون االقليمـية، يف جمـال منع اإلرهاب ومكافحته، بتسهيل تنفيذ                 
االتفاقـيات والـربوتوكوالت العاملـية املـتعلقة باإلرهـاب، وخصوصـا بتدريب العاملني يف أجهزة            

 تنفــيذ تلــك االتفاقــيات والــربوتوكوالت تنفــيذا ســليما، مــع إيــالء  القضــاء والنــيابة العامــة عــلى
 اهتمام خاص لضرورة تنسيق ذلك العمل مع جلنة مكافحة اإلرهاب وإدارا التنفيذية؛

 بـالدور الذي تؤديه نظم العدالة اجلنائية املنصفة والفعالة ضمن اإلطار             تعـترف  -٨ 
 أي استراتيجية ملكافحة اإلرهاب، وتطلب إىل       العـام لسـيادة القـانون، بصفته عنصرا أساسيا يف         

مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، كلما اقتضى األمر، أن يأخذ بعني االعتبار يف               
__________ 

 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (36) 
 .ليةهذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكمي (37) 
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بــرناجمه اخلــاص باملســاعدة التقنــية يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب العناصــر الضــرورية لبــناء القــدرة  
ية وسيادة القانون تيسريا للتنفيذ الفعال لالتفاقيات       الوطنـية مـن أجـل تدعـيم نظـم العدالـة اجلنائ            

 والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باإلرهاب وقرارات جملس األمن ذات الصلة؛

ــنوه -٩  ــة      ت ــناء مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدال  مبــا دار أث
، من مناقشات حول بند   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥ إىل   ١٨اجلنائـية، الـذي عقد يف بانكوك من         

الـتعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب والصالت بني اإلرهاب وسائر          "جـدول أعمالـه املعـنون       
، وتطلب  "األنشـطة اإلجرامـية يف سـياق عمـل مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                

ئر أشكال اإلجرام   إىل األمانـة العامـة أن تـأخذ يف احلسـبان الصـالت القائمـة بني اإلرهاب وسا                 
وأن تتــبع جــا مــتكامال شــامال يف تقــدمي املســاعدة التقنــية، يشــدد عــلى األمهــية املتشــعبة الــيت    

 يكتسيها التعاون الدويل؛

 الـدول األعضـاء عـلى الـنظر يف التبكري بالتوقيع والتصديق على االتفاقية               حتـثّ  -١٠ 
ب األمم املتحدة املعين باملخدرات     وتطلب إىل مكت   )٣٨(الدولـية لقمـع أعمـال اإلرهاب النووي،       

واجلـرمية أن يقـوم يف سـياق أنشـطته اخلاصـة باملسـاعدة التقنية، عند الطلب، بالترويج لإلسراع                   
 بالتصديق على تلك االتفاقية ولتنفيذها تنفيذا تاما؛

 جلمــيع الــدول األعضــاء الــيت دعمــت أنشــطة املســاعدة   تعــرب عــن تقديــرها  -١١ 
كتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات  ا فــرع مــنع اإلرهــاب الــتابع مل التقنــية الــيت اضــطلع ــ 

واجلـرمية، وتدعـو مجـيع الـدول األعضـاء إىل تقـدمي تـربعات مالـية أو عينـية أو كال النوعني من                        
 التربعات؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم إلـيها يف دورـا احلاديـة والسـتني تقريرا عن                    تطلـب  -١٢ 
 .تنفيذ هذا القرار

  
  مشاريع قرارات يراد من الس االقتصادي واالجتماعي أن يعتمدها                           -باء  

توصــي جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية الــس االقتصــادي واالجــتماعي باعــتماد     -٢
 :مشاريع القرارات التالية

 

__________ 
 .٥٩/٢٩٠مرفق قرار اجلمعية العامة  (38) 
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   مشروع القرار األول 
 اجلرمية مبادئ توجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا  

  والشهود عليها
 ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

، الـذي طلب فيه إىل  ١٩٩٦يولـيه  / متـوز ٢٣، املـؤرخ    ١٩٩٦/١٦ قـراره    إذ يسـتذكر    
األمـني العـام أن يواصـل تـرويج اسـتخدام وتطبـيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع                    

 اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ــتذكر   ــراره   أيوإذ يسـ ــا قـ ــؤرخ ٢٠٠٤/٢٧ضـ ــوز٢١، املـ ــيه / متـ ــتعلق، ٢٠٠٤يولـ  املـ
طلب  باملـبادئ التوجيهـية بشـأن توفـري العدالـة لألطفـال ضـحايا اجلـرمية والشهود عليها، الذي        

فــيه إىل األمــني العــام أن يدعــو إىل عقــد اجــتماع لفــريق مــن اخلــرباء حكومــي دويل مــن أجــل   
املسائل اليت تشتمل على األطفال ضحايا اجلرمية       صـوغ مـبادئ توجيهية بشأن توفري العدالة يف          

 والشهود عليها،

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٩، املؤرخ   ٤٠/٣٤قـرار اجلمعـية العامـة       وإذ يسـتذكر كذلـك        
، الـذي اعـتمدت اجلمعية العامة مبقتضاه إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا          ١٩٨٥

 ملرفق بذلك القرار،اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، ا

أحكـام اتفاقـية حقوق الطفل اليت اعتمدا اجلمعية العامة مبقتضى قرارها            وإذ يسـتذكر      
 منها، وكذلك   ٣٩ و ٣، وخاصـة املـادتني      ١٩٨٩نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٠، املـؤرخ    ٤٤/٢٥

م يف أحكـام الـربوتوكول االختـياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهل         
 ٢٥، املؤرخ ٥٤/٢٦٣الـبغاء ويف املـواد اإلباحية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة مبقتضى قرارها    

  منه،٨، وخاصة املادة ٢٠٠٠مايو /أيار

 بأنـه جيب كفالة العدالة لألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها مع احلفاظ             وإذ يسـلّم    
 على حقوق املتهمني،

ــا وإذ يســلّم أيضــا    ــأن األطف ــيها مستضــعفون     ب  بوجــهل ضــحايا اجلــرمية والشــهود عل
خـاص، وحيـتاجون إىل نـوع خـاص مـن احلمايـة واملسـاعدة والدعـم يكـون متناسـباً مـع سنهم                     
ومسـتوى نضـجهم واحتـياجام الفـريدة مـن أجـل احلـيلولة دون تعرضـهم لـلمزيد مـن املشقة                      

 الة اجلنائية،والصدمات النفسية اليت قد تنتج عن مشاركتهم يف إجراءات العد
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ــباره   ــية والنفســية والعاطفــية اخلطــرية الــيت يعــاين مــنها    وإذ يضــع يف اعت  العواقــب البدن
ــذاء، خصوصــا يف          ــال اإلي ــن جــراء اجلــرائم وأفع ــيها م ــال ضــحايا اجلــرمية والشــهود عل األطف

 احلاالت اليت تنطوي على استغالل جنسي،

ــباره أيضــا     ــال ضــحاي  وإذ يضــع يف اعت ــيها يف    أن إشــراك األطف ا اجلــرمية والشــهود عل
إجـراءات العدالـة اجلنائـية ضـروري مـن أجـل املالحقـة القضائية الفعالة، وخاصة عندما يكون                   

 الطفل الضحية هو الشاهد الوحيد،

 بـاجلهود الـيت بذهلـا املكتـب الـدويل حلقـوق الطفـل من أجل وضع األساس                   وإذ يسـلّم    
ر اليت تشمل األطفال ضحايا اجلرمية والشهود       لصـوغ مـبادئ توجيهـية بشـأن العدالـة يف األمـو            

 عليها،

 بعمل اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بصوغ         وإذ حيـيط عـلما مـع التقدير         
مـبادئ توجيهـية بشـأن العدالـة يف األمور اليت تشمل باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها،                 

، والـذي وفّرت لـه احلكومة الكندية  ٢٠٠٥مـارس  / آذار١٦ و١٥الـذي عقـد يف فييـنا يومـي        
 )٣٩(موارد من خارج امليزانية، وإذ حييط علما بتقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل،

 بـتقرير مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،            وإذ حيـيط عـلماً      
ــن    ــانكوك م ــد يف ب ــذي عق ــريل / نيســان٢٥ إىل ١٨ال ــيما٢٠٠٥أب ــنون   ، ف ــند املع ــتعلق بالب  ي

 ،"مخسون سنة من وضع املعايري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية: تطبيق املعايري"

الــــتحالفات :  بــــإعالن بــــانكوك بشــــأن أوجــــه الــــتآزر واالســــتجابات وإذ يرحــــب  
ستوى  الـذي اعتمد يف اجلزء الرفيع امل    )٤٠(االسـتراتيجية يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية،            

 ١٧مــن مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، وخصوصــا فقرتــيه 
  اللتني سلّم فيهما بأمهية تقدمي الدعم واخلدمات للشهود على اجلرمية وضحاياها،٣٣و

األطفال يف املسائل اليت تشمل      املـبادئ التوجيهـية بشـأن توفـري العدالـة            يعـتمد  -١  
مية والشــهود علــيها، املــرفقة ــذا القــرار، بصــفتها إطــارا مفــيدا ميكــن أن يســاعد   ضــحايا اجلــر

 الدول األعضاء على تعزيز محاية األطفال الضحايا والشهود يف نظام العدالة اجلنائية؛

__________ 
 (39) E/CN.15/2005/14/Add.1. 
 .A/CONF.203/18 يف الفصل األول من الوثيقة ١القرار  (40) 
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ــو -٢   ــند    يدعـ ــية، عـ ــبادئ التوجيهـ ــذه املـ ــتند إىل هـ ــاء إىل أن تسـ ــدول األعضـ  الـ
ءات والسياســات واملمارســات املــتعلقة باألطفــال  االقتضــاء، لــدى وضــع التشــريعات واإلجــرا 

 ضحايا اجلرمية أو الشهود عليها يف اإلجراءات اجلنائية؛

الـدول األعضـاء الـيت وضـعت تشـريعات أو إجـراءات أو سياسات أو                يناشـد    -٣  
ممارســات بشــأن األطفــال الضــحايا والشــهود أن تتــيح املعلومــات إىل غريهــا مــن الــدول الــيت    

ــبها، وأن تســ  ــتعلقة      تطل ــية أو غريهــا مــن األنشــطة امل اعدها عــلى صــوغ وتنفــيذ أنشــطة تدريب
 باستخدام املبادئ التوجيهية؛

مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يقــدم املســاعدة  يناشــد  -٤  
التقنـية يف حـدود املـوارد املتاحة من خارج امليزانية، دون استبعاد استعمال املوارد املوجودة يف                 

 وكذلــك خدمــات  )٤١(امليزانــية العاديــة ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية،       
 استشارية إىل الدول األعضاء اليت تطلبها، ملساعدا على استخدام املبادئ التوجيهية؛

 إىل األمـني العـام أن يكفـل تعمـيم املبادئ التوجيهية على أوسع نطاق                يطلـب  -٥  
 ومعـاهد شـبكة بـرنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية             ممكـن عـلى الـدول األعضـاء       

 وغريها من املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية؛

 بـأن تسـترعي الـدول األعضـاء انتـباه املنظمات واملؤسسات احلكومية              يوصـي  -٦  
 وغري احلكومية إىل املبادئ التوجيهية؛

بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية إىل  معــاهد شــبكة يدعــو -٧  
ــنماذج        ــية وإىل جتمــيع ونشــر املعلومــات عــن ال ــبادئ التوجيه ــتعلق بامل ــيما ي ــري التدريــب ف توف

