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  الفصل األول  
سائل اليت تتطلب من الس االقتصادي واالجتماعي اختاذ إجراءات امل  

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

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

 :مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة
  
  مشروع القرار األول 

 تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها هيئته التشريعيةودور جلنة 

 إن اجلمعية العامة، 
ــتذكر   ــرارها إذ تسـ ــؤرخ ٤٦/١٥٢قـ ــانون األول١٨ املـ ــمرب / كـ ــذي ١٩٩١ديسـ  الـ

اعـتمدت فـيه إعـالن مـبادئ وبـرنامج عمل برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،                  
إىل صندوق   )1(الـذي غُـير مبقتضـاه اسـم صـندوق األمم املتحدة االستئماين للدفاع االجتماعي              

 ، وأصبح جزءاً من صميم الربنامج،ئيةاألمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنا

، الذي ٢٠٠٠نوفمرب / تشـرين الـثاين    ١٥ املـؤرخ    ٥٥/٢٥قـرارها   وإذ تسـتذكر أيضـا       
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية       ٣٠قـررت فـيه أن ُيـدار احلساب املشار إليه يف املادة             

جلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن     ضمن إطار صندوق األمم املتحدة ملنع ا       )2(املـنظمة عرب الوطنية،   
 يقرر مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالف ذلك،

، الذي  ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ املؤرخ   ٥٨/٤قـرارها   وإذ تسـتذكر كذلـك       
ــيه أن يـُـ  ــيه يف املــادة  إدار احلســاب املشــار  قــررت ف ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة   ٦٢ل  مــن اتفاق

                                                           
 ).٣٩-د( باء ١٠٨٦انظر قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (1) 
 .، املرفق األول٥٥/٢٥القرار  (2) 
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م املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يقرر مؤمتر          ضـمن إطـار صـندوق األمـ        )3(الفسـاد 
 الدول األطراف يف االتفاقية خالف ذلك،

بشـــأن تنظـــيم مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين   بنشـــرة األمـــني العـــاموإذ حتـــيط عـــلما  
 مكتـب األمم املتحدة املعين ُينشـأ   الـيت قـرر األمـني العـام مبقتضـاها أن            )4(بـاملخدرات واجلـرمية،   

       بـاملخدرات واجلـرمية لتنفـيذ بـرناممتكامل، على حنو   املخدرات واجلرمية   املتعلقني ب  املـنظمة    يج
 إدارته،وكذلك وأن يتوىل املدير التنفيذي مسؤولية مجيع أنشطة املكتب، 

ميزانية ، باتت ُتعد    ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني   اعتبارا من   أنه  وإذ تضـع يف اعتـبارها        
اخلاصــة ن ميزانــيات املكتــب املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، تتضــممدجمــة ملكتــب األمــم 

 ،اجلرميةباملخدرات وبالربامج املعنية ب

بالفعل، وفقا   تقدمأن جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية            وإذ تضـع يف اعتـبارها أيضـا          
ــرارها      ــة يف ق ــية العام ــتها اجلمع ــيت أرس ــؤرخ ٤١/٢١٣لإلجــراءات ال ــانون١٩، امل /  األول ك

آراءهـا وتوجـيهاا بشـأن اخلطـة الربناجمية      ، والقـرارات الالحقـة ذات الصـلة،         ١٩٨٦ديسـمرب   
ل األساس لصوغ امليزانية الربناجمية اجلـرمية، واليت تشكّ وبشـأن بـرنامج   املقـترحة لفـترة السـنتني      
 الوصفي، يف جزئها ا، اليت تنظر اللجنة الحقالتاليةاملقترحة لفترة السنتني 

كتب األمم املتحدة   ملعام  الديـر   املاألمـني العـام إىل      املمـنوح مـن     تفويض  الـ  تالحـظ    وإذ 
 ،إدارة صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةبأن يتوىل بفيينا 

صالحيات أن مـن املالئم منح جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية           وإذ تضـع يف اعتـبارها        
لجنة كالصالحيات املنوطة ب  تحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية،        صـندوق األمـم املـ     خيـص   فـيما   

 ،صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدراتخيص املخدرات فيما 

، بصفتها اهليئة الرئيسية املعنية بتقرير      للجـنة مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      تـأذن    -١ 
 استنادا إىل   ، بـأن توافـق،    جلـرمية والعدالـة اجلنائـية     األمـم املـتحدة بشـأن مسـائل مـنع ا          سياسـات   
ومع أخذ تعليقات املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،      مقـترحات   

ميزانـية صندوق  وتوصـيات اللجـنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانـية بعـني االعتـبار، عـلى            
ــة     ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة مل ــم امل ــم اإلداري     األم ــيف الدع ــية تكال ــك ميزان ــا يف ذل ــية، مب اجلنائ

الـنفقات الـيت تتحمـلها امليزانـية العاديـة لألمم املتحدة، دون املساس بسلطات              ، غـري    والـربناجمي 

                                                           
 .٥٨/٤مرفق القرار  (3) 
 (4) ST/SGB/2004/6. 
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حسبما هو منصوص   مؤمتـر األطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،              
ــيه يف  ــية، عل ــية مكافحــة الفســاد،     وبســل)5(تلــك االتفاق ــدول األطــراف يف اتفاق ــر ال طات مؤمت

 )6(تلك االتفاقية؛حسبما هو منصوص عليه يف 

إىل اللجـنة االستشـارية لشؤون اإلدارة وامليزانية أن تقدم إىل جلنة منع             تطلـب    -٢ 
ألمــم كتــب ااإلثناســنوية ملاجلــرمية والعدالــة اجلنائــية تعلــيقاا وتوصــياا بشــأن امليزانــية املدجمــة  

 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

الس االقتصادي  تقدم إىل   إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية أن             تطلـب    -٣ 
ــرا عــن  ، ٢٠٠٧واالجــتماعي، يف عــام   ــتزم  تقري ــية الــيت تع ــتلك الضــطالع ــا االكيف املهــام ب

 اإلدارية واملالية؛

مالـية لصـندوق األمـم املـتحدة ملنع         إىل األمـني العـام أن ُيصـدر قواعـد           تطلـب    -٤ 
 .اجلرمية والعدالة اجلنائية

  
  مشروع القرار الثاين 

 التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه،  
  وعلى توفري املساعدة للضحايا

 ن اجلمعية العامة،إ 
ــق    ــزايد إإذ يســاورها القل ــامل وإز  جــزاء ت ــدان الع ــار رمية االخــتطاف يف شــىت بل اء اآلث

الضـارة الـيت ختلفهـا تلـك اجلـرمية عـلى الضـحايا وأُسرهم، وإذ عقدت العزم على دعم التدابري                     
 الرامية إىل مساعدم ومحايتهم وإىل تعزيز معافام،

ن اخـتطاف األشـخاص، أيـا كانـت ظـروفه وأيـا كان غرضه،       أوإذ تؤكـد مـن جديـد        
  يقوض حقوق اإلنسان،مية خطرية وانتهاكا للحرية الفردية مماريشكل ج

إزاء تـــنامي نــــزوع اجلماعـــات اإلجرامـــية املـــنظمة وكذلـــك       إذ يســـاورها القلـــق و 
اجلماعـات اإلرهابـية إىل الـلجوء يف ظـروف معيـنة إىل االخـتطاف، وخباصة ألغراض االبتزاز،                  

 والقـيام بأنشــطة غـري مشــروعة أخــرى،   ةكطـريقة جلمــع األمـوال بغــية دعـم عملــياا اإلجرامــي   
 النظر عن أغراضها، مثل االجتار باألسلحة النارية واملخدرات وغسل األموال،بغض 

                                                           
 .٥٥/٢٥املرفق األول بالقرار  (5) 
 .٥٨/٤مرفق القرار  (6) 
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بــأن أي صــلة بــني خمــتلف األنشــطة غــري املشــروعة الــيت تــنطوي عــلى      اقتــناعا مــنهاو 
 عية،ااالختطاف متثل خطرا إضافيا على نوعية احلياة وتعيق التنمية االقتصادية واالجتم

 )7(األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         أن اتفاقـية    بـ واقتـناعا مـنها أيضـا        
ــنع االخــتطاف            ــن أجــل م ــدويل م ــتعاون ال ــند االقتضــاء، لل ــالزم، ع ــانوين ال ــار الق ــر اإلط توف

 ومكافحته والقضاء عليه،

ملعنون ا و٢٠٠٤ديسمرب / كـانون األول ٢٠، املـؤرخ  ٥٩/١٥٤إىل قـرارها    إذ تشـري  و 
ــنع االخــتط    " ــلى م ــدويل ع ــتعاون ال ــري املســاعدة     ال ــلى توف ــيه، وع اف ومكافحــته والقضــاء عل

، الـذي طلبـت فيه إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يعد، رهنا          "للضـحايا 
بــتوافر مــوارد مــن خــارج امليزانــية، دلــيال عــن املمارســات الــيت أثبتــت جدواهــا واملمارســات     

  السلطات املختصة،الواعدة يف جمال مكافحة االختطاف لكي تستخدمه

 املسامهات املالية والتقنية اليت قدمتها الدول األعضاء إلعداد هذا الدليل،بوإذ تعترف  

جــرمية االخــتطاف يف أي ظـــرف وألي    ديــن وتــرفض بشــدة مـــرة أخــرى    ت -١ 
 غرض؛

الــذي أُعــد عمــال  شــر الدلــيل العمــلي ملكافحــة االخــتطافنالحــظ بارتــياح ت -٢ 
عــن تقديــرها لفــريق اخلــرباء احلكومــي الــدويل الــذي عهــدت إلــيه  وتعــرب ٥٩/١٥٤بقــرارها 

 مهمة إعداد هذا الدليل؛

الـدول األعضـاء عـلى مواصـلة تعزيـز الـتعاون الدويل، وخباصة تسليم                شـجع ت -٣ 
نون، وتـــبادل ااملطلوبـــني، واملســـاعدة القانونـــية املتـــبادلة، والـــتعاون بـــني ســـلطات إنفـــاذ القـــ  

 طاف ومكافحته والقضاء عليه؛املعلومات، بغية منع االخت

 ٤-  بــالدول األعضــاء أن تقــوم، يف سـعيها إىل تعزيــز مكافحــة االخــتطاف،   يـب
ــتعاون الــدويل واملســاعدة      بتشــديد تدابريهــا املضــادة لغســل األمــوال وباملشــاركة يف أنشــطة ال

ميدها  منها تتبع عائدات االختطاف وكشفها وجت      رالقانونـية املتـبادلة الـيت تسـتهدف مجلـة أمـو           
 ومصادرا، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛

 أيضـا بـالدول األعضـاء أن تـتخذ تدابـري دف إىل توفري املساعدة واحلماية          يـب  ‐٥ 
 املناسبة لضحايا اإلختطاف وأسرهم؛

                                                           
 .٥٥/٢٥ملرفق األول بالقرار ا (7) 
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ــيل العمــلي، يف    ادعــو ت -٦  ــنظر، ُمبجــرد أن تطَّلــع عــلى الدل لــدول األعضــاء أن ت
مكتب  تطلـب إىل  وطنـية الرامـية إىل مكافحـة االخـتطاف،          إمكانـية اسـتخدامه يف جهودهـا الو       

يف  أن يقـدم إىل الـدول األعضـاء، بـناء عـلى طلبها،             خدرات واجلـرمية  ملاألمـم املـتحدة املعـين بـا       
حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية                   

 تقنية واملشورة يف تنفيذ أحكام الدليل؛املساعدة ال )8(العادية للمكتب،

يذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن فإىل املديـر التن    طلـب ت -٧ 
يقـدم إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورـا السادسـة عشـرة تقريـرا عـن تنفيذ هذا                          

 اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة  القـرار، وأن يعـرض الـتقرير بعـد ذلـك عـلى مؤمتـر األطـراف يف             
 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية للمناقشة

  
  مشاريع قرارات يراد من الس االقتصادي واالجتماعي أن يعتمدها                           -باء  

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

  
  ار األولمشروع القر 

  معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية  
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
، ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٣١، املؤرخ   ٥٦/٢٦١ بقرار اجلمعية العامة     إذ حيـيط عـلما     
ــة   "واملعــنون  ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال مواجهــة حتديــات القــرن  : خطــط العمــل لتنفــيذ إعــالن فيي

، وال ســيما الــباب الــثامن مــن خطــط العمــل، املــتعلق بإجــراءات العمــل يف   "احلــادي والعشــرين
 )9(سياق منع اجلرمية من أجل تنفيذ االلتزامات ذات الصلة املتعهد ا يف إعالن فيينا،

، الـذي قبل    ٢٠٠٢يولـيه   / متـوز  ٢٤، املـؤرخ    ٢٠٠٢/١٣ قـراره    وإذ يضـع يف اعتـباره      
نع اجلـرمية، الـواردة يف مـرفق ذلـك القـرار، ودعـا الـدول األعضاء إىل              فـيه املـبادئ التوجيهـية ملـ       

االسـتفادة مـن تلـك املـبادئ التوجيهـية، حسب االقتضاء، يف وضع أو تعزيز سياساا يف جمال                   

                                                           
 .ذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميليةه (8) 
 .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  (9) 
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جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة     إىل األمـني العـام أن يقـدم    مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وطلـب إىل     
  الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار،اجلنائية يف دورا

منع اجلرمية  ، بشـأن    ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ٢٢، املـؤرخ    ٢٠٠٣/٢٦قـراره   وإذ يسـتذكر     
نع اجلرمية مل املبادئ التوجيهية االسـتفادة مـن  عـلى  احلضـرية، الـذي شـجع فـيه الـدول األعضـاء        

بـه من مدخالت يف     مت  مـا أسـه    خـرباا املكتسـبة يف هـذا الصـدد، مبـا يف ذلـك                تـبادل وعـلى   
طلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات       عـن املـبادئ التوجيهـية، و      تقريـر األمـني العـام       

ــتحدة للمســتوطنات البشــرية      ــم امل ــرنامج األم ــدول األعضــاء،  أن يســاعدا اواجلــرمية وب ــند ل ع
 فقــا للمــبادئتقدمي املســاعدة التقنــية يف جمــال مــنع اجلــرمية، واقــتراحات لــ عــلى إعــداد، الطلــب

 ،التوجيهية

مــنع ، بشــأن ٢٠٠٤يولــيه / متــوز٢١، املــؤرخ ٢٠٠٤/٣١ قــراره وإذ يســتذكر أيضــا 
مبــبادرة مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية احلضــرية، الــذي رحــب فــيه اجلــرمية 

مج  بالتنسيق مع برنا   ،إلنشـاء قـاعدة بـيانات للممارسـات اجلـيدة يف جمـال منع اجلرمية احلضرية               
األمـم املـتحدة للمسـتوطنات البشـرية واملعـاهد ذات الصلة يف شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع                  

 ،اجلرمية والعدالة اجلنائية

، بشأن تدابري تعزيز    ٢٠٠٥يوليه  / متـوز  ٢٢، املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢٢ إىل قـراره     وإذ يشـري   
تحدة املعين باملخدرات   الدول األعضاء ومكتب األمم امل    مـنع اجلـرمية منعا فعاال، الذي دعا فيه          

 مـنع اجلرمية  يف جمـال إىل دعـم ـج أكـثر تكـامال إزاء بـناء القـدرات            وجهـات أخـرى     واجلـرمية   
، وطلب إىل   وإىل تعزيـز الـتعاون على منع اجلرمية كمسامهة يف إرساء سيادة القانون وتوطيدها             

تعلق جبمع املعلومات مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل القيام بعمل ي          
، نظرا ألمهية ذلك العمل كمنطلق      عـن املعـايري والقواعـد يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية              

منع اجلرمية ما يستحقه    لتـبادل املعلومـات واملمارسات الناجحة يف جمال منع اجلرمية، وأن يويل             
والـردود املتعلقة   نع اجلـرمية    مبـ املـتعلقة   مـن االهـتمام بغـية التوصـل إىل ـج مـتوازن بـني الـردود                  

 ،العدالة اجلنائيةب

معايري األمم  ، بشأن   ٢٠٠٣يوليه  / متـوز  ٢٢، املـؤرخ    ٢٠٠٣/٣٠قـراره   وإذ يسـتذكر     
عايري امل  تلك أن يقسم ، الذي قرر فيه     املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية             

لدول األعضاء  ل، من أجل استبانة ما      دفةبصورة ها ملعلومات  اقواعـد إىل فـئات لغـرض مجع         الو
إىل ، والـذي طلب فيه  حتسـني الـتعاون الـتقين    ـدف    خاصـة عـلى حنـو أفضـل،       مـن احتـياجات     

قواعد، العايري و امل  تلك تطبيقاملتعلقة ب الـدول األعضاء أن تركّز، لدى الرد على االستفسارات          



 

11 

E/2006/30 
E/CN.15/2006/20  

أن  لمساعدة التقنيةا لكن ، والسـبل اليت مي  يف تطبـيقها  عـلى حتديـد الصـعوبات الـيت صـودفت         
 ،يف جمال منع اجلرمية ومكافحتها ، واملمارسات املستصوبةتلك الصعوبات تذلل

قواعد العايري و يوليه، بشأن امل  / متوز ٢١، املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٨قراره  وإذ يسـتذكر أيضا      
رباء خل اماععقد اجتيإىل األمني العام أن ، الذي طلب فيه     يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية        

ــة    لــيني دونيحكومــي ، بالــتعاون مــع معــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدال
املتعلقة أساسا أمـور منها املعايري والقواعد  مـع املعلومـات عـن     جلاجلنائـية، بغـية تصـميم أدوات        

 ،منع اجلرمية ومسائل الضحاياسائل مب

الـــتحالفات : آزر واالســـتجاباتأوجـــه الـــت  أن إعـــالن بـــانكوك بشـــأن   وإذ يـــدرك 
  الـذي أقـرته اجلمعية العامة يف قرارها         )10(،االسـتراتيجية يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية            

، ســلّم بــأن االســتراتيجيات الشــاملة ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ يف ٦٠/١٧٧
برية، وحث على أن تعاجل والفعالـة ملـنع اجلـرمية ميكـن أن حتـد مـن اإلجـرام واإليـذاء بدرجـة ك                  

 األسـباب اجلذريـة وعوامـل اخلطـر اخلاصة باإلجرام واإليذاء وأن يواصل              تتلـك االسـتراتيجيا   
صـوغها وتنفـيذها عـلى الصـعيد احملـلي والوطـين والـدويل، عـلى أن تؤخذ يف االعتبار، حسب                     

 االقتضاء، وضمن مجلة أمور املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية،

ه أبـدي، يف إعـالن بـانكوك، قلـق بشـأن توسـع نطـاق اجلـرمية املنظمة          أنـ  وإذ يسـتذكر   
 عرب الوطنية واإلرهاب،

ــباه    ــتقرير املعــنون  وإذ يســترعي االنت اجلــرمية واملخــدرات كعــائقني أمــام األمــن   "إىل ال
، الـــذي أقـــره اجـــتماع املـــائدة "٢٠١٠-٢٠٠٦بـــرنامج عمـــل للفـــترة : والتنمـــية يف أفريقـــيا
، واستضافته  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٦ و ٥فريقـيا، الـذي عقـد يف أبوجا يف          املسـتديرة اخلـاص بأ    

حكومـة نـيجرييا ونظمـه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، والذي يدرج تطبيق               
 املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية كإحدى األولويات احملتملة يف التصدي للجرائم التقليدية،

إلجــرام واإليــذاء إىل حــد بعــيد باتــباع ــوج قائمــة عــلى     إمكانــية تقلــيل اوإذ يــدرك 
املعـرفة ومـن خـالل املساعدة والتعاون يف االني التقين واملايل، ومدى ما ميكن أن يقدمه املنع                  
الفعـال لـلجرمية مـن مسـامهة فـيما يـتعلق بسالمة وأمن األفراد وممتلكام، وكذلك فيما يتعلق                   

 لية على نطاق العامل،بنوعية احلياة يف اتمعات احمل

                                                           
 (10) A/CONF.203/18 ١، الفصل األول، القرار. 
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ــتقدير    -١  ــع ال ــا   حيــيط عــلما م  ــيت اضــطلع ــريق اخلــرباء  باألعمــال ال اجــتماع ف
 ؛٢٠٠٦مارس / آذار٢٢ إىل ٢٠، الذي ُعقد يف فيينا من نع اجلرميةاملعين مباحلكومي الدويل 

اجتماع فريق حلكومة كندا ملا قدمته من دعم مايل لتنظيم     يعـرب عـن امتـنانه        -٢ 
ــدويل اخلــرباء ــ احلكومــي ال ــنع اجلــرمية ومكافحــتها ، ول ــم  لمعهد األورويب مل ، املنتســب إىل األم

، املرتبط باألمم املتحدة، ملا قدماه من مساعدة        لمركز الـدويل ملـنع اجلـرمية      املـتحدة، وكذلـك لـ     
يف إعــداد أداة مجــع املعلومــات اخلاصــة مبعــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا املــتعلقة أساســا مبــنع     

 ؛اجلرمية

ــق -٣  ــا      يواف ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم ــات اخلاصــة مبع ــلى أداة مجــع املعلوم  ع
 املتعلقة أساسا مبنع اجلرمية، والواردة يف مرفق هذا القرار، وذلك ألغراض توزيعها؛

  إىل األمني العام أن حييل أداة مجع املعلومات إىل الدول األعضاء؛يطلب -٤ 

ى أداة مجــع املعلومـــات، وأن تـــدرج يف   الـــدول األعضــاء أن تـــرد عـــل يدعــو  -٥ 
 ردودها ما قد يكون لديها من تعليقات أو اقتراحات ذات صلة بتلك األداة؛

 إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يلــتمس مــن يطلــب -٦ 
لة املـنظمات احلكومـية الدولية وغري احلكومية ذات الصلة، ضمن والية جلنة منع اجلرمية والعدا              

اجلنائـية ومـن معـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية وسائر هيئات                      
األمـم املتحدة ذات الصلة، يف حدود املوارد املتاحة من خارج امليزانية، دون استبعاد استخدام               

ى تقــدمي  معلومــات تــتعلق مبــدى قدرــا عــل)11(املــوارد املوجــودة يف امليزانــية العاديــة للمكتــب،
 مساعدة تقنية فيما خيص ااالت املذكورة يف أداة مجع املعلومات؛

 الــدول األعضــاء وســائر الكــيانات ذات الصــلة أن تــبلغ مكتــب األمــم   يدعــو -٧ 
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية مبـا هـو موجود من مراكز وجهات اتصال حمورية يف جمال              

 إلقامة شبكات االتصال والتعاون، وأن تضع يف اعتبارها         مـنع اجلـرمية، إن انطبق احلال، تيسريا       
  هلذه الغاية؛٢٠٠٣/٣٠أيضا الدعوة الواردة يف مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي 

بــرنامج األمــم  إىل األمــني العــام أن يعقــد، بالــتعاون مــع معــاهد شــبكة يطلــب -٨ 
ــية    ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة مل ــية، دون   ، يف حــدود املــ امل ــتاحة مــن خــارج امليزان وارد امل

اسـتبعاد اسـتخدام املـوارد املوجـودة يف امليزانـية العاديـة ملكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات                   

                                                           
 .لطلب زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو  (11) 
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ــادل        )12(واجلــرمية ، ــرايف الع ــيل اجلغ ــلى التمث ــوم ع ــي دويل، يق ــريق خــرباء حكوم  اجــتماعا لف
أداة جلمع املعلومات اخلاصة مبعايري     ويكـون باب املشاركة فيه مفتوحا للمراقبني، لكي يصوغ          

ــرويج        ــدرس ســبل ووســائل ت ــتعلقة أساســا مبســائل الضــحايا، وي ــتحدة وقواعدهــا امل األمــم امل
اسـتخدام تلـك املعـايري وتطبـيقها، وأن يقـدم إىل اللجـنة يف دورـا السادسـة عشـرة تقريرا عن                

 التقدم احملرز يف ذلك الصدد؛

املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يقــدم، عــند  إىل مكتــب األمــم املــتحدة يطلــب -٩ 
إحالـته إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية استبيانا مقترحا لكي توافق عليه، تقريرا عما إذا                
كانــت املعلومــات امللتمســة ميكــن احلصــول علــيها مــن اآللــيات املوجــودة، تفاديــا لالزدواجــية  

 والتداخل؛

ــية يف   إىل األمــني العــام أن يقــد يطلــب  -١٠  ــة اجلنائ م إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
دورـا السادسـة عشـرة تقريـرا عـن اسـتخدام وتطبـيق معـايري األمـم املتحدة وقواعدها املتعلقة                     

 :أساسا مبنع اجلرمية، وخصوصا فيما يتعلق مبا يلي

الصـعوبات املصـادفة يف تطبـيق معـايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة أساسا               )أ( 
  اجلرمية؛مبنع

 السبل اليت ميكن ا توفري املساعدة التقنية للتغلب على تلك الصعوبات؛ )ب( 

 املمارسات املفيدة يف التصدي للتحديات احلالية واملستجدة يف هذا امليدان؛ )ج( 

االقـتراحات املقدمـة مـن الـدول األعضـاء بشـأن سـبل مواصـلة حتسني املعايري                   )د( 
 .والقواعد احلالية

  
  فقاملر 

 أداة مجع املعلومات اخلاصة مبعايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة   
  أساسا مبنع اجلرمية

ــيه / متــوز٢١، املــؤرخ ٢٠٠٤/٢٨عمــال بقــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي     يول
 تساعد على إعداد تقرير األمني العام، ت، صـمم االسـتبيان الـتايل كـأداة جلمع املعلوما      ٢٠٠٤