 الناجحة على الصعيد الوطين؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية أثناء                     يطلـب  -٨  
 .بعة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القراردورا السا

  

__________ 
 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (41) 



 

 34 
 

 
E/2005/30

E/CN.15/2005/20

  املرفق    
املبادئ التوجيهية بشأن توفري العدالة يف املسائل اليت تشمل األطفال   

   ضحايا اجلرمية والشهود عليها
  األهداف -أوال  

هـذه املـبادئ التوجيهـية بشـأن توفـري العدالـة لألطفـال ضـحايا اجلـرمية والشهود عليها                     -١
ارسـة اجلـيدة الـيت تسـتند إىل مـا هـو متوافق عليه من معارف عصرية وقواعد ومعايري                    املمتبـين   

 .ومبادئ دولية وإقليمية ذات صلة

وينـبغي تنفـيذ هـذه املـبادئ التوجيهـية وفقـاً للتشـريعات واإلجراءات القضائية الوطنية           -٢
قتصادية والثقافية  ذات الصـلة، كمـا ينـبغي أن تـراعى فـيها الظروف القانونية واالجتماعية واال               

ــية ــتمرار إىل جتــاوز الصــعوبات العملــية الــيت        . واجلغراف ــبغي للــدول أن تســعى باس ولكــن، ين
 .تواجهها يف تطبيق املبادئ التوجيهية

 :توفّر املبادئ التوجيهية إطارا عمليا لتحقيق األهداف التاليةو -٣

الوطنية والداخلية  املسـاعدة على استعراض القوانني واإلجراءات واملمارسات         )أ(  
وتسهم يف تنفيذ   شهود عليها   اللكـي تكفـل االحـترام الكـامل حلقوق األطفال ضحايا اجلرمية و            

 من جانب األطراف يف تلك االتفاقية؛ )٤٢(اتفاقية حقوق الطفل

مسـاعدة احلكومـات واملـنظمات الدولـية واألجهـزة العمومـية واملنظمات غري               )ب(  
ن األطـراف املهـتمة عـلى تصـميم وتنفـيذ تشريعات وسياسات             احلكومـية واتمعـية وغريهـا مـ       

 صــلة باألطفـال ضــحايا اجلـرمية والشــهود  الساسـية ذات  األســائل املوبـرامج وممارســات تتـناول   
 عليها؛

إرشـاد املهنـيني، وحيـثما يكـون ذلـك مناسـبا املـتطوعني، الذيـن يتعاملون مع                   )ج(  
ارسـام اليومـية يف جمال إجراءات العدالة فيما         األطفـال ضـحايا اجلـرمية والشـهود علـيها، يف مم           

خيـص الراشـدين واألحـداث عـلى كـل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، على حنو يتسق                  
 )٤٣(مع إعالن مبادئ العدل األساسية لضحايا اجلرمية والتعسف يف استعمال السلطة؛

__________ 
 .٤٤/٢٥مرفق قرار اجلمعية العامة  (42) 
 .٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة مرفق  (43) 
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ال التعامل حبس مرهف    تقـدمي املساعدة والدعم إىل من يعنون باألطفال يف جم          )د(  
 .مع األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

وعـند تنفـيذ املـبادئ التوجيهـية، يـتعني عـلى كل والية قضائية أن تكفل توفري ما يفي                     -٤
بالغـرض مـن تدريـب واختيار وإجراءات بغية محاية االحتياجات اخلاصة لدى األطفال ضحايا        

حتـياجات، حيـث تؤثّـر طبـيعة اإليـذاء تـأثريا متبايـنا يف        اجلـرمية والشـهود علـيها وتلبـية تلـك اال     
 .الفئات املختلفة من األطفال، ومن ذلك مثال االعتداء اجلنسي عليهم، ال سيما على الفتيات

ــيس . وتغطــي املــبادئ التوجيهــية مــيداناً يشــهد منــواً وحتســناً يف املعــرفة واملمارســة     -٥ ول
ن املـزيد مـن الـتطوير، شـريطة أن يكـون ذلك             القصـد مـنها أن تكـون شـاملة وال أن حتـول دو             

 .التطوير متسقا مع ما تستند إليه من أهداف ومبادئ

 أيضـا تطبـيق املـبادئ التوجيهـية عـلى املسـارات اإلجرائـية اليت تندرج يف إطار                   وميكـن  -٦
نظـم عدالـة غـري رمسـية وعرفـية كالعدالة التصاحلية ويف جماالت غري جنائية من القانون تشمل،                   

ي ومحاية الطفل والصحة العقلية واملواطنة      سـبيل املثال ال احلصر، احلضانة والطالق والتبن       عـلى   
 .الالجئنيقانون واهلجرة و

  
  االعتبارات اخلاصة   -ثانيا   

 :وضعت املبادئ التوجيهية -٧

 من جراء   الضررأن ماليـني األطفـال يف مجيع أحناء العامل يعانون من            بـ  اإدراكـ  )أ(  
عسـف يف اسـتعمال السـلطة وأن حقـوق هـؤالء األطفـال مل حتـظ باالعتراف الوايف                   اجلـرمية والت  

  العدالة؛وأم ميكن أن يعانوا من مشقة إضافية عندما يقدمون املساعدة يف مسار إجراءات

تناسب مع ـحيتاجون إىل محاية خاصة ت    عرضة للتأذي و   بـأن األطفـال      واعـترافا  )ب(  
م الفهم ومستوى نضجهم واحتياجاسن؛ اخلاصةردية 

واعــترافا بــأن الفتــيات عرضــة بوجــه خــاص للــتأذّي وقــد يواجهــن التميــيز يف   )ج(  
 مجيع مراحل نظام العدالة؛

منع إيذاء مـن أجـل    عـلى وجـوب بـذل قصـارى اجلهـود           وتأكـيدا مـن جديـد      )د(  
 )٤٤(؛تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرميةبوسائل منها األطفال، 

__________ 
 .٢٠٠٢/١٣قرار الس االقتصادي واالجتماعي مرفق  (44) 
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إذا ميكن أن يعانوا من مشقة إضافية       ا بأن األطفال الضحايا والشهود      وإدراكـ  )ه(  
 ما اعتربوا، عن طريق اخلطأ، جمرمني بينما هم يف واقع األمر ضحايا وشهود؛

 اليت تكفل تبـين املتطلـبات واملبادئ        اتفاقـية حقـوق الطفـل      لكـون  ااسـتذكار و )و(  
ــل    ــوق الطف ــلي حبق ــتراف الفع ــبادئ ا ولكــون االع ــدل األساســية لضــحايا اجلــرمية   إعــالن م لع

 احلــق يف احلصــول عــلى   الــيت تتــيح للضــحايا  والتعســف يف اســتعمال الســلطة يبــين املــبادئ     
  واملساعدة؛املعلومات واملشاركة واحلماية والتعويض

ذ املبادئ الواردة يف إعالن      اليت تنفّ  واإلقليمـية  الدولـية    ا للمـبادرات  اسـتذكار و )ز(  
الدليل بشأن ومـنها  ية لضـحايا اجلـرمية والتعسـف يف اسـتعمال السـلطة،      مـبادئ العـدل األساسـ     

 اللذان،   بشأن إعالن مبادئ العدل األساسية     توفـري العدالـة للضـحايا ودلـيل واضعي السياسات         
 ؛١٩٩٩ صدرا عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عام

لدويل حلقوق الطفل يف إرساء األسس      واعـترافا بـاجلهود الـيت يـبذهلا املكتـب ا           )ح(  
 الالزمة لصوغ املبادئ التوجيهية بشأن األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛

 حتســني االســتجابة لألطفــال ضــحايا اجلــرمية والشــهود علــيها  لكــون ااعتــبارو )ط(  
ر  وأكـثر دعمـا ملسا     اإليـذاء ميكـن أن جيعـل األطفـال وأسـرهم أكـثر اسـتعدادا إلفشـاء حـاالت                  

  العدالة؛إجراءات

 توفري العدالة لألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها ال بد         ا لكـون  اسـتذكار و )ي(  
 ؛ارمني املداننيحقوق مع احلفاظ على حقوق املتهمني وأن يكفل 

لكون الطابع عرب الوطين تـنوع الـنظم والتقالـيد القانونـية ومالحظـة         لمـراعاة   و )ك(  
حاجة إىل ضمان حصول األطفال ضحايا اجلرمية والشهود       اد ووجـود    لـلجرمية آخـذ يف االزديـ      

 . يف كل البلدانمحاية متكافئةعليها على 
  

  املبادئ -ثالثا   
عمـالً مبـا تـنص علـيه الصـكوك الدولـية، وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل، على النحو                   -٨

ايا اجلرمية والشهود   املـتجلّي يف أعمـال جلـنة حقـوق الطفل، وبغية ضمان العدالة لألطفال ضح              
علـيها، جيـب عـلى املهنـيني وغريهـم مـن املسـؤولني عن رفاه أولئك األطفال أن يراعوا املبادئ                     

 :اجلامعة التالية
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كــل طفــل هــو كــائن فــريد ومثــني، ومــن مث ينــبغي احــترام ومحايــة     . الكــرامة )أ(  
 كرامته واحتياجاته اخلاصة ومصاحله وحرمته؛

 وعلى قدم املساواة    عادلةعامل معاملة   فـل احلـق يف أن ي      كـل ط  ل. عـدم التميـيز    )ب(  
أو وصــيه الشـرعي مــن انـتماء عــرقي أو إثـين أو لــون أو    للطفــل أو والديـه  بصـرف الــنظر عمـا   

أو أصـل وطـين أو إثين أو اجتماعي أو   سياسـي  جـنس أو لغـة أو ديـن أو رأي سياسـي أو غـري            
  الوضعيات؛ممتلكات أو عوق أو مولد أو غري ذلك من

على الرغم من ضرورة صون حقوق      . خدمـة مصـاحل الطفل على أفضل وجه        )ج(  
وهذا يشمل حقه   . اجلـناة املـتهمني واملدانـني، حيـق لكـل طفـل أن تـوىل مصاحله االعتبار األول                 

 :يف احلماية ويف أن تتاح لـه فرصة للنمو املتناسق

 مــن أي شــكل مــن  كــل طفــل احلــق يف احلــياة والــبقاء ويف الوقايــة  ل. احلمايــة ‘١‘  
ــة أو  أشــكال املشــقّ  ــة أو   اإلمهــالة أو ســوء املعامل ــا يف ذلــك ســوء املعامل  اإلمهــال، مب

 البدنيان والنفسيان والذهنيان والوجدانيان؛

تناسق واحلق يف املكـل طفل احلق يف أن تتاح له فرصة النمو   ل. الـنمو املتناسـق   ‘٢‘  
. اين واألخالقـي واالجتماعي   مسـتوى معيشـة مناسـب لـنموه الـبدين والذهـين والـروح             

أمــا الطفــل الــذي تعــرض لصــدمة، فينــبغي اختــاذ كــل اخلطــوات الالزمــة لتمكيــنه مــن  
  سليم؛التمتع بنمو

 احلق  ، رهنا بأحكام القانون اإلجرائي الوطين،     كـل طفل  ل. احلـق يف املشـاركة     )د(  
، وأن يســاهم بوجــه ه ومعــتقداته حبــرية، بعــباراته الذاتــية ئــيف التعــبري عــن وجهــات نظــره وآرا 