 :ما يتعلق مبا يليوخصوصا في

                                                           
 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (12) 
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الصـعوبات املصـادفة يف تطبـيق معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال منع                   )أ( 
 اجلرمية؛

 السبل اليت ميكن ا توفري املساعدة التقنية؛ )ب( 

 .املمارسات املفيدة والتحديات املستجدة )ج( 

وهو . ء الدولولـيس مقصـودا من هذا االستبيان أن ميثل سجلَّ نقاط يبني مستوى أدا              
مــرفق قــرار الــس االقتصــادي (يتــناول األبــواب الرئيســية مــن املــبادئ التوجيهــية ملــنع اجلــرمية 

 .، وغريها من الصكوك ذات الصلة، تبعا للحالة)٢٠٠٢/١٣واالجتماعي 

يوليه / متوز ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٢/١٣وكـان الـس االقتصـادي واالجـتماعي، يف قراره            
فعـاال قـد قـبل املـبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية،           تعزيـز مـنع اجلـرمية مـنعا         تدابري   واملـتعلق بـ    ٢٠٠٣

وطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية تقريرا عن تنفيذ             
اســتراتيجيات وتدابــري تســعى إىل  "ويف املــبادئ التوجيهــية، ُيقصــد مبــنع اجلــرمية   . ذلــك القــرار

). ٣الفقرة  " (أسـباا املتعددة  "مـن خـالل الـتأثري يف        " رائماجلـ تماالت حـدوث    التقلـيل مـن احـ     
، ومنع اجلرمية   )أي مـنعها بواسـطة التنمـية االجتماعـية        (وهـو يشـمل املـنع االجـتماعي لـلجرمية           

عـلى الصـعيد احملـلي أو عـلى صعيد اتمعات احمللية أو األحياء، واملنع الظريف للجرمية، وتدابري         
وال يشـمل الـتعريف إنفـاذ القوانـني وغـريه مـن تدخـالت العدالة اجلنائية، وإن                  . مـنع الـنكوص   

غـري أن املـبادئ التوجيهـية تسـلَّم باحلاجة إىل مراعاة      . كانـت هـذه جوانـب تـتعلق مبـنع اجلـرمية           
وعند اإلشارة إىل اتمع احمللي، يشري      ). ٤الفقرة  " (تـزايد الطـابع الـدويل لألنشـطة اإلجرامية        "

 ).٥الفقرة " ( اتمع األهلي على الصعيد احملليإشراك"من حيث اجلوهر إىل التعريف 

 :ومثة صكوك أخرى ذات صلة مبنع اجلرمية، منها 

ــتماعي     ●  ــس االقتصــادي واالج ــرار ال ــؤرخ ١٩٩٥/٩ق ــوز٢٤، امل ــيه / مت يول
ــتعاون واملســاعدة       ١٩٩٥ ــية لل ــبادئ التوجيه ــلى امل ــرفقه ع ــذي حيــتوي م ، ال

 ال منع اجلرمية احلضريةالتقنية يف جم

، ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢ يف   املؤرخ،  ٥١/٦٠قـرار اجلمعـية العامة       ● 
 الذي حيتوي مرفقه على إعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام

ــواب   هــيكلة مــنع اجلــرمية عــلى الصــعيد احلكومــي؛   : واالســتبيان مقســم إىل مخســة أب
لتنفيذ؛ والتعاون وإقامة شبكات االتصال واملساعدة التقنية على        وـوج مـنع اجلرمية؛ ومسائل ا      
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ولــدى إعــداد االســتبيان، مجعــت الفقــرات املــترابطة فــيما . الصــعيد الــدويل؛ واألســئلة اخلتامــية
 .بينها توخيا للبساطة والوضوح

  
   هيكلة منع اجلرمية على الصعيد احلكومي -أوال 

يهــية ملــنع اجلــرمية تشــري إىل مســؤولية احلكومــة عــن الفقــرات التالــية مــن املــبادئ التوج 
 :تنظيم وتنفيذ املنع الفعال للجرمية وإىل قيادا له وهياكلها املعنية

، ]املستوى الوطين واإلقليمي احمللي    [تقـع عـلى عـاتق احلكومـة، عـلى مجـيع مسـتوياا              ‐٢
مية ذات الصلة ومجيع    مسـؤولية إجيـاد وإدامـة وتعزيـز إطـار ميكـن فـيه جلميع املؤسسات احلكو                

 .شرائح اتمع األهلي، مبا يف ذلك قطاع الشركات، أن تؤدي دورا أفضل يف منع اجلرمية
 القيادة احلكومية

نـبغي أن تـؤدي احلكومـات عـلى مجـيع املستويات دورا قياديا يف وضع استراتيجيات                 ي ‐٧
يها مــن أجــل تنفــيذ تلــك   علــواإلبقــاءفعالــة وإنســانية ملــنع اجلــرمية، ويف إنشــاء أطــر مؤسســية   

 .االستراتيجيات واستعراضها
 

 الشراكات/التعاون
الشراكات جزءا أساسيا من منع اجلرمية الفعال، نظرا للطابع         /ينـبغي أن يكـون التعاون      ‐٩

وهذا يشمل  . الواسـع الـنطاق ألسـباب اجلـرمية واملهـارات واملسـؤوليات املطلوبـة للتصـدي هلـا                 
وكذلك بني اهليئات واملنظمات اتمعية احمللية واملنظمات غري        الشـراكات فـيما بـني الوزارات        

 .احلكومية وقطاع رجال األعمال واملواطنني األفراد
 اهلياكل احلكومية

 
ينـبغي أن تـدرج احلكومـات مـنع اجلـرمية كجـزء دائـم يف هياكلها وبراجمها الرامية إىل            ‐١٧

ة داخـل احلكومـة مـن أجل    مكافحـة اجلـرمية، مـع ضـمان وجـود مسـؤوليات وأهـداف واضـح         
 :تنظيم منع اجلرمية، وذلك بعدة وسائل من بينها

 حمورية ذات خربة فنية وموارد؛اتصال إنشاء مراكز أو جهات  )أ( 
 إنشاء خطة ملنع اجلرمية ذات أولويات وأهداف واضحة؛ )ب( 
 أو اإلدارات احلكومية ذات الصلة؛اهليئات وتنسيق بني إقامة صالت  )ج( 
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ــال     تعز )د(  ــاع األعمـ ــع قطـ ــية، ومـ ــري احلكومـ ــنظمات غـ ــع املـ ــراكات مـ ــز الشـ يـ
 والقطاعني اخلاص واملهين ومع اتمع احمللي؛

الـتماس املشاركة الناشطة من اجلمهور يف منع اجلرمية وذلك بإعالمه باحلاجة             )هـ( 
 .إىل التدابري والوسائل الالزمة وبدوره

 
 التدريب وبناء القدرات

 :حلكومات تطوير مهارات منع اجلرمية بالوسائل التاليةينبغي أن تدعم ا ‐١٨
 املختصة؛اهليئات توفري التطوير املهين لكبار املوظفني يف  )أ( 
ــئات التعليمــية املختصــة عــلى      )ب(  تشــجيع اجلامعــات والكلــيات وغريهــا مــن اهلي

 سني؛املماراألخصائيني التعاون مع بتقدمي دورات دراسية أساسية ومتقدمة، مبا يف ذلك 
ــع   )ج(  ــل مـ ــة     العمـ ــالت اخلاصـ ــر املؤهـ ــلى تطويـ ــين عـ ــيمي واملهـ ــاعني التعلـ القطـ

 ملؤهالت املهنية؛بالشهادات وا
ــيت        )د(  ــياجات ال ــتطور واالســتجابة لالحت ــية عــلى ال ــدرة اــتمعات احملل ــز ق تعزي
 .ختصها

 
 دعم الشراكات

ــبغي أن تدعــم احلكومــات ومجــيع شــرائح اــتمع األهــلي مــبدأ الشــر     ‐١٩ اكة، حســب ين
 :االقتضاء، وذلك بوسائل منها

الــنهوض باملعــرفة بأمهــية هــذا املــبدأ ومبكونــات الشــراكات الــناجحة، مبــا يف     )أ( 
 ذلك احلاجة إىل أن تكون جلميع الشركاء أدوار واضحة وشفافة؛

ــرب        )ب(  ــتويات وعـ ــتلف املسـ ــلى خمـ ــراكات عـ ــذه الشـ ــكيل هـ ــية تشـ ــز عملـ تعزيـ
 القطاعات؛

 .هذه الشراكات بشكل فعالتيسري اشتغال  )ج( 
  

هـل اختــذت اهليـئات احلكومــية يف بلدكــم خطـوات لتنفــيذ ــج مـنع اجلــرمية احملــدد يف      -١
 املبادئ التوجيهية؟

 ال(   )  نعم(   )  
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 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

 رمية؟استراتيجيات خاصة ملنع اجل أو يف بلدكم سياسات هل اعُتمدت -٢

 على الصعيد الوطين؟ )أ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى ذكر العنوان وتاريخ االعتماد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 هل ُجسدت هذه السياسة أو االستراتيجية يف تشريعات؟ 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى بيان املرجع وتاريخ االعتماد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 على الصعيد اإلقليمي؟ )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 على الصعيد احمللي؟ )ج( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"أعاله ) ج(أو /و) ب(إذا كانت اإلجابة على   
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مـا هي اإلدارة أو الوزارة أو املؤسسة احلكومية، اليت تتوىل يف بلدكم مسؤولية القيادة                -٣
 نع اجلرمية على الصعيد الوطين؟يف جمال م

 .يرجى التحديد  
  

 
 
   

 :هل يشتمل تنظيم أو إطار منع اجلرمية يف بلدكم على -٤

 مركز أو جهة اتصال حمورية على الصعيد الوطين؟ )أ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى ذكر اسم اهليئة أو اهليئات املسؤولة ووضعيتها"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 مراكز أو جهات اتصال حمورية على الصعيد اإلقليمي؟ )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 ال ينطبق(   )  
 

 واضحة؟ وضع خطط ملنع اجلرمية ذات أولويات )ج( 

 على الصعيد الوطين؟ ‘١‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال(   )  
 

 على الصعيد اإلقليمي؟ ‘٢‘  

 يانعم، جزئ(   )  نعم(   )  

 ال ينطبق(   )  ال(   )  
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 على الصعيد احمللي؟ ‘٣‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال(   )  
 

 ؟احلكومية ذات الصلةاهليئات واملؤسسات بني إقامة صالت وتنسيق  )د( 

 على الصعيد الوطين؟ ‘١‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال(   )  
 

 على الصعيد اإلقليمي؟ ‘٢‘  

 نعم، جزئيا(   )  عمن(   )  

 ال ينطبق(   )  ال(   )  
 

ــراكات   )هـ(  ــز الشـ ــال    تعزيـ ــاع األعمـ ــع قطـ ــية، ومـ ــري احلكومـ ــنظمات غـ ــع املـ مـ
 ؟والقطاعني اخلاص واملهين ومع اتمع احمللي

 على الصعيد الوطين؟ ‘١‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال(   )  
 

 على الصعيد اإلقليمي؟ ‘٢‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال ينطبق(   )  ال(   )  
 

 على الصعيد احمللي؟ ‘٣‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال(   )  
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 الناس؟  عامةالتماس املشاركة النشطة من )و( 

 على الصعيد الوطين؟ ‘١‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال(   )  
 

 على الصعيد اإلقليمي؟ ‘٢‘  

 نعم، جزئيا) (    نعم(   )  

 ال ينطبق(   )  ال(   )  
 

 على الصعيد احمللي؟ ‘٣‘  

 نعم، جزئيا(   )  نعم(   )  

 ال(   )  
 

 دور حمدد للشرطة واملؤسسات األخرى اليت تؤدي أدوارا مماثلة؟ )ز( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى وصف ذلك الدور"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

 :من خالل تطوير مهارات منع اجلرمية ئات احلكومية يف بلدكمهل تدعم اهلي -٥

 ؟توفري التطوير املهين )أ( 

 ال(   )  نعم(   )  
 

 على تقدمي دورات دراسية أساسية      املؤسسـات التعليمـية ذات الصـلة      تشـجيع    )ب( 
 ؟ومتقدمة

 ال(   )  نعم(   )  
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 ؟هالت املهنيةملؤواالشهادات تطوير املؤهالت اخلاصة ب علىالعمل  )ج( 

 ال(   )  نعم(   )  
 

 اخلاصة؟الحتياجات وعلى تلبية اتعزيز قدرة اتمعات احمللية على التطور  )د( 

 ال(   )  نعم(   )  

   وج منع اجلرمية -ثانيا 
يشـري مـنع اجلـرمية ، حسـب تعـريفه يف الصـكوك ذات الصلة، إىل وج خمتلفة تسمى                     

مية، ومنع اجلرمية على صعيد اتمع احمللي واملنع الظريف للجرمية،         عمومـا املـنع االجتماعي للجر     
 .وكذلك منع النكوص

وفــيما يــتعلق باملــنع االجــتماعي لــلجرمية، تتضــمن الفقــرات ذات الصــلة مــن املــبادئ     
 :التوجيهية ملنع اجلرمية ما يلي

 :يشمل منع اجلرمية طائفة واسعة من النهوج، ومن بينها وج ‐٦
ز رفـاه الـناس وتشـجع على السلوك االجتماعي السليم عن طريق التدابري     تعـز  )أ( 

االجتماعــية واالقتصــادية والصــحية والتعليمــية، مــع إيــالء األطفــال والشــباب اهــتماما خاصــا    
الوقايــة عــن طــريق التنمــية (والتركــيز عــلى عامــلي اخلطــر والوقايــة املرتــبطني باجلــرمية واإليــذاء 

 ؛)لجرميةجتماعي لاالنع املاالجتماعية أو 
  االقتصادية واإلدماج‐التنمية االجتماعية 

ينـــبغي إدراج اعتـــبارات مـــنع اجلـــرمية يف مجـــيع السياســـات والـــربامج االجتماعـــية         ‐٨
والتعليم والصحة  العمالة  واالقتصـادية ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك السياسات والربامج اليت تعاجل               

وينــبغي التشــديد . يش االجــتماعي واإلقصــاءواإلســكان والتخطــيط احلضــري والفقــر والتهمــ  
 .بوجه خاص على اتمعات احمللية واألسر واألطفال والشباب املعرضني لألخطار

 التنمية االجتماعية
نـبغي لـلحكومات أن تعـاجل عوامـل احـتمال حـدوث اجلـرمية واإليـذاء باختـاذ التدابري                    ي ‐٢٤
 :التالية

رامج تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة وال      تعزيـز العوامـل الوقائية عن طريق ب        )أ( 
 تتسم بوصم اآلخرين بالعار، تشمل الصحة والتعليم واإلسكان والتوظيف؛
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 ؛واإلقصاءتعزيز األنشطة اليت تعاجل التهميش  )ب( 
 النـزاعات بشكل إجيايب؛تسوية تعزيز  )ج( 
ــية العامـــة لـــتعزيز ثقافـــة ا   )د(  ملشـــروعية اســـتخدام اســـتراتيجيات التعلـــيم والتوعـ

 .والتسامح مع احترام اهلويات الثقافية
  
من ) أ (٦كمـا هـو معـرف يف الفقـرة          (هـل يشـكل مفهـوم املـنع االجـتماعي لـلجرمية              -٦

جـزءا مـن سياسـة أو استراتيجية أو برامج منع اجلرمية        ) املـبادئ التوجيهـية ملـنع اجلـرمية       
 يف بلدكم؟

 ال(   )  نعم(   )  

سـتراتيجيات أو برامج منع اجلرمية يف بلدكم تركيزا خاصا    هـل تتضـمن سياسـات أو ا        -٧
 :على

 األطفال والشباب املعرضني لإليذاء أو الرتكاب اجلرائم؟ )أ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
   

 
 
  

 الفئات املستضعفة؟ )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .ى التحديد، يرج"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 االحتياجات املختلفة للرجال والنساء؟ )ج( 

 ال(   )  نعم(   )  
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 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

هــل اعتــبارات مــنع اجلــرمية مدرجــة يف السياســات والــربامج االجتماعــية واالقتصــادية   -٨
 ذات الصلة؟

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

 :هل سياسات أو استراتيجيات أو برامج منع اجلرمية يف بلدكم -٩

مـــثل االســـتمرار يف الدراســـة، والوالديـــة اإلجيابـــية، (تعـــزز العوامـــل الوقائـــية  )أ( 
 ؟)وتدريب الشباب على العمل، اخل

 ال(   )  نعم(   )  

 .جياز، يرجى التوضيح بإ"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 تعزز األنشطة الرامية إىل معاجلة التهميش أو اإلقصاء؟ )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
 



 

24 

 
E/2006/30

E/CN.15/2006/20

مثل الوساطة، والعدالة التصاحلية،    (تعـزز تسـوية الـنـزاعات بالوسائل اإلجيابية          )ج( 
 ؟)إخل

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"كانت اإلجابة إذا  
  

 
 
  

 تستخدم التعليم والتوعية العمومية؟ )د( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 تشرك وسائل اإلعالم؟ )هـ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

فـيما يـتعلق مبـنع اجلـرمية عـلى صـعيد اتمع احمللي أو الصعيد احمللي، تتضمن الفقرات                    
 :ذات الصلة من املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ما يلي

 :يشمل منع اجلرمية طائفة واسعة من النهوج، ومن بينها وج ‐٦
واإليذاء اجلرائم  رتكاب  ايف   تؤثر الظـروف الـيت تسـود يف األحـياء واليت            يرتغـ  )ب( 

وانعـدام األمن الذي ينجم عن اجلرمية، وذلك باالستفادة من املبادرات واخلربات الفنية والتزام              
 ؛)على الصعيد احملليمنع اجلرمية (أفراد اتمع احمللي 
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هـل لـدى بلدكـم سياسـات أو اسـتراتيجيات أو بـرامج حمـددة ملـنع اجلـرمية دف إىل                       -١٠
 ليت تؤثر يف ارتكاب اجلرائم واإليذاء وانعدام األمن يف األحياء؟تغيري الظروف ا

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

هــل تشــتمل سياســتكم أو اســتراتيجيتكم اخلاصــة مبــنع اجلــرمية عــلى ــج مــتكامل           -١١
ــة املــتعددة يف األحــياء أو اــ    ــية الشــديدة  للتصــدي لعوامــل اخلطــر والوقاي تمعات احملل

 التعرض للخطر؟

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
    

فـيما يـتعلق باملـنع الظـريف لـلجرمية، تتضمن الفقرات ذات الصلة من املبادئ التوجيهية        
 :ملنع اجلرمية ما يلي

 : بينها وجيشمل منع اجلرمية طائفة واسعة من النهوج، ومن ‐٦
ــ )ج(  ــتقال      مت ــادة الشــعور باحــتمال االع ــرص، وزي ــيل الف نع حــدوث اجلــرائم بتقل

ــئي، وتقــدمي املســاعدة واملعلومــات إىل        ــا يف ذلــك مــن خــالل التصــميم البي ــنافع، مب ــيل امل وتقل
 ؛)لجرميةالظريف لنع امل(الضحايا احملتملني والفعليني 

 املنع الظريف
، مبا يف ذلك قطاع الشركات حسب االقتضاء، أن         املدينينـبغي لـلحكومات واـتمع        ‐٢٦

 :لجرمية، بطرائق منهاالظريف لملنع اتدعم وضع برامج 
 حتسني التصميم البيئي؛ )أ( 
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 ؛تراعي احلق يف احلرمة الشخصيةمناسبة مراقبة استحداث وسائل  )ب( 
 ة؛اجلرميمن مقاومتها الرتكاب التشجيع على تصميم سلع استهالكية تزيد  )ج( 
ــداف، دون " حتصــني" )د(  ــئة  املســاس باأله ــية البي ــية نوع ــن حــرية   املبن أو احلــد م

 ؛األماكن العامةالوصول إىل 
 .تنفيذ استراتيجيات ملنع تكرار اإليذاء )هـ( 

  
هـل لـدى بلدكـم سياسـات أو اسـتراتيجيات أو بـرامج خاصـة للمـنع الظـريف للجرمية                      -١٢

 :دف إىل

  وإدارا؟حتسني تصميم البيئة )أ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
 

 
 
  

 ؟مناسبة تكون مراعية للحق يف اخلصوصيةمراقبة وسائل تنفيذ  )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
 

 
 
  

 املبنية؟يئة األهداف دون التأثري على نوعية الب محايةتعزيز  )ج( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
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 ؟اجلرميةمقاومة الرتكاب تشجيع تصميم سلع استهالكية  )د( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 ؟تنفيذ استراتيجيات ملنع تكرار اإليذاء )هـ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

فــيما يــتعلق مبــنع الــنكوص، تشــمل الفقــرات ذات الصــلة مــن املــبادئ التوجيهــية ملــنع    
 :اجلرمية ما يلي

 :يشمل منع اجلرمية طائفة واسعة من النهوج، ومن بينها وج ‐٦
 يف اتمع وغري    ارمنيج  إدماإعادة  املساعدة على   متـنع الـنكوص عـن طريق         )د( 

 ).اإلدماجبرامج إعادة (ذلك من آليات املنع 
  

هـل توجـد يف بلدكـم سياسـات أو اسـتراتيجيات أو بـرامج حمـددة ملـنع الـنكوص عن                       -١٣
 ؟إدماج ارمني يف اتمع وغري ذلك من آليات املنعإعادة املساعدة على طريق 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التحديد"نعم "إذا كانت اإلجابة 
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   مسائل التنفيذ -ثالثا 
االســتدامة واملســاءلة مهــا مــبدآن هامــان لضــمان تنفــيذ بــرامج ومــبادرات فعالــة ملــنع      
 :والفقرات ذات الصلة من املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية هي التالية. اجلرمية

 ملنع اجلرمية ال متنع اجلرمية      هـناك دلـيل واضـح على أن االستراتيجيات اجليدة التخطيط           ‐١
منع و. واإليـذاء فحسـب، بـل تعزز أيضا أمن اتمع احمللي وتسهم يف التنمية املستدامة للبلدان               

 منوله فوائد طويلة األمد     ،  مسـؤولة حيسـن نوعـية حياة مجيع املواطنني        بصـورة فعالـة و    اجلـرمية   
 التكاليف االجتماعية   الرمسي، وكذلك  التكالـيف املرتـبطة بنظام العدالة اجلنائية         حيـث ختفـيض   

تكلفة إزاء وأجنع   إنساينويتيح منع اجلرمية فرصا لوجود ج       . اإلجراماألخـرى الـيت تنجم عن       
 .اإلجراممشاكل 

 
 املساءلة/االستدامة

يتطلـب مـنع اجلرمية موارد وافية، مبا يف ذلك التمويل الالزم للهياكل واألنشطة، لكي                ‐١٠
 أن تكون هناك مساءلة واضحة عن التمويل والتنفيذ والتقييم، وكذلك           وينـبغي . يتسـىن دعمـه   

 .املتوخاةالنتائج حتقيق عن 
 االستدامة

ينـبغي أن تسـعى احلكومـات وغريهـا مـن هيـئات الـتمويل إىل حتقـيق اسـتدامة الربامج                      ‐٢٠
 :واملبادرات اليت تثبت فعاليتها يف منع اجلرمية، بوسائل منها

صيص املوارد الالزمة إلقامة وإدامة توازن مناسب بني نظام         مـراجعة عملية خت    )أ( 
 مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية والـنظم األخـرى من أجل حتقيق مزيد من الفعالية يف منع اجلرمية                   

 ؛واإليذاء
ــبادرات      )ب(  ــربجمة وتنســيق امل ــتمويل وال وضــع إجــراءات مســاءلة واضــحة عــن ال

 املعنية مبنع اجلرمية؛
 .شراك اتمع احمللي يف عملية االستدامةتشجيع إ )ج( 

  
ــيت اختــذت يف بلدكــم لضــمان اســتدامة سياســات واســتراتيجيات       -١٤ ــتدابري ال ــا هــي ال م

 وبرامج منع اجلرمية؟
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 .يرجى التوضيح بإجياز 
  

 
 
  

هـل جـرت يف بلدكـم حمـاوالت منهجية لتقييم تكاليف اجلرمية وتدابري مكافحتها، مبا                  -١٥
 ري منع اجلرمية؟يف ذلك تداب

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى ذكر مصدر التمويل وتقدير للتكاليف اإلمجالية"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
    

والفقرات ذات الصلة من املبادئ     . يف تنفـيذ مـنع اجلرمية، حددت عناصر لعملية دقيقة          
 :التوجيهية ملنع اجلرمية هي التالية

 القاعدة املعرفية

نـبغي أن تسـتند االستراتيجيات والسياسات والربامج والتدابري املتعلقة مبنع اجلرمية إىل             ي ‐١١
مشاكل اجلرمية وأسباا املتعددة، واملمارسات     املعارف عن   من  اجلوانب  أسـاس عـريض متعدد      

 .الواعدة واليت أثبتت جدواها
لى تيســري مــنع ، حســبما هــو مالئــم، العمــل عــاملــدينأو اــتمع /وات ينــبغي لــلحكوم ‐٢١

 :اجلرمية استنادا إىل املعرفة، بوسائل منها
  مشاكل اجلرمية؛معاجلةتوفري املعلومات الالزمة للمجتمعات احمللية من أجل  )أ( 
 ؛علميا  وصحيحةةموثوقومفيدة وقابلة للتطبيق عمليا توليد معارف دعم  )ب( 
 يف القاعدة املعرفية؛واستبانة ومعاجلة الثغرات املعارف دعم تنظيم وجتميع  )ج( 
ــيما بـــني الباحـــثني ومقـــرري   االقتضـــاء، حســـباملعـــارفتلـــك تقاســـم  )د(  ، فـ

األخــرى واــتمع احملــلي املعنــية املمارســني مــن القطاعــات اإلخصــائيني السياســات واملعــلمني و
 األوسع نطاقا؛
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الــتدخالت الــناجحة ووضــع مــبادرات استنســاخ يف اســتخدام تلــك املعــارف  )هـ( 
 ؛وقائية جديدةجديدة وفرص إجرامية توقّع مشاكل جديدة و
منع اجلرمية بشكل أجنع تكلفة،     تدبر شؤون   إنشـاء نظم بيانات للمعاونة على        )و( 

 ؛واإلجراممبا يف ذلك إجراء إستقصاءات منتظمة عن اإليذاء 
 اإلجــرامتعزيــز تطبــيق هــذه البــيانات للتقلــيل مــن معــاودة اإليــذاء ومــن دوام    )ز( 
 . عاليةإجراماليت تشهد معدالت االت اوتقليص 

 
 التخطيط لعمليات التدخل

 :ينبغي ملن خيطط لعمليات التدخل تعزيز سلسلة من اإلجراءات تشمل ما يلي ‐٢٢

ــا      )أ(  ــيل مــنهجي ملشــاكل اجلــرمية وأســباا وعوامــل احــتمال حدوثه  إجــراء حتل
 عواقبها، خصوصا على املستوى احمللي؛و

ملشكلة والسياق  وفق ا على أنسب ج وتكيف التدخالت      وضـع خطـة تقـوم        )ب( 
 ؛ على وجه التحديداحملليني

وضـع خطـة تنفـيذية للقـيام بالـتدخالت املناسـبة الـيت تتسم بالفعالية والكفاءة             )ج( 
 واالستدامة؛

 اهليئات اليت تكون قادرة على معاجلة األسباب؛إشراك  )د( 
 .الرصد والتقييم )هـ( 

 
 تقييم الدعم

ينـبغي لـلحكومات وهيـئات الـتمويل األخـرى واملشاركني يف صوغ الربامج وتنفيذها                ‐٢٣
 :القيام مبا يلي

وبتقيـيم أطـول أمدا للتحقق الدقيق من ماهية         االضـطالع بتقيـيم قصـري األمـد          )أ( 
 وملاذا؛التدابري ادية وأين ُتجدي 

 التكلفة؛لنجاعة إجراء حتليالت  )ب( 
 ومن  واإليذاءاإلجرام  ستويات  خفض مل  اإلجراءات من    تقيـيم مـدى مـا حتققه       )ج( 
 منها؛اخلوف ولدرجة  اجلرائمطورة تقليل خل
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ملـا تفضـي إلـيه اإلجـراءات مـن نواتج ومن عواقب غري            إجـراء تقيـيم مـنهجي        )د( 
ــودة،  ــية مقصـ ــثلأو إجيابـ ــلبية، مـ ــراد و   سـ ــم األفـ ــرمية أو وصـ أو /االخنفـــاض يف معـــدالت اجلـ

 .عاراتمعات احمللية بال
  

هـل جيري يف بلدكم تيسري استخدام استراتيجيات أو سياسات أو برامج منع اإلجرام               -١٦
 :املستندة إىل املعرفة من خالل

 دعم إنتاج واستخدام املعلومات والبيانات املفيدة؟ )أ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة   
  

 
 
  

 سم املعلومات والبيانات املفيدة؟دعم تقا )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 للتقلــيل مــن معــاودة اإليــذاء ومــن  املفــيدةالبــياناتتطبــيق املعلومــات وتعزيــز  )ج( 
 ؟اليت تشهد معدالت إجرام عاليةومن ااالت دوام اإلجرام 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
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هـل حتفّـز سياسـات أو اسـتراتيجيات أو بـرامج مـنع اجلـرمية يف بلدكـم عملـية ختطيط                       -١٧
 :تشتمل على

ــا       )أ(  ــيل مــنهجي ملشــاكل اجلــرمية وأســباا وعوامــل احــتمال حدوثه إجــراء حتل
 ؟وعواقبها، وخصوصا على املستوى احمللي

 ال(   )   نعم(   ) 

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

ــنهوجوضــع خطــة تقــوم عــلى أنســب    )ب(  ــتدخالت وتكــيف ال ملشــكلة وفــق ا ال
 على وجه التحديد؟والسياق احملليني 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

فـيذية للقـيام بالـتدخالت املناسـبة الـيت تتسم بالفعالية والكفاءة        وضـع خطـة تن     )ج( 
 ؟واالستدامة

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 ؟اهليئات اليت تكون قادرة على معاجلة األسبابإشراك  )د( 

 ال(   )  نعم(   )  
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 .وضيح بإجياز، يرجى الت"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 الرصد والتقييم؟ )هـ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

 :هل تشتمل سياسات أو استراتيجيات أو برامج منع اجلرمية يف بلدكم على -١٨

 من أجل التحقق الدقيق من ماهية التدابري ادية؟ تقييم إجراء )أ( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 ؟التكلفةلنجاعة إجراء حتليالت  )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
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 اإلجرام؟اخلوف من وواإليذاء اإلجرام  يف مستويات االخنفاضتقييم مدى  )ج( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 ؟إجراء تقييم للنواتج وللعواقب غري املقصودة )د( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

نع اجلرمية يف بلدكم أو     هـل أجـري تقيـيم ملكونـات السياسة أو االستراتيجية الوطنية مل             -١٩
 ألنشطة معينة منها؟

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
    

 احمللــية واجلــرمية املــنظمة  اجلــرميةالصــالت بــني تســلّم املــبادئ التوجيهــية ملــنع اجلــرمية ب  
ت الصـلة مـن املـبادئ التوجيهـية هي          والفقـرات ذا  .  وباحلاجـة إىل مـنع اجلـرمية املـنظمة         الدولـية 
 :التالية

 
 الترابط

ينـبغي إلجـراءات التشـخيص واالسـتراتيجيات الوطنـية ملـنع اجلرمية أن تراعي، حسب                 ‐١٣
 .االقتضاء، الصالت القائمة بني املشاكل اإلجرامية احمللية واجلرمية املنظمة الدولية
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 منع اجلرمية املنظمة

 الصـالت بـني اجلرمية   ومعاجلـة حتلـيل   إىل املـدين أن تسـعى  ينـبغي لـلحكومات واـتمع     ‐٢٧
 :املنظمة عرب الوطنية ومشاكل اجلرمية الوطنية واحمللية، وذلك بطرائق منها

احلـد مـن الفـرص املـتاحة حالـيا ومسـتقبال أمـام اجلماعـات اإلجرامـية املنظمة             )أ( 
دابري تشريعية أو إدارية أو     للمشـاركة بعـائدات إجرامـية يف األسـواق املشروعة، وذلك باختاذ ت            

 غريها من التدابري املناسبة؛

 إجراءات وضـع تدابـري ملـنع اجلماعـات اإلجرامـية املنظمة من إساءة استعمال      )ب( 

ــنحها الســلطات        ــيت مت ــرخص ال ــات وال ــية، واإلعان ــنظمها الســلطات العموم ــيت ت املناقصــات ال
 العمومية، للنشاط التجاري؛

نع اجلـرمية، حسـب االقتضاء، حلماية الفئات املهمشة   تصـميم اسـتراتيجيات ملـ      )ج( 
اجتماعـيا، وخصوصـا النسـاء واألطفال، الذين يعتربون عرضة لألفعال اليت ترتكبها اجلماعات        

 .اإلجرامية املنظمة، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص وريب املهاجرين
 

  عرب الوطنية واجلرمية احملليةاجلرميةالصالت بني 

 ومعاجلة الصالت بني اجلرمية املنظمة عرب       حتليلللـدول األعضاء أن تتعاون على       ينـبغي    -٣١
 .الوطنية ومشاكل اجلرمية الوطنية واحمللية

 
هـل تقـوم سياسـات أو اسـتراتيجيات أو بـرامج منع اجلرمية يف بلدكم بتقييم الصالت                   -٢٠

  الوطنية؟احملتملة بني مشاكل اجلرمية احمللية والوطنية واجلرمية املنظمة عرب

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
 

 
 
   

 :هل تشتمل سياسات أو استراتيجيات أو برامج منع اجلرمية يف بلدكم على -٢١



 

36 

 
E/2006/30

E/CN.15/2006/20

تدابــري لــلحد مــن فــرص مشــاركة اجلماعــات اإلجرامــية املــنظمة يف األســواق   )أ( 
 املشروعة؟

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

 املناقصات واإلعانات والرخص العمومية؟ إجراءات تدابري ملنع إساءة استعمال )ب( 

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

ا النساء واألطفال، الذين ، حلمايـة الفئات املهمشة اجتماعيا، وخصوص      تدابـري  )ج( 
 املـنظمة، مبا يف     اجلماعـات اإلجرامـية    لالسـتغالل مـن جانـب     يعتـربون عرضـة     

 ؟ االجتار باألشخاص وريب املهاجرين منعذلك

 ال(   )  نعم(   )  

 .، يرجى التوضيح بإجياز"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
  

   التقنية على الصعيد الدويلالتعاون وإقامة شبكات االتصال واملساعدة  -رابعا 
ُتشــجع الــدول األعضــاء عــلى تيســري الــتعاون وإقامــة شــبكات االتصــال عــلى الصــعيد  

ــبادل املمارســات واملعــارف    ــدويل مــن أجــل ت ــبادئ    . ال ــرات ذات الصــلة مــن امل وتشــمل الفق
 :التوجيهية ملنع اجلرمية ما يلي
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 املساعدة التقنية
الـتمويل الدولـية املختصـة أن توفـر املسـاعدة املالية           ينـبغي للـدول األعضـاء ومـنظمات          ‐٢٩

ــبلدان ذات االقتصــادات      ــبلدان النامــية وال ــناء القــدرات والتدريــب، لل ــية، مبــا يف ذلــك ب والتقن
االنتقالـية وللمجـتمعات احمللـية واملـنظمات األخـرى ذات الصـلة مـن أجـل تنفيذ استراتيجيات                   

ت احمللــية عــلى كــل مــن الصــعيد اإلقلــيمي والوطــين  ملــنع اجلــرمية مــنعا فعــاال ولســالمة اــتمعا 
ويف هــذا الســياق، ينــبغي تركــيز اهــتمام خــاص عــلى الــبحوث والــتدابري املــتعلقة مبــنع . واحملــلي

 .اجلرمية عن طريق التنمية االجتماعية
 إقامة شبكات االتصال

 ملنع  ينـبغي للـدول األعضـاء أن تعـزز أو تنشـئ شبكات اتصال دولية وإقليمية ووطنية                 ‐٣٠
اجلــرمية ــدف تــبادل املمارســات الواعــدة والــيت أثبتــت جدواهــا، وتــبني عناصــر قابلــية نقــلها،  

 .وجعل مثل هذه املعرفة متاحة للمجتمعات احمللية يف مجيع أحناء العامل
 وضع أولويات ملنع اجلرمية

عـــين ينـــبغي لـــلمركز املعـــين مبـــنع اإلجـــرام الـــدويل، الـــتابع ملكتـــب األمـــم املـــتحدة امل  ‐٣٢
بــاملخدرات واجلــرمية باألمانــة العامــة، وشــبكة املعــاهد املنتســبة إىل بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع  
ــه، وكذلــك ســائر كــيانات األمــم املــتحدة ذات       ــبطة ب ــية واملعــاهد املرت ــة اجلنائ اجلــرمية والعدال

أن الصـلة، أن تــدرج مـنع اجلــرمية ضـمن أولوياــا، حسـبما ورد يف هــذه املـبادئ التوجيهــية، و     
تنشـئ آلـيات تنسـيق وتضـع قائمـة بأمسـاء اخلـرباء إلجـراء تقييم لالحتياجات وإلسداء املشورة          

 .التقنية
 النشر
ينـبغي للهيـئات املختصة يف األمم املتحدة وغريها من املنظمات ذات الصلة أن تتعاون            ‐٣٣

 عــلى إصــدار معلومــات عــن مــنع اجلــرمية بأكــرب عــدد ممكــن مــن اللغــات، باســتعمال كــل مــن  
 .الوسائل الطباعية واإللكترونية

  
هـــل يشـــارك بلدكـــم يف شـــبكات اتصـــال دولـــية لتـــبادل املعلومـــات واملعـــارف عـــن  -٢٢

 سياسات واستراتيجيات وبرامج منع اجلرمية؟

 ال(   )  نعم(   )  
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 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كانت اإلجابة  
  

 
 
   

  بلدكم يف شبكات االتصال الدولية؟ما هي العقبات الرئيسية اليت تعترض مشاركة -٢٣

 .يرجى التوضيح 
  

 
 
  

يـرجى حتديـد مـا ميكـن تـبادلـه مـع البلدان األخرى من كتيبات إرشادية أو جمموعات           -٢٤
 .عدد أو مدونات أو أدلة إرشادية من بلدكم بشأن ممارسات منع اجلرمية

  
 
 
  

 من جماالت منع اجلرمية؟هل حيتاج بلدكم إىل مساعدة تقنية يف أي جمال  -٢٥

 ال(   )  نعم(   )  

 هل بإمكان بلدكم أن يقدم مساعدة تقنية يف أي جمال من جماالت منع اجلرمية؟ -٢٦

 ال(   )  نعم(   )  
  

بإمكانه تقدمي 
مساعدة تقنية

حيتاج إىل 
مساعدة تقنية

، يرجى التأشري ٢٦أو / و٢٥على السؤالني " نعم"إذا كانت اإلجابة 
 :أدناه) املربعات املناسبة(ملربع املناسب على ا

)١٧الفقرة ( إدراج منع اجلرمية كجزء دائم يف اهلياكل احلكومية      )أ(  
 )١٨الفقرة   (تطوير مهارات منع اجلرمية   ة لدعم احلكوم )ب(  
 )١٩الفقرة  (ات لشراك  املدين ل واتمع  ة دعم احلكوم )ج(  
 ) ٢٤ و٨و) أ (٦فقرات   ال(املنع االجتماعي للجرمية    )د(  
))ب (٦الفقرة (منع اجلرمية على الصعيد احمللي أو صعيد األحياء      )هـ(  
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بإمكانه تقدمي 
مساعدة تقنية

حيتاج إىل 
مساعدة تقنية

، يرجى التأشري ٢٦أو / و٢٥على السؤالني " نعم"إذا كانت اإلجابة 
 :أدناه) املربعات املناسبة(ملربع املناسب على ا

 )٢٦و) ج (٦الفقرتان (املنع الظريف للجرمية     )و(  
 ))د (٦الفقرة  (منع النكوص  )ز(  
)٢٠ و١٠ و١الفقرات  (االستدامة واملساءلة يف جمال منع اجلرمية    )ح(  
 )٢١ و١١الفقرتان   (لى املعرفةالقائم ع  ة منع اجلرمي )ط(  
 )٢٢الفقرة  (التخطيط لعمليات التدخل     )ي(  
 )٢٣الفقرة (الرصد والتقييم    )ك(  
تقييم الروابط بني مشاكل اجلرمية احمللية واجلرمية املنظمة عرب )ل(  

 الوطنية 
من بني ااالت املستبانة، هل مثة جمال ذو أولوية؟ )م(  

 . األمر كذلك، يرجى التحديد  إن كان 
   

  أسئلة ختامية  -خامسا 
مـا هـي بعـض الـدروس الرئيسـية الـيت اسـتفاد مـنها بلدكم من اخلربة الوطنية يف تنفيذ                       -٢٧

 سياسات واستراتيجيات وبرامج منع اجلرمية؟

 .يرجى التوضيح 
  

 
 
   

 ة منعا فعاال؟ما هي التحديات الرئيسية يف بلدكم أمام تنفيذ منع اجلرمي -٢٨

 .يرجى التوضيح 
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  مشروع القرار الثاين
  بشأن تعزيز سيادة القانون٢٠١٠-٢٠٠٦تنفيذ برنامج العمل للفترة   

  ونظم العدالة اجلنائية يف أفريقيا
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
رؤســاء الــدول  الــذي تعهــد فــيه )13(إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية إذ يســتذكر  

واحلكومــات بدعــم توطــيد الدميقراطــية يف أفريقــيا ومســاعدة األفريقــيني يف نضــاهلم مــن أجــل   
 إحالل السالم الدائم والقضاء على الفقر وحتقيق التنمية البشرية املستدامة،

ديسمرب / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٥٩قـرار اجلمعـية العامـة       وإذ يسـتذكر أيضـا       
 سيما قدراته يف    وال ز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،       تعزيـ  واملعـنون    ٢٠٠٤

 ،جمال التعاون التقين

 ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٦ املــؤرخ ٦٠/١ قــرار اجلمعــية العامــة وإذ يســتذكر كذلــك 
 املتعلقة بتلبية االحتياجات    ٦٨، وال سيما الفقرة     ٢٠٠٥بشـأن نـتائج مؤمتـر القمة العاملي لعام          

 اصة ألفريقيا،اخل

ــراره وإذ يســتذكر   ــؤرخ ٢٠٠٤/٣٢ق ــيه / متــوز٢١ امل ــرره ٢٠٠٤يول /٢٠٠٥، ومق
، املـتعلقني بتنفـيذ مشاريع املساعدة التقنية يف أفريقيا من    ٢٠٠٥يولـيه   / متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٤٨

جانـب مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية، واللذين طلب فيهما إىل املكتب أن                   
ثـا خاصـا يضم الدول األعضاء املهتمة والوكاالت واملعاهد املعنية اليت تقدم مساعدة        يـنظّم حد  

 تقنية إىل أفريقيا وكذلك تلك اليت تعزز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب،

ديسمرب / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٧٥قـرار اجلمعـية العامـة       وإذ يسـتذكر أيضـا       
ــية العامــ  ٢٠٠٥ ــيه اجلمع ــترة   ، الــذي أحاطــت ف ــربنامج العمــل الشــامل للف -٢٠٠٦ة عــلما ب
 ، املنبــثق عــن اجــتماع املــائدة املســتديرة اخلــاص بأفريقــيا الــذي ُنظِّــم يف أبوجــا يومــي     ٢٠١٠

 ،٢٠٠٥/٢٤٨ عمال مبقرر الس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٦ و٥

ــراروإذ يســتذكر كذلــك    س التنفــيذي  الــذي اعــتمده الــ EX.CL/Dec.169 (VI) الق
لالحتـاد األفـريقي يف دورتـه العاديـة السادسـة وأقرته اجلمعية العامة لرؤساء الدول واحلكومات            

 ،٢٠٠٥يناير /يف دورا العادية الرابعة اليت ُعقدت يف أبوجا يف كانون الثاين

                                                           
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  (13) 
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وآلــية مــراجعة الــنظراء    )14(بأمهــية دور الشــراكة اجلديــدة لتنمــية أفريقــيا    وإذ يســلّم  
 قية وعملية تنفيذها، األفري

بــإعالن بــاريس بشــأن فعالــية املســاعدة، الــذي اعــتمده وزراء الــبلدان        وإذ يرحــب  
املــتقدمة والــبلدان النامــية احلاضــرين، إىل جانــب رؤســاء املؤسســات اإلمنائــية الثنائــية واملــتعددة 

/  آذار ٢ىل  فرباير إ / شباط ٢٨األطـراف، يف امللـتقى الرفـيع املسـتوى الـذي ُعقد يف باريس من                
 ،٢٠٠٥مارس 

ــا   ــة  وإذ يرحـــب أيضـ ــاد األورويب اخلاصـ ــتراتيجية االحتـ ــتماد الـــس األورويب اسـ باعـ
 )15(أفريقي لتعجيل التنمية يف أفريقيا،-صوب ميثاق أورويب: بأفريقيا

صوب حتقيق : يف جـو مـن احلرية أفسح  "بـتقرير األمـني العـام املعـنون      وإذ حيـيط عـلما       
 )16(،"ق اإلنسان للجميعالتنمية واألمن وحقو

ــب  -١  ــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات       يرح بالدراســة الــيت أصــدرها مكت
 ؛"اجلرمية والتنمية يف أفريقيا" حتت عنوان ٢٠٠٥يونيه /واجلرمية يف حزيران

اجلـــرمية : بنـــتائج اجـــتماع املـــائدة املســـتديرة اخلـــاص بأفريقـــيايرحـــب أيضـــا  -٢ 
تعزيـز سـيادة القـانون، الـذي استضافته         : مـن والتنمـية يف أفريقـيا      واملخـدرات كعـائقني أمـام األ      

ــيجرييا يف أبوجــا يومــي    ــة ن ــول٦ و٥حكوم ــرنامج  ٢٠٠٥ســبتمرب / أيل ــيت ُجســدت يف ب ، وال
 الـذي يهـدف إىل تعزيـز سـيادة القـانون ونظـم العدالــة       ٢٠١٠-٢٠٠٦العمـل الشـامل للفـترة    

 اجلنائية يف أفريقيا؛

دة املســتديرة ئكومــة نــيجرييا الستضــافتها اجــتماع املــا  حلُيعــرب عــن تقديــره -٣ 
اخلـاص بأفريقـيا، وحلكوميت فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وسائر             
الشـركاء اإلمنائـيني عـلى مـا قدمـوه لالجـتماع من دعم مايل وأشكال دعم أخرى ذات صلة،                     

 درات واجلرمية لتنظيم ذلك احلدث؛وكذلك ملكتب األمم املتحدة املعين باملخ

 مجـيع الـدول األفريقية واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل إدراج            يدعـو  -٤ 
تدابــري مكافحــة اجلــرمية واملخــدرات يف صــميم اســتراتيجياا الوطنــية واإلقليمــية وحشــد قــوى 

                                                           
 .A/57/304مرفق الوثيقة   (14) 
 .SEC (2005) 1255الوثيقة   (15) 
 .A/59/2005الوثيقة   (16) 
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ة الالزمة لتنفيذ   مجـيع اجلهـات الوطنـية املعنـية وبـذل قصـارى اجلهـود لتخصـيص املوارد الوطني                 
 برنامج العمل؛

 رئــيس جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية إىل إبــالغ مفوضــية االحتــاد   يدعــو -٥ 
 ٢٠١٠-٢٠٠٦األفـريقي بضـرورة قيام الدول األعضاء يف االحتاد بإقرار برنامج العمل للفترة              

 وباستعراض منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذه؛

-٢٠٠٦فــريقي أن تعــرض بــرنامج العمــل للفــترة   مفوضــية االحتــاد األيدعــو -٦ 
  على مؤمتر القمة املقبل لرؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي بغية إقراره؛٢٠١٠

ــية إىل     يدعــو -٧  ــتعددة األطــراف واملؤسســات املال ــية وامل ــة الثنائ  وكــاالت املعون
منائية، وإىل النظر يف    القـيام، حسـب االقتضـاء، مبـراجعة سياسـاا املـتعلقة بـتمويل املسـاعدة اإل                

 تضمني تلك املساعدة عنصرا يتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يدعـم تنفيذ                 يطلـب    -٨ 
ــية، دون مــن حــدود املــوارد املــتاحة  يف ، ٢٠١٠-٢٠٠٦بــرنامج العمــل للفــترة   خــارج امليزان
وبالتعاون مع مجيع الدول  )17(ارد املوجـودة يف امليزانية العادية للمكتب،      اسـتبعاد اسـتخدام املـو     

األفريقـية واالحتاد األفريقي واملنظمات اإلقليمية األخرى، خصوصا يف سياق الشراكة اجلديدة            
 )18(لتنمية أفريقيا؛

 كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة ذات الصــلة، مبــا فــيها بــرنامج األمــم    يدعــو -٩ 
ائي والبـنك الـدويل وسـائر وكاالت التمويل الدولية، إىل املضي يف زيادة تفاعلها               املـتحدة اإلمنـ   

ــرنامج العمــل للفــترة       ــاملخدرات واجلــرمية يف دعــم تنفــيذ ب مــع مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
  وإىل إدماج تدابري منع اجلرمية ومكافحة املخدرات يف براجمها اإلمنائية؛٢٠١٠-٢٠٠٦

ضـاء إىل تقـدمي تـربعات وافـية لتنفـيذ بـرنامج العمـل للفترة                 الـدول األع   يدعـو  -١٠ 
 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    يطلـب  -١١ 
ــترة      ــرنامج العمــل للف ــيذ ب ــة القصــوى لتنف ــوارد  يف، ٢٠١٠-٢٠٠٦يعطــي األولوي  حــدود امل

د اســـتخدام املـــوارد املوجـــودة يف امليزانـــية العاديـــة خـــارج امليزانـــية، دون اســـتبعامـــن املـــتاحة 

                                                           
 .ة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكِّل أساسا لزياد (17) 
 .A/57/304مرفق الوثيقة   (18) 
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وأن يقـدم إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورا السابعة عشرة، عام                    )19(للمكتـب، 
 .، تقريرا مرحليا ذا الشأن٢٠٠٨

  
  مشروع القرار الثالث 

بدائل تقدمي املساعدة التقنية ألجل إصالح السجون يف أفريقيا واستحداث   
  جمدية عن السجن

 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
القواعـد الدنـيا النموذجـية ملعاملـة السـجناء، اليت وافق عليها الس نفسه               إذ يسـتذكر     

 ١٣املؤرخ  ) ٦٢-د (٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليه  / متوز ٣١املؤرخ  ) ٢٤-د( جـيم    ٦٦٣يف قـراريه    
 وقواعـد األمـم املتحدة الدنيا       )21(لسـجناء، واملـبادئ األساسـية ملعاملـة ا       )20(،١٩٧٧مـايو   /أيـار 

 )22(،)قواعد طوكيو(النموذجية للتدابري غري االحتجازية 

ــبار    ــنظر بعــني االعت ــنهوض حبقــوق    وإذ ي ــبذل يف ســبيل ال إىل اجلهــود اإلقليمــية الــيت ُت
نظــر فــيه مؤمتــر الــبلدان األفريقــية بشــأن إصــالح نظــام العقوبــات حســبما الســجناء األساســية، 