خـاص يف القرارات اليت تؤثر يف حياته، مبا يف ذلك القرارات املتخذة يف أي إجراءات قضائية،                 
 .، تبعا لقدراته وسنه ونضجه الفكري وتطور إمكاناته االعتباراآلراء بعنيوأن تؤخذ تلك 

  
  التعاريف  -رابعا   

 :التوجيهيةتنطبق التعاريف التالية يف كامل نص هذه املبادئ  -٩

األطفال واملراهقني دون سن الثامنة تعين  "األطفـال الضحايا والشهود   " عـبارة  )أ(  
 بصرف النظر عن دورهم يف اجلرم املرتكب        ،لجرمية أو شهود عليها   لعشـرة الذين هم ضحايا      

 ني؛أو يف حماكمة ارم املزعوم أو مجاعات ارمني املزعوم
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 األشــخاص الذيــن هــم، يف ســياق عمــلهم، عــلى  إىلتشــري  "املهنــيون" عــبارة )ب(  
 أو املسـؤولني عن تلبية احتياجات األطفال        اتصـال باألطفـال ضـحايا اجلـرمية والشـهود علـيها،           

وهذا يشمل، على سبيل املثال     . والذيـن تنطـبق عليهم هذه املبادئ التوجيهية       يف نظـام العدالـة،      
يا ومسانديهم؛ واملوظفني املمارسني    مناصري األطفال والضحا  : ال احلصـر، األشـخاص الـتالني      
ووكالء النيابة العامة،    ؛ األجهـزة املعنـية بـرفاه األطفـال        يوموظفـ يف خدمـات محايـة األطفـال؛        

 ي وموظفــة؛ البعــثات الدبلوماســية والقنصــليوأعضــاء  عــند االقتضــاء؛ الدفــاعيحمــاموكذلــك 
 ني واملهني القوانني؛ إنفاذ   ي أجهزة وموظفـ وموظفـي احملـاكم؛      ؛ والقضـاة  ؛بـرامج العـنف املـنـزيل     

 ؛ والعاملني االجتماعيني؛ الصحة العقليةي ومهنينيالطبي

ــبارة )ج(   ــة " ع ــن اجلــرمية   تشــمل  "إجــراءات العدال ــدميالكشــف ع  الشــكوى وتق
والتحقـيق واملالحقـة القضـائية واحملاكمـة واإلجـراءات الالحقـة للمحاكمة، بصرف النظر عما        

ر نظـــام عدالـــة جنائـــية وطـــين أو دويل أو إقلـــيمي خـــاص  يف إطـــا كانـــت الدعـــوى تعـــاجل إذا
 بالراشدين أو األحداث أو يف نظام عدالة عريف أو غري رمسي؛

تعنيان النهج الذي   " حبس مرهف "وعبارة  " لطفلالحتـياجات ا  مـراع   "عـبارة    )د(  
 .يوازن حق الطفل يف احلماية ويأخذ احتياجات الطفل وآراءه الفردية يف احلسبان

  
  احلق يف املعاملة بكرامة وشفقة       -سا خام   

 إجراءات  األطفال الضحايا والشهود بعناية وحس مرهف طوال سري       أن يعـامل  ينـبغي    -١٠
      ــن ــة وس ــياجام العاجل ــراعاة وضــعهم الشخصــي واحت ــع م ــة، م ــم  العدال هم وجنســهم وعوقه
 .واملعنويةومستوى نضجهم، ومع االحترام الكامل لسالمتهم البدنية والذهنية 

 .  كل طفل بصفته فردا لـه احتياجاته ورغباته ومشاعره الفرديةأن يعاملينبغي و -١١

، مع  ينـبغي أن يكـون الـتدخل يف حـياة الطفـل اخلاصة حمصورا يف احلد األدىن الالزم                 و -١٢
ض إجراءات العدالة عن     جلمـع األدلـة بغـية ضـمان متخـ          الرفـيعة يف الوقـت ذاتـه باملعـايري        التقـيد   
 . ومنصفةعادلةنتائج 

 إجــراء املقــابالت مــعبغــية جتنــب حتمــيل الطفــل مــزيدا مــن املشــقة، ينــبغي أن يــتولّى و -١٣
 يتصــرفون حبــس مدربــون مهنــيون التحقــيق معــه وغــري ذلــك مــن أشــكال  والــتحرياتالطفــل 

 .ومتكّنمرهف واحترام 



 

39  
 

E/2005/30 
E/CN.15/2005/20  

ــو         -١٤ ــلى حن ــية ع ــبادئ التوجيه ــذه امل ــنة يف ه ــتفاعالت املبي ــراء كــل ال ــبغي إج ــراع وين  م
الحتــياجات الطفــل، داخــل بيــئة مالئمــة تلــيب احتــياجات الطفــل اخلاصــة، تــبعا لقدراتــه وســنه 

 .وينبغي أن تكون أيضاً بلغة يستعملها الطفل ويفهمها. ونضجه الفكري وتطور إمكاناته
  

  احلق يف احلماية من التمييز   -سادسا   
ول إىل إجـراءات العدالـة اليت    تاح لألطفـال الضـحايا والشـهود سـبل الوصـ          ينـبغي أن تـ     -١٥

أو وصـيه الشـرعي مـن عرق أو لون أو        للطفـل أو والديـه      حتمـيهم مـن التميـيز عـلى أسـاس مـا             
 أو أصـل وطـين أو إثين أو اجتماعي أو   غـري سياسـي  جـنس أو لغـة أو ديـن أو رأي سياسـي أو           

 .الوضعياتممتلكات أو عوق أو مولد أو غري ذلك من 

ت العدالـــة وخدمـــات الدعـــم املـــتاحة لألطفـــال الضـــحايا ينـــبغي أن تكـــون إجـــراءاو -١٦
والشـهود وأسـرهم مراعـية لسـن الطفل ورغباته ومدى فهمه وجنسه وميولـه اجلنسية وخلفيته               

-اإلثنــية والثقافــية والدينــية واللغويــة واالجتماعــية ووضــعيته الطائفــية وظــروفه االجتماعــية         
ت الطفـل اخلاصـة، مبـا فيها صحته         االقتصـادية وصـفته كمهاجـر أو الجـئ وكذلـك الحتـياجا            

 .وينبغي تدريب املهنيني وتثقيفهم بشأن هذه االختالفات. وإمكاناته وقدراته

ؤخذ يف ي اسـتحداث خدمـات وتدابـري محايـة خاصـة لكي         معيـنة، سـيلزم   يف حـاالت    و -١٧
الطبـيعة املخـتلفة جلـرائم معينة تستهدف األطفال، كاالعتداء اجلنسي           جـنس الطفـل و    احلسـبان   

 .ليهمع

ل السـن حاجـزا أمام حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف إجراءات          ال ينـبغي أن تشـكّ     و -١٨
أال يفترض   وينبغي    قادر، رهنا بفحص تلك القدرة،     شاهدككل طفل   وينبغي معاملة   . العدالـة 

طاملا كان عمره أو نضجه     مسـبقا أن شـهادته باطلة أو غري جديرة بالثقة بسبب سنه فحسب،              
بواسطة أدوات اتصال ووسائل مساعدة    وذات مصـداقية     بشـهادة مفهومـة      اإلدالءن  ميكـنانه مـ   
 .ادوبأخرى أو 

  
  احلق يف احلصول على املعلومات   -سابعا    

 وممثلـــيهم ووالديهـــم أو أولـــياء أمورهـــمألطفـــال الضـــحايا والشـــهود ينـــبغي إبـــالغ ا -١٩
بصـورة ســريعة   اإلجــراءات، الشـرعيني، مـنذ أول اتصــال هلـم بإجـراءات العدالــة وطـوال تلـك      

 :ووافية وبالقدر املمكن واملالئم، ضمن مجلة أمور، مبا يلي
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اخلدمـات الصـحية والنفسـية واالجتماعـية وغريهـا مـن اخلدمات             مـدى توافـر      )أ(  
 نييذات الصـلة وكذلـك سـبل الوصـول إىل تلك اخلدمات، إضافة إىل املشورة والتمثيل القانون           

 ؛ ذلكينطبق والدعم املايل الطارئ، حيثما ،يض والتعو القانونينيأو غري

ــة اجلنائــية بعملــياتاإلجــراءات اخلاصــة  )ب(   لراشــدين واألحــداث، مبــا يف  ل العدال
 ا والطرائق   اإلدالءذلـك دور األطفـال الضـحايا والشـهود وأمهـية الشـهادة وتوقيـتها وكيفـية                  

  واحملاكمة؛أثناء التحقيق" االستجواب"اليت سيجرى ا 

ــتقدم بشــكوى واملشــاركة يف      )ج(   آلــيات الدعــم املوجــودة لصــاحل الطفــل عــند ال
  القضائية؛التحقيق واإلجراءات

 االستماع وغريها من األحداث     اخلاصـة جبلسات  األمـاكن واألوقـات احملـددة        )د(  
 لة؛ذات الص

 توافر تدابري احلماية؛ )ه(  

الـــيت متــس األطفـــال الضـــحايا  اآللــيات القائمـــة إلعـــادة الــنظر يف القـــرارات    )و(  
 والشهود؛

حقـوق األطفـال الضحايا والشهود ذات الصلة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل              )ز(  
 .ومبوجب إعالن مبادئ العدل األساسية لضحايا اجلرمية والتعسف يف استعمال السلطة

ــياء أمورهــم        -٢٠ ــال الضــحايا ووالديهــم أو أول ــالغ األطف ــبغي إب ــك، ين وعــالوة عــلى ذل
 :وممثليهم الشرعيني، بصورة سريعة ووافية وبالقدر املمكن واملالئم، مبا يلي

الـتقدم احملرز يف القضية احملددة وما تؤول إليه، مبا يف ذلك حالة توقيف املتهم                )أ(  
ــة،          ــيابة العام ــرار الن ــة، وق ــك احلال ــلى تل ــرأ ع ــتظر أن تط ــريات ين ــتقاله واحــتجازه وأي تغ واع

  اليت حتدث بعد احملاكمة، ونتيجة القضية؛والتطورات ذات الصلة

الفـرص املـتوفرة للحصـول عـلى تعويـض مـن اـرم أو مـن الدولـة من خالل                      )ب(  
 .إجراءات أخرىإجراءات العدالة أو من خالل إجراءات مدنية بديلة أو من خالل 

  
  حق الطفل يف أن يستمع إليه ويف التعبري عن آرائه وشواغله -ثامنا  

غي للمهنـيني أن يـبذلوا قصـارى جهدهـم لـتمكني األطفـال الضـحايا والشهود من                  ينـب  -٢١
التعـبري عـن آرائهـم وشـواغلهم فـيما يـتعلق مبشـاركتهم يف إجـراءات العدالـة، مبـا يف ذلـك عن                         

 :طريق ما يلي
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كفالـة استشـارة األطفـال الضحايا، وحيثما كان ذلك مناسباً الشهود، بشأن              )أ(  
  أعاله؛١٩الفقرة املسائل املبينة يف 

كفالـة متكـني األطفـال الضحايا والشهود من التعبري حبرية وبطريقتهم اخلاصة              )ب(  
عـن آرائهـم وشـواغلهم فيما يتعلق مبشاركتهم يف إجراءات العدالة، وعن شواغلهم فيما يتعلق      

شاعرهم بأمـام إزاء املـتهم، وعـن الطـريقة الـيت يفضـلون اتـباعها يف اإلدالء بالشهادة، وعن م               
 فيما يتعلق بنتائج اإلجراءات؛

٠إيـالء االعتـبار الواجـب آلراء األطفال وشواغلهم، وإذا تعذّر على املهنيني                )ج(  
 .مراعاا فينبغي هلم أن يوضحوا للطفل أسباب ذلك

  
  احلق يف احلصول على مساعدة فعالة     -تاسعا    

ــبغي أن تــ  -٢٢ ــال الضــحايا والشــهود، و ين ــرادتاح لألطف ــثما  أســرم ألف  ذلــك يكــونحي
مناسـبا، سـبل احلصـول عـلى املسـاعدة اليت يقدمها املهنيون الذين تلقوا التدريب املناسب على         

خدمات مساعدة ودعم مثل    ذلك  شمل  وميكن أن ي  .  أدناه ٤٢-٤٠الـنحو املبـين يف الفقـرات        
وخدمــات الــتعايف  والــتربوية،اخلدمــات املالــية والقانونــية واالستشــارية والصــحية واالجتماعــية 

وينبغي أن  .  وغـري ذلك من اخلدمات الضرورية لتحقيق إعادة اندماج الطفل          ،الـبدين والنفسـي   
نه مــن املشــاركة بفعالــية يف مجــيع  كــل أنــواع املســاعدة هــذه احتــياجات الطفــل وأن متكّــ تلــيب

 . العدالةمراحل إجراءات

 أن يــبذلوا قصــارى  لــدى مســاعدة األطفــال الضــحايا والشــهود، ينــبغي للمهنــيني      و -٢٣
 .جهدهم لتنسيق الدعم حىت ال يعرض الطفل لتدخالت مفرطة

ينـبغي لألطفـال الضـحايا والشـهود أن يـتلقوا املسـاعدة مـن أشـخاص مؤازريـن مثل                    و -٢٤
ــال الضــحايا  املتخصصــني ــيني باألطف ــك  / املعن ــبالغ   الشــهود، وذل ــن ال ــتداء م إىل أن واألويل اب

 .تصبح تلك اخلدمات غري ضرورية

أو  بالشهادة اإلدالءذوا تدابـري تيسـر على األطفال    ينـبغي للمهنـيني أن يصـوغوا ويـنفّ        و -٢٥
وميكن أن . االتصـال والفهـم يف مـرحليت احملاكمة وما قبل احملاكمة          تقـدمي البيـنات بغـية حتسـني         
 :تشمل هذه التدابري ما يلي

ــري )أ(   ــال الضــحايا والشــهود   املتخصصــني توف ــيني باألطف ــياجات  ل املعن ــية احت تلب
 ؛ اخلاصةالطفل
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رافقة الطفل مل وأفراد األسرة املناسبون، املتخصصـون  املؤازريـن، ومـنهم      توفـري  )ب(  
  بشهادته؛أثناء اإلدالء

 .تعيني أوصياء، حيثما كان ذلك مناسباً، حلماية مصاحل الطفل القانونية )ج(  
  

  احلق يف احلرمة الشخصية   -عاشرا  
ــبغي صــون احلــر  -٢٦ ــراالشــهود بصــف الضــحايا وألطفــال ل مة الشخصــيةين  ذا أمهــية تها أم

 .رئيسية

وميكن حتقيق  . تتعلق مبشاركة الطفل يف إجراءات العدالة     اليت  علومات  املينـبغي محاية    و -٢٧
ذلـك مـن خـالل احلفـاظ عـلى السـرية وتقييد إفشاء املعلومات اليت قد تؤدي إىل كشف هوية                     

 .راءات العدالةشاهد يف إجالضحية أو الالطفل 

عامة قصاء  بإ حلمايـة األطفـال مـن أي افتضـاح ال داعي لـه، مثال            ينـبغي اختـاذ تدابـري       و -٢٨
، حيــثما كــان القــانون ن قاعــة احملكمــة أثــناء إدالء الطفــل بشــهادتهعــ اإلعــالم ووســائط الــناس

 .الوطين يسمح بذلك
  

  لة احلق يف احلماية من املشقة أثناء إجراءات العدا      -حادي عشر  
 الكشــفينــبغي للمهنــيني أن يــتخذوا الــتدابري الالزمــة لتجنــب املشــقة أثــناء إجــراءات   -٢٩

 ألطفال الضحايا والشهود وكرامتهماوالتحقـيق واملالحقـة القضائية بغية ضمان احترام مصاحل     
 .على أفضل وجه

 هلم وينـبغي للمهنـيني أن يعاملوا األطفال الضحايا والشهود حبس مرهف، لكي يتسىن         -٣٠
 :ما يلي

توفـري الدعـم لألطفـال الضـحايا والشـهود، مبـا يف ذلـك مـرافقة الطفـل طوال                     )أ(  
  على أفضل وجه؛مصاحلهذلك مشاركته يف إجراءات العدالة، عندما خيدم 

توفـري الـيقني بشأن اإلجراءات، مبا يف ذلك تزويد األطفال الضحايا والشهود              )ب(  
ــيقني  ، اإلجــراءاتيفعــه بصــورة واضــحة عمــا ميكــنهم توقّ  ــبغي .  بأكــرب قــدر ممكــن مــن ال وين

التخطــيط مســبقا ملشــاركة الطفــل يف جلســات االســتماع واحملاكمــة، كمــا ينــبغي بــذل كــل     
  م طوالهم على صلةاجلهـود لضـمان االسـتمرارية يف العالقات بني األطفال واملهنيني الذين     

 اإلجراءات؛
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ممكن عمليا، ما مل يكن اإلبطاء يف ضـمان إجـراء احملاكمـات يف أقـرب وقـت            )ج(  
كمــا ينــبغي تعجــيل التحقــيق يف اجلــرائم الــيت يكــون فــيها األطفــال   . مصــلحة الطفــل الفضــلى

ضـحايا أو شـهوداً، وينـبغي أن تكـون هـناك إجـراءات أو قوانـني أو قواعـد قضـائية تنص على                     
 تعجيل القضايا اليت يكون فيها األطفال ضحايا أو شهودا؛

 إجــراءات مراعــية لألطفــال، مبــا يف ذلــك توفــري غــرف لــلمقابالت    اســتعمال )د(  
   جمع كلها             تكـون مصـممة لألطفـال وتوفـري خدمـات متعددة التخصصات لألطفال الضحايا ت

إتاحة ، وتكيـيف بيـئة احملكمـة عـلى حنـو يـراعي وجـود شـهود من األطفال، و                   يف مكـان واحـد    
د أوقاا اليومية    جلسات استماع حتد   د، وعقـ  أثـناء االسـتماع إىل شـهادة الطفـل        فـترات راحـة     

 عــدم إشــعار مناســب لضــمانعــلى حنــو يناســب ســن الطفــل ومســتوى نضــجه، واتــباع نظــام  
ذهــاب الطفــل إىل احملكمــة إالّ عــندما يكــون ذلــك ضــروريا، وغــري ذلــك مــن الــتدابري املناســبة  

 .لتيسري إدالء الطفل بالشهادة

 :من أجلوينبغي للمهنيني أيضاً تنفيذ تدابري  -٣١

 فينــبغي تنفــيذ إجــراءات خاصــة جلمــع األدلــة مــن  :املقــابالتاحلــد مــن عــدد  )أ( 
 وجلســات واإلفــادات املقــابالتالشــهود مــن أجــل التقلــيل مــن عــدد      الضــحايا واألطفــال 

وميكــن أن  العدالــة، يف إجــراءات غــري الضــرورية املشــاركةاالســتماع، وعــلى وجــه الــتحديد، 
 جيل بالفيديو؛التساستعمال مثال بيكون ذلك 

محايـة األطفـال الضـحايا والشـهود، إذا كـان ذلك يتماشى مع النظام               ضـمان    )ب( 
   مــن اجلــاين لالســتجوابضــوا القــانوين ومــع االحــترام الواجــب حلقــوق الدفــاع، مــن أن يتعر 

 األطفال الضحايا والشهود والتحقيق     إجراء املقابالت مع  ينـبغي، حسـب االقتضـاء،       ف :املـزعوم 
 بعـيدا عـن أنظـار اجلـاين املـزعوم، وينـبغي توفـري قاعـات انتظار منفصلة                   ،حملكمـة معهـم داخـل ا    

  احملاكم؛ داخلللمقابالتوأماكن خاصة 

ضــمان طــرح أســئلة عــلى األطفــال الضــحايا والشــهود عــلى حنــو مــراع هلــم،  )ج( 
ــن احــتماالت        ــيل م والســماح للقضــاة مبمارســة اإلشــراف، وتيســري اإلدالء بالشــهادة، والتقل

ب الطفـل، وذلـك مـثال باسـتعمال أدوات تسـاعد عـلى اإلدالء بالشـهادة أو تعيني خرباء                    ترهيـ 
 .نفسانيني
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  احلق يف األمان   -ثاين عشر   
 أمـان الطفـل الضـحية أو الشـاهد للخطر، ينبغي            لـتعرض عـندما يكـون هـناك احـتمال          -٣٢

 ،د أمان الطفليت د بـتلك املخاطر ال املختصـة  السـلطات  إبـالغ اختـاذ تدابـري مناسـبة الشـتراط       
 .ومحاية الطفل من تلك املخاطر أثناء إجراءات العدالة وبعدها

ــن    و -٣٣ ــيني الذي ــبغي أن يشــترط عــلى املهن ــونين ــبلّغوا   يكون ــال أن ي  عــلى اتصــال باألطف
السـلطات املختصـة إذا كـانوا يشـتبهون يف أن الطفـل الضـحية أو الشاهد قد تعرض لألذى أو           

 .أو من احملتمل أن يتعرض لألذىيتعرض حاليا لألذى 

وينـبغي تدريـب املهنـيني على استبانة ومنع الترهيب والتهديد واألذى الذي يستهدف            -٣٤
وحيثما ميكن أن يتعرض األطفال الضحايا والشهود للترهيب أو       . األطفـال الضـحايا والشـهود     

وميكن أن تشمل هذه . الـتهديد أو األذى، ينـبغي توفـري الظـروف املناسـبة لضـمان أمان الطفل             
 :الضمانات ما يلي

جتنـب االتصـال املباشـر بـني األطفـال الضـحايا والشهود واجلناة املزعومني يف                 )أ(  
 أي حلظة أثناء سري إجراءات العدالة؛

 استعمال األوامر الزجرية الصادرة من احملكمة، مدعومة بنظام تسجيل؛ )ب(  

 ووضــع شــروط خاصــة بشــأن اإلفــراج  األمــر باحــتجاز املــتهم قــبل احملاكمــة  )ج(  
 بكفالة تقضي بعدم االتصال بالضحية؛

 فرض اإلقامة اجلربية على املتهم؛ )د(  

، احلماية من   مـىت كان ذلك ممكناً ومناسباً     األطفـال الضـحايا والشـهود،       مـنح    ) ه(  
 .وجودهمبل الشرطة أو أجهزة مناسبة أخرى، وضمان عدم الكشف عن أماكن ِق
  

  احلق يف التعويض  -ثالث عشر   
ينــبغي، كــلما أمكــن ذلــك، أن يــتلقى األطفــال الضــحايا والشــهود تعويضــاً مــن أجــل  -٣٥