، ٢٠٠٢ســبتمرب  / أيلــول٢٠ إىل ١٨ يف أفريقــيا، الــذي ُعقــد يف واغــادوغو مــن     والســجون
ومؤمتـر أمـريكا الالتينـية بشـأن إصـالح نظـام العقوبـات وبدائـل السـجن، الـذي عقـد يف سان                        

، وتابعـه كل من االحتاد األفريقي ومنظمة        ٢٠٠٢نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٨ إىل   ٦خوسـيه مـن     
 اآلسـيوي بشـأن إصـالح السـجون وبدائـل السـجن، الذي              الـدول األمريكـية، وكذلـك املؤمتـر       

 ،٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٢عقد يف داكا من 

 بشـــأن الـــتعاون ١٩٩٧يولـــيه / متـــوز٢١ املـــؤرخ ١٩٩٧/٣٦ قـــراراته وإذ يســـتذكر 
الـدويل مـن أجـل حتسـني أحـوال السـجون، الـذي أخـذ فـيه الس علما بإعالن كمباال بشأن                

 ١٩٩٨يوليه / متوز ٢٨ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٣ أفريقيا، املرفق بذلك القرار؛ و     أحـوال السـجون يف    
بشــأن الــتعاون الــدويل مــن أجــل تقلــيل اكــتظاظ الســجون والــترويج إلصــدار أحكــام عقوبــة    

                                                           
 .هذه العبارة ال تشكِّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (19) 
رب  سبتم/ أيلول٣ ‐أغسطس / آب٢٢مؤمتر األمم املتحدة األول ملنــع اجلرمية ومعاملة ارمني، جنيف،  (20) 

ألف؛ وقرار   -، املرفق األول)IV.4.1956منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    (تقرير أعدته األمانة  : ١٩٥٥
 ).٦٢-د (٢٠٧٦الس االقتصادي واالجتماعي 

 .٤٥/١١١مرفق قرار اجلمعية العامة  (21) 
 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة  (22) 
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بديلـة، الـذي أخـذ فـيه عـلما بـإعالن كادومـا بشـأن اخلدمـة اتمعـية، الـوارد يف املرفق األول                         
 بشــأن إصــالح نظــام العقوبــات، ١٩٩٩يولــيه / متــوز٢٨ املــؤرخ ١٩٩٩/٢٧بذلــك القــرار؛ و

الـذي أخـذ فـيه الـس عـلما بـإعالن أروشـا بشـأن املمارسة اجليدة يف السجون، املرفق بذلك               
 القرار،

 بشــأن ســيادة ٢٠٠٤يولــيه / متــوز٢١ املــؤرخ ٢٠٠٤/٢٥ قــراريه وإذ يســتذكر أيضــا 
عدالة اجلنائية، مع التشديد على تعزيـز سـيادة القـانون وإصـالح مؤسسات ال    : القـانون والتنمـية   

 املؤرخ  ٢٠٠٥/٢١اعات؛ و صـر املسـاعدة التقنـية، مبـا يف ذلـك يف حـاالت إعـادة البـناء بعـد ال                  
 بشـأن تعزيـز قـدرة بـرنامج األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                 ٢٠٠٥يولـيه   / متـوز  ٢٢

 جلنائية،على التعاون التقين يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة ا

 ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٥قراره  وإذ يسـتذكر عـلى وجـه اخلصـوص           
األيـدز يف مرافق االحتجاز قبل احملاكمة       /بشـأن مكافحـة انتشـار فـريوس نقـص املـناعة البشـرية             

واملـرافق اإلصـالحية الـتابعة لـنظام العدالـة اجلنائـية، وإذ يشـعر بـبالغ القلق بشأن انتشار األيدز                     
ه يف مـرافق االحتجاز قبل احملاكمة واملرافق اإلصالحية يف أفريقيا، وما ينجم عن ذلك               وفريوسـ 

 من خماطر دد اتمع بأسره، وخباصة يف حاالت اكتظاط السجون،

دور احملامني وغري   :  باملؤمتـر اخلـاص بـالعون القـانوين يف نظـام العدالـة اجلنائية              وإذ يـنوه   
 إىل ٢٢ملســاعدة يف أفريقــيا، الــذي ُعقــد يف لــيلونغويه، مــن احملــامني وســائر مقدمــي خدمــات ا

 ،٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

 االلتزامات اليت أخذا الدول األعضاء على عاتقها يف إعالن فيينا بشأن            وإذ يسـتذكر   
باحلد من تزايد عدد السجناء      )23(مواجهـة حتديـات القـرن احلادي والعشرين       : اجلـرمية والعدالـة   

لســجون ــم وباحملــتجزين يف مــرافق االحــتجاز قــبل احملاكمــة واملــرافق االصــالحية، واكــتظاظ ا
ــة عــن الســجن، حســب االقتضــاء، واختــاذ         ــة وفعال ــبدائل مأمون ــترويج ل وذلــك مــن خــالل ال
اإلجـراءات الوطنـية والدولـية املوصـى ـا لتنفـيذ ومـتابعة اإلعـالن عـلى الـنحو الوارد يف خطة                       

أوجــه الــتآزر  :  ويف إعــالن بــانكوك )24( وبدائــل الســجن، العمــل بشــأن اكــتظاظ الســجون   
ألجل إنشاء   )25(الـتحالفات االسـتراتيجية يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          : واالسـتجابات 

ــة مجــيع         ــا يف ذلــك معامل ــاءة، مب ــية تتســم باإلنصــاف والكف ــة اجلنائ وصــون مؤسســات للعدال
                                                           

 .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  (23) 
 .٣٣-٣١، الفقرات  ٥٦/٢٦١قرار اجلمعية العامة  (24) 
 (25) A/CONF.203/18الفصل األول، القرار األول ،. 



 

45 

E/2006/30 
E/CN.15/2006/20  

رافق اإلصالحية معاملة إنسانية، وفقا للمعايري احملـتجزين يف مـرافق االحـتجاز قـبل احملاكمـة وامل        
 الدولية السارية،

 بشـأن تعزيز سيادة القانون ونظم    ٢٠١٠-٢٠٠٦لفـترة   لعمـل   ال بـربنامج    وإذ يرحـب   
العدالـة اجلنائـية يف أفريقـيا، الـذي اعتمده اجتماع املائدة املستديرة اخلاص بأفريقيا، الذي ُعقد          

ــول٦ و٥يف أبوجــا يف  ــات،    ٢٠٠٥ ســبتمرب/ أيل ، وخصوصــا إجــراءات إصــالح نظــام العقوب
ــبديلة والتصــاحلية، ومكافحــة األيــدز وفريوســه يف الســجون، والتقلــيل مــن تــراكم      ــة ال والعدال

 القضايا املتأخرة، واحلد من اكتظاظ السجون، والعناية بالفئات املعرضة للمخاطر،

ــنة حــول الســجن، وخباصــة  وإذ يضــع يف حســبانه  بشــأن الســجناء الذيــن   اآلراء املتباي
 يقضون مدد سجن قصرية، وكذلك تكلفة السجن على اتمع برمته،

 باملشــاكل اخلطــرية الشــأن الــيت تــتأتى عــن اكــتظاظ الســجون وباملخاطــر   وإذ يعــترف 
احملـتملة الـيت تـتهدد حقـوق السجناء من جراء ذلك يف دول أعضاء كثرية، وخصوصا يف كثري           

 من الدول األفريقية،

إزاء نسـبة السـجناء املُحـتجزين ملدد طويلة دون توجيه اام هلم أو        يشـعر باجلـزع     وإذ   
ــبل الوصــول إىل املشــورة واملســاعدة          ــم س ــيهم، ودون أن ُتــتاح هل ــام عقوبــة عل إصــدار أحك

 القانونيتني، يف كثري من البلدان األفريقية،

لسياسة العامة  بـأن توفري بدائل فعالة عن عقوبة السجن، سواء من حيث ا        وإذ يعـترف   
 أو املمارسة املتبعة، هو حلّ ناجع على األمد الطويل ملشكلة اكتظاظ السجون،

 بـأن الـبدائل اتمعـية ميكـن أن ُتفسـح اـال إلعـادة تأهيل املذنبني                  وإذ يعـترف أيضـا     
بطـرق حتقـق الكفـاءة والفعالـية مـن حيـث الـتكلفة أكـثر مـن إيداعهـم يف السجن، وبأنه ميكن              

ثلة عــلى املمارســات اجلــيدة يف احلــد مــن الــلجوء إىل عقوبــة الســجن عــلى املســتوى    إجيــاد أمــ
 األفريقي،

 باحلاجـة إىل تعزيـز اجلهـود املعنـية بالوقاية من األيدز وفريوسه يف               وإذ يعـترف كذلـك     
 مرافق االحتجاز قبل احملاكمة واملرافق اإلصالحية يف أفريقيا،

 والفتيات السجينات واألطفال احملتجزين مع      باالحتياجات اخلاصة للنساء  وإذ يعـترف     
أمهــام، وكذلــك باحتــياجات األشــخاص املصــابني مبــرض عقــلي واملُعــاقني جســديا، ومــن مث  
باحلاجـة الـيت تقتضـي مـن احلكومـات اللجوء إىل تصميم أمناط ُمحددة من االستجابة يف ذلك                    

 الصدد،
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جون يقتضي توافر جهود     عـلى أن بـذل جهـود للتخفـيف من اكتظاظ الس            وإذ يشـدد   
ومـوارد مسـتدمية عـلى مجيع مستويات نظام العدالة اجلنائية، مثل أجهزة إنفاذ القانون، ودوائر           
املالحقـة القضـائية، ودوائـر خدمـات العـون القانوين واجلهاز القضائي، وإدارة احملاكم، وإدارة                

 السجون،

 حتسني أوضاع السجون ويف      بـتأثري عمل منظمات اتمع املدين الناشط يف        وإذ يسـلّم   
 احترام حقوق السجناء،

 الـتقدم الـذي أحـرزته الدول األعضاء يف الوفاء بااللتزامات املذكورة         يالحـظ  -١ 
 أعاله، واجلهود اليت بذهلا بعض الدول األعضاء مؤخرا للتخفيف من اكتظاظ السجون؛

ــة   يشــجع  -٢  ــنفّذ إصــالحات بشــأن نظــام العدال ــية الــدول األعضــاء الــيت ت  اجلنائ
والسـجون عـلى العـناية بـتعزيز مشـاركة مـنظمات اـتمع املدين يف هذا املسعى وعلى التعاون               

 معها يف هذا الصدد؛

تعزيز سيادة القانون   :  بـتقرير األمـني العـام عن سيادة القانون والتنمية          يرحـب  -٣ 
 )26(اعات،صرد ال بعالبناء  وإصـالح مؤسسـات العدالـة اجلنائـية، مبـا يف ذلـك يف حاالت إعادة                 

واملعلومـات الـواردة فـيه عـن أنشـطة إصـالح نظـام العقوبـات املضـطلع ـا يف الدول األعضاء                       
 وكذلك يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

 بــتقرير األمــني العــام عــن مكافحــة انتشــار األيــدز وفريوســه يف  يرحــب أيضــا -٤ 
 )27(ق اإلصالحية التابعة لنظام العدالة اجلنائية؛مرافق االحتجاز قبل احملاكمة واملراف

 بتسـمية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، يف          يـنوه مـع الـتقدير      -٥ 
 عـن مصـفوفة األمـم املـتحدة لتقسيم العمل املتعلق بالدعم التقين              ٢٠٠٥املنشـور الصـادر عـام       

 األيدز وفريوسه، الوكالة الرئيسية ضمن املقـدم يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك بشأن             
املشـاركني يف رعايـة بـرنامج األمـم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه، فيما خيص املسائل         

 املتعلقة باأليدز وفريوسه يف السجون؛

مبـا قـام بـه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أعمال      يرحـب    -٦ 
شــارية واملســاعدة التقنــية إىل الــدول األعضــاء يف جمــال مكافحــة األيــدز لــتقدمي اخلدمــات االست

وفريوســه يف الســجون، وخصوصــا اســتحداث ُعــدة األدوات املنهجــية بشــأن مكافحــة األيــدز 
                                                           

 (26) E/CN.15/2006/3. 
 (27) E/CN.15/2006/15. 
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وفريوســه يف بيــئات الســجون، والــيت تقــدم اإلرشــاد لكــبار املســؤولني عــن وضــع السياســات    
رشدين العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف   العامـة، ومديـري السـجون وموظفـي السـجون وامل          

السـجون، ويشـجع املكتـب عـلى مواصلة عمله يف ذلك اال، من خالل عالقات شراكة مع                  
 حدود املوارد   يفسـائر أعضـاء بـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك بشـأن األيـدز وفريوسه، وذلك                   

 يزانـــية العاديـــةاملوجـــودة يف املاملـــوارد اســـتخدام اســـتبعاد دون املـــتاحة مـــن خـــارج امليزانـــية، 
 )28(؛للمكتب

ــو  -٧  ــند       يدع ــية، ع ــبادئ توجيه ــري وم ــتماد تداب ــدول األعضــاء إىل وضــع واع ال
االقتضـاء ووفقــا للتشـريعات الوطنــية والصـكوك الدولــية ذات الصـلة، مبــا يف ذلـك االتفاقــيات      

لتحديات الدولـية ذات الصـلة بـاملخدرات، وذلـك لضـمان التصـدي عـلى حنو واف بالغرض ل                  
 املعينة اليت يطرحها األيدز وفريوسه يف مرافق االحتجاز قبل احملاكمة واملرافق اإلصالحية؛

مبـا أجنزه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف          يـنوه مـع الـتقدير        -٨ 
اسـتحداث أدوات وأدلـة عملـية بشـأن إصـالح نظـام العقوبـات، وخصوصـا الكتيبات العملية                    

 ل السجن والعدالة التصاحلية؛عن بدائ

 بــاجلهود الــيت يضــطلع ــا مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات    يرحــب -٩ 
واجلـرمية يف التركـيز عـلى تقدمي املساعدة التقنية املستدامة والطويلة األمد يف جمال إصالح نظم                

، بالتعاون  ، وخصوصا يف أفريقيا   اتاعصرالعقوبـات يف الـدول األعضـاء يف حـاالت مـا بعـد ال              
 مع إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمانة العامة، وبزيادة التآزر بني اهليئتني؛

مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية إىل وضـع املزيد من                 يدعـو    -١٠ 
األدوات واألدلـة العملـية التدريبـية، باإلسـتناد إىل املعـايري الدولـية وأفضل املمارسات، يف جمال                 

صــالح نظــام العقوبــات وبدائــل الســـجن، وخصوصــا يف جمــاالت إدارة الســجون والعـــناية        إ
باالحتـياجات اخلاصـة للنسـاء واألطفـال، وكذلـك األشـخاص املصـابني مبرض عقلي واملُعاقني                 

ــية،    يف جســديا، يف الســجون، وذلــك   ــتاحة مــن خــارج امليزان ــوارد امل اســتبعاد دون حــدود امل
 )29( امليزانية العادية للمكتب؛املوجودة يفاملوارد استخدام 

 إىل مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـــاملخدرات واجلـــرمية أن يواصـــل  يطلـــب -١١ 
ــدول         ــية لل ــات االستشــارية واملســاعدة التقن ــدمي اخلدم ــيني عــلى تق ــع الشــركاء املعن ــتعاون م ال

لعدالة األعضـاء، بـناء عـلى طلـبها، يف جمـال إصـالح نظـام العقوبـات، مبـا يف ذلك يف جماالت ا                       
                                                           

 .هذه العبارة ال تشكل أساساً لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (28) 
 .دة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكل أساساً لزيا (29) 
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التصــاحلية، وبدائــل الســجن، ومكافحــة األيــدز وفريوســه يف الســجون، واالحتــياجات اخلاصــة 
ــك    ــيات يف الســجون، وذل ــية،     يفللنســاء والفت ــن خــارج امليزان ــتاحة م ــوارد امل دون  حــدود امل

 )30(؛املوجودة يف امليزانية العادية للمكتباملوارد استخدام استبعاد 

مــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يضــع   إىل مكتــب األيطلــب أيضــا -١٢ 
بــرناجما للمســاعدة التقنــية لصــاحل أفريقــيا يف جمــال إصــالح نظــام العقوبــات وتوفــري بدائــل عــن  
السـجن، بـناء عـلى االلـتزامات الـيت متت يف اجتماع املائدة املستديرة يف أبوجا اخلاص بأفريقيا        

 حدود املوارد املتاحة من خارج امليزانية،       يف، وذلك   ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف بـرنامج عمله للفترة      
 )31(؛املوجودة يف امليزانية العادية للمكتباملوارد استخدام استبعاد دون 

الـدول األعضـاء واملؤسسـات املالية الدولية واجلهات املاحنة اخلاصة إىل            يدعـو    -١٣ 
مم املتحدة  تقـدمي الدعـم لألنشـطة املذكـورة أعـاله، مـن خـالل تقـدمي تربعات إىل صندوق األ                   

ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، أو مــن خــالل تقــدمي التــربعات لدعــم تلــك األنشــطة عــلى حنــو  
 مباشر؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عــن تنفـيذ هـذا القـرار إىل جلـنة مــنع         يطلـب  -١٤ 
 .٢٠٠٨اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا السابعة عشرة يف عام 

  
  الرابعمشروع القرار  

  تدعيم املبادئ األساسية لسلوك اجلهاز القضائي                       
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ميـثاق األمـم املتحدة الذي يؤكّد، يف مجلة أمور، تصميم الدول األعضاء             إذ يسـتذكر     

عـلى يـئة أوضـاع ميكـن يف ظـلها صـون العدالـة حتقـيقا للـتعاون الـدويل عـلى تعزيـز وتشجيع                  
  اإلنسان وحرياته األساسية دون أي متييز،احترام حقوق

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص خصوصا على مبادئ     وإذ يسـتذكر أيضـا       
املســاواة أمــام القــانون وافــتراض الــرباءة واحلــق يف حماكمــة عادلــة وعلنــية أمــام حمكمــة خمتصــة   

 مستقلة وحمايدة منشأة مبوجب القانون،

                                                           
 .هذه العبارة ال تشكل أساساً لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (30) 
 .هذه العبارة ال تشكل أساساً لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (31) 
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اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ـ الدويل اخل  دـالعهوإذ يسـتذكر كذلـك       
اللذيـن يكفـالن ممارسـة تلك احلقوق،         )32(والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنـية والسياسـية           

وأنّ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنــية والسياســية يكفــل كذلــك احلــق يف احملاكمــة دون   
 تأخري ال مربر له،

 الـيت تلـزم الدول األطراف،       )33( األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد،         اتفاقـية  وإذ يسـتذكر   
 مــنها، بــأن تــتخذ، وفقــا للمــبادئ األساســية لــنظمها القانونــية ودون مســاس         ١١يف املــادة 

باسـتقاللية القضـاء، تدابـري لتدعـيم الـنـزاهة ودرء فـرص الفسـاد بـني أعضـاء اجلهـاز القضائي،                      
 از القضائي،تشمل وضع قواعد بشأن سلوك أعضاء اجله

بـأن فسـاد أعضـاء اجلهـاز القضـائي يقـوض حكـم القـانون ويزعـزع ثقة                   قتـناعا مـنه     او 
 الناس يف النظام القضائي،

ــناعا مــنه أيضــا    ــزاهة اجلهــاز القضــائي واســتقالليته وحــياده شــروط الزمــة    واقت بــأن ن
 أساسية حلماية حقوق اإلنسان محاية فعالة ولتنمية االقتصاد،

نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين٢٩، املـــؤرخ ٤٠/٣٢اري اجلمعـــية العامـــة قـــروإذ يســـتذكر  
، اللذيـــن أقـــرت فـــيهما   ١٩٨٥ديســـمرب / كـــانون األول١٣، املـــؤرخ ٤٠/١٤٦، و١٩٨٥

اجلمعـية العامـة املـبادئ األساسـية بشـأن اسـتقالل السـلطة القضـائية، اليت اعتمدها مؤمتر األمم                    
 ٦أغسطس إىل   / آب ٢٦ الذي عقد يف ميالنو من       املـتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني      

 )34(،١٩٨٥سبتمرب /أيلول

التوصـيات الـيت اعـتمدها مؤمتـر األمـم املـتحدة التاسـع ملـنع اجلرمية         وإذ يسـتذكر أيضـا       
 )35(،١٩٩٥مايو  / أيار ٨أبـريل إىل    / نيسـان  ٢٩ومعاملـة اـرمني، الـذي عقـد يف القاهـرة مـن              

دها وسـالمة أداء دوائـر النيابة العامة والدوائر القانونية   بشـأن اسـتقالل السـلطة القضـائية وحـيا      
 يف جمال العدالة اجلنائية،

                                                           
 ).٢١-د( ألف  ٢٢٠٠ العامة قرار اجلمعية مرفق (32) 
 .٥٨/٤ العامة قرار اجلمعية مرفق (33) 
سبتمرب   /أيلول ٦ –أغسطس / آب٢٦ السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، ميالنو،   املتحدة األمم مؤمتر انظر (34) 

 الباب، الفصل األول،  )A.86.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   ( أعدته األمانة العامة تقرير :١٩٨٥
 .رفق، امل٢-دال

 .، الباب الثالث١ الفصل األول، القرار ،A/CONF.169/16/Rev.1 انظر (35) 
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أنّ املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل، التابع لألمانة، دعا، يف عام           وإذ يسـتذكر كذلك      
، جمموعــة مــن كــبار قضــاة الــبلدان الــيت تتــبع نظــام القــانون العــام لكــي تضــع مفهومــا   ٢٠٠٠

اء يتسـق مـع مـبدأ اسـتقاللية القضـاء وميكـن أن يكون لـه تأثري إجيايب يف مستوى                    لـنـزاهة القضـ   
 السلوك القضائي وأن يرتقي مبستوى ثقة الناس يف سيادة القانون،

ــزاهة القضــاء،      وإذ يســتذكر   ــيم ن ــية بتدع ــلمجموعة القضــائية املعن ــثاين ل االجــتماع ال
م فــيه كــبار القضــاة باحلاجــة إىل معــايري  يف بانغــالور، اهلــند، الــذي ســل٢٠٠١ّاملعقــود يف عــام 

 )36(لنـزاهة القضاء مقبولة عامليا، ووضعوا نص مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي،

 أن اموعـة القضـائية املعنية بتدعيم نزاهة القضاء أجرت فيما بعد    وإذ يسـتذكر أيضـا     
 بلدا من مجيع النظم القانونية      مشـاورات مستفيضـة مـع األجهـزة القضـائية ملـا يـزيد على مثانني               

ــتديات           ــتلف املن ــبل خم ــن ق ــاز القضــائي م ــلوك اجله ــالور بشــأن س ــبادئ بانغ ــيد م أدت إىل تأي
ــائدة مســتديرة لكــبار القضــاة ُعقــد يف الهــاي يومــي        ــنها اجــتماع م  ٢٦ و٢٥القضــائية، وم

ن املدين كما   ، وحضـره كـبار قضـاة البلدان اليت تتبع نظام القانو           ٢٠٠٢نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   
 حضره قضاة حمكمة العدل الدولية،

 بشـأن اسـتقالل وحياد      ٢٠٠٣/٤٣قـرار جلـنة حقـوق اإلنسـان         وإذ يسـتذكر كذلـك       
السـلطة القضـائية واحمللفـني واخلـرباء القضـائيني واسـتقالل احملـامني، الـذي أحاطـت اللجـنة فيه                     

 الدول األعضاء وأجهزة    عـلما مبـبادئ بانغـالور بشـأن سـلوك اجلهـاز القضـائي ووجهـت انتباه                
األمــم املــتحدة ذات الصــلة واملــنظمات احلكومــية الدولــية واملــنظمات غــري احلكومــية إىل تلــك  

 املبادئ لكي تنظر فيها،

 بشــأن نــزاهة الــنظام القضــائي، ٢٠٠٣/٣٩قــرار جلــنة حقــوق اإلنســان وإذ يســتذكر  
أساسيا ال بد منه حلماية الـذي شـددت فـيه اللجـنة عـلى نـزاهة النظام القضائي بوصفها شرطا             

 حقوق اإلنسان وكفالة عدم التمييز يف إقامة العدل،

الــدول األعضــاء أن تشــجع أجهــزا القضــائية، مبــا يتســق مــع نظمهــا    يدعــو  -١ 
القانونــية الداخلــية، عــلى أن تــأخذ يف اعتــبارها، لــدى مــراجعة أو صــوغ القواعــد املــتعلقة          

هــاز القضــائي، مــبادئ بانغــالور بشــأن ســلوك اجلهــاز  بالســلوك املهــين واألخالقــي ألعضــاء اجل
 القضائي، املرفقة ذا القرار؛

                                                           
 .E/CN.4/2003/65 الوثيقة  مرفق (36) 
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عــلى أن مــبادئ بانغــالور بشــأن ســلوك اجلهــاز القضــائي متــثّل تطويــرا  يؤكّــد  -٢ 
إضـافيا وتكمـيال للمـبادئ األساسية بشأن استقاللية اجلهاز القضائي، اليت أقرا اجلمعية العامة          

 ؛٤٠/١٤٦ و٤٠/٣٢يف قراريها 

بأمهـية اموعـة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة القضاء من أعمال حتت            يعـترف    -٣ 
رعايـة مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وكذلك سائر احملافل القضائية الدولية               
ــري لتدعــيم اســتقاللية القضــاء وحــياده        ــايري وتداب ــيت تســهم يف وضــع وتعمــيم مع واإلقليمــية ال

 ته؛ونزاه

يف إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يواصــل، يطلــب  -٤ 
حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية                   