وينبغي أن  . واالندمـاج يف اـتمع مـن جديد واسترداد حالتهم الطبيعية          حتقـيق اإلنصـاف الـتام       
 . بسهولة ومراعية لألطفالمتاحةتعويض وإنفاذه التكون إجراءات احلصول على 
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ــبو -٣٦ ــتعويض     ين ــية وال ــباع إجــراءات جتمــع بــني اإلجــراءات اجلنائ  ،غي التشــجيع عــلى ات
شــرط أن تكــون  بغــري رمســية وجمتمعــية، كالعدالــة التصــاحلية،     قضــائية مشــفوعة بإجــراءات  

 .حتترم ما تنص عليه هذه املبادئ التوجيهيةأن اإلجراءات مراعية لألطفال و

إعانة تأمر به احملكمة اجلنائية، و    واجلاين  يؤديه  لضرر  ل اميكـن أن يشـمل التعويض جرب      و -٣٧
 األضــرار يؤمــر بدفعهــا يف عــنمــن بــرامج تعويــض الضــحايا الــيت تديــرها الدولــة، وتعويضــات 

 االجتماعي  اإلدمـاج  تكالـيف إعـادة      دفـع ،   كـان ذلـك ممكـناً      وينـبغي، كـلما   . إجـراءات مدنـية   
وينــبغي . دمــات القانونــيةوالــتربوي وتكالــيف العــالج الطــيب والــرعاية الصــحية والعقلــية واخل  

 يف حالة  فرض غراماتت، معفـاذ أوامـر الـتعويض ودفع التعويضا    إنإرسـاء إجـراءات لضـمان       
 .عدم الدفع

  
  احلق يف االنتفاع من تدابري وقائية خاصة        -رابع عشر  

إضـافة إىل الـتدابري الوقائية اليت ينبغي إرساؤها لصاحل كل األطفال، تلزم استراتيجيات       -٣٨
ة لصــاحل األطفــال الضــحايا والشــهود الذيــن هــم عرضــة بوجــه خــاص لــتكرر اإليــذاء أو  خاصــ
 .اإلجرام

وينـــبغي للمهنـــيني أن يضـــعوا ويـــنفّذوا اســـتراتيجيات وتدخـــالت شـــاملة ومصـــممة    -٣٩
وينبغي أن تراعي هذه    . خصيصـا حلـاالت احـتمال تعـرض األطفـال الضـحايا ملـزيد من اإليذاء               

ت طبـيعة اإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء املتعلق بسوء املعاملة يف البيت،             االسـتراتيجيات والـتدخال   
وميكـن أن تكون بينها     . واالسـتغالل اجلنسـي، وسـوء املعاملـة يف أمـاكن املؤسسـات، واالجتـار              

 .استراتيجيات تستند إىل مبادرات من جانب احلكومة واجلوار واملواطنني
  

  التنفيذ  -خامس عشر   
ح القدر الوايف من التدريب والتعليم واملعلومات للمهنيني الذين يتعاملون          ينـبغي أن يتا    -٤٠

مـع األطفـال الضـحايا والشـهود، دف حتسني ومواصلة الطرائق والنهج واملواقف التخصصية      
 .الرامية إىل محاية األطفال الضحايا والشهود والتعامل معهم بفعالية وبإحساس مرهف

م الوفاء باحتياجا واألطفـال الضـحايا والشـهود       عـلى محايـة       املهنـيني  تدريـب ينـبغي   و -٤١
 .تخصصةاملدمات اخلوحدات وال، مبا يف ذلك يف بصورة فعالة

 :ينبغي أن يشمل هذا التدريب ما يليو -٤٢
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، مبا يف ذلك اإلنسانالقواعـد واملعـايري واملـبادئ ذات الصـلة يف جمـال حقـوق             )أ(  
  الطفل؛حقوق

  وظيفتهم؛جبات األخالقية اليت متليهااملبادئ والوا )ب(  

  األطفال؛ وجود جرائم مرتكبة يف حقتشري إىلالعالمات واألعراض اليت  )ج(  

حالة اإلخصوصا من أجل و األزمات،  بتقييماملهـارات والتقنـيات ذات الصلة        )د(  
  السرية؛ مع التأكيد على ضرورة احلفاظ على،إىل اجلهات املختصة

 ضــد األطفــال وعواقــبها، مبــا يف ذلــك آثارهــا اجلســدية   ئم املرتكــبةأثــر اجلــرا )ه(  
 ها؛ والصدمات املترتبة عليوالنفسانية السلبية

مســاعدة األطفــال الضــحايا والشــهود  الرامــية إىل الــتدابري والتقنــيات اخلاصــة  )و(  
  العدالة؛أثناء سري إجراءات

ية يف خمـتلف الـثقافات ولدى       املسـائل اللغويـة والدينـية واالجتماعـية واجلنسـان          )ز(  
  األعمار؛خمتلف

 ت بني البالغني واألطفال؛املهارات املناسبة يف جمال االتصاال )ح(  

أي  الــيت تقلّــل إىل أدىن حــد مــن احلــاالت، وتقيــيم إجــراء املقــابالتأســاليب  )ط(  
  منه؛ إىل أقصى حد نوعية املعلومات اليت يحصل عليهاوحتسن تلحق بالطفل صدمة

 متحسس ومتفهم مهـارات الـتعامل مـع األطفـال الضـحايا والشهود على حنو               )ي(  
 مئن؛وبناء ومط

  الشهود؛األطفالاستجواب طرائق محاية األدلة وتقدميها و )ك(  

أدوار املهنـيني الذيـن يـتعاملون مـع األطفـال الضـحايا والشهود والطرائق اليت                 )ل(  
 .يستعملوا

 وتعاوين   قصـارى جهدهـم العتماد ج متعدد التخصصات        ونوينـبغي أن يـبذل املهنـي       -٤٣
ومنها  بـاالطالع عـلى الطائفـة الواسـعة مـن اخلدمات املتوفرة،              ، وذلـك  إزاء مسـاعدة األطفـال    

  املشورة إليهم واخلدمات   خدمـات مـؤازرة الضـحايا ومناصـرم ومسـاعدم اقتصاديا وإسداء           
وميكــن أن يشــمل هــذا الــنهج وضــع .  ختصــهمالصــحية والقانونــية واالجتماعــية الــيتو الــتربوية

 التعاون بني الكيانات اليت     بغـية تشجيع  بـروتوكوالت بشـأن خمـتلف مـراحل إجـراءات العدالـة             
ر خدمـات لألطفـال الضـحايا والشـهود، فضـال عـن األشـكال األخـرى مـن العمل املتعدد                     توفّـ 
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واالجتماعــية الطبــية  الشــرطة والنــيابة العامــة واخلدمــات يشــارك فــيه أفــرادالتخصصــات الــذي 
 . يف املكان ذاتهالذين يعملونعلم النفس واملتخصصون يف 

 الــتعاون الــدويل بــني الــدول وكــل قطاعــات اــتمع، عــلى الصــعيدين    تعزيــزينــبغي و -٤٤
لغرض تيسري مجع املعلومات وتبادهلا وكشف املتـبادلة  الوطـين والـدويل، مبـا يف ذلـك املسـاعدة           

 يكــون األطفــال مــن ضــحاياها أو الشــهود علــيها والتحقــيق يف تلــك اجلــرائم عــرب الوطنــية الــيت
 .اجلرائم واملالحقة عليها قضائيا

ــيني أن  و -٤٥ ــبغي للمهن ــنظروا يف اســتخدام ين ــية كأســاس لصــوغ    ي ــبادئ التوجيه  هــذه امل
مساعدة األطفال الضحايا دف إىل القوانـني ووضـع سياسـات ومعايري وبروتوكوالت كتابية          

 . يشاركون يف إجراءات العدالةوالشهود الذين

 دوريا، بالتعاون مع األجهزة األخرى املشاركة يقومـوا  أن    مـن  ملهنـيني متكـني ا  ينـبغي   و -٤٦
اسـتعراض وتقيـيم دورهـم يف ضـمان محايـة حقـوق الطفـل وتنفيذ هذه                 بيف إجـراءات العدالـة،      

 .املبادئ التوجيهية تنفيذا فعاال
  

   مشروع القرار الثاين 
درة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية على التعاون تعزيز ق  

  التقين يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائية
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٨، املؤرخ ٤٦/١٥٢ قـرار اجلمعية العامة   إذ يسـتذكر   

 املؤرخ ٥٩/١٥٩املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وقرارها       بشـأن وضـع برنامج فعال لألمم        
 بشــأن تعزيــز بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة   ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٠

 اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين،

طلــب ، الــذي ٢٠٠٤يولــيه / متــوز٢١، املــؤرخ ٢٠٠٤/٢٥ قــراره وإذ يســتذكر أيضــا 
نظر يف استراتيجيات عملية حمددة يإىل مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن           فـيه   

عــلى مواصـلة تقــدمي املسـاعدة التقنــية    وشــجع املكتـب   تعزيـز ســيادة القـانون،  عــلىللمسـاعدة  
ة واخلدمـات االستشـارية إىل الـدول األعضـاء، بـناء عـلى طلبها، يف دعم إصالح العدالة اجلنائي           

 ،وإدماج عناصر خاصة بسيادة القانون يف مكونات تلك املساعدة
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ــك   ــة   وإذ يســتذكر كذل ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال ــرن  :  إعــالن فيي ــات الق ــة حتدي مواجه
، الـذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني           )٤٥(احلـادي والعشـرين،   

ــن    ــنا م ــد يف فيي ــذي عق ــريل /ان نيســ١٧ إىل ١٠ال ــيذ إعــالن   ، و٢٠٠٠أب خطــط العمــل لتنف
 وخطط عمله،  ويرحب مبا أحرزته الدول األعضاء من تقدم يف تنفيذ إعالن فيينا)٤٦(،فيينا

ــه   وإذ يســــتذكر  الــــتحالفات : الــــتآزر واالســــتجاباتإعــــالن بــــانكوك بشــــأن أوجــ
جلزء الرفيع املستوى من الذي اعتمد يف ا    )٤٧(االسـتراتيجية يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،        

 ١٨، الذي عقد يف بانكوك من مؤمتـر األمـم املـتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية          
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥إىل 

 مـا أُعـرب عنه من تأييد يف إعالن بانكوك التباع ج أكثر تكامال يف إطار                 وإذ يـدرك   
عــلى بــناء القــدرات يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة  األمــم املــتحدة فــيما يــتعلق بــتوفري املســاعدة 

اجلنائــية ويف الــتعاون يف املســائل اجلنائــية ذات الطــابع العابــر لــلحدود، عــلى ســبيل اإلســهام يف  
 ترسيخ سيادة القانون وتعزيزها،

 مـا أُعـرب عـنه مـن التزام يف إعالن بانكوك بإنشاء وصون مؤسسات      وإذ يـدرك أيضـا     
اجلنائـية، مبـا يف ذلـك معاملـة مجـيع احملـتجزين يف مـرافق االحـتجاز قبل                   منصـفة وكفـؤة للعدالـة       

 احملاكمة واملرافق اإلصالحية معاملة إنسانية، وفقا للمعايري الدولية السارية،

بتعزيز اإلطار القانوين واملايل     مبـا أُعـرب عـنه مـن الـتزام يف إعـالن بانكوك                وإذ يرحـب   
واإلرهاب، وتعزيز الوصول إىل العدالة، والنظر يف توفري        ضحايا اجلرمية   اخلـاص بـتوفري الدعـم ل      

العـون القـانوين، وتيسـري تدريب موظفي السجون وأعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الفئات         
املهنـية ذات الصـلة، مـع مـراعاة معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالة                         