 وال سـيما مـن خـالل بـرناجمه العاملي ملكافحة الفساد، دعم العمل الذي                )37(العاديـة للمكتـب،   
 اموعة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة القضاء؛تقوم به 

 عن تقديره للدول األعضاء اليت قدمت إىل مكتب األمم املتحدة املعين            يعـرب  -٥ 
بـاملخدرات واجلـرمية تربعات لدعم العمل الذي تقوم به اموعة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة               

 القضاء؛

دوق األمـــم املـــتحدة ملـــنع اجلـــرمية الـــدول األعضـــاء أن تقـــدم إىل صـــن يدعـــو -٦ 
 االقتضـاء، تـربعات وافــية ملسـاندة اموعـة القضـائية املعنـية بتدعــيم       حسـب والعدالـة اجلنائـية،   

نـزاهة القضـاء وأن تواصـل، مـن خالل الربنامج العاملي ملكافحة الفساد، تقدمي املساعدة التقنية          
الــية، بــناء عــلى طلــبها، بغــية تعزيــز نــزاهة إىل الــبلدان النامــية والــبلدان ذات االقتصــادات االنتق

 أجهزا القضائية وقدرا؛

 الــدول األعضـاء أن تقــدم إىل األمــني العـام آراءهــا بشــأن مــبادئ   يدعـو أيضــا  -٧ 
 بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي، وأن تقترح تنقيحات هلا حسب االقتضاء؛

ــاملخدرات   يطلــب -٨  ــتحدة املعــين ب ــم امل ــوم،   إىل مكتــب األم يف  واجلــرمية أن يق
حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية                   

 بعقد اجتماع لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية، بالتعاون مع           )38(العاديـة للمكتـب،   
 القضائية الدولية واإلقليمية،    اموعـة القضـائية املعنـية بتدعـيم نزاهة القضاء وغريها من احملافل            

                                                           
 .زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب  (37) 
 .زيادات تكميليةطلب هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو ل (38) 
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وبـإعداد دلـيل تقين ُيستخدم يف تقدمي املساعدة التقنية الرامية إىل تدعيم نزاهة القضاء وقدرته،                
وكذلـك إعـداد تعلـيق عـلى مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي، يأخذ بعني االعتبار                 

 يحات؛ما أعربت عنه الدول األعضاء من آراء وما اقترحته من تنق

ــية يف    يطلــب -٩  ــة اجلنائ  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
 .دورا السادسة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
   املرفق 

  مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي  
ائل إن   اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان يعـترف كقـاعدة أساسية باملبدأ الق               حيـث إنّ   

لكـل شـخص احلـق، باملسـاواة الـتامة مـع غـريه، يف حماكمـة عادلـة وعلنـية أمام حمكمة مستقلة                        
 وحمايدة للبت يف احلقوق وااللتزامات ويف أي اام جنائي،

 يضمن حتقيق املساواة    )39( العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       وحيـث إنّ   
بت يف أي اام جنائي أو يف احلقوق وااللتزامات يف أي           لكـل الـناس أمـام احملاكم وإنه، عند ال         

قضـية أمـام احملـاكم، حيـق لكـل شـخص أن حيصـل بـدون تأخري ال مربر لـه على حماكمة عادلة                    
 وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة منشأة مبقتضى القانون،

 أو تتجسد يف  املـبادئ واحلقـوق اجلوهـرية السـالفة الذكر معترف ا أيضا    وحيـث إنّ   
صـكوك حقـوق اإلنسـان اإلقليمـية ويف القوانـني الدستورية والتشريعية والعامة ويف االتفاقيات                

 واألعراف القضائية،

 أمهية وجود سلطة قضائية خمتصة ومستقلة وحمايدة حلماية حقوق اإلنسان           وحيـث إنّ   
ى إقامة العدل على    تـتأكد مـن أن تنفـيذ كافـة احلقـوق األخـرى يعـتمد، يف ايـة املطـاف، عـل                     

 الوجه السليم،

 وجود سلطة قضائية خمتصة ومستقلة وحمايدة ُيعد كذلك أمرا جوهريا إذا            وحيـث إنّ   
 أريد للمحاكم أن تقوم بدورها يف التمسك باملبادئ الدستورية وسيادة القانون،

 ثقــة الــناس يف الــنظام القضــائي ويف الســلطة املعــنوية للســلطة القضــائية        وحيــث إنّ 
 نزاهتها ُيعد أمرا ذا أمهية قصوى يف أي جمتمع دميقراطي حديث،و

                                                           
 ).٢١-د( ألف  ٢٢٠٠ العامة قرار اجلمعية مرفق (39) 
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 من الضروري أن يقوم القضاة، بصورة فردية أو مجاعية، باحترام وإجالل         وحيـث إنّ   
املنصـب القضـائي باعتـباره عهـدة عمومـية وأن يسـعوا جـاهدين لـتعزيز وإدامـة الثقة يف النظام                      

 القضائي،

ــث إنّ  ــية لــ  وحي ــلوك اجلهــاز      املســؤولية األساس ــيا يف س ــتويات عل ــة مس ترويج وإدام
 القضائي تكمن يف السلطة القضائية يف كل بلد،

ـدف إىل كفالة     )40(بادئ األساسـية بشـأن اسـتقالل السـلطة القضـائية          املـ  وحيـث إنّ   
 استقالل السلطة القضائية وتعزيزها وهي موجهة بصفة أساسية إىل الدول،

وهــي ُمعــدة . ري للســلوك األخالقــي لــدى القضــاة وضــع معــاييقصــد باملــبادئ التالــية 
خصيصـا لـتزود القضـاة باإلرشـادات ولـتوفر للسلطة القضائية إطار عمل لتنظيم سلوك اجلهاز                 

ويقصـد ـا أيضـا مسـاعدة أعضـاء السـلطتني التنفـيذية والتشـريعية واحملامني والناس                  . القضـائي 
وتفترض هذه املبادئ ضمنيا أن . فضلبصـفة عامـة، على فهم ودعم السلطة القضائية بصورة أ      

ــايري         ــام املؤسســات املناســبة املنشــأة لصــيانة املع القضــاة خيضــعون للمســاءلة عــن ســلوكهم أم
القضـائية الـيت تعـد يف حـد ذاا مستقلة وحمايدة ويقصد ا أن تكمل قواعد القانون والسلوك                    

 .احلالية امللزمة للقضاة ال أن خترج عنها
  

 ١القيمة 
 ليةاالستقال

  املبدأ  
اسـتقالل السـلطة القضـائية شـرط مسـبق لسـيادة القانون وضمانة جوهرية للمحاكمة                 
ــة ــلى         . العادل ــتقالل الســلطة القضــائية ع ــد اس ــم وُيجس ــلى القاضــي أن يدع ــتعني ع ــك ي ولذل

 .الصعيدين الفردي واملؤسسايت
  

                                                           
سبتمرب   /أيلول ٦ –أغسطس / آب٢٦ السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، ميالنو،   املتحدة األمم مؤمتر انظر (40) 

ل األول، الباب ، الفص )A.86.IV.1 املبيع منشورات األمم املتحدة، رقم   (تقرير أعدته األمانة العامة   : ١٩٨٥
 .، املرفق٢-دال
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  التطبيق  
 على أساس تقديره للحقائق     عـلى القاضـي أن ميـارس مهامـه القضـائية بصـورة مستقلة              -١-١

ووفقـا لفهـم واع للقـانون وعـلى أساس التحرر من أي مؤثّرات دخيلة أو إغراءات أو ضغوط          
 .أو ديدات أو تدخل مباشر أو غري مباشر من أي جهة أو ألي سبب

عـلى القاضـي أن يكـون مسـتقال فـيما يتعلق باتمع بصفة عامة وفيما يتعلق بأطراف                  -٢-١
 .ين عليه البت فيهأي نزاع يتع

عـلى القاضـي أن ال يكـون مـتحررا مـن العالقـات غـري املالئمة مع السلطتني التنفيذية                     -٣-١
والتشــريعية يف احلكومــة ومــن نفوذمهــا فحســب ولكــن جيــب أيضــا أن يــبدو مــتحررا مــن كــل 

 .ذلك من وجهة نظر املراقب املعقول

 يكــون مســتقال عــن زمالئــه يف جهــاز عــلى القاضــي، عــند أداء واجــباته القضــائية، أن -٤-١
 .القضاء فيما يتعلق بالقرارات اليت يتعين عليه اختاذها بصورة مستقلة

عـلى القاضـي أن يشـجع ويدعم الضمانات الالزمة ألداء واجباته القضائية بغية صيانة          -٥-١
 .وتعزيز االستقالل املؤسسي والعملي للسلطة القضائية

يشـجع معـايري عالـية مـن السلوك القضائي دف تدعيم ثقة     عـلى القاضـي أن ُيظهـر و     -٦-١
 .الناس يف السلطة القضائية، وهو أمر جوهري لصيانة استقالل السلطة القضائية

  
 ٢القيمة 
 احليـاد

  املبدأ  
وال ينطبق ذلك على    . احلـياد جوهـري ألداء واجبات املنصب القضائي بطريقة سليمة          

 .نطبق أيضا على اإلجراءات اليت ُيتخذ القرار من خالهلاالقرار يف حد ذاته فحسب ولكنه ي
  

  التطبيق  
 .على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية بدون حماباة أو حتيز أو حتامل -١-٢

عــلى القاضــي أن يــتأكّد مــن أن ســلوكه، ســواء داخــل احملكمــة أو خارجهــا، ُيحــافظ   -٢-٢
األطراف املتقاضية يف حياد القاضي والسلطة القضائية       عـلى ثقـة عامـة الـناس واملهن القانونية و          

 .ويعزز تلك الثقة
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عـلى القاضـي أن يتصـرف، إىل احلـد املعقـول، حبيث يقلّل إىل أدىن حد من املناسبات                    -٣-٢
 .اليت تستلزم تنحيته عن النظر يف قضايا أو البت فيها

توقع أن تعرض عليه، عن عـلى القاضـي أن ميتـنع، أثـناء وجـود دعـوى أمامـه أو من امل               -٤-٢
القـيام، عـن عـلم مـنه، بـإبداء أي تعليق ميكن على حنو معقول أن يؤثّر يف نتيجة تلك الدعوى                       
أو ميـس بعدالـة اإلجـراءات اجللـية، أو بـإبداء أي تعلـيق علـين أو عـلى حنـو آخـر قـد يؤثّر على                            

 .توفري حماكمة عادلة ألي شخص أو قضية

 املشـاركة يف أي إجـراءات قضـائية ال يستطيع أن يتخذ             عـلى القاضـي أن يتـنحى عـن         -٥-٢
. فـيها قـرارا دون حتيز أو يبدو فيها ملراقب معقول أنه ال يستطيع أن يتخذ فيها قرارا دون حتيز           

 :وتشمل هذه اإلجراءات، على سبيل املثال ال احلصر، احلاالت التالية

طــرف أو كانــت لديــه إذا كــان لــدى القاضــي حتــيز أو حتــامل فعــلي جتــاه أي  )أ( 
 معرفة شخصية بالوقائع اإلثباتية املتنازع عليها فيما يتعلق باإلجراءات القضائية؛ أو

إذا كــان القاضــي قــد عمــل مــن قــبل كمحــام أو كشــاهد أساســي يف املســألة  )ب( 
 موضوع النـزاع؛ أو

إذا كـان للقاضـي أو ألحـد أعضـاء عائلـته مصـلحة اقتصـادية يف نتائج املسألة          )ج( 
 وضوع النـزاع؛م

ويشـترط أن ال يقتضـي األمـر تنحـية القاضـي يف حالـة عدم التمكّن من تشكيل حمكمة أخرى                     
للــنظر يف القضــية أو إذا كــان عــدم اختــاذ أي إجــراء ميكــن، نظــرا لوجــود ظــروف عاجلــة، أن  

 .يؤدي على حنو خطري إىل عدم إقامة العدل
  

 ٣القيمة 
 النـزاهة

  املبدأ  
 . ألداء مهام املنصب القضائي بطريقة سليمةالنـزاهة أساسية 

  التطبيق  
عــلى القاضــي أن يكفــل أن يكــون ســلوكه فــوق الشــبهات مــن وجهــة نظــر املراقــب    -١-٣

 .املعقول
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. جيـب أن يعـيد سـلوك القاضـي وتصـرفه تأكـيد ثقـة الـناس يف نـزاهة السلطة القضائية                   -٢-٣
 . أا تقامفالعدالة جيب أال تقام فحسب ولكن جيب أن يرى أيضا

  
 ٤القيمة 
 اللياقة

  املبدأ  
 .اللياقة ومظهر اللياقة أمران جوهريان يف ممارسة كافة أنشطة القاضي 

  
  التطبيق  

 .على القاضي أن يتجنب عدم اللياقة ومظاهر عدم اللياقة يف كافة أنشطته -١-٤

٢-٤-             ض دائما للرقابة الشعبية، جيب أن يتقبل القيود الشخصية اليت    نظـرا ألن القاضـي يـتعر
. قـد تـبدو عبـئا بالنسـبة إىل املواطـن العـادي وينـبغي أن يفعـل ذلـك تلقائـيا وعـن طيـب خاطر                          

وعــلى وجــه اخلصــوص، جيــب عــلى القاضــي أن يتصــرف بشــكل يتماشــى مــع هيــبة املنصــب    
 .القضائي

امهم عـلى القاضـي، يف عالقاته الشخصية مع ممارسي مهنة القانون الذين ميارسون مه              -٣-٤
بصــورة منــتظمة يف حمكمــته، أن يتجنــب املواقــف الــيت قــد تــؤدي عــلى حنــو معقــول إىل إثــارة   

 .الشبهات أو يبدو أا تتسم باحملاباة أو التحيز

عـلى القاضـي أال يشـترك يف الفصل يف قضية يكون فيها أي فرد من أفراد عائلته ممثّال                 -٤-٤
 .يفية بالقضيةألحد األطراف املتنازعة أو مرتبطا بأية ك

عـلى القاضـي أال يسـمح ألي من ممارسي مهنة القانون أن يستخدم مسكنه الستقبال             -٥-٤
 .موكلني ملمارس مهنة القانون ذلك أو ممارسني آخرين ملهنة القانون

حيـق للقاضـي، كـأي مواطـن آخـر، حـرية التعبري والعقيدة واالرتباط والتجمع، ولكن               -٦-٤
ممارسته تلك احلقوق، أن يتصرف بشكل حيافظ فيه على هيبة املنصب           يتعـين علـيه دائما، عند       

 .القضائي وحياد السلطة القضائية واستقالهلا

ــية الشخصــية واإلئتمانــية وأن يــبذل      -٧-٤ عــلى القاضــي أن يكــون عــلى عــلم مبصــاحله املال
 .جهودا معقولة ليبقى على علم باملصاحل املالية ألفراد عائلته
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ال يســمح لعالقاتــه العائلــية أو االجتماعــية أو غريهــا مــن العالقــات أن  عــلى القاضــي أ -٨-٤
 .تؤثّر على حنو غري مالئم يف سلوكه القضائي وحكمه كقاض

ــاحله      -٩-٤ ــتعزيز مصـ ــائي لـ ــة املنصـــب القضـ ــتغلّ مكانـ ــتعمل أو يسـ ــلى القاضـــي أال يسـ عـ
خرين بأن  الشخصـية أو مصـاحل أحـد أفـراد عائلته أو أي شخص آخر وأال يعطي أو يسمح آل                  

ُيعطـوا االنطـباع بـأن أي شـخص حيظـى مبكانـة خاصـة تؤثّـر عـلى القاضي تأثريا غري مالئم يف                
 .أداء واجباته القضائية

ــيها      -١٠-٤ عــلى القاضــي أال يســتخدم أو يفشــي املعلومــات الســرية الــيت حيصــل عل
 .بصفته القضائية ألي غرض ال صلة له بواجباته القضائية

 :اضي لواجباته القضائية على حنو سليم، جيوز لهرهنا بأداء الق -١١-٤

أن يكتـــب وحياضـــر ويعلّـــم ويســـاهم يف أنشـــطة تـــتعلق بالقـــانون أو الـــنظام   )أ( 
 القانوين أو إقامة العدل أو األمور املتصلة ا؛ أو

ــتعلق بــأمور تتصــل      )ب(  ــئة رمســية فــيما ي أن حيضــر جلســة حماكمــة علنــية أمــام هي
 وين أو إقامة العدل أو األمور املتصلة ا؛ أوبالقانون أو النظام القان

أن يعمـل عضـوا يف هيئة رمسية أو يف جلنة أو هيئة استشارية حكومية أخرى،                 )ج( 
إذا كانـت تلـك العضـوية ال تتـناقض مـع ما ُيتوخى من القاضي من عدم حتيز وحياد سياسي؛                     

 أو

ن هيبة املنصب   ممارسـة أنشـطة أخـرى إذا كانـت تلـك األنشـطة ال تنـتقص م                 )د( 
 .القضائي أو تتدخل بشكل آخر يف أداء واجباته القضائية

 .على القاضي أال ميارس احملاماة أثناء شغله منصبه القضائي -١٢-٤

جيـــوز للقاضـــي أن يشـــكل رابطـــات للقضـــاة أو ينضـــم إلـــيها أو يشـــارك يف  -١٣-٤
 .منظمات أخرى متثّل مصاحل القضاة

د عائلــته أن يطلــبوا أو يقــبلوا أي هديــة أو هــبة أو  ال جيــوز للقاضــي أو ألفــرا  -١٤-٤
قـرض أو ُحظـوة فـيما يـتعلق بـأي شيء فعله القاضي أو يتوقّع أن يفعله أو ُيحجم عن فعله يف                     

 .أداء واجباته القضائية
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عـلى القاضي أال يسمح ملوظفي احملكمة أو آخرين خاضعني لنفوذه أو إدارته              -١٥-٤
لــبوا أو يقــبلوا أي هديــة أو هــبة أو قــرض أو ُحظــوة فــيما أو ســلطته، مــع عــلمه بذلــك، أن يط

 .يتعلق بأي شيء فعله القاضي أو يتوقّع أن يفعله أو ُيحجم عن فعله يف أداء واجباته القضائية

جيـوز للقاضي أن حيصل على هدية رمزية أو مكافأة أو ميزة مالئمة للمناسبة               -١٦-٤
ن وبـأي مقتضـيات قانونـية ختـتص باإلفشاء العام           الـيت مت تقدميهـا فـيها، رهـنا مبقتضـيات القـانو            

عـنها، بشـرط أال ُيـتوخى، عـلى حنـو معقـول، أن القصـد مـن تلـك اهلديـة أو املكافـأة أو امليزة                           
 .التأثري على القاضي يف أداء واجباته القضائية، أو يبدو على حنو آخر، أا مدعاة للتحيز

  
 ٥القيمة 
 املساواة

  املبدأ  
ــة املســاو  اة يف املعاملــة للجمــيع أمــام احملــاكم أمــر ضــروري ألداء مهــام املنصــب    كفال

 .القضائي على النحو الواجب
 

  التطبيق  
ــنوع يف اــتمع والفــروق الناشــئة عــن       -١-٥ ــتفهما للت عــلى القاضــي أن يكــون مدركــا وم

يــن املصــادر املخــتلفة والــيت تشــمل، عــلى ســبيل املــثال ال احلصــر، العــرق واللــون واجلــنس والد
واألصـل القومـي والطـبقة االجتماعـية والعجـز والعمـر والوضـع الـزوجي والـتوجهات اجلنسية               

 ").أسباب غري ذات صلة("واحلالة االجتماعية واالقتصادية واألسباب األخرى املماثلة 

عـلى القاضـي، أثناء أداء واجباته القضائية، أال ُيبدي حتيزا أو حتامال، سواء بالكلمات                -٢-٥
 .سلوك، حنو أي شخص أو مجاعة بناء على أسباب غري ذات صلةأو بال

عـلى القاضـي أن ميـارس واجـباته القضـائية مـع إيـالء االعتبار املالئم لكافة األشخاص                -٣-٥
سـواء كـانوا أطـرافا أو شهودا أو حمامني أو موظفي حمكمة أو زمالء يف املهنة القضائية، بدون                   

ة وغري جوهرية بالنسبة ألداء تلك الواجبات على        متيـيز عـلى أسـاس أي أسـباب غـري ذات صـل             
 .حنو سليم

عـلى القاضـي أال يسـمح، عـن معرفة منه، ملوظفي احملكمة أو آخرين خاضعني لنفوذه                  -٤-٥
أو إدارتـه أو سـيطرته أن ميـيزوا بـني األشـخاص املعنـيني يف أي مسـألة يـنظر فـيها القاضـي بناء                    

 .على أي سبب غري ذي صلة
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ي أن يطالب احملامني يف الدعاوى القضائية املنظورة أمام احملكمة أن ميتنعوا            عـلى القاض   -٥-٥
عـن التعـبري، سـواء بالكـلمات أو بالسلوك، عن التحيز أو التحامل املبين على أسباب غري ذات         
 .صلة باستثناء ما له صلة قانونية بأمر يف الدعوى القضائية وقد يكون موضوع دفاع مشروع

  
 ٦القيمة 

 صاص واحلرصاالخت
  املبدأ  

 .االختصاص واحلرص شرطان جوهريان يف أداء املهام القضائية على النحو الواجب 
  

  التطبيق  
حتـتل الواجـبات القضـائية الـيت يقوم ا القاضي مركز الصدارة بالنسبة لكافة األنشطة          -١-٦

 .األخرى

لــيت ال تشــمل أداء املهــام عــلى القاضــي أن يكــرس نشــاطه املهــين لواجــباته القضــائية ا   -٢-٦
واملسـؤوليات القضـائية يف احملكمـة واختـاذ القـرارات فحسـب بـل تشـمل أيضـا املهـام األخرى                      

 .املتصلة باملنصب القضائي أو بعمليات احملكمة

عــلى القاضــي أن يــتخذ خطــوات معقولــة لصــيانة وتعزيــز معارفــه ومهاراتــه وصــفاته     -٣-٦
ائية عــلى حنــو ســليم، وأن يســتفيد لذلــك الغــرض مــن  الشخصــية الالزمــة ألداء واجــباته القضــ

 .التدريب والتسهيالت األخرى اليت ينبغي توفريها للقضاة حتت الرقابة القضائية

عـلى القاضي أن يبقى على اطالع على التطورات ذات الصلة بالقانون الدويل، مبا يف                -٤-٦
 .حقوق اإلنسانذلك االتفاقيات الدولية والصكوك األخرى اليت ُترسي معايري 

عـلى القاضـي أن يـؤدي كافـة واجـباته القضـائية، مبـا فـيها إصـدار القرارات املتحفّظة                      -٥-٦
 .بكفاءة وإنصاف وبالسرعة املعقولة

عـلى القاضـي أن حيـافظ عـلى الـنظام واللـياقة يف كافـة القضايا املعروضة على احملكمة                     -٦-٦
 األطراف املتنازعة واحمللّفني والشهود     وأن يكـون صـبورا ووقـورا ودمـث اخللـق يف عالقـته مـع               
وعــلى القاضــي أن يطالــب املمــثّلني    . واحملــامني وغريهــم ممــن يــتعامل معهــم بصــفته الرمســية      

القانونـيني وموظفـي احملكمـة واألشـخاص اآلخـرين اخلاضعني لنفوذه أو إدارته أو سيطرته بأن                 
 .يتصرفوا بنفس الكيفية
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 . تتعارض مع أداء واجباته القضائية بكل حرصعلى القاضي أال يتصرف بطريقة -٧-٦
  

 التنفيذ

نظـرا لطبيعة املنصب القضائي، جيب أن تعتمد السلطات القضائية الوطنية تدابري فعالة              
لـتوفري اآللـيات الالزمـة لتنفيذ هذه املبادئ إن مل تكن هذه اآلليات موجودة بالفعل يف والياا       

 .القضائية
  

 التعاريف

ري املســتخدمة يف بــيان املــبادئ هــذا املعــاين التالــية، مــا مل يســمح الســياق  تكــون للــتعاب 
 :خبالف ذلك أو يقتضي خالف ذلك

 يشمل املوظفني الشخصيني للقاضي، مبن فيهم كتبة احملكمة؛" موظفو احملكمة"تعبري  

 يعين أي شخص ميارس السلطة القضائية، أيا كانت تسميته؛" القاضي"تعبري  

يشـمل زوج القاضـي وابنه وابنته وصهره وكنـته وأي شخص           "  القاضـي  عائلـة "تعـبري    
آخــر ذي صــلة قــرابة وثــيقة بــه أو أي شــخص يكــون صــديقا لـــه أو موظفــا لديــه ويعــيش يف    

 منـزله؛

يعـين شـريك القاضـي يف حـياته املنـزلية أو أي شخص آخر من     " زوج القاضـي  "تعـبري    
 .يأي من اجلنسني له عالقة شخصية وثيقة بالقاض

  
  مشروع القرار اخلامس 

  التعاون الدويل على مكافحة الفساد  
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
 إزاء تـأثري الفسـاد عـلى استقرار اتمعات وتنميتها سياسيا          إذ يؤكّـد جمـددا بـالغ قلقـه         

 واجتماعيا واقتصاديا،

الزم ملــنع الفســاد   بــأن اتــباع ــج شــامل ومــتعدد اجلوانــب هــو أمــر        واقتــناعا مــنه  
ومكافحـته بصـورة فعالـة، وإذ يسلّم بضرورة زيادة توثيق التنسيق والتعاون يف هذا الشأن بني                 

 الدول والكيانات األخرى ذات الصلة،
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، ٢٠٠٣أكتوبر  / تشـرين األول   ٣١ املـؤرخ    ٥٨/٤ قـرار اجلمعـية العامـة        وإذ يسـتذكر   
تحدة ملكافحة الفساد، وإذ يؤكّد جمددا أن       الـذي اعـتمدت فـيه اجلمعـية العامـة اتفاقية األمم امل            