املعــايري والقواعــد فــيما يــتعلق بــإدارة الســجون والســجناء،  اجلنائــية، واســتعراض مــدى مالءمــة 
وكفالـة معاجلـة مشـاكل األيدز وفريوسه يف مرافق االحتجاز قبل احملاكمة واملرافق اإلصالحية،               
ومواصـلة تطويـر سياسـات العدالـة التصـاحلية وإجـراءاا وبـراجمها الـيت تشـمل بدائـل للمالحقة              

يا مــن األطفــال واألطفــال الذيــن هــم يف نــزاع مــع   القضــائية، وضــمان توفــري خدمــات للضــحا 
 القانون، وخصوصا األطفال اردين من حريتهم،

__________ 
 .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  (45) 
 .٥٦/٢٦١مرفق قرار اجلمعية العامة  (46) 
 .A/CONF.203/18 يف الفصل األول من الوثيقة ١القرار  (47) 
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تقرير الفـريق الرفـيع املسـتوى املعـين بالتهديدات والتحديات والتغيري             بـ  وإذ حيـيط عـلما     
 )٤٨(،"مسؤوليتنا املشتركة: عامل أكثر أمنا"واملعنون 

صوب : يف جـو من احلرية أفسح     "م، املعـنون    األمـني العـا    بـتقرير    وإذ حيـيط عـلما أيضـا       
 )٤٩(،"حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع

 أن نظــم العدالــة اجلنائــية الفعالــة ال ميكــن أن تطــور إال باالســتناد إىل ســيادة وإذ يــدرك 
 القانون وأن سيادة القانون نفسها تقتضي محاية تدابري العدالة اجلنائية الفعالة،

 أن نظـم العدالـة اجلنائـية الفعالـة املستندة إىل سيادة القانون هي شرط                ك أيضـا  وإذ يـدر   
مسـبق ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية واالجتار بالبشر واإلرهاب والفساد وغري ذلك من                  

 أشكال األنشطة اإلجرامية داخل الدول وفيما بينها،

درات واجلــرمية يف إجيــاد دور مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخ يؤكــد عــلى  -١ 
وصــون اخلــربة الفنــية يف جمـــال ســيادة القــانون يف نظــم العدالـــة اجلنائــية ويف تقــدمي املشـــورة         
واملسـاعدة بشـأن املسـائل املتصـلة بالعدالـة اجلنائـية وسـيادة القـانون، حيـثما يقتضـي األمر، إىل                      

 ولية بناء على طلبها؛الدول األعضاء وسائر هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الد

 أمهية برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ترويج           يؤكّـد جمـددا    -٢ 
اإلجـراءات الفعالـة لـتعزيز الـتعاون الـدويل يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية، ويف مساعدة                

ئية، مبا يف ذلك من     الـدول األعضـاء عـلى إنشـاء وصـون مؤسسات منصفة وكفؤة للعدالة اجلنا              
 خالل اتباع نهج شاملة ومتكاملة إزاء إصالح العدالة اجلنائية؛

ــم       يدعــو -٣  ــرنامج األم ــيها ب ــا ف ــتحدة ذات الصــلة، مب ــم امل ــنظومة األم ــئات م  هي
املـتحدة اإلمنـائي، وكذلـك البـنك الـدويل وســائر وكـاالت الـتمويل الدولـية، إىل زيـادة تعاوــا          

 املـتحدة املعنـية بدعم سيادة القانون، مبا فيها مكتب األمم املتحدة             وتنسـيقها مـع هيـئات األمـم       
املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، مـن أجل التشجيع على إجياد ج أكثر تكامال إزاء توفري املساعدة                  
عـلى بـناء القـدرات يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، والتعاون يف املسائل اجلنائية اليت هلا                   

 وطين، كمسامهة منها يف إرساء سيادة القانون وتعزيزها؛طابع عرب 

ــددا   -٤  ــد جمـ ــرمية يف    يؤكّـ ــاملخدرات واجلـ ــين بـ ــتحدة املعـ ــم املـ ــب األمـ دور مكتـ
ــية        ــدول األعضــاء للحصــول عــلى املســاعدة التقن ــواردة مــن ال ــتزايدة ال ــبات امل االســتجابة للطل

__________ 
 (48) A/59/565  وCorr.1. 
 (49) A/59/2005. 
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 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،     واخلدمـات االستشـارية وغـري ذلك من أشكال املساعدة يف ميدان           
مبـا يف ذلـك يف جمـال إصـالح العدالـة اجلنائـية وإعـادة بـناء نظـم العدالة اجلنائية الوطنية، ويسلّم                        
باحلاجـة إىل املضـي يف تعزيـز عملـية تقـدمي املسـاعدة يف ذلـك املـيدان إىل الـدول األعضاء، بناء                        

دان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية      عـلى طلـبها، وال سـيما إىل أقل البلدان منوا والبل           
 والبلدان اخلارجة من فترات نزاع؛

 مجــيع الــدول إىل دعــم األنشــطة العملياتــية لــربنامج األمــم املــتحدة ملــنع  يدعــو -٥ 
ــنع اجلــرمية        ــتحدة مل ــربعات إىل صــندوق األمــم امل ــية مــن خــالل تقــدمي ت ــة اجلنائ اجلــرمية والعدال

و مـن خـالل تقـدمي تربعات لدعم تلك األنشطة بصورة مباشرة، مبا يف ذلك                والعدالـة اجلنائـية أ    
توفـري املسـاعدة التقنـية مـن أجـل تنفـيذ االلـتزامات اليت جرى التعهد ا يف مؤمتر األمم املتحدة                    

أبريل / نيسان ٢٥ إىل   ١٨احلـادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي عقد يف بانكوك من             
 ؛٢٠٠٥

 عـن تقديـره للمـنظمات غـري احلكومـية وسـائر قطاعات اتمع األهلي                يعـرب  -٦ 
ــية ويشــدد عــلى       ــة اجلنائ ذات الصــلة عــلى دعمهــا لــربنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدال

 ضرورة إشراك اتمع األهلي يف جهود إصالح العدالة اجلنائية؛

ة عـلى مواصلة تقدمي     مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمي           يشـجع    -٧ 
املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء، بـناء عـلى طلـبها، وال سيما إىل أقل البلدان منوا والبلدان النامية                      
والــبلدان ذات االقتصــادات االنتقالــية والــبلدان اخلارجــة مــن فــترات نــزاع، عــلى تعزيــز ســيادة   

أشكال املساعدة يف القـانون مـن خـالل الـتعاون الـتقين واخلدمـات االستشـارية وغـري ذلـك من           
مـيدان مـنع اجلـرمية وإصـالح العدالة اجلنائية وإعادة بناء نظم العدالة اجلنائية الوطنية، واضعا يف                  
اعتـباره الـدور القـيادي الـذي تضـطلع بـه يف هـذا اـال هيـئات أخـرى لألمم املتحدة، كإدارة                        

 ئي؛عمليات حفظ السالم باألمانة العامة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنا

 مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية عـلى مواصلة                يشـجع أيضـا    -٨ 
صــوغ أدوات وأدلــة تدريــب يف جمــال إصــالح العدالــة اجلنائــية، باالســتناد إىل املعــايري وأفضــل    

 املمارسات الدولية؛

 إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفــيذ هــذا القــرار إىل جلــنة مــنع  يطلــب -٩ 
 .ة والعدالة اجلنائية يف دورا السادسة عشرةاجلرمي
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   مشروع القرار الثالث 
 تدابري تعزيز منع اجلرمية منعا فعاال

 
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ــية يف مــيدان مــنع اجلــرمية يف     إذ يســتذكر   ــتعاون واملســاعدة التقن ــبادئ التوجيهــية لل امل

ــيه / متــوز٢٤، املــؤرخ ١٩٩٥/٩املــدن، املــرفقة بقــراره   ، واملــبادئ التوجيهــية ملــنع  ١٩٩٥يول
 ،٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤، املؤرخ ٢٠٠٢/١٣اجلرمية، املرفقة بقراره 

 ،٢٠٠٤/٣١، و ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٢، املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦ قراريه   وإذ يسـتذكر أيضـا     
 ، بشأن منع اجلرمية احلضرية،٢٠٠٤يوليه / متوز٢١املؤرخ 

الـتدابري املـتخذة لـتعزيز منع اجلرمية منعا       "لعـام املعـنون     بـتقرير األمـني ا    وإذ حيـيط عـلما       
 وتقريـر األمـني التنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية، املعنون                   )٥٠("فعـاال 

 )٥١(،"التنمية واألمن والعدالة للجميع"

فحة اجلرمية   األمهـية املسـندة إىل املنع يف اتفاقية األمم املتحدة ملكا           وإذ يضـع يف اعتـباره      
 واالعـتراف يف املبادئ التوجيهية ملنع       )٥٣( والـربوتوكوالت املـلحقة ـا      )٥٢(املـنظمة عـرب الوطنـية     

اجلـرمية بــأن اســتراتيجيات مـنع اجلــرمية ينــبغي أن تــأخذ يف احلسـبان، عــند االقتضــاء، الصــالت    
 القائمة بني مشاكل اجلرمية احمللية واجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

الــــتحالفات : إعــــالن بــــانكوك بشــــأن أوجــــه الــــتآزر واالســــتجاباتكر وإذ يســــتذ 
 الذي اعتمده اجلزء الرفيع املستوى من       )٥٤(االسـتراتيجية يف جمـال مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،         

 إىل  ١٨مؤمتـر األمـم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف بانكوك من                
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥

 أن إعالن بانكوك يسلّم بأن االستراتيجيات الشاملة والفعالة ملنع          وإذ يضـع يف اعتباره     
اجلــرمية ميكــن أن تقلــل اإلجــرام واإليــذاء إىل حــد بعــيد، وأنــه حيــث عــلى زيــادة تطويــر تلــك     

__________ 
 (50) E/CN.15/2005/15. 
 (51) E/CN.7/2005/6-E/CN.15/2005/2. 
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (52) 
 .٥٥/٢٥٥ ومرفق قرارها ٥٥/٢٥املرفقان الثاين والثالث بقرار اجلمعية العامة  (53) 
 .A/CONF.203/18 يف الفصل األول من الوثيقة ١القرار  (54) 
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االســتراتيجيات وتنفــيذها عــلى كــل مــن املســتوى احملــلي والوطــين والــدويل مــع أخــذ املــبادئ    
 نع اجلرمية، وغريها من األمور، يف االعتبار،التوجيهية مل

 أن إعــالن بــانكوك يشــدد عــلى احلاجــة إىل تعزيــز الــتعاون وإذ يضــع يف اعتــباره أيضــا 
الـدويل مـن أجـل إجيـاد بيـئة مفضـية إىل مكافحـة اجلـرمية، بوسـائل مـنها تـرويج النمو والتنمية                          

جيات إمنائية وسياسات ملنع اجلرمية     املسـتدامة والقضـاء عـلى الفقـر والـبطالة مـن خـالل استراتي              
تتسـم بالفعالـية والـتوازن، وإىل الـنظر يف تدابـري ملنع توسع اجلرمية يف املناطق احلضرية، بوسائل                 
مـنها حتسـني الـتعاون الـدويل وبـناء القـدرات لـدى أجهـزة إنفـاذ القانون والسلطة القضائية يف                      

مع األهـلي، حيث إا كلها من شأا أن  ذلـك اـال وتشـجيع إشـراك السـلطات احمللـية واـت         
 تسهم يف تعزيز سيادة القانون،