االتفاقــية تشــكّل تطــورا ذا شــأن يف جمــال القــانون الــدويل وأداة هامــة للــتعاون الــدويل الفعــال   
 واملتعدد األبعاد على مكافحة الفساد،

 أن رؤساء الدول واحلكومات حثّوا مجيع الدول اليت مل تصبح بعد            وإذ يسـتذكر أيضا    
فاقـيات الدولـية ذات الصلة باجلرمية املنظمة والفساد، يف وثيقة نتائج مؤمتر القمة              أطـرافا يف االت   
 عـلى أن تـنظر يف القـيام بذلـك وعـلى أن تنفّذ تلك االتفاقيات، بعد                  )41(،٢٠٠٥العاملـية لعـام     

بـدء نفاذهـا، تنفـيذا فعـاال، بوسـائل مـن بيـنها تضـمني أحكـام تلـك االتفاقيات يف التشريعات                        
 زيز نظم العدالة اجلنائية،الوطنية وتع

/  كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٦٠/٢٠٧ قـــرار اجلمعـــية العامـــة وإذ يســـتذكر كذلـــك 
 بشـأن مـنع ومكافحـة املمارسـات الفاسدة وحتويل األصول املتأتية من مصدر            ٢٠٠٥ديسـمرب   

غـري مشـروع وإعـادة تلـك األصـول إىل بلداـا األصلية على وجه اخلصوص، متشيا مع اتفاقية                    
 م املتحدة ملكافحة الفساد،األم

الــــتحالفات :  بــــإعالن بــــانكوك بشــــأن أوجــــه الــــتآزر واالســــتجابات وإذ يرحــــب 
 الذي اعتمد يف اجلزء الرفيع املستوى       )42(االسـتراتيجية يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية،            

 إىل ١٨انكوك من   ملؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية املعقود يف ب                
، والــذي ذكــرت فــيه الــدول األعضــاء أن اإلدارة الســليمة للشــؤون ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٥

العمومـية واملمـتلكات العمومـية وسـيادة القـانون ضـروريان ملـنع الفسـاد ومكافحـته، وسلّمت              
ــام واخلــاص        ــنـزاهة واملســاءلة يف القطــاعني الع ــة ال ــرويج ثقاف ــأن كــبح الفســاد يســتلزم ت ــيه ب ف

 ليهما،ك

ــترة  وإذ يرحــب أيضــا   ــربنامج العمــل للف ــذي  ٢٠١٠-٢٠٠٦ ب ــيا، ال ، اخلــاص بأفريق
سبتمرب / أيلول٦ و٥اعـتمده اجـتماع املائدة املستديرة اخلاص بأفريقيا، املعقود يف أبوجا يومي            

 ، والذي ُشدد فيه على ضرورة منع الفساد ومكافحته يف أفريقيا،٢٠٠٥

 واملــتعلق بإجــراءات ٢٠٠٥يولــيه / متــوز٢٢ملــؤرخ  ا٢٠٠٥/١٨ قــراره وإذ يســتذكر 
تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول يف بـناء القـدرات بغـية تيسـري بـدء سريان اتفاقية                  : مكافحـة الفسـاد   

 األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها الحقا،
                                                           

 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  (41) 
 .١، الفصل األول، القرار A/CONF.203/18الوثيقة   (42) 
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 باالتفاقـيات اإلقليمـية بشـأن الفسـاد ومبـا قامـت ـا بالفعل املنظمات          وإذ حيـيط عـلما     
 ليمية من أعمال بشأن هذه املسألة،اإلق

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

 كانون  ١٤ يف   )44( بـبدء نفـاذ اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد،            يرحـب  -٢ 
مــنظمات الــتكامل ، وحيــثّ الــدول األعضــاء مــن كافــة مــناطق العــامل و ٢٠٠٥ديســمرب /األول

االقتصـادي ذات الصـلة اليت مل تصدق بعد على االتفاقية أو تنضم إليها على أن تنظر يف القيام            
 بذلك يف أقرب وقت ممكن من أجل تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال؛

ــتطلّع -٣  ــتحدة      ي ــم امل ــية األم ــدول األطــراف يف اتفاق ــر ال ــدورة األوىل ملؤمت  إىل ال
، وحيـثّ الـدول األعضاء، إذ       ٢٠٠٦ديسـمرب   /سـاد، الـيت سـُتعقد يف كـانون األول         ملكافحـة الف  

  من االتفاقية، على اإلسهام يف خروج املؤمتر بنتائج ناجحة؛٦٣يضع يف اعتباره املادة 

 مجــيع الــدول األعضــاء إىل عقــد مشــاورات مكــثّفة وتقــدمي اقــتراحات   يدعــو -٤ 
فاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك      بشـأن التحضـري ملؤمتـر الـدول األطـراف يف ات           

يف مشــاورات مفــتوحة العضــوية ييســرها مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية،    
حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية                   

 ر الدول األطراف وأعماله؛ ودون مساس بوالية مؤمت)45(العادية للمكتب،

ــية    يشــدد -٥   عــلى أن مــن املفــيد أن يشــارك يف مؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاق
األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد خـرباء خمتصني يف جوانب حمددة من االتفاقية، يشملون ممثلني                  

 اخلرباء هليـئات مكافحـة الفسـاد الوقائية، ويشجع الدول األعضاء على تسهيل مشاركة أولئك             
 يف مؤمتر الدول األطراف؛

عــلى مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية ملــا قــام بــه مــن   يــثين  -٦ 
أعمــال يف جمــال الــترويج للتصــديق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد، ويــتطلّع إىل   

فاقــية وتنفــيذها وضــع الصــيغة النهائــية للدلــيل التشــريعي املصــمم لتســهيل التصــديق عــلى االت   
 الحقا، وإىل توزيع ذلك الدليل؛

                                                           
 .E/CN.15/2006/9الوثيقة   (43) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (44) 
 . تكميليةهذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات (45) 
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 إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يواصــل،       يطلــب -٧ 
اسـتنادا إىل اخلـربة املكتسـبة يف إعداد الدليل التشريعي وإىل العمل الذي أجنزته جهات أخرى،                

 معهد األمم املتحدة األقاليمي مـنها أعضـاء الفـريق الـدويل لتنسـيق مكافحة الفساد، تعاونه مع             
ألحبـاث اجلـرمية والعدالـة يف جهـوده املسـتمرة إلعـداد دلـيل تقـين يهـدف خصيصاً إىل مساندة           

 اإلخصائيني املمارسني يف جمال تنفيذ االتفاقية؛

ــتحدة        حيــثّ -٨  ــم امل ــية األم ــتزام، عمــال باتفاق ــلى االل ــدول األعضــاء ع  مجــيع ال
رة السليمة للشؤون العمومية واملمتلكات العمومية، واإلنصاف،       ملكافحـة الفساد، مببادئ اإلدا    

واملسـؤولية، والتسـاوي أمـام القانون، وبضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية واملساءلة              
 ونبذ الفساد؛

 الدعـم املـايل الـذي قدمـته عـدة جهات ماحنة لتيسري بناء               يالحـظ مـع الـتقدير      -٩ 
الفســاد، ويشــجع الــدول األعضــاء عــلى مواصــلة تقــدمي تــربعات   القــدرات يف جمــال مكافحــة 

لـتعزيز تنفـيذ اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد، مـن خـالل صـندوق األمـم املـتحدة ملنع                         
 اجلرمية والعدالة اجلنائية أو كدعم مباشر لتلك األنشطة واملبادرات؛

ملـــتحدة املعـــين  إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تـــزويد مكتـــب األمـــم ا يطلـــب -١٠ 
بـاملخدرات واجلـرمية بـاملوارد الالزمـة لتمكيـنه مـن الـترويج، بطريقة فعالة، لتنفيذ اتفاقية األمم         
املــتحدة ملكافحــة الفســاد، ومــن أداء وظائفــه باعتــباره أمانــة ملؤمتــر الــدول األطــراف مبقتضــى    

 الوالية املسندة له؛

يف ات واجلــرمية أن يواصــل،  إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدريطلــب -١١ 
حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية                   

 وال سـيما مـن خـالل بـرناجمه العـاملي ملكافحـة الفساد، مساعدة الدول،                 )46(العاديـة للمكتـب،   
زيز تنفيذ اتفاقية األمم   عـند الطلـب، عـلى بـناء القـدرات بصـورة مسـتدامة مـع التركيز على تع                  

 املتحدة ملكافحة الفساد؛

 مبـا يـبذلـــه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من جهود             يرحـب  -١٢ 
للـتعاون مـع اهليـئات األخـرى، ضـمن نطـاق واليـته، يف جمال منع الفساد ومكافحته، ويشجع                    

 املكتب على املضي يف زيادة ذلك التعاون؛

                                                           
 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (46) 
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ئات مــنظومة األمــم املــتحدة واملؤسســات املالــية الدولــية ووكــاالت  هيــيدعــو  -١٣ 
ــين          ــتحدة املع ــم امل ــب األم ــا ملكت ــن دعمه ــزيد م ــية ذات الصــلة أن ت ــية والوطن ــتمويل اإلقليم ال
بـاملخدرات واجلـرمية وتفاعـلها معـه بغـية اإلفـادة مـن أوجـه التضـافر وتفادي ازدواجية اجلهود                     

 منع ومكافحة الفساد بعني االعتبار، حسب االقتضاء، يف وأن تكفـل أخـذ األنشطة اهلادفة إىل      
 براجمها املتعلقة بالتنمية املستدامة، وأن تضمن االستفادة الكاملة من خربات املكتب الفنية؛

 لألفراد واجلماعات من خارج القطاع العام، مثل اتمع األهلي يعرب عن تقديره -١٤ 
تمعية، ملشاركتهم النشطة يف منع الفساد ومكافحته؛واملنظمات غري احلكومية واملنظمات ا 

ــدويل عــلى مــنع ومكافحــة املمارســات الفاســدة ونقــل     يدعــو -١٥  ــتعاون ال  إىل ال
املوجـودات ذات املنشـأ غـري املشـروع، وإىل رد تلك املوجودات اتساقا مع املبادئ الواردة يف                  

 خلامس؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وخصوصا يف فصلها ا

الـدول األعضـاء عـلى الـنظر يف اسـتخدام مـواد التوعـية العمومية اليت                 يشـجع    -١٦ 
يوفـرها مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية وعلى االضطالع بأنشطة خاصة، مبا              
يف ذلـك مـع قطاعـات اـتمع املـدين ذات الصلة إذا كان ذلك مناسبا، وال سيما مبناسبة اليوم                 

 ديسمرب، من أجل التركيز على مشكلة الفساد؛/ كانون األول٩كافحة الفساد، يف الدويل مل

ــة      يطلــب -١٧  ــنع اجلــرمية والعدال ــر للجــنة م ــر املؤمت ــيح تقاري ــام أن يت  إىل األمــني الع
 اجلنائية، لعلمها، إذا قرر ذلك مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف        يطلـب أيضـا    -١٨ 
دورـا السادسـة عشـرة تقريـرا عـن تنفـيذ هـذا القـرار، وأن يتـيح ذلـك التقرير فيما بعد ملؤمتر                         

 .الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  
  مشروع القرار السادس 

 إصالح مؤسسات العدالة اجلنائية،تعزيز سيادة القانون و  
  مبا يف ذلك لدى إعادة البناء بعد الصراعات

 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ــتائج مؤمتــر القمــة    إذ يســتذكر   ــيقة ن ــتزام رؤســاء الــدول واحلكومــات اــدد، يف وث ال

 )47(،٢٠٠٥العاملي لعام 
                                                           

 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  (47) 
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ديسمرب / كانون األول١٦خ  ، املؤر ٦٠/١٥٩ قـرار اجلمعية العامة      وإذ يسـتذكر أيضـا     
 ، بشأن حقوق اإلنسان وإقامة العدل،٢٠٠٥

 مبـا أويل لسـيادة القـانون مـن اهتمام يف إعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر                 وإذ يرحـب   
ــية،     : واالســتجابات ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتراتيجية يف جمــال م ــتحالفات االس ــذي )48(ال  ال

متــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة   اعــتمده اجلــزء الرفــيع املســتوى مــن مؤ 
ــن     ــانكوك م ــود يف ب ــية، املعق ــريل / نيســان٢٥ إىل ١٨اجلنائ ــدول   ٢٠٠٥أب ــيه ال ــلّمت ف ، وس

األعضــاء بأمهــية توطــيد ســيادة القــانون واحلكــم الرشــيد، وبأمهــية املضــي يف تطويــر سياســات   
اء، كمــا أعربــت عــن الــتزامها بإنشــاء  العدالــة التصــاحلية واجــراءاا وبــراجمها، حســب االقتضــ 

وصـون مؤسسات منصفة وكفؤة للعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك معاملة مجيع احملتجزين يف مرافق               
 االحتجاز قبل احملاكمة واملرافق اإلصالحية معاملة إنسانية، وفقا للمعايري الدولية السارية،

ن جهــود لتدعــيم األنشــطة  مــا ُيــبذَل عــلى نطــاق مــنظومة األمــم املــتحدة مــوإذ يــدرك 
الرامـية إىل تعزيـز سـيادة القـانون، مبـا فـيها إنشـاء جلنة بناء السالم، واعتزام إنشاء وحدة معنية                      

 باملساعدة يف جمال سيادة القانون، وأعمال شبكة املنسقني املعنيني بسيادة القانون، 

ــتذكر  ــراره وإذ يسـ ــيه / متـــوز٢١، املـــؤرخ ٢٠٠٤/٢٥ قـ ــياد٢٠٠٤يولـ ــأن سـ ة ، بشـ
تعزيـز سـيادة القـانون وإصـالح مؤسسـات العدالة اجلنائية، مع التركيز على               : القـانون والتنمـية   

 املساعدة التقنية، مبا يف ذلك لدى إعادة البناء بعد الصراعات، 

، بشأن تعزيز   ٢٠٠٥يولـيه   / متـوز  ٢٢، املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢١ قـراره    وإذ يسـتذكر أيضـا     
 والعدالـة اجلنائـية عـلى الـتعاون الـتقين يف جمال سيادة              قـدرة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية           

القـانون وإصـالح العدالـة اجلنائـية، والذي سلّم فيه بأن نظم العدالة اجلنائية الفعالة ال ميكن أن                   
ُتطـور إال باالسـتناد إىل سيادة القانون، وبأن سيادة القانون نفسها تقتضي صون تدابري العدالة                

 اجلنائية الفعالة،

 مجـيع قـرارات جلـنة حقـوق اإلنسان ذات الصلة، مبا فيها القرار               وإذ يسـتذكر كذلـك     
 املــتعلق حبقــوق اإلنســان يف جمــال إقامــة العــدل، وخباصــة قضــاء األحــداث، الــذي  ٢٠٠٤/٤٣

شـددت فـيه اللجـنة عـلى احلاجـة اخلاصـة إىل بـناء القـدرات الوطنـية يف جمـال إقامـة العـدل، ال             
ر اـتمعات وسـيادة القـانون يف حـاالت مـا بعـد الصراعات، من       سـيما إرسـاء وصـون اسـتقرا       

 خالل إصالح اجلهاز القضائي والشرطة والنظام اجلزائي، كذلك إصالح قضاء األحداث،

                                                           
 (48) A/CONF.203/18 ١، الفصل األول، القرار. 
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 ضـرورة إرساء وتدعيم سيادة القانون كعنصر أساسي يف جهود           وإذ يضـع يف اعتـباره      
تصــادية مســتقرة، وصــونا حلقــوق  إعــادة البــناء، دعمــا لنشــوء هــياكل اجتماعــية وسياســية واق  

 اإلنسان لدى إقامة العدل،

 بـأن معـايري األمـم املـتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                وإذ يعـترف   
هــي أدوات هامــة إلقامــة نظــم عدالــة جنائــية منصــفة وفعالــة وتكــريس ســيادة القــانون، وبأنــه   

 ملساعدة التقنية، حسب االقتصاء،ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها يف تقدمي ا

 أمهـية ضـمان احـترام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان لـدى إقامـة العدل،               وإذ يـدرك   
سـيما يف حـاالت مـا بعـد الصـراعات، باعتـباره مسـامهة بالغـة الضرورة لبناء السالم وإقامة                      ال

 العدل وإاء اإلفالت من العقاب،

 عمل يف جمال قضاء األحداث، وما جيري         مـا يضـطلع بـه من       وإذ يالحـظ مـع الـتقدير       
ــتني يف جمــال قضــاء       ــريق األمــم املــتحدة التنســيقي املعــين باملشــورة واملســاعدة التقني يف إطــار ف
األحــداث مــن تعــاون عــلى وضــع مؤشـــرات وأدوات وأدلــة عملــية موحــدة وعــلى تـــبادل          

ج، وإذ حيــيط عــلما املعلومــات وجتمــيع القــدرات واالهــتمامات بغــية زيــادة فعالــية تنفــيذ الــربام
 ،"محاية حقوق األطفال اخلارجني عن القانون"باملنشور املعنون 

 مبـا يـبذلـه بعـض الـدول األعضـاء مـن جهـود لـتقدمي املسـاعدة إىل البلدان                     وإذ يرحـب   
ــة اجلنائــية عــرب قــنوات ثنائــية أو مــتعددة      األخــرى يف جمــايل ســيادة القــانون ومؤسســات العدال

 األطراف،

تعزيــز ســيادة :  بــتقرير األمــني العــام عــن ســيادة القــانون والتنمــية حيــيط عــلما -١ 
 )49(القانون وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك لدى إعادة البناء بعد الصراعات؛

 مبـا أحـرزه مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من تقدم يف                يـنوه  -٢ 
يــيم العدالــة اجلنائــية، بالــتعاون مــع إدارة عملــيات  اســتحداث جمموعــة شــاملة مــن األدوات لتق

حفـظ السـالم الـتابعة لألمانـة العامـة وسائر اهليئات ذات الصلة، ويشجع املكتب على مواصلة            
اسـتحداث أدوات وأدلـة تدريبـية بشـأن إصـالح العدالـة اجلنائـية، بالـتعاون مـع جهات أخرى                     

حدود املوارد املتاحة   يف  نطاق واسع،   عـند االقتضـاء، وعـلى نشـر تلـك األدوات واألدلـة على               
 )50(خارج امليزانية، دون استبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية العادية للمكتب؛من 

                                                           
 (49) E/CN.15/2006/3. 
 . لطلب زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو (50) 
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حدود يف  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل،         يشـجع    -٣ 
رد املوجودة يف امليزانية العادية     خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوا        مـن   املـوارد املـتاحة     

 ومـع تسليمه بأمهية تفادي االزدواجية وضمان التنسيق السليم مع هيئات األمم             )51(للمكتـب، 
املـتحدة ذات الصـلة، تطوير برناجمه الشامل يف ميدان تعزيز سيادة القانون وإصالح مؤسسات               

النساء واألطفال والبلدان ذات    العدالـة اجلنائـية مـع مواصلة التركيز على الفئات املستضعفة، ك           
االقتصـادات االنتقالـية والـبلدان اخلارجـة مـن الصـراعات، واحلاجـة إىل بـناء القـدرات الالزمة                    

 على صعيد املكاتب امليدانية، وعلى استحداث وج وشراكات مبتكرة يف ذلك املضمار؛

يف اصل،   مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يو          يشـجع أيضـا    -٤ 
خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية           مـن   حـدود املـوارد املـتاحة       

 تـزويد الـدول األعضـاء اخلارجـة من الصراعات مبساعدة تقنية مستدامة              )52(العاديـة للمكتـب،   
 السالم  طويلـة األمـد يف مـيدان إصـالح نظم العدالة اجلنائية، بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ                

 وسائر اهليئات ذات الصلة، وأن يعزز أوجه التضافر بني الوكاالت املعنية؛

حدود يف   مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يقـوم،                 يدعـو  -٥ 
خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية العادية             مـن   املـوارد املـتاحة     

فري مــا لديــه مــن خــربات، حيــثما اقتضــى األمــر وعــند الطلــب، للجــنة بــناء     بــتو)53(للمكتــب،
السـالم والوحـدة املعنـية باملسـاعدة يف جمـال سـيادة القـانون، وكذلك ويف إطار العمل اجلاري                    

 لشبكة املنسقني املعنيني بسيادة القانون وسائر اهليئات املعنية؛

حدة املعــين بــاملخدرات   الــدول األعضــاء أن توفــر ملكتــب األمــم املــت     يدعــو -٦ 
واجلـرمية مـا يلـزمه مـن املـوارد لكـي يواصل تزويد الدول األعضاء، عند الطلب، باملساعدة يف                    
جمــال اإلصــالح املســتدام والطويــل األمــد لــنظم العدالــة اجلنائــية، وأن تســتفيد أيضــا ممــا يقدمــه  

  امليدان؛ذلكاملكتب وسائر هيئات األمم املتحدة من مساعدة تقنية يف 

 هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة ذات الصــلة، مبــا فــيها البــنك الــدويل،    يدعــو -٧ 
وكذلــك املــنظمات األخــرى، مــثل مــنظمة األمــن والــتعاون يف أوروبــا، أن تــزيد مــن تعاوــا     
وتنسـيقها مـع هيئات األمم املتحدة املعنية بتدعيم سيادة القانون، مبا فيها مكتب األمم املتحدة            

جلـرمية، تشـجيعا التباع ج أكثر تكامال يف توفري املساعدة لبناء القدرات       املعـين بـاملخدرات وا    
                                                           

 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (51) 
 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (52) 
 .ب زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطل (53) 
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ــية، وأن تواصــل استكشــاف مشــاريع       ــة اجلنائ يف مــيدان ســيادة القــانون وإصــالح نظــم العدال
 مشتركة يف ذلك امليدان؛

ــية يف    يطلــب -٨  ــة اجلنائ  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
 .، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار٢٠٠٨ابعة عشرة، عام دورا الس

  
  مشروع القرار السابع 

  متابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                             
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ــد   ــة       إذ يؤكّ ــنع اجلــرمية والعدال ــيدان م ــتحدة يف م ــم امل ــا األم  ــيت تضــطلع  املســؤولية ال

ــس االقتصــادي واالجــتماعي      ــرار ال ــية، عمــال بق ــؤرخ ) ٧-د( جــيم ١٥٥اجلنائ /  آب١٣امل
 ،١٩٥٠ديسمرب / كانون األول١املؤرخ ) ٥-د (٤١٥ وقرار اجلمعية العامة ١٩٤٨أغسطس 

 بــأن مؤمتــرات األمـم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالـة اجلنائــية، بصــفتها حمــافل   وإذ يسـلّم  
د أثّـرت يف السياسات واملمارسات الوطنية وعززت التعاون الدويل          حكومـية دولـية كـربى، قـ       

 املـــيدان بتيســـريها تـــبادل اآلراء واخلـــربات وتعبـــئة الـــرأي العـــام والتوصـــية خبـــيارات ذلـــكيف 
 سياساتية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

 ٢٠٠١يسمرب د/ كانون األول٢١ املؤرخ ٥٦/٢٠١ قـرار اجلمعية العامة     وإذ يالحـظ   
بشــأن االســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لسياســات األنشــطة التنفــيذية مــن أجــل    
 التنمــية الــيت تضــطلع ــا مــنظومة األمــم املــتحدة، وقــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي           

  بشــأن الــتقدم احملــرز يف تنفــيذ قــرار اجلمعــية العامــة ٢٠٠٣يولــيه / متــوز١١ املــؤرخ ٢٠٠٣/٣
ذي أوصـى فـيه الـس بأن تنظر مجيع منظمات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي يف                ، الـ  ٥٦/٢٠١

الـدروس املسـتقاة ونشـرها كعنصـر مـن العناصـر احملـددة املطلوبـة يف أنشطتها، وأكّد فيه أمهية                     
تقيـيم األنشـطة التنفـيذية الـيت تضـطلع ـا مـنظومة األمـم املـتحدة مـن أجـل تعزيـز فعالـية تلك                           

، وطلــب فــيه إىل األمــني العــام أن يركّــز بقــدر أكــرب عــلى الــدروس املســتقاة    األنشــطة وأثــرها
 والنتائج واحلصيلة يف تقاريره املقبلة،

، ٢٠٠٣يونــيه / حزيــران٢٣ بــاء املــؤرخ ٥٧/٢٧٠ قــرار اجلمعــية العامــة وإذ يســتذكر 
ــيه اجلمعــية العامــة عــلى أن مــنظومة األمــم املــتحدة تــتحمل مســؤولية هامــة يف       الــذي أكّــدت ف
مسـاعدة احلكومـات على أن تظلّ تشارك مشاركة تامة يف متابعة وتنفيذ االتفاقات وااللتزامات           

 اليت يتم التوصل إليها يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،
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ديســمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٥١ قــرار اجلمعــية العامــة وإذ يســتذكر أيضــا 
طلبت فيه اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يكفل املتابعة الوافية هلذا القرار وأن              ، الـذي    ٢٠٠٤
 ، من خالل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقريرا ذا الشأن يف دورا الستني، إليهايقدم

/  كـــانون األول١٦ املـــؤرخ ٦٠/١٧٧ قـــرار اجلمعـــية العامـــة وإذ يســـتذكر كذلـــك 
ــتآزر   ، الـــ٢٠٠٥ديســـمرب  ــيه اجلمعـــية العامـــة إعـــالن بـــانكوك بشـــأن أوجـــه الـ ذي أقـــرت فـ

ــية،     : واالســتجابات ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتراتيجية يف جمــال م ــتحالفات االس ــذي )54(ال  ال
اعـتمده اجلـزء الرفـيع املسـتوى ملؤمتـر األمـم املـتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،             