ــنع      وإذ يســتذكر  ــتحدة احلــادي عشــر مل ــر مؤمتــر األمــم امل ــواردة يف تقري  التوصــيات ال
 الـذي تضـمن أمـورا مـنها التشـديد عـلى احلاجة إىل نهج محكمة                )٥٥(اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية     

كــز عــلى أكــثر املــناطق والفــئات هشاشــة وتســلّم بالصــالت  الــتكامل وقائمــة عــلى املعــرفة وتر
 القائمة بني املخدرات واجلرمية، مبا فيها اجلرمية احمللية واملنظمة وعرب الوطنية،

 مبجموعـة الـنهج املتـبعة إزاء مـنع اجلـرمية، ويشدد على أمهية تبادل املعارف                 وإذ يسـلّم   
 والــــبلدان املـــتقدمة والــــبلدان ذات  وتشـــاطر املمارســـات الــــناجحة داخـــل الــــبلدان النامـــية    

 االقتصادات االنتقالية، وفيما بينها،

 املؤمتـر العــاملي الـثامن ملــنع االصـابات وتعزيــز األمـان، الــذي مــن     وإذ يضـع يف اعتــباره  
، والذي تتشارك   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥ إىل   ٢املـزمع عقـده يف دوربـن، جـنوب أفريقـيا، مـن              

جملـس األحبـاث الطبـية يف جـنوب أفريقيا ومؤسسة التنمية            يف تنظـيمه جامعـة جـنوب أفريقـيا و         
املهنـية، وتتشـارك يف رعايـة مـنظمة الصـحة العاملـية وحمفل املدن العاملي الثالث، الذي سينظمه                   

ــن        ــندا، مـ ــر، يف كـ ــكنية يف فانكوفـ ــتوطنات السـ ــتحدة للمسـ ــم املـ ــرنامج األمـ  ٢٣ إىل ١٩بـ
 املعارف حول منع اجلرمية الذي يشرك ، وكالمهـا سـيتيح فرصـة لتـبادل      ٢٠٠٦يونـيه   /حزيـران 

 قطاعات الصحة والتنمية احلضرية والعدالة،

 أن حمفـل مـنع اجلـرمية االقلـيمي القـادم بشـأن املـنظمات غـري احلكومية يف           وإذ يالحـظ   
 ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ و ٢٧أوروبـا الشـرقية والوسـطى الذي ينظمه يف فيينا يومي            

مـية الـيت هلـا عالقـة استشـارية بـاألمم املـتحدة بالـتعاون مع مكتب                  مؤمتـر املـنظمات غـري احلكو      

__________ 
 (55) A/CONF.203/18. 
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األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية، سوف يتناول املشاكل واألنشطة الراهنة فيما يتعلق               
 مبنع اجلرمية احلضرية واالجتار بالبشر والفساد،

 احلكومية  الـدول األعضـاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري   يدعـو  -١ 
والسـلطات احمللـية واـتمع األهـلي إىل املضـي يف وضـع وتنفيذ استراتيجيات فعالة ملنع اجلرمية                   
عـلى كـل مـن املسـتوى الوطـين واالقلـيمي واحملـلي تـأخذ يف احلسبان عند االقتضاء أمورا منها                

 )٥٦(املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية؛

ــت  يدعــو -٢  ــدول األعضــاء ومكتــب األمــم امل ــاملخدرات واجلــرمية   ال حدة املعــين ب
واملعــاهد وســائر اهليــئات الــتابعة لشــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية    
وبـرنامج األمـم املـتحدة للمسـتوطنات البشـرية وسـائر املـنظمات احلكومـية الدولية واملنظمات             

 على منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      غـري احلكومـية إىل دعـم ـج أكـثر تكـامال إزاء بناء القدرات               
 وإىل ترويج التعاون على منع اجلرمية كمسامهة يف إرساء سيادة القانون وتعزيزها؛

 إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يواصــل، يف يطلــب -٣ 
دة يف امليزانية   حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استعمال املوارد املوجو                 

 اختـاذ تدابـري عمال بقرار الس        )٥٧(العاديـة ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية،             
ــتماعي  ــادي واالجـ ــوز٢١ املـــؤرخ ٢٠٠٤/٢٨االقتصـ ــيه / متـ ــع  ٢٠٠٤يولـ ــتعلق جبمـ ــيما يـ  فـ

ة ذلك بصفته املعلومـات عـن املعـايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، نظرا ألمهي             
حمفـال لتـبادل املعلومـات واملمارسات الناجحة يف جمال منع اجلرمية، ويدعو الدول األعضاء إىل       

 تقدمي تربعات لذلك الغرض؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يويل منع           يطلـب أيضـا    -٤ 
 بــني الــردود يف إطــاري مــنع اجلــرمية مــا يســتحقه مــن االهــتمام، بغــية التوصــل إىل ــج مــتوازن

اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وإىل أن ميضـي يف اسـتحداث مبادرات بشأن منع اجلرمية، يف حدود                   
املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد اسـتعمال املوارد املوجودة يف امليزانية العادية                  

 التشجيع على القيام بذلك العمل،       وإىل )٥٨(ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية،          
 عند االقتضاء، باالشتراك مع املنظمات اإلمنائية الدولية املعنية بسبل العيش املستدامة؛

__________ 
 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (56) 
 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (57) 
 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (58) 
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ــية يف    يطلــب -٥  ــة اجلنائ  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
 الـيت اختذـا بشأن مجع      دورـا السادسـة عشـرة تقريـرا عـن الـتقدم احملـرز فـيما يـتعلق بالـتدابري                   

املعلومــات فــيما يــتعلق بــالدول األعضــاء وممارســاا يف جمــال مــنع اجلــرمية مــن أجــل الــنهوض    
 .باستراتيجيات فعالة ملنع اجلرمية

  
   مشروع القرار الرابع 

   تعزيز اإلبالغ عن اجلرمية    
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
جبمع وحتليل املعلومات املناسبة عن اجلرمية ميكن       أن القـيام عـلى حنـو منـتظم          إذ يـدرك     

 أن يتبين أنه أداة مثينة جدا من أجل تقرير السياسات والتعاون التقين وإنفاذ القانون،

مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات       العمـل الـذي قـام بـه         وإذ يالحـظ مـع الـتقدير         
رمية وعملــيات نظــم العدالــة اجلنائــية،  يف اجلمــع املنــتظم لــلمعلومات عــن اجتاهــات اجلــواجلــرمية

 بشأن  ١٩٧٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  ) ٢٧-د (٣٠٢١امتـثاال لقرار اجلمعية العامة      
/  أيار٢٥ املؤرخ ١٩٨٤/٤٨مـنع اجلـرمية ومكافحـتها وقـرار الـس االقتصادي واالجتماعي             

 والذي أسفر عن إجراء مثان       بشـأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف سياق التنمية،         ١٩٨٤مـايو   
ــة      مــن دراســات األمــم املــتحدة االستقصــائية املــتعلقة باجتاهــات اجلــرمية وعملــيات نظــم العدال
اجلنائـية، فضـال عـن املسـامهة اهلامة ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها                 

 منتدى للنقاش وعرض النتائج،

ــية اوإذ يســـتذكر   ــرار اجلمعـ ــة قـ ــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٩/١٥٩لعامـ ديســـمرب / كـ
 بشـأن تعزيـز بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف                     ٢٠٠٤

 األمم املتحدة   جمـال الـتعاون الـتقين، الـذي دعـت فـيه اجلمعـية األمـني العـام إىل تدعـيم مكتـب                      
يف  املنوطة به  ةواليـ ال لتنفـيذ    الضـرورية املوارد  عـن طـريق تـزويده بـ        املعـين بـاملخدرات واجلـرمية     

، مبا يف ذلك إعداد منشور حمدث عن اجتاهات     تنفيذا كامال  مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية     جمـال   
 اجلرمية يف العامل،

ــيه / متــوز٢١ املــؤرخ ١٩٩٧/٢٧قــراره وإذ يســتذكر أيضــا    بشــأن تعزيــز ١٩٩٧يول
 والعدالـة اجلنائـية فـيما يـتعلق بوضع إحصائيات عن اجلرمية             بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية         

ــيه الــدول األعضــاء عــلى اختــاذ مــا يلــزم مــن        ــية، الــذي حــث ف ــة اجلنائ وعملــيات نظــم العدال
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إجـراءات لتحسـني إحصـائيات اجلـرمية والعدالة اجلنائية وتوفري الدعم للمشاركة يف الدراسات               
 خالل املوارد اخلارجة عن امليزانية،االستقصائية الدولية عن ضحايا اجلرمية من 

ضـرورة حتسني الردود على اجلرمية، مثلما جرى التأكيد عليه يف    وإذ يضـع يف اعتـباره        
التحالفات االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية : إعـالن بـانكوك بشأن أوجه التآزر واالستجابات   

مؤمتـر األمم املتحدة احلادي     مـن    الـذي اعـتمد يف اجلـزء الرفـيع املسـتوى             )٥٩(والعدالـة اجلنائـية،   
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ إىل ١٨عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي عقد يف بانكوك من 

 األمـم املــتحدة املعــين بــاملخدرات  العمـل الــذي أجنــزه مكتــب وإذ يالحـظ مــع الــتقدير   
نائية يف جمال اجتاهات    ومعـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجل                 واجلـرمية 

 اجلرمية والعدالة،

األمـني العـام بأن يدعو فريقا من اخلرباء مفتوح العضوية إىل االنعقاد،           يوصـي    -١ 
ــوارد املوجــودة يف        ــية، دون اســتبعاد اســتعمال امل ــن خــارج امليزان ــتاحة م ــوارد امل يف حــدود امل

ــاملخدرات و     ــتحدة املعــين ب ــة ملكتــب األمــم امل ــية العادي ــنظر يف ســبل  )٦٠(اجلــرمية،امليزان  لكــي ي
ووسـائل حتسـني مجـع البـيانات وإجـراء الـبحوث والتحالـيل فيما يتعلق باجلرمية من أجل تعزيز               
عمــل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية وســائر اهليــئات الدولــية ذات الصــلة،  

ب االقتضاء، من أجل وخصوصـا معهـد األمـم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، حس       
 تعزيز التعاون الدويل وإنفاذ القانون؛

 الــدول األعضــاء إىل تقــدمي تــربعات دعمــا لعمــل فــريق اخلــرباء املفــتوح يدعـو  -٢ 
 العضوية؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم نتائج اجتماع فريق اخلرباء املفتوح العضوية        يطلـب  -٣ 
 .را اخلامسة عشرةإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دو

  
   مشاريع مقررات يراد من الس االقتصادي واالجتماعي اعتمادها                              -جيم   

توصــي جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية الــس االقتصــادي واالجــتماعي باعــتماد     -٣
 :مشاريع املقررات التالية

__________ 
 .A/CONF.203/18 يف الفصل األول من الوثيقة ١القرار  (59) 
 .هذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة امليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميلية (60) 
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   مشروع املقرر األول 
نات اليت تكفل محاية حقوق تقرير األمني العام عن عقوبة اإلعدام والضما

 الذين يواجهون عقوبة اإلعدام
  
 :الس االقتصادي واالجتماعي يقررإن   

أن يطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل مجـع البيانات واملعلومات ذات الصلة،                  )أ(  
بالتشـاور مـع احلكومـات، خصوصـا مـن خـالل حتلـيل مـا تقدمـه مـن اسـتبيانات، وكذلك مع                        

ــة     الوكــاالت املت ــية واملــنظمات غــري احلكومــية، عــن عقوب خصصــة واملــنظمات احلكومــية الدول
 وأن يدعو )٦١(اإلعـدام والضـمانات الـيت تكفـل محايـة حقـوق الذيـن يواجهون عقوبة اإلعدام،          

 احلكومات واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي املعلومات املطلوبة؛

افية بشــأن املوضــوع، أن يطلــب إىل األمــني العــام أن يعــد تقاريــر مخســية إضــ  )ب( 
ــة    ــية العام ــراري اجلمع ــؤرخ ) ٢٦-د (٢٨٥٧عمــال بق  ١٩٧١ديســمرب / كــانون األول٢٠امل

 وبقرارات الس االقتصادي واالجتماعي ١٩٧٧ديسمرب / كـانون األول  ٨ املـؤرخ    ٣٢/٦١و
ــؤرخ ) ٥٤-د (١٧٤٥ ــار١٦املـ ــايو / أيـ ــؤرخ ) ٥٨-د (١٩٣٠ و١٩٧٣مـ ــار٦املـ ــايو / أيـ مـ
ــؤ١٩٨٩/٦٤ و١٩٧٥ يولــيه / متــوز٢٤ املــؤرخ ١٩٩٠/٥١ و١٩٨٩مــايو / أيــار٢٤رخ  امل
ــيه / متــوز٢٨ املــؤرخ ١٩٩٥/٥٧ و١٩٩٠ ــيه / متــوز٢٣ املــؤرخ ١٩٩٦/١٥ و١٩٩٥يول يول
ما .، لكـي تـنظر فيها أيضا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وجلنة حقوق اإلنسان، إذا      ١٩٩٦

 .طلبت هذه األخرية ذلك
  

   مشروع املقرر الثاين 
اجلرمية واملخدرات كعائقني أمام األمن والتنمية : اجتماع املائدة املستديرة اخلاص بأفريقيا

 تعزيز سيادة القانون: يف أفريقيا
 

 ٢١، املـــؤرخ ٢٠٠٤/٣٢إن الـــس االقتصـــادي واالجـــتماعي، إذ يســـتذكر قـــراره  
ن جانب مكتب األمم    تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية يف أفريقيا م      " واملعنون   ٢٠٠٤يوليه  /متـوز 

 مـن ذلـك القرار، يقرر أن يطلب إىل          ٥، وخاصـة الفقـرة      "املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية       
 :األمني العام

__________ 
 .١٩٨٤/٥٠مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي )  ١    (
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ــنظم، يف       )أ(  ــاملخدرات واجلــرمية أن ي ــتحدة املعــين ب ــم امل أن يكلّــف مكتــب األم
وجودة يف امليزانية   حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استعمال املوارد امل                 

 وبالتنسـيق مـع االحتاد األفريقي       )٦٢(العاديـة ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية،             
والـدول األعضـاء املهـتمة، اجـتماع املـائدة املسـتديرة اخلاص بأفريقيا من أجل الدول األعضاء                  

 الـدول األفريقـية واليت   املهـتمة والوكـاالت واملعـاهد ذات الصـلة الـيت تقـدم مسـاعدة تقنـية إىل         
 تشجع على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

أن يكلّــف مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية بعقــد اجــتماع    )ب( 
 .٢٠٠٥املائدة املستديرة اخلاص بأفريقيا الذي من املفترض مبدئيا أن يكون قبل اية عام 

  
   مشروع املقرر الثالث 

عشرة،   منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورا الرابعةتقرير جلنة  
  وجدول األعمال املؤقّت لدورا اخلامسة عشرة ووثائقها

 :إن الس االقتصادي واالجتماعي 

الرابعة حيـيط عـلما بـتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورا                )أ( 
 )٦٣(عشرة؛

عشــرة للجــنة وعــلى  اخلامســة  األعمــال املؤقّــت للــدورة يوافــق عــلى جــدول )ب( 
وثـائق تلـك الـدورة، عـلى الـنحو املبـين أدنـاه، عـلى أن تعقد اجتماعات بني الدورتني يف فيينا                    
ــة       ــائق املطلوب ــنود املــراد إدراجهــا يف جــدول األعمــال املؤقّــت والوث ــية للب لوضــع الصــيغ النهائ

 .عشرةاخلامسة للدورة 
 

عشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اخلامسة املؤقت للدورة جدول األعمال   
  ووثائقها

 انتخاب أعضاء املكتب -١

 )٢٠٠٣/٣١قرار الس االقتصادي واالجتماعي : السند التشريعي( 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢
__________ 

 .مليزانية العادية أو لتقدمي طلبات بشأن زيادات تكميليةهذه الصيغة اجلديدة ال تضع أساسا لزيادة ا (62) 
 .(E/2005/30) ١٠، امللحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (63) 
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 الوثائق 
 جدول األعمال املؤقت والشروح وتنظيم األعمال املقترح 

 مــــن الــــنظام الداخــــلي لــــلجان الفنــــية الــــتابعة  ٧ و٥املادتــــان : الســــند التشــــريعي(
 ١٩٩٧/٢٣٢ ومقرراه   ١٩٩٢/١االقتصـادي واالجـتماعي، وقـرار الـس          لـلمجلس 

 )[E/CN.15/2005/L.1/Add.1]/... ٢٠٠٥و

 أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية -٣

 الوثائق 
 ي عن أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةتقرير املدير التنفيذ 

 وقـــرارا الـــس االقتصـــادي   ٥٧/١٧٠قـــرار اجلمعـــية العامـــة   : الســـند التشـــريعي (
 )١٩٩٩/٢٣ و١٩٩٢/٢٢واالجتماعي 

ــية      ــانون والتنم ــيادة الق ــام عــن س ــني الع ــر األم ــانون   : تقري ــيادة الق وإصــالح تعزيــز س
  ذلك يف حاالت إعادة البناء بعد النـزاعاتمبا يف مؤسسات العدالة اجلنائية،

 )٢٠٠٤/٢٥قـــــرار اـــلــس االقتصـــــادي واالجتماعـــــي : السنـــد التشريعــــي(

تقريـر فـريق اخلـرباء املفـتوح العضـوية عـن سـبل ووسـائل حتسني مجع البيانات وإجراء                    
ألمـم املـتحدة املعين   الـبحوث والتحالـيل بشـأن اجلـرمية مـن أجـل تعزيـز عمـل مكتـب ا             

 باملخدرات واجلرمية وسائر اهليئات الدولية ذات الصلة

/... ٢٠٠٥قـــــــرار الـــــــس االقتصـــــــادي واالجـــــــتماعي  : الســـــــند التشـــــــريعي(
[E/CN.15/2005/L.10]( 

تقريـر األمـني العـام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة                
 اجلنائية

 ١٩٩٢/٢٢قــــــرارات الــــــس االقتصــــــادي واالجــــــتماعي : يالســــــند التشــــــريع(
 )١٩٩٩/٢٣ و١٩٩٤/٢١و

 معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةتقرير جملس أمناء 

 )١٩٨٩/٥٦مقرر اـــلــس االقتصـــــادي واالجتماعـــــي : السنـــد التشريعــــي(
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 املناقشة املواضيعية -٤

 الوثائق 
 )إذا اقتضى األمر(ن األمانة مذكرة م 

 متابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٥

 الوثائق 
تقريـر األمـني العـام عـن مـتابعة مؤمتـر األمـم املـتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة           

 اجلنائية

 )[E/CN.15/2005/L.4/Rev.1]/... ٦٠ اجلمعيــة العامــة قرار: السنـــد التشريعـــي(

  اجلرمية عرب الوطنيةمكافحةالتعاون الدويل على  -٦

 الوثائق  

 تقرير األمني العام عن التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية  

ــريعي (  ــند التشــ ــة  : الســ ــية العامــ ــرارات اجلمعــ  ٥٩/١٥٧ و٥٨/١٦٩ و٥٧/١٦٨قــ
 ]) E/CN.15/2005/L.6/Rev.1/... [٦٠و

 ر األمني العام عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتقري 

ــريعي (  ــند التشــ ــة  : الســ ــية العامــ ــرارات اجلمعــ  ٥٦/١٨٦ و٥٥/٦١ و٤٠/٢٤٣قـــــ
 )[E/CN.15/2005/L.11] ٦٠/٠٠٠ و٥٩/١٥٥ و٥٧/١٦٩ و٥٦/٢٦٠و

 منع ومكافحة االجتار باألعضاء البشرية واملعاقبة عليهتقرير األمني العام عن  

 )٥٩/١٥٦قرار اجلمعية العامة : التشريعيالسند ( 

 اهلوية وتزييفها    وثائق  استعمال وإساءةالحتيال  تقريـر األمني العام عن الدراسة بشأن ا        
 ألغراض إجرامية وما يتصل ا من جرائم

 )٢٠٠٤/٢٦قـــــرار اـــلــس االقتصـــــادي واالجتماعـــــي : السنـــد التشريعــــي( 

 عاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع االرهاب ومكافحتهتعزيز الت -٧
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 الوثائق 
تقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنية يف جمال ترويج تنفيذ                     

 باإلرهــاب يف إطـار أنشــطة مكتـب األمــم   املتصـلة االتفاقـيات والـربوتوكوالت العاملــية   
 ةاملتحدة املعين باملخدرات واجلرمي

ــريعي ( ــند التشـــ ــة  : الســـ ــية العامـــ ــرارات اجلمعـــ /... ٦٠ و٥٩/١٥٣ و٥٨/١٣٦قـــ
[E/CN.15/2005/L.12/Rev.1]( 

 استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٨

 الوثائق 
ة والعدالة معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال منع اجلرمي       تقريـر األمـني العـام عـن         

 اجلنائية

 ١٩٩٢/٢٢قـــــرارا الـــــس االقتصــــــــادي واالجـــــتمـــاعي    : الســـــند التشـــــريعي (
 )٢٠٠٤/٢٨و

 احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيةتقرير األمني العام عن 

 )٢٠٠٤/٣٤قرار الس االقتصـــادي واالجتمـــاعي : السند التشريعي(

 يف مرافق نظام العدالة اجلنائية       وفريوسه ر اإليدز كافحة انتشا تقريـر األمـني العـام عن م       
 الحتجاز قبل احملاكمة واملرافق اإلصالحيةل

 )٢٠٠٤/٣٥قرار الس االقتصـــادي واالجتمـــاعي : السند التشريعي(

 دارة االستراتيجية واملسائل الربناجميةإلا -٩

 الوثائق 
رمية والعدالة اجلنائية يف فترة ما      تقريـر عـن األعمال اليت اضطلع ا مكتب جلنة منع اجل           

 بني الدورتني

 )٢٠٠٣/٣١ من قرار الس االقتصادي واالجتماعي ٢الفقرة : السند التشريعي(

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مذكّـرة مـن األمـني العـام بشـأن اإلطـار االسـتراتيجي املقـترح للفترة                  
 )إذا اقتضى األمر(
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معهد األمم املتحدة األقاليمي    مذكـرة مـن األمانـة بشأن ترشيح أعضاء يف جملس أمناء             
 )إذا اقتضى األمر (ألحباث اجلرمية والعدالة

 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عشرة للجنة -١٠

 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي         ٩املادة  : السـند التشريعي  ( 
 ])E/CN.15/2005/L.1/Add.1/... [٢٠٠٥ و٢٠٠٢/٢٣٨واالجتماعي ومقررا الس 