رمية والعدالة اجلنائية يف دورا الرابعة عشرة وأيده بعد ذلك الس           ووافقـت عليه جلنة منع اجل     
 ،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/١٥االقتصادي واالجتماعي يف قراره 

ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ ٦٠/١٧٥ قرار اجلمعية العامة وإذ يضـع يف اعتـباره     
 اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف         واملـتعلق بتعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع       ٢٠٠٥

جمـال الـتعاون الـتقين، ودور مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية يف تنفيذ التدابري                    
 املبينة يف إعالن بانكوك،

ــباره أيضــا   ــية،  وإذ يضــع يف اعت ــتحدة بشــأن األلف ــذي اعــتمده  )55( إعــالن األمــم امل  ال
سـبتمرب  / أيلـول ٨ت يف مؤمتـر قمـة األمـم املـتحدة لأللفـية املعقـود يف       رؤسـاء الـدول واحلكومـا   

، والـذي قـرر فـيه رؤسـاء الـدول واحلكومـات العزم على تعزيز احترام سيادة القانون،                 ٢٠٠٠
يف الشـؤون الدولـية والوطنـية عـلى السـواء، وعـلى زيادة فعالية األمم املتحدة يف صون السالم                    

مـن مـوارد وأدوات ملـنع الصـراعات وتسوية املنازعات بالوسائل            واألمـن بـتزويدها مبـا يلـزمها         
السـلمية وحفـظ السـالم وبـناء السـالم والـتعمري بعـد الصـراع، وعـلى اختاذ إجراءات متضافرة                     
ــية ذات      ضــد اإلرهــاب الــدويل واالنضــمام يف أقــرب وقــت ممكــن إىل مجــيع االتفاقــيات الدول

ــتزامهم      ــيذ ال ــم لتنف ــلى مضــاعفة جهوده ــامل،    الصــلة، وع مبكافحــة مشــكلة املخــدرات يف الع
وتكثـيف جهودهم اجلماعية ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية جبميع أبعادها، مبا فيها االجتار بالبشر              

 وريبهم وغسل األموال،

ســبتمرب / أيلــول١٦ املــؤرخ ٦٠/١ قــرار اجلمعــية العامــة وإذ يضــع يف اعتــباره كذلــك 
 ،٢٠٠٥ القمة العاملي لعام ، الذي اعتمدت مبوجبه نتائج مؤمتر٢٠٠٥

                                                           
 (54) A/CONF.203/18 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  (55) 
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 بـأن االسـتفادة من الدروس املستخلصة ميكن أن تكون أداة إدارية             وإذ يسـلّم    
قــيمة يف التخطــيط ووضــع الــربامج يف املســتقبل وأن توفّــر تغذيــة باملعلومــات مــن أجــل إجــراء  

 حتسينات يف املستقبل، وأا تساعد على وضع سياسات فعالة وقائمة على املعلومات،

 بـتقرير األمـني العـام عـن متابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر               حيـيط عـلما    -١ 
 )56(ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 دعوتــه إىل احلكومــات لكــي تــنفّذ إعــالن بــانكوك بشــأن أوجــه  يعــيد تأكــيد -٢ 
ــتآزر واالســتجابات  ــي    : ال ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتحالفات االســتراتيجية يف جمــال م  )57(ة،ال

والتوصـيات الـيت اعـتمدها املؤمتـر احلادي عشر عند صوغ التشريعات والتوجيهات السياساتية               
وعــند اختــاذ كــل الــتدابري األخــرى ذات الصــلة، آخــذة بعــني االعتــبار خصوصــيات دوهلــا           

 االقتصادية واالجتماعية والقانونية والثقافية؛

واملشــتركة عــلى الــنحو  الــدول األعضــاء، بــروح مــن املســؤولية العامــة  يدعــو -٣ 
الـذي أُقـر يف إعـالن بـانكوك، إىل حتسـني الـتعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية واإلرهاب، على                    
كــل مــن الصــعيد الثــنائي واإلقلــيمي واملــتعدد األطــراف، يف جمــاالت مــنها تســليم اــرمني          

 ت الصلة؛واملساعدة القانونية املتبادلة، وذلك يف إطار الصكوك القانونية القائمة ذا

ــد، يف     يطلــب -٤  ــاملخدرات واجلــرمية أن يعق ــتحدة املعــين ب ــم امل  إىل مكتــب األم
املوارد املوجودة يف امليزانية   خدام   دون اسـتبعاد است    ،حـدود املـوارد املـتاحة مـن خـارج امليزانـية           

 اجـتماعا لفـريق خرباء حكومي دويل ذي تركيبة جتسد التمثيل اجلغرايف             )58(العاديـة للمكتـب،   
دل، لكـي يتـناقش حـول املؤمتـر احلـادي عشـر واملؤمتـرات السـابقة بغـية استيعاب الدروس                     العـا 

املسُتخلصـة مـن املؤمتـرات السـابقة وتدارسـها مـن أجـل وضع منهجية الستيعاب الدروس اليت            
ستسـتخلص يف املؤمتـرات القادمـة، وأن يقـدم تقريـرا عـن أعمالـه إىل جلـنة منع اجلرمية والعدالة          

 دورا السادسة عشرة لكي تنظر فيه؛اجلنائية يف 

 بالعـرض املقـدم مـن حكومـة تايلـند الستضـافة اجـتماع فـريق اخلرباء                  يرحـب  -٥ 
 احلكومي الدويل؛

                                                           
 (56) E/CN.15/2006/7. 
 (57) A/CONF.203/18 ١، الفصل األول، القرار. 
 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (58) 
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 طلــبه إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية بــأن يعــيد تأكــيد -٦ 
ستخدام املوارد املوجودة   حـدود املـوارد املـتاحة مـن خارج امليزانية، دون استبعاد ا            يف  ُيجـري،   

 مشـاورات مع احلكومات اليت عرضت استضافة مؤمتر األمم          )59(يف امليزانـية العاديـة للمكتـب،      
، وبــأن يقــدم ٢٠١٠املــتحدة الــثاين عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، املقــرر عقــده يف عــام 

 .را السادسة عشرةتقريرا ذا الشأن إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دو
  
  مشروع القرار الثامن 

  تعزيز التعاون الدويل على منع االجتار باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه                                    
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
إعــالن مــبادئ العــدل األساســية املــتعلقة بضــحايا اإلجــرام والتعســف يف    إذ يســتذكر  

  )60(استعمال السلطة،

تدابــري خاصــة حلمايــة ودعــم األطفــال ضــحايا "، ٨ باملــبدأ التوجــيهي اوإذ حيــيط عــلم 
 )61(، الوارد يف تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان،"االجتار

 ويالحــظ بــدء نفــاذ الــربوتوكول االختــياري )62( اتفاقــية حقــوق الطفــل،وإذ يســتذكر 
ــتغال     ــال واسـ ــيع األطفـ ــتعلّق ببـ ــية واملـ ــتلك االتفاقـ ــلحق بـ ــواد  املـ ــبغاء ويف املـ ــال يف الـ ل األطفـ

 )63(اإلباحية،

ــية لعــام   وإذ يســتذكر أيضــا  ــية مــنظمة العمــل الدول ــتعلقة حبظــر أســوأ  ١٩٩٩ اتفاق  امل
، واليت حتظر )١٨٢االتفاقية رقم (أشـكال عمـل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها        

 شرة،العمل القسري أو اإلجباري لكل األشخاص دون سن الثامنة ع

 مـــن إعـــالن بـــانكوك بشـــأن أوجـــه الـــتآزر  ١٣ و٤ الفقـــرتني وإذ يســـتذكر كذلـــك 
ــية،     : واالســتجابات ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتراتيجية يف جمــال م ــتحالفات االس ــذي )64(ال  ال

                                                           
 . ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميليةهذه العبارة (59) 
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (60) 
 .E/2002/68/Add.1انظر الوثيقة  (61) 
 .٤٤/٢٥مرفق قرار اجلمعية العامة  (62) 
 .، املرفق الثاين٥٤/٢٦٣قرار اجلمعية العامة  (63) 
 (64) A/CONF.203/18١، القرار ، الفصل األول. 
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اعـتمده اجلـزء الرفـيع املسـتوى ملؤمتـر األمـم املـتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،             
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ إىل ١٨بانكوك من املعقود يف 

 وال سيما   )65( اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،          وإذ يسـتذكر   
بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال، املكمل لتلك                

 )66(االتفاقية،

ديسمرب / كانون األول٢٢، املؤرخ   ٥٨/١٣٧ قـرار اجلمعية العامة      وإذ يسـتذكر أيضـا     
 ، بشأن تعزيز التعاون الدويل على منع االجتار باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه،٢٠٠٣

 مذكـرة جملـس الرؤسـاء التنفـيذيني ملـنظومة األمـم املـتحدة املعين            وإذ يسـتذكر كذلـك     
 )67(بتنسيق العمل املشترك على كبح اجلرمية عرب الوطنية،

الجتـار باألشـخاص بصفته شكال بغيضا من أشكال العبودية احلديثة وفعال             ا وإذ يديـن   
 خمالفا حلقوق اإلنسان العاملية،

 معاملـة البشـر كسـلع يقايضها أو يشتريها أو يبيعها املتجرون، وال سيما               وإذ يشـجب   
 املستِغلُّون،

غالهلم بكل   إزاء النطاق العاملي لالجتار باألشخاص لغرض است       وإذ يسـاوره بـالغ القلق      
األشـكال مـن جانـب اجلماعـات اإلجرامـية املـنظمة عـرب الوطنـية، الـيت يضلع الكثري منها أيضا               
يف أشـكال أخـرى مـن النشـاط غـري املشـروع، مـنها االجتـار باألسـلحة الـنارية وغسل األموال                       

 واالجتار باملخدرات والفساد،

امية ومرحبة يف معظم أحناء      أن االجتار باألشخاص أصبح جتارة متن      وإذ يـثري بـالغ جزعه      
العــامل، وأنــه يــتفاقم بفعــل عوامــل شــىت، مــنها الفقــر والصــراع املســلّح والظــروف االجتماعــية  

 واالقتصادية غري الالئقة والطلب املوجود يف أسواق العمالة واجلنس غري املشروعة،

 عــن اســتيائه مــن قــدرة الشــبكات اإلجرامــية عــلى اإلفــالت مــن العقــاب،   وإذ يعــرب 
 وعلى استغالل ضعف ضحاياها،

                                                           
 .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (65) 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين (66) 
 (67) CEB/2005/HLCP/IX/CRP.7املرفق ألف ،. 
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 الفــوارق وأوجــه الــترابط بــني الســلوكَني اإلجرامــيني املتمــثّلني يف االجتــار  وإذ يالحــظ 
باألشـخاص، كمـا هـو مبـين يف بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصة                    

        ــروتوكول مكافحــة ــين يف ب ــو مب ــا ه ــب املهاجــرين، كم ــال، ويف ري ــب النســاء واألطف ري
املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة               

 )68(عرب الوطنية،

باحلاجـة املاسـة إىل تعاون دويل واسع ومنسق بني مجيع الدول األعضاء،             واقتـناعا مـنه      
تعدد اجلوانب ومتوازنا   وخصوصـا بـني بلـدان املنشـأ والعبور واملقصد ذات الصلة، يتبع جا م              

ــنع االجتــار باألشــخاص         ــية، مــن أجــل م ــنطاق، يشــتمل عــلى تقــدمي املســاعدة التقن وعــاملي ال
 ومكافحته،

أن الــتعاون الــدويل الواســع الــنطاق بــني الــدول األعضــاء، وخصوصــا بــني  وإذ يــدرك  
ومية وهيئات  بلـدان املنشـأ والعـبور واملقصـد املعنـية، واملـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلك                  

 اتمع املدين ذات الصلة، ضروري ملواجهة خطر االجتار باألشخاص مواجهة فعالة،

 بـأن اـتمع املـدين، مبـا فـيه املـنظمات غري احلكومية، ميكن أن يكون لــه              واقتـناعا مـنه    
 دور يف إذكـاء الوعـي، ويف احلـد مـن الفـرص احلالية واملقبلة لإليقاع بالناس كضحايا لالجتار،                  
ويف مسـاعدة احلكومـات عـلى تعزيـز محاية الضحايا بتزويدهم مبساعدة اجتماعية شاملة وغري                

 واصمة، ومبساعدة اقتصادية مالئمة، تشمل جماالت الصحة والتعليم واإلسكان والعمل،

 مبـا تـبذلـه الـدول األعضـاء، وال سـيما بلـدان املنشأ والعبور واملقصد، من                  وإذ يرحـب   
خبطورة جرمية االجتار وبأشكاهلا املختلفة، وكذلك بدور عامة الناس يف          جهـود إلذكـاء الوعي      

 منع اإليذاء ويف مساعدة ضحايا االجتار،

 إنشـاء مؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية        وإذ يضـع يف اعتـباره      
طالع بأعماله  مـن االتفاقـية، والذي شرع اآلن يف االض     ٣٢املـنظمة عـرب الوطنـية وفقـا لـلمادة           

 ال،اذلك يف 

 باملناقشـة املواضيعية حول االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال،      عـلما  وإذ حيـيط   
 وحلقة النقاش بشأن    )69(الـيت أجـرا جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا الثانية عشرة،             

ــوم االجتــار بالبشــر الــيت نظمــتها شــبكة األمــن البشــري املعقــودة     أكــتوبر / تشــرين األول١٧ي

                                                           
 .، املرفق الثالث٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (68) 
 .، الفصل الثاين(E/2005/30) ١٠، امللحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (69) 
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، كحـدث جـانيب أثـناء انعقـاد الـدورة الثانـية ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمـم املتحدة             ٢٠٠٥
 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

الـدول األعضـاء الـيت مل تـنظر بعـد يف اختاذ تدابري للتصديق على اتفاقية                 حيـثّ    -١ 
 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار )70(نظمة عرب الوطنية،األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية امل       

 والربوتوكول االختياري   )71(باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـل لتلك االتفاقية،           
املـلحق باتفاقـية حقـوق الطفـل واملـتعلق ببـيع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف الـبغاء ويف املواد                     

 تلك الصكوك، على أن تنظر يف القيام بذلك؛ أو االنضمام إيل )72(اإلباحية،

 :مجيع الدول األعضاء على أنحيثّ  -٢ 

 ُتجرم االجتار باألشخاص؛ )أ( 

 ُتعزز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة االجتار باألشخاص؛ )ب( 

 تضمن أمن وثائق السفر أو اهلوية ومراقبتها؛ )ج( 

 خاص جرما أصليا يف إطار جرائم غسل األموال؛تعترب جرم االجتار باألش )د( 

ــو -٣  ــلي      يدعـ ــا الداخـ ــع قانوـ ــتوافق مـ ــري تـ ــتماد تدابـ ــاء إىل اعـ ــدول األعضـ  الـ
 :وتستهدف، ضمن مجلة أمور

مكافحـة االسـتغالل اجلنسـي بغـية القضـاء عليه، من خالل املالحقة القضائية                )أ( 
يا االجتـار ألغـراض االستغالل      للضـالعني يف ذلـك النشـاط ومعاقبـتهم، وال يشـمل ذلـك ضـحا               

 اجلنسي؛

إذكـاء الوعـي بـني موظفـي أجهزة العدالة اجلنائية وغريهم، حسب االقتضاء،               )ب( 
خصوصـا مـن خـالل التدريـب، باحتـياجات ضـحايا االجتـار وبـدور الضـحايا البالغ األمهية يف                     

 :الكشف عن هذه اجلرمية ومالحقة مرتكبيها قضائيا، بوسائل منها

يق يف مجـيع احلـاالت الـيت يـبلّغ عـنها الضحايا، ومنع املزيد من اإليذاء،              التحقـ  ‘١‘ 
 ومعاملة الضحايا عموما باحترام؛

                                                           
 .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (70) 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين (71) 
 .، املرفق الثاين٥٤/٢٦٣قرار اجلمعية العامة  (72) 
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مـراعاة مشـاعر الضـحايا والشـهود طـوال اإلجـراءات القضـائية اجلنائية، وفقا            ‘٢‘ 
 مــن اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   ٢٥ و٢٤لــلمادتني 
ــرة ــادة  ٢ والفق ــن امل ــبة االجتــار باألشــخاص،     ٦ م ــنع وقمــع ومعاق ــروتوكول م ــن ب  م

 وخباصة النساء واألطفال، عند االقتضاء؛

 الــدول األعضــاء إىل اعــتماد تدابــري تــتوافق مــع قانوــا الداخــلي   يدعــو أيضــا -٤ 
 :وتستهدف، ضمن مجلة أمور

 ذلك اختاذ تدابري    توفـري املسـاعدة واحلماية لضحايا االجتار باألشخاص، مبا يف          )أ( 
 متكّن ضحايا االجتار من البقاء يف أراضيهم بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب االقتضاء؛

تعزيـز اختـاذ مـا يلـزم مـن الـتدابري التشـريعية والـتدابري األخـرى لتوفري جمموعة                     )ب( 
 إىل  واسـعة مـن املساعدات، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة القانونية والنفسية والطبية واالجتماعية             

 ضحايا االجتار الفعليني، رهنا بثبوت إيذائهم؛

توفـري معاملـة إنسـانية جلميع ضحايا االجتار، مع مراعاة سنهم ونوع جنسهم               )ج( 
 مــن بــروتوكول مــنع ٦ مــن املــادة ٤ و٣واحتــياجام اخلاصــة، وفقــا ملــا تــنص علــيه الفقــرتان 

 ، عند االقتضاء؛وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

 املساعدة على إعادة إدماج ضحايا االجتار يف اتمع؛ )د( 

وضــع مــبادئ توجيهــية حلمايــة ضــحايا االجتــار قــبل بــدء اإلجــراءات اجلنائــية   )ه( 
 وأثناءها وبعدها حسب االقتضاء؛

الـدول األعضـاء على اتباع ج شامل يف مكافحة االجتار باألشخاص،            حيـثّ    -٥ 
إلنفــاذ القــانون ومحايــة الضــحايا واختــاذ تدابــري وقائــية، مبــا فــيها تدابــري ضــد    يتضــمن جهــودا 

األنشـطة الـيت تـتوخى الـربح مـن اسـتغالل ضـحايا االجتـار، ويتضـمن، عند االقتضاء، مصادرة              
 عائدات االجتار وحجزها؛

 بـالدول األعضـاء أن تـتعاون مـن أجـل منع االجتار باألشخاص، مبا يف                  يهيـب  -٦ 
 : ألغراض االستغالل اجلنسي، وذلك من خاللذلك االجتار

حتسـني الـتعاون الـتقين مـن أجـل تدعـيم املؤسسات احمللية والوطنية اهلادفة إىل                 )أ( 
 منع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، يف بلدان املنشأ؛

تنظــيم محــالت إعالمــية عــن األســاليب والطــرائق الــيت يســتخدمها املــتجرون،  )ب( 
رامج توعــية موجهــة حنــو األشــخاص احملــتمل اســتهدافهم، مبــن فــيهم أولــئك الذيــن خيلقــون  وبــ
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الطلـب، وكذلـك توفري التدريب املهين على املهارات االجتماعية واملساعدة على إعادة إدماج            
 ضحايا االجتار يف اتمع؛

التركــيز عــلى املــناطق اخلارجــة مــن الصــراعات ومــناطق الكــوارث الطبيعــية،   )ج( 
حيـث يـتزايد االعـتراف بـأن أمنـاط االجتـار بالبشر متثل مشكلة خطرية، والقيام ُمبكرا بتضمني                   
تدابـري ملكافحـة االجتـار، تشـمل التدريـب وإرساء معايري لسلوك املوظفني العسكريني واملدنيني         

 املشاركني يف عمليات حفظ السالم؛

إلقليمية كوسيلة لوضع   تشـجيع الـدول األعضـاء على املشاركة يف املنتديات ا           )د( 
 استراتيجيات عملية ملكافحة االجتار بالبشر ومحاية الضحايا؛

الــدول األعضــاء عــلى أن تــتخذ تدابــري ضــد االجتــار باألشــخاص، وال   حيــثّ  -٧ 
سـيما النسـاء واألطفـال، تتسـق مـع مـبادئ عـدم التميـيز املعـترف ـا دوليا، وضمان احترامها               

 ام األساسية؛احلقوق اإلنسانية للضحايا وحري

ــنظمات      يدعــو -٨  ــني امل ــتعاون ب ــيات للتنســيق وال ــدول األعضــاء إىل إنشــاء آل  ال
احلكومـية وغـري احلكومـية وهيـئات اـتمع املـدين، ـدف تلبـية االحتـياجات العاجلـة لضحايا               

 االجتار؛

 الــدول األعضــاء إىل ختصــيص مــوارد مناســبة خلدمــات الضــحايا  يدعــو أيضــا -٩ 
ة العامـــة وألنشـــطة إنفـــاذ القـــانون الـــيت تســـتهدف القضـــاء عـــلى االجتـــار   وحلمـــالت التوعـــي

واالسـتغالل، وإىل تعزيـز الـتعاون الـدويل، مبـا يف ذلـك توفـري مساعدة تقنية وافية وبرامج لبناء                     
القـــدرات، بغـــية حتســـني قـــدرة الـــدول األعضـــاء عـــلى اختـــاذ تدابـــري فعالـــة ملكافحـــة االجتـــار  

 باألشخاص؛

األعضـاء عـلى دراسـة دور اسـتغالل بغـاء اآلخرين يف تشجيع        الـدول    يشـجع  -١٠ 
 االجتار باألشخاص؛

 الــدول األعضــاء عــلى اعــتماد تدابــري تشــريعية أو تدابــري أخــرى يشــجع أيضــا -١١ 
خلفــض الطلــب الــذي يشــجع كافــة أشــكال االجتــار باألشــخاص، بوســائل مــنها الــتعاون مــع    

كــاء وعــي الــناس مبــا تــنطوي علــيه مجــيع أشــكال املــنظمات غــري احلكومــية واــتمع املــدين وإذ
االســتغالل مــن حتقــري لضــحاياها، ومبــا يتصــل ــا مــن خماطــر االجتــار باألشــخاص، وال ســيما    

 النساء واألطفال؛



 

77 

E/2006/30 
E/CN.15/2006/20  

 الـدول األعضـاء على اختاذ تدابري، تشمل إذكاء وعي الناس،            يشـجع كذلـك    -١٢ 
ا يف أوساط الرجال فضال     لتثبـيط وخفـض الطلـب الـذي يغـذي االسـتغالل اجلنسـي، خصوصـ               

 من بروتوكول منع وقمع ٩ من املادة ٥عـن سـائر أشـكال االجتار بالبشر، وذلك وفقا للفقرة           
 ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، عند االقتضاء؛

 الــدول األعضــاء عــلى اســتهداف الصــلة بــني االجتــار باألشــخاص         يشــجع -١٣ 
 غالل وأمناط اإلجرام األخرى؛ألغراض مجيع أشكال االست

 مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية على مواصلة تعاونه              يشـجع  -١٤ 
وتنسـيقه الوثـيقني مـع املـنظمات الدولـية واإلقليمـية واملـنظمات غـري احلكومية وهيئات اتمع                   

 املدين ذات الصلة؛

واجلـــرمية أن يواصـــل  إىل مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـــاملخدرات يطلـــب -١٥ 
الــترويج للتصــديق عــلى بــروتوكول مــنع وقمــع ومعاقــبة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء  
واألطفــال، وأن يســاعد الــدول األعضــاء، بــناء عــلى طلــبها، عــلى تنفــيذه، يف حــدود املــوارد    

ديـــة امليزانـــية العااملوجـــودة يف خـــارج امليزانـــية، دون اســـتبعاد اســـتخدام املـــوارد مـــن املـــتاحة 
 )73(للمكتب؛

 إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يــنظّم  يطلــب أيضــا -١٦ 
اجـتماعا بشـأن تقـدمي املسـاعدة التقنـية إىل الـدول األعضـاء مـن أجل القيام، مع إيالء االعتبار                      

الوطنية، الواجـب ألعمـال مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب               
بتنسـيق أعمـال وكـاالت مـنظومة األمـم املـتحدة وهيـئاا، وكذلـك سـائر املنظمات احلكومية           

ــية ذات الصــلة،  ــية، دون اســتبعاد اســتخدام  مــن  حــدود املــوارد املــتاحة  يفالدول خــارج امليزان
 )74(املوارد املوجودة يف امليزانية العادية للمكتب؛

ربعات للمضـي يف تعزيز ودعم مكتب        الـدول األعضـاء عـلى تقـدمي تـ          يشـجع  -١٧ 
األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية وبرناجمه العاملي ملكافحة االجتار بالبشر، خصوصا يف               

 جمال أنشطة املساعدة التقنية؛

                                                           
 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (73) 
 . أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكّل (74) 
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 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عــن تنفـيذ هـذا القـرار إىل جلـنة مــنع         يطلـب  -١٨ 
ورــا الســابعة عشــرة وبعــد ذلــك إىل مؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية يف د

 .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  
  مشروع القرار التاسع 

  املرصد الدويل الدائم للتدابري األمنية أثناء األحداث الكربى                      
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
ث الكـربى، مـثل األحـداث الرياضـية الضخمة، مبا فيها            بـتزايد أمهـية األحـدا     إذ يسـلّم     

األلعـاب األوملبـية، ومؤمتـرات القمـة الرفـيعة املسـتوى وغريهـا مـن األحـداث اجلماهرييـة، مثل                     
 املهرجانات الوطنية والدينية،

  مببدأ حرية التجمع،وإذ يسلّم أيضا 

 شـــدة أو/ أن األحـــداث الكـــربى، حبكـــم ضـــخامة حجمهـــا و وإذ يضـــع يف اعتـــباره 
بـروزها، ميكـن أن تكـون هدفـا ألنشـطة غـري مشـروعة، مبـا فيها اإلرهاب، وميكن أن تستغلّها           

 اجلماعات اإلجرامية املنظّمة يف أنشطتها غري املشروعة،

 أن األحــداث الكــربى تتــيح للــبلدان املضــيفة فرصــا لــتعزيز وإذ يضــع يف اعتــباره أيضــا 
 قدراا يف جمال تدبري األمن،

اجــة إىل تقاســم املعلومــات عــن األخطــار احملــتملة عــلى أمــن األحــداث    احلوإذ يــدرك 
الكـربى، مـع احـترام كـامل ملـبدأ محايـة البـيانات، وإىل تـبادل اخلـربات واملمارسـات اربة يف                       

 التصدي لتلك األخطار،

ــة بإنشــاء     وإذ يرحـــب  ــيمي ألحبــاث اجلــرمية والعدال  بقــيام معهــد األمــم املــتحدة األقال
 .لدويل الدائم للتدابري األمنية أثناء األحداث الكربىاملرصد ا

 مـا أجنزه معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة     وإذ يالحـظ مـع الـتقدير       
مـن أعمـال يف إطـار املرصـد، مثل استحداث أدوات حتليلية مالئمة وتنظيم اجتماعات خرباء يف               

 تغال والصني والنرويج والواليات املتحدة األمريكية،االحتاد الروسي وإسبانيا وإيطاليا والرب

 الـــدول األعضـــاء، وخاصـــة تلـــك الـــيت ختطـــط ألحـــداث كـــربى يف يشـــجع -١ 
السـنوات القادمـة، إىل تعزيـز التعاون فيما بينها، مبا يف ذلك تعاوا ضمن إطار املرصد الدويل                  
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 املعلومـات عـن األخطـار احملتملة       الدائـم للـتدابري األمنـية أثـناء األحـداث الكـربى، بـأن تتقاسـم               
 على األحداث الكربى وما يتصل بذلك من ممارسات متعلقة باألمن أثناء تلك األحداث؛

 معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة إىل القيام، رهنا بتوفر            يدعـو  -٢ 
صـد، بوسـائل مـنها تزويد الدول        خـارج امليزانـية، مبواصـلة وتوسـيع أعمالـه املـتعلقة باملر            مـن   وارد  املـ 

 األعضاء، عند الطلب، مبساعدة تقنية وخدمات استشارية بشأن األمن أثناء األحداث الكربى؛

ــو  -٣  ــم       يدع ــد األم ــية ملعه ــربعات ومســامهات عين ــدمي ت ــدول األعضــاء إىل تق ال
اقها، املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالـة مـن أجـل مواصـلة أنشطة املرصد وتوسيع نط          

 ويدعو املعهد إىل حشد أموال من القطاع اخلاص لدعم تلك األنشطة؛

 . إىل األمني العام أن يسترعي انتباه الدول األعضاء إىل هذا القراريطلب -٤ 
  
  مشروع القرار العاشر 

  التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة العنف  
  ضد النساء والفتيات

 إن الس االقتصادي واالجتماعي،  
 املعقود  ٢٠٠٥أن رؤسـاء الـدول واحلكومات أكّدوا، يف مؤمتر القمة العاملي لعام             إذ يسـتذكر     

، أمهية القضاء على مجيع أشكال      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ١٤يف مقـر األمـم املتحدة من        
 )75(التمييز والعنف ضد املرأة،

 اللذيــن اعــتمدمها املؤمتــر العــاملي )76(اج عمــل بــيجني إعــالن ومــنهوإذ يســتذكر أيضــا 
، وخصوصا  ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥ إىل   ٤الـرابع املعـين باملـرأة، الـذي ُعقـد يف بـيجني مـن                

 تصميم احلكومات على منع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها،

ن فييــنا بشــأن اجلــرمية  أن الــدول األعضــاء قــد التزمــت، يف إعــال وإذ يضــع يف اعتــباره 
مواجهـة حتديات القرن احلادي والعشرين، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة العاشر            : والعدالـة 

 بأن )77(،٢٠٠٠أبريل / نيسـان  ١٧ إىل   ١٠ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اـرمني املعقـود يف فييـنا مـن                

                                                           
 .٦٠/١ قرار اجلمعية العامة انظر (75) 
منشورات األمم املتحدة، رقم  (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول١٥‐٤ املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، تقرير (76) 

 . والثاينألولا، املرفقان ١، الفصل األول، القرار  )A.96.IV 13املبيع 
 .٥٥/٥٩ اجلمعية العامة قرار (77) 
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نائـــية، وكذلـــك يف  تـــراعي وتعـــاجل، يف بـــرنامج األمـــم املـــتحدة ملـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجل       
االســـتراتيجيات الوطنـــية بشـــأن مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية، أي تـــباين يف تـــأثري الـــربامج   

 والسياسات يف النساء والرجال،

 باختاذ تدابري  )78( التوصـية الـيت تضـمنتها خطـط العمـل لتنفيذ إعالن فيينا             وإذ يسـتذكر   
أة سـواء أكانت ممارسة يف مهن العدالة        وطنـية ودولـية حمـددة بشـأن االحتـياجات اخلاصـة باملـر             

 اجلنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية،

التحالفات :  أن إعـالن بـانكوك بشـأن أوجـه الـتآزر واالستجابات        وإذ يسـتذكر أيضـا     
االسـتراتيجية يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، الذي اعُتمد يف اجلزء الرفيع املستوى من                    

 ١٨احلـادي عشـر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي عقد يف بانكوك من              مؤمتـر األمـم املـتحدة       
 قــد أكــد أمهــية تعزيــز مصــاحل ضــحايا اجلــرمية مبــا يف ذلــك   )79(،٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٥إىل 

 مراعاة نوع جنسهم،

ــية العامــة  وإذ يعــيد تأكــيد   ــرار اجلمع ــؤرخ ٥٢/٨٦ ق ديســمرب / كــانون األول١٢، امل
 اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة،              ، بشـأن تدابـري مـنع      ١٩٩٧

ــية للقضــاء عــلى      ــتدابري العمل الــذي اعــتمدت اجلمعــية مبقتضــاه االســتراتيجيات النموذجــية وال
العــنف ضــد املــرأة يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، ودعــت جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة   

الــنظر يف القضــاء عــلى العــنف ضــد املــرأة يف إطــار اجلهــود الــيت يــبذهلا   اجلنائــية إىل أن تواصــل 
 برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جمال التدريب واملساعدة التقنية،

/  تشــرين األول٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ بقــرار جملــس األمــن   وإذ حيــيط عــلما  
 الــذي ســلّم فــيه الــس خبطــورة أثــر الصــراع    بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، ٢٠٠٠أكــتوبر 

 املسلح وما ينجم عنه من عنف ضد املرأة يف مثل تلك احلاالت،

، بشأن القضاء على    ١٩٩٦يوليه  / متـوز  ٢٣، املـؤرخ    ١٩٩٦/١٢ قـراره    وإذ يسـتذكر   
العـنف ضـد املـرأة، الذي حث فيه الدول األعضاء على مراجعة أو مراقبة التشريعات واملبادئ                 

اءات والسياسـات واملمارسات القانونية املتعلقة باملسائل اجلنائية، لتقرير ما إذا كان هلا           واإلجـر 
أثـر ضار أو سليب على املرأة، وتعديلها يف حال وجود ذلك األثر، لضمان معاملة املرأة معاملة                 

 منصفة يف نظام العدالة اجلنائية،

                                                           
 .٥٦/٢٦١ العامة قرار اجلمعية مرفق (78) 
 .A/CONF.203/18 من الوثيقة األول الفصل يف ١ القرار (79) 
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 الــذي اعــتمد ٢٠٠٥ يولــيه/ متــوز٢٢ املــؤرخ ٢٠٠٥/٢٠ قــراره وإذ يســتذكر أيضــا 
مبقتضـاه املـبادئ التوجيهـية بشـأن العدالـة يف األمـور املتعلّقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود                  

 عليها، واملراعية للمنظور اجلنساين،

 بشأن تعزيز سيادة    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٥/٢١ قـراره    وإذ يعـيد تأكـيد     
لــذي شــجع فــيه مكتــب األمــم املــتحدة املعــين  القــانون وإصــالح مؤسســات العدالــة اجلنائــية، ا 

ــة      ــية بشــأن إصــالح العدال ــة تدريب ــاملخدرات واجلــرمية عــلى مواصــلة اســتحداث أدوات وأدل ب
 اجلنائية استنادا إىل املعايري وأفضل املمارسات الدولية،

 باألعمــال الســابقة واجلاريــة ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات وإذ حيــيط عــلما 
 ،نساء واألطفال يف جمال العنف ضد الواجلرمية

 أيضـا حبلقة العمل حول العنف ضد املرأة يف القرن احلادي والعشرين             وإذ حيـيط عـلما     
الـيت نظّمـتها احلكومـة الفرنسـية واألمـم املـتحدة ومـنظمة األمـن والتعاون يف أوروبا يف باريس            

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩ و٢٨يومي 

ه اختاذ مبادرات فعالة يف ميدان العدالة اجلنائية تتصدى          بالـتحدي الـذي ميثل     وإذ يسـلّم   
للعـنف ضـد النسـاء والفتيات، وال سيما يف جمال وضع تدابري مناسبة إلنفاذ القانون يف البلدان                  
النامـية والـبلدان الـيت متـر جمـتمعاا مبـرحلة انتقالـية، تكفل محاية الضحايا بينما تضمن مالحقة                    

 قضائية فعالة ومساءلتهم على أفعاهلم،ممارسي ذلك العنف مالحقة 

 بالـتقدم الـذي أحرزه اخلبري املستقل يف إعداد الدراسة املتعلقة بالعنف      وإذ حيـيط عـلما     
 كانون  ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٩٠ضـد األطفال اليت طلبت اجلمعية العامة إعدادها مبقتضى قرارها           

ومبســامهة مكتــب األمــم   والــيت ســتويل عــناية خاصــة لوضــع الفتــيات،   ٢٠٠٢ديســمرب /األول
 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف تلك الدراسة،

 بالدراســة املــتعمقة بشــأن مجــيع أشــكال العــنف ضــد املــرأة، الــيت طلبــت    وإذ يرحــب 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٨/١٨٥اجلمعـية العامـة إعدادهـا مبقتضـى قـرارها       
امهة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       ويـتطلع إىل نشـرها، وإذ يرحـب أيضا مبس         

يف تلــك الدراســة مــن خــالل االشــتراك مــع شــعبة الــنهوض باملــرأة يف األمانــة العامــة يف رعايــة   
 بشــأن املمارســات اجلــيدة يف مكافحــة  ٢٠٠٥مــايو /اجــتماع فــريق مــن اخلــرباء ُعِقــد يف أيــار 

 العنف ضد املرأة والقضاء عليه، 
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 إزاء ارتفـاع مسـتويات العنف ضد النساء والفتيات يف جمتمعات     لقـه وإذ يعـرب عـن ق      
 عديدة،

الــدول األعضــاء عــلى أن تــنظر، إىل أقصــى مــدى ممكــن، يف اســتخدام  حيــثّ  -١ 
االسـتراتيجيات النموذجـية والـتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية                

ذ اســتراتيجيات وتدابــري عملــية مــن أجــل القضــاء عــلى   عــند وضــع وتنفــي)80(والعدالــة اجلنائــية
 العنف ضد املرأة وعند السعي إىل حتقيق مساواة املرأة يف نظام العدالة اجلنائية؛

 الــدول األعضــاء عــلى الــترويج لسياســة فعالــة وواضــحة ملــراعاة  بقــوةيشــجع -٢ 
يف مــيدان مــنع اجلــرمية  املــنظور اجلنســاين يف إعــداد وتنفــيذ السياســات والــربامج املضــطلع ــا    

 والعدالة اجلنائية، بغية املساعدة على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛

، يف حدود املوارد     إىل مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        يطلـب  -٣ 
املـــتاحة مـــن خـــارج امليزانـــية، دون اســـتبعاد اســـتخدام املـــوارد املوجـــودة يف امليزانـــية العاديـــة  

 ويدعـو املعاهد اليت تتألف منها شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة              )81(،لمكتـب ل
اجلنائـية، أن تـنظر يف تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول األعضاء، بناء على طلبها، يف التدابري املتخذة                    

ــتع     ــة اجلنائــية ملواجهــة العــنف ضــد النســاء والفتــيات، بال اون مــع يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدال
اهليـئات األخـرى ذات الصـلة يف مـنظومة األمـم املـتحدة، وأن تـراعي القضاء على العنف ضد                     
النســاء والفتــيات يف اجلهــود الــيت تــبذهلا يف جمــال التدريــب واملســاعدة التقنــية، مبــا يف ذلــك يف  

 أنشطتها ملنع اجلرمية؛

 بوضـع دليل     بقـيام مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية              يرحـب  -٤ 
ملوظفـي إنفـاذ القـانون بشـأن الـتدابري الفعالـة ملواجهـة العـنف ضـد املرأة، ويشجع املكتب، يف                      

خـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية           مـن   حـدود املـوارد املـتاحة       
 إصالح العدالة    عـلى املضـي قُدمـا يف إعـداد أدوات وأدلـة تدريبية بشأن              )82(العاديـة للمكتـب،   

اجلنائــية، مــع مــراعاة املــنظور اجلنســاين والتركــيز عــلى االحتــياجات اخلاصــة بالنســاء يف نظــام   
 العدالة اجلنائية، مبن فيهن النساء السجينات؛

 باألعمـال الـيت سـبق أن اضـطلع ـا مكتب األمم املتحدة املعين           يرحـب أيضـا    -٥ 
ايا العــنف، وال ســيما النســاء واألطفــال، مــن   بــاملخدرات واجلــرمية لــتقدمي املســاعدة إىل ضــح  

                                                           
 .٥٢/٨٦ قرار اجلمعية العامة مرفق (80) 
 .يةهذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميل (81) 
 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (82) 
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خـالل إنشـاء مراكـز شـاملة ودعـم املـنظمات غـري احلكومـية الناشـطة يف هـذا املـيدان، ويدعو                        
خارج امليزانية، ودون استبعاد استخدام املوارد املوجودة       من   يف حدود املوارد املتاحة      ،املكتـب 

 ن خربته لتوسيع نطاق تلك األنشطة؛ إىل االستفادة م)83(يف امليزانية العادية للمكتب،

 الـدول األعضـاء إىل توفـري املـوارد الالزمـة ملكتـب األمـم املتحدة املعين                  يدعـو  -٦ 
ــتدابري        ــدول األعضــاء يف ال ــة إىل ال ــنه مــن تقــدمي مســاعدة فعال ــية متكي ــاملخدرات واجلــرمية بغ ب

 النساء والفتيات؛املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة العنف ضد 

ــية يف    يطلــب -٧  ــة اجلنائ  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
 . تقريرا عن تنفيذ هذا القرار٢٠٠٨دورا السابعة عشرة يف عام 

  
  جتماعي اعتمادها          ال قتصادي وا    ال مشاريع مقررات يراد من الس ا              -جيم   

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

  
  مشروع املقرر األول 

تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورا اخلامسة عشرة وجدول   
  األعمال املؤقّت لدورا السادسة عشرة والوثائق الالزمة لتلك الدورة

 :دي واالجتماعيإن الس االقتصا 

ــا        )أ(  ــية عــن أعمــال دور ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتقرير جلــنة م حيــيط عــلما ب
 اخلامسة عشرة؛

يوافـق عـلى جـدول األعمـال املؤقت للدورة السادسة عشرة للجنة ووثائقها،         )ب( 
  يف اجـتماعاا املعقـودة بني الدورات،  ،عـلى الـنحو الـوارد أدنـاه عـلى أسـاس أن تقـوم اللجـنة              

قتراح ال مع مراعاة ا   ،الوثائق ووضعهما يف صيغتهما النهائية    وجـدول األعمـال املؤقّت      بدراسـة   
نظــر أيضــا ا( دورــا اخلامســة عشــرةأعمــال الــوارد يف املــرفق الــرابع عشــر لــتقرير اللجــنة عــن  

 ).١٧٧ الفقرة ،الفصل التاسع
  

                                                           
 .هذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (83) 
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والعدالة اجلنائية جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عشرة للجنة منع اجلرمية  
  والوثائق الالزمة لتلك الدورة

  جدول األعمال املؤقت -ألف 
 .انتخاب أعضاء املكتب -١

 .اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢

نظـرة جمملة عامة وأنشطة مكتب  : االجتاهـات العاملـية يف جمـال اجلـرمية والـردود علـيها            -٣
 .ةاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي

العوملة واجلرمية االقتصادية، مع تركيز خاص على غسل األموال         : "املناقشـة املواضـيعية    -٤
 ".ومتويل اإلرهاب

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

 :التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية -٦

كافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية والــربوتوكوالت اتفاقــية األمــم املــتحدة مل )أ( 
 امللحقة ا؛

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )ب( 

 .تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع اإلرهاب ومكافحته -٧

ــنع اجلــرمية والعدالــة          -٨ ــا يف جمــال م ــايري األمــم املــتحدة وقواعده ــتخدام وتطبــيق مع اس
 .نائيةاجل

 .األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٩

ــين        -١٠ ــتحدة املعـ ــم املـ ــب األمـ ــتابع ملكتـ ــرمية الـ ــرنامج اجلـ ــاتية إىل بـ ــيهات السياسـ التوجـ
 .باملخدرات واجلرمية

ات واجلرمية، ودور   تدعـيم بـرنامج اجلـرمية الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدر                -١١
 .جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها هيئته التشريعية

 .مسائل اإلدارة وامليزانية -١٢

 .جدول األعمال املؤقّت للدورة السابعة عشرة للجنة -١٣

 .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا السادسة عشرة -١٤
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  الوثائق -باء 
 انتخاب أعضاء املكتب -١

 )٢٠٠٣/٣١قرار الس االقتصادي واالجتماعي : ند التشريعيالس( 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢
 

  الوثائق   
 جدول األعمال املؤقت والشروح وتنظيم األعمال املقترح 

 مـن الـنظام الداخـلي لـلجان الفنـية التابعة للمجلس            ٧ و ٥املادتـان   : السـند التشـريعي   ( 
ــاالقت ــتماعيصــــ ــرار الــــــس ادي واالجــــ ــرراه ١٩٩٢/١ وقــــ   ١٩٩٧/٢٣٢ ومقــــ
 )٢٠٠٥/٢٤٩و

نظـرة جمملة عامة وأنشطة مكتب  : االجتاهـات العاملـية يف جمـال اجلـرمية والـردود علـيها            -٣
 األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 
  الوثائق   

 د عليهامذكّرة من املدير التنفيذي عن االجتاهات العاملية يف جمال اجلرمية والردو 

 تقرير املدير التنفيذي عن أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 وقرارات الس االقتصادي               ٥٧/١٧٠قرار اجلمعية العامة          : السند التشريعي      ( 
 ])E/CN.15/2006/L.1/Add.1... [ و ١٩٩٩/٢٣ و ١٩٩٢/٢٢واالجتماعي        

ألمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      تقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز قدرة برنامج ا             
 على التعاون التقين يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائية

 )٢٠٠٥/٢١قرار الس االقتصادي واالجتماعي : السند التشريعي( 

ــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية         ــر األمــني العــام عــن أنشــطة معــاهدة شــبكة ب تقري
 نائيةوالعدالة اجل

 ١٩٩٤/٢١ و ١٩٩٢/٢٢قـرارات الس االقتصادي واالجتماعي      : السـند التشـريعي   ( 
 )١٩٩٩/٢٣و
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مذكّــرة مــن األمــني العــام تتضــمن تقريــر جملــس أمــناء معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي   
 ألحباث اجلرمية والعدالة

 )١٩٨٩/٥٦مقرر الس االقتصادي واالجتماعي : السند التشريعي( 

العوملة واجلرمية االقتصادية، مع تركيز خاص على غسل األموال         : "قشـة املواضـيعية   املنا -٤
 "ومتويل اإلرهاب

 
  الوثائق   

 )إذا اقتضى األمر(مذكّرة من األمانة  

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

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

 اجلنائية

 وقــــرار الــــس االقتصــــادي ٦٠/١٧٧قــــرار اجلمعــــية العامــــة : الســــند التشــــريعي( 
 ])E/CN.15/2006/L.8/Rev.1... [واالجتماعي 

 التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية -٦
 

  الوثائق   
 التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنيةتقرير األمني العام عن  

ــريعي (  ــند التشــ ــة  : الســ ــية العامــ ــرارات اجلمعــ   ٥٩/١٥٧ و٥٨/١٦٩ و٥٧/١٦٨قــ
 )٦٠/١٧٥و

 تقرير األمني العام عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

  ٥٦/١٨٦ و٥٥/٦١ و٤٠/٢٤٣قـــــرارات اجلمعـــــية العامـــــة : الســـــند التشـــــريعي( 
 )٦٠/١٧٥ و٥٩/١٥٥ و٥٧/١٦٩ و٥٦/٢٦٠و

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

 )٢٠٠٤/٢٦قرار الس االقتصادي واالجتماعي : السند التشريعي( 
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ومكافحته والقضاء  خـتطاف   التقريـر املديـر التنفـيذي عـن الـتعاون الـدويل عـلى مـنع ا                 
 عليه وعلى توفري املساعدة للضحايا

 )[E/CN.15/2006/L.14/Rev.1]جتماعي القتصادي واالقرار الس ا: السند التشريعي( 

 تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع االرهاب ومكافحته -٧
 

  الوثائق   
واملسـاعدة التقنية يف جمال ترويج تنفيذ  تقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز الـتعاون الـدويل              

االتفاقـيات والـربوتوكوالت العاملـية املتصـلة باالرهـاب يف إطـار أنشـطة مكتـب األمم                  
 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 )٦٠/١٧٥ و٥٩/١٥٣ و٥٨/١٣٦قرارات اجلمعية العامة : السند التشريعي( 

 دها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاستخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواع -٨
 

  الوثائق   
تقريـر األمـني العـام عـن معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمال منع اجلرمية والعدالة                      

 اجلنائية

 ٢٠٠٤/٢٨ و ١٩٩٢/٢٢قـرارات الس االقتصادي واالجتماعي      : السـند التشـريعي   ( 
 )[E/CN.15/2006/L.2/Rev.2]... و٢٠٠٥/٢٢و

 تقرير األمني العام عن تدعيم املبادئ األساسية لسلوك اجلهاز القضائي 

 [/E/CN.15/2006/L.5... قــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي  : ند التشــريعيســال( 
[Rev.1( 

 تقرير األمني العام عن احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 

 )٢٠٠٤/٣٤ماعي قرار الس االقتصادي واالجت: السند التشريعي( 

 األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٩
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  الوثائق   
مــتابعة مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية مذكّــرة مــن األمــني العــام عــن  

ر ملــنع اجلــرمية األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم املــتحدة الــثاين عشــوالعدالــة اجلنائــية و
 والعدالة اجلنائية

 [/E/CN.15/2006/L.8 ...قـرار الـس االقتصـادي واالجـتماعي     : السـند التشـريعي  ( 

[Rev.1( 

ــين        -١٠ ــتحدة املعـ ــم املـ ــب األمـ ــتابع ملكتـ ــرمية الـ ــرنامج اجلـ ــاتية إىل بـ ــيهات السياسـ التوجـ
 باملخدرات واجلرمية

 
  الوثائق   

إذا اقتضى   (٢٠٠٩-٢٠٠٨ار االستراتيجي للفترة    مذكّـرة مـن األمـني العـام عن اإلط          
 )األمر

مذكّــرة مــن األمانــة عــن ترشــيح أعضــاء جملــس أمــناء معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي   
 )إذا اقتضى األمر(ألحباث اجلرمية والعدالة 

تدعـيم بـرنامج اجلـرمية الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ودور                   -١١
 نع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها هيئته التشريعيةجلنة م

 
  الوثائق   

ــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين         ــرنامج اجلــرمية ال ــر األمــني العــام عــن تدعــيم ب تقري
 باملخدرات واجلرمية، ودور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها هيئته التشريعية

 [/E/CN.15/2006/L.12...االقتصـادي واالجـتماعي   قـرار الـس   : السـند التشـريعي  ( 

[Rev.1( 

 مسائل اإلدارة وامليزانية -١٢
 

  الوثائق   
املخطط : تقريـر املديـر التنفـيذي عـن مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨األويل للميزانية املدجمة للفترة 
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مليزانية عن املخطط األويل للميزانية املدجمة  تقريـر اللجـنة االستشارية لشؤون اإلدارة وا        
  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 

 [/E/CN.15/2006/L.12...قـرار الـس االقتصـادي واالجـتماعي     : السـند التشـريعي  ( 

[Rev.1( 

 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة -١٣

 مـــن الـــنظام الداخـــلي لـــلجان الفنـــية الـــتابعة لـــلمجلس ٩ ة املـــاد:الســـند التشـــريعي( 
 )٢٠٠٥/٢٤٩ و٢٠٠٢/٢٣٨االقتصادي واالجتماعي ومقررا الس 

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا السادسة عشرة -١٤
  
  مشروع املقرر الثاين 

 تعيني عضو يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي   
  مية والعدالةألحباث اجلر

يقـرر الـس االقتصـادي واالجـتماعي املوافقـة عـلى تعـيني جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة             
عضوة يف جملس أمناء معهد     ) فرنسا(بلـوم   -اجلنائـية يف دورـا اخلامسـة عشـرة ميشـيل رامـيس            
 .األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة


