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   اجلزء األول       
 تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال   

  دورا السادسة عشرة
 )٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧-٢٣ و٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨فيينا، (
  

   األول  الفصل
املسائل اليت تستدعي من الس االقتصادي واالجتماعي اختاذ   

   ت بشأا أو يوجه انتباهه إليهاإجراءا
مشروعا قرارين يراد من الس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي اجلمعية  -ألف 

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

 : العامةمشروعي القرارين التاليني لكي تعتمدمها اجلمعية
  
  مشروع القرار األول 

متابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال   
  التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 إن اجلمعية العامة، 
 ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،    املسؤولية اليت تضطلع ا األمم املتحدة يف       إذ تؤكّـد   

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

تها حمــافل  بـأن مؤمتـرات األمــم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالــة اجلنائـية، بصـف       وإذ تسـلّم  
حكومـية دولـية كـربى، قـد أثّـرت يف السياسات العامة واملمارسات الوطنية، وعززت التعاون           
الـدويل بتيسـريها تـبادل اآلراء واخلـربات وتعبـئة الـرأي العـام والتوصية خبيارات بشأن السياسة           

 العامة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

، بشـــأن ٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول٢١ملـــؤرخ  ا٥٦/٢٠١ قـــرارها وإذ تســـتذكر 
االسـتعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة              
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 ١١ املؤرخ   ٢٠٠٣/٣األمم املتحدة من أجل التنمية، وإىل قرار الس االقتصادي واالجتماعي           
، الذي أوصى فيه    ٥٦/٢٠١ر اجلمعية العامة    احملرز يف تنفيذ قرا     بشأن التقدم  ٢٠٠٣يولـيه   /متـوز 

الس بأن تنظر مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة اإلمنائي يف الدروس املستفادة ويف نشرها    
كعنصـر مـن العناصـر احملـددة املطلوبـة يف أنشـطتها، وأكّـد فيه أمهية تقييم األنشطة التنفيذية اليت                      

ل تعزيـز فعالية تلك األنشطة وأثرها، وطلب فيه إىل   تضـطلع ـا مـنظومة األمـم املـتحدة مـن أجـ             
 األمني العام أن يركّز بقدر أكرب على الدروس املستفادة والنتائج يف تقاريره مستقبال،

، الذي أكّدت ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣ بـاء املـؤرخ      ٥٧/٢٧٠قـرارها   وإذ تسـتذكر     
قدمي املساعدة إىل احلكومات فـيه عـلى أن مـنظومة األمـم املـتحدة تـتحمل مسـؤولية هامـة يف ت                

لكـي تواصـل املشاركة التامة يف متابعة وتنفيذ االتفاقات وااللتزامات اليت يتم التوصل إليها يف             
 املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،

ــرارها وإذ تســتذكر   ــؤرخ ٦٠/١٧٧ق ــانون األول١٦ امل ــذي ٢٠٠٥ديســمرب / ك ، ال
التحالفات االستراتيجية يف جمال : إعـالن بـانكوك بشـأن أوجه التآزر واالستجابات   أقـرت فـيه     

 الـذي اعتمد يف اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر األمم املتحدة  )1(مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية،     
 يف احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية، ووافقت عليه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية           

 املــؤرخ ٢٠٠٥/١٥دورـا الـرابعة عشـرة، مث أقـره الــس االقتصـادي واالجـتماعي يف قـراره        
 ،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢

، الذي طلب فيه ٢٠٠٦/٢٦ قرار الس االقتصادي واالجتماعي وإذ تسـتذكر أيضـا     
 خــرباء الــس إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يعقــد اجــتماعا لفــريق

حكومــي دويل لكــي يتــناقش حــول املؤمتــر احلــادي عشــر واملؤمتــرات الســابقة بغــية اســتيعاب     
الـدروس املستخلَصـة مـن املؤمتـرات السابقة وتدارسها من أجل وضع منهجية للعمل بناًء على               
 الـدروس املستخلَصة بشأن املؤمترات القادمة، وأن يقدم تقريرا عن أعمالـه إىل جلنة منع اجلرمية             
والعدالـة اجلنائـية يف دورـا السادسـة عشـرة لكـي تـنظر فـيه، ورحـب فـيه بالعـرض املقدم من                         

 حكومة تايلند الستضافة اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل،

، ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٥٦/١١٩ قــرارها وإذ تســتذكر كذلــك 
 املة ارمني ومهمتها وتواترها ومدا،بشأن دور مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومع

                                                           
 .٦٠/١٧٧مرفق القرار  (1) 
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 كــانون ١املــؤرخ ) ٥-د (٤١٥أن مـن املــزمع، وفقــا لقـراريها   وإذ تضـع يف اعتــبارها   
، عقــد مؤمتــر  ١٩٩١ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٤٦/١٥٢ و١٩٥٠ديســمرب /األول

 ،٢٠١٠األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 

 بــتقرير اجــتماع فــريق اخلــرباء احلكومــي الــدويل املعــين بــالدروس  حتــيط عــلما -١ 
 ١٥املسـتفادة مـن مؤمتـرات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف بانكوك من                  

 )2(، وتقر نتائج فريق اخلرباء احلكومي الدويل وتوصياته؛٢٠٠٦أغسطس / آب١٨إىل 

 إىل الدول األعضاء لكي تنفّذ إعالن بانكوك بشأن أوجه          دعوا تعـيد تأكـيد    -٢ 
 )3(الــتحالفات االســتراتيجية يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية،      : الــتآزر واالســتجابات 

والتوصـيات الـيت اعـتمدها مؤمتـر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عند                 
 اساتية، كلما كان ذلك مناسبا؛صوغ التشريعات والتوجيهات السي

 الـدول األعضـاء عـلى الـنظر يف استخدام قائمة اإلبالغ املرجعية، اليت             تشـجع  -٣ 
: أعدــا حكومــة تايلــند، خبصــوص تنفــيذ إعــالن بــانكوك بشــأن أوجــه الــتآزر واالســتجابات   

تقييم الذايت عند الـتحالفات االسـتراتيجية يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، كأداة مفيدة لل             
 اإلبالغ عن متابعة املؤمتر احلادي عشر؛

إىل األمـني العـام أن ييسر تنظيم االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر          تطلـب    -٤ 
 األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك اجتماعات أقل البلدان منوا؛

عام أن يعد، بالتعاون مع شبكة معاهد برنامج األمم      إىل األمني ال  تطلـب أيضا     -٥ 
املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، دلـيال للمناقشة ألجل االجتماعات اإلقليمية التحضريية           
لـلمؤمتر الـثاين عشـر، لكـي تـنظر فـيه جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية وتوافـق عليه، وتدعو                     

 نشاط يف عملية إعداد الدليل؛الدول األعضاء إىل أن تشارك ب

استضـافة املؤمتر الثاين عشر، وتطلب إىل  [...]  عـرض حكومـة     تقـبل بامتـنان    -٦ 
األمـني العـام أن يسـتهل مشاورات مع احلكومة وأن يقدم تقريرا عن تلك املشاورات إىل جلنة                  

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا السابعة عشرة؛

مـدة املؤمتـر الـثاين عشـر عن مثانية أيام، مبا يف ذلك املشاورات           أال تـزيد     تقـرر  -٧ 
 السابقة للمؤمتر؛

                                                           
 .E/CN.15/2007/6 من الوثيقة ٤٧-٣٥الفقرات  (2) 
 .٦٠/١٧٧مرفق القرار  (3) 
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ــثاين عشــر عــلى أعــلى      تدعــو -٨  ــلها يف املؤمتــر ال ــدول األعضــاء إىل جعــل متثي  ال
ــات أو وزراء يف        ــدول أو احلكومـ ــاء الـ ــثال، رؤسـ ــبيل املـ ــلى سـ ــلها عـ ــن، فيمثّـ ــتوى ممكـ مسـ

اإلدالء ببــيانات عــن املوضــوع احملــوري واملواضــيع  احلكومــات أو وزراء العــدل، وكذلــك إىل 
 الرئيسية للمؤمتر الثاين عشر، وإىل املشاركة يف اجتماعات املائدة املستديرة التفاعلية؛

 الـربامج ذات الصـلة يف مـنظومة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة             تشـجع  -٩ 
ك املنظمات املهنية األخرى،    واملـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية، وكذلـ             

ــتعاون مــع مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية يف األعمــال التحضــريية      عــلى ال
 للمؤمتر الثاين عشر؛

 إىل األمـني العـام أن يـزود مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات      تكـرر طلـبها    -١٠ 
إلمجالية للميزانية الربناجمية لفترة السنتني     واجلـرمية بـاملوارد الضـرورية، ضمن حدود االعتمادات ا         

، مـن أجـل القـيام باألعمـال التحضـريية لـلمؤمتر الـثاين عشـر، وأن يكفـل توفري                 ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  لدعم عقد املؤمتر الثاين عشر؛٢٠١١-٢٠١٠موارد كافية يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 املـوارد الضرورية ملشاركة أقل       إىل األمـني العـام أن يعمـل عـلى توفـري            تطلـب  -١١ 
الـبلدان منــوا يف االجــتماعات التحضـريية اإلقليمــية لــلمؤمتر الــثاين عشـر ويف املؤمتــر ذاتــه، وفقــا    

 للممارسة املعمول ا سابقا؛

ــية أن تضــع، يف دورــا الســابعة    تطلــب -١٢  ــة اجلنائ  إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
متـر الـثاين عشـر وأن تقـدم إىل اجلمعـية العامـة، عـن طريق              عشـرة، الصـيغة النهائـية لـربنامج املؤ        

الـس االقتصـادي واالجـتماعي، توصياا النهائية بشأن املوضوع احملوري وتنظيم اجتماعات     
 املائدة املستديرة وحلقات العمل املزمع أن تعقدها فرق اخلرباء؛

القـرار، وأن يقدم إىل   إىل األمـني العـام أن يكفـل املـتابعة املناسـبة هلـذا               تطلـب  -١٣ 
اجلمعـية العامـة، عـن طـريق جلـنة مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا السابعة عشرة، تقريرا                    

 .ذا الشأن
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  مشروع القرار الثاين     
 املساعدة التقنية يف جمال تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات   

  الصلة باإلرهاب
 إن اجلمعية العامة،      
ــية يف جمــال      إذ تســتذكر  ــرارات جملــس األمــن بشــأن املســاعدة التقن ــراراا وق  مجــيع ق

 مكافحة اإلرهاب،

هــناك حاجــة أساســية إىل تدعــيم الــتعاون عــلى كــل مــن الصــعيد    أن عــلىوإذ تشــدد  
الـدويل واإلقلـيمي ودون اإلقلـيمي مـن أجـل منع اإلرهاب بكل أشكالـه ومظاهره وقمعه على          

ان مرتكبوه ومىت ارتكب وأيا كانت أغراضه، وذلك، على وجه اخلصوص،       حنـو فعـال، أيـا ك      
 بتعزيز القدرات الوطنية لدى الدول األعضاء من خالل تقدمي املساعدة التقنية،

 مجيع جوانب االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت اعتمدا يف          وإذ تعـيد تأكـيد     
 ،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨ املؤرخ ٦٠/٢٨٨قرارها 

ــيذ مجــيع        وإذ تســلّم  ــلى تنف ــتراتيجية، ع ــزم، يف االس ــرت الع ــدول األعضــاء أق ــأن ال  ب
 قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة واملتعلقة باإلرهاب،

عـلى أمهـية إضـفاء الطـابع املؤسسـي عـلى فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال       وإذ تشـدد    
، ــدف كفالــة التنســيق واالتســاق عمومــا بــني جهــود مكافحــة اإلرهــاب ضــمن األمانــة العامــة

مكافحــة اإلرهــاب الــيت تــبذهلا مــنظومة األمــم املــتحدة، بغــية تقــدمي املســاعدة التقنــية إىل الــدول   
 األعضاء،

أن الــدول األعضــاء شــجعت، يف االســتراتيجية، مكتــب األمــم  وإذ تضــع يف اعتــبارها  
ذلـك فـرع منع اإلرهاب التابع لـه، على القيام، يف   املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، مبـا يف            

ظـلّ التشـاور عـن كثب مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية، بتحسني ما يقدمه إىل           
الـدول، بـناء عـلى طلـبها، مـن مسـاعدة تقنـية لتيسري تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية              

 مم املتحدة املتخذة يف هذا الصدد،ذات الصلة مبنع اإلرهاب وقمعه وقرارات األ

أن الـدول األعضـاء شـجعت، يف االسـتراتيجية، صـندوق النقد          وإذ تضـع يف اعتـبارها        
الــدويل والبــنك الــدويل ومكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية واملــنظمة الدولــية    

 متامــا لـــلمعايري  للشــرطة اجلنائــية عـــلى تعزيــز الـــتعاون مــع الــدول ملســـاعدا عــلى االمتـــثال      
 وااللتزامات الدولية ذات الصلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
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أن الـدول األعضـاء شجعت، يف االستراتيجية، املنظمات     وإذ تضـع يف اعتـبارها أيضـا          
ــز        ــيات أو مراكــز ملكافحــة اإلرهــاب أو تعزي ــية عــلى إنشــاء آل ــية املعن اإلقليمــية ودون اإلقليم

شــجعت مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية عــلى أن يقــوم،    املوجــود مــنها، و
بتيسـري توفـري الـتعاون واملسـاعدة حيـثما كـان ذلك متسقا مع واليته، وذلك بالتعاون مع جلنة                

 مكافحة اإلرهاب ومديرتيها التنفيذية،

ــرارها وإذ تســتذكر   ــؤرخ ٦١/١٨١ق ــانون األول٢٠ امل ــذي ٢٠٠٦ديســمرب / ك ، ال
فــيه مجــيع الــدول إىل زيــادة دعمهــا لألنشــطة التنفــيذية الــيت يضــطلع ــا بــرنامج األمــم   دعــت 

املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية من خالل تقدمي التربعات إىل صندوق األمم املتحدة ملنع         
 اجلرمية والعدالة اجلنائية أو من خالل تقدمي التربعات مباشرة لدعم مثل هذه األنشطة،

/  آذار٢٦املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٥ أن جملــس األمــن اعــترف يف قــراره ســتذكروإذ ت 
، بـأن الـزيارات الـيت تقـوم ـا جلنة مكافحة اإلرهاب إىل الدول، مبوافقة الدول       ٢٠٠٤مـارس   

سبتمرب، / أيلول ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣املعنـية، مـن أجـل رصـد تنفـيذ قرار جملس األمن              
با، يف إطــار تعــاون وثــيق مــع املــنظمات الدولــية      ينــبغي أن جتــرى، كــلما كــان ذلــك مناســ     

ــا يف ذلــك       ــتحدة األخــرى، مب ــئات األمــم امل واإلقليمــية ودون اإلقليمــية ذات الصــلة، ومــع هي
مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، وعــلى وجــه اخلصــوص فــرعه املعــين مبــنع     

 تاحة لتلبية احتياجات الدول،اإلرهاب، مع العناية بصفة خاصة باملساعدة اليت قد تكون م

 اجلهـود الـيت يـبذهلا مـنذ عهـد قريـب فرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم               وإذ تقـدر   
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية مـن أجـل حتقـيق أكـرب قـدر من فعالية املساعدة التقنية اليت                      

 يقدمها، من خالل توفريها بلغات األمم املتحدة الرمسية،

 باملــبادرات الرامـية إىل تيســري تنفـيذ االســتراتيجية، ومــنها    عــلما مـع الــتقدير وإذ حتـيط  
الـندوة حـول السـري قُدمـا يف تنفـيذ اسـتراتيجية األمـم املـتحدة العاملـية ملكافحـة اإلرهـاب، اليت                 

 ونظّمتها حكومة النمسا بالتعاون مع املكتب ٢٠٠٧مـايو  / أيـار  ١٨ و ١٧عقـدت يف فييـنا يف       
  العام ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،التنفيذي لألمني

 مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مبا يف ذلك فرع منع              عـلى  تـثين  -١ 
اإلرهـاب الـتابع لــه، لـتقدمي املسـاعدة التقنـية للـدول بـناء عـلى طلبها، بالتشاور الوثيق مع جلنة منع                     

دف تيسـري تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املرتبطة مبنع         اإلرهـاب ومديريـتها التنفـيذية، ـ       
اإلرهــاب وقمعــه وقــرارات األمــم املــتحدة ذات الصــلة، وتطلــب إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين   

 باملخدرات واجلرمية، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن يواصل جهوده يف ذلك الصدد؛
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لـيت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت    الـدول األعضـاء ا     حتـثّ  -٢ 
الدولـية القائمـة املرتـبطة باإلرهـاب، عـلى أن تـنظر دومنـا تأخـر يف االنضـمام إلـيها، وتطلب إىل                    

م ّمكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن يقد       
ــيذ تلــك      املســاعدة يف اــال التشــر   ــر تنف ــبها، وأن ييس ــلى طل ــناء ع ــدول األعضــاء، ب يعي إىل ال

 الصكوك؛

الـدول األعضـاء عـلى تدعـيم الـتعاون الدويل إىل أقصى مدى ممكن من          حتـثّ    -٣ 
أجـل مـنع اإلرهـاب وقمعـه، وذلـك بوسـائل مـنها، عند االقتضاء، إبرام معاهدات ثنائية بشأن          

 القانونــية ضــمن إطــار االتفاقــيات والــربوتوكوالت تســليم املطلوبــني للعدالــة وتــبادل املســاعدة
ــانون       ــرارات األمــم املــتحدة يف هــذا اخلصــوص، ووفقــا للق ــية ذات الصــلة باإلرهــاب وق الدول
الـدويل، مبـا يف ذلـك ميـثاق األمـم املـتحدة، وعـلى ضـمان تدريـب كـل العاملني يف هذا اال                    

 إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين تدريــبا مالئمــا عــلى تنفــيذ أنشــطة الــتعاون الــدويل، وتطلــب 
بــاملخدرات واجلــرمية أن يقــوم، رهــنا بــتوافر مــوارد مــن خــارج امليزانــية، بــتقدمي املســاعدة إىل   

 الدول األعضاء، بناء على طلبها، من أجل حتقيق ذلك الغرض؛

 إىل مكتـب األمــم املـتحدة املعـين بــاملخدرات واجلـرمية أن يقـوم، رهــنا      تطلـب  -٤ 
مـن خارج امليزانية، بتكثيف جهوده الرامية إىل تزويد الدول األعضاء باملساعدة         بـتوافر مـوارد     

التقنـية، بـناًء عـلى طلـبها، بغـية تعزيـز الـتعاون الـدويل على منع اإلرهاب وقمعه وذلك بتيسري                      
تنفـيذ االتفاقـيات والـربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب، وخصوصا بتدريب موظفي              

عـلى تنفـيذ تلك الصكوك الدولية، من خالل القيام، على سبيل املثال، بتنظيم              العدالـة اجلنائـية     
دورات تدريبــية متخصصــة واســتعمال أدوات تقنــية ومنشــورات متخصصــة، وذلــك بالتنســيق 
الوثـيق مـع جلـنة مكافحـة اإلرهـاب ومديريـتها التنفـيذية وفـرقة العمـل املعنـية بالتنفـيذ يف جمال                    

 مكافحة اإلرهاب؛

 بأمهية وضع نظم للعدالة اجلنائية تكون منصفة وفعالة والتعهد ا، مبا       فتعـتر  -٥ 
يف ذلـك معاملـة مجـيع احملتجزين قبل احملاكمة واحملتجزين يف املرافق اإلصالحية معاملة إنسانية،      
وفقـا للقــانون الـدويل الســاري بصــفته أسـاس أي اســتراتيجية ملكافحـة اإلرهــاب، وتطلــب إىل     

دة املعـين بـاملخدرات واجلرمية أن يراعي، كلّما اقتضى األمر، ورهنا بتوافر             مكتـب األمـم املـتح     
مــوارد مــن خــارج امليزانــية، يف بــرناجمه اخلــاص باملســاعدة التقنــية يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب   

 العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛
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كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل، بالتنسيق  إىل متطلب -٦ 
مـع جلـنة مـنع اإلرهـاب ومديريـتها التنفيذية، العمل مع املنظمات الدولية وهيئات منظومة األمم               
املــتحدة ذات الصــلة، وكذلــك مــع املــنظمات اإلقليمــية ودون اإلقليمــية، عــلى تقــدمي املســاعدة    

كـنا، ويف إطـار واليته، وذلك على وجه اخلصوص، من أجل تعزيز            التقنـية، كـلما كـان ذلـك مم        
 التعاون القانوين واملمارسات اجليدة والتدريب القانوين يف جمال مكافحة اإلرهاب؛

 جلمــيع الــدول األعضــاء الــيت دعمــت أنشــطة املســاعدة   تعــرب عــن تقديــرها  -٧ 
 واجلـرمية، بطرائق منها تقدمي     التقنـية الـيت اضـطلع ـا مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات                 

مسـامهات مالـية، وتدعـو مجيع الدول األعضاء إىل النظر يف تقدمي تربعات مالية إضافية، فضال          
عــن تقــدمي الدعــم العــيين، خاصــة بالــنظر إىل احلاجــة إىل توفــري املســاعدة التقنــية توفــريا مكــثّفا   

ة يف اسـتراتيجية األمم املتحدة  وفعـاال إلعانـة الـدول األعضـاء عـلى تنفـيذ األحكـام ذات الصـل              
 )4(العاملية ملكافحة اإلرهاب؛

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات تطلــب -٨ 
ــته، بأنشــطة تشــمل جمــال مكافحــة        ــا يكفــيه مــن املــوارد لالضــطالع، يف إطــار والي واجلــرمية م

-٢٠٠٨ذ استراتيجية املكتب اخلاصة بالفترة اإلرهـاب، بغـية مساعدة الدول األعضاء على تنفي      
 ؛٢٠١١

 إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرا عن نفقات أنشطة مكافحة اإلرهاب            تطلب -٩ 
يف سـياق امليزانـية املدجمـة اخلاصـة مبكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لفترة السنتني                   

 مية والعدالة اجلنائية الثامنة عشرة؛، خالل استئناف دورة جلنة منع اجلر٢٠٠٩-٢٠٠٨

 إىل األمـني العام أن يقدم إليها خالل دورا الثالثة والستني تقريرا عن        تطلـب  -١٠ 
 .تنفيذ هذا القرار

  
  مشاريع قرارات يراد من الس االقتصادي واالجتماعي اعتمادها -باء 

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

 

                                                           
 .٦٠/٢٨٨القرار  (4) 
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  مشروع القرار األول     
 استراتيجية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية للفترة   

٢٠١١-٢٠٠٨  
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
 ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٩/٢٧٥قـرار اجلمعية العامة     إذ يسـتذكر     

 أن ختطيط الربامج،بش

 الذي حثّت فيه اللجنة مكتب األمم املتحدة        ٤٨/١٤قرار جلنة املخدرات    وإذ يستذكر    
املعــين بــاملخدرات واجلــرمية عــلى أن ميضــي يف وضــع اســتراتيجية جامعــة، بالتشــاور مــع الــدول    

جية، األعضـاء، لكـي تـنظر فـيها اللجنة، وحثّت املكتب أيضا على أن يضمن أن ترِشد االستراتي        
بالصـيغة الـيت اعـتمدا الـدول األعضـاء، مـن خـالل اإلطـار االسـتراتيجي، وضـع أهداف حمددة              
بوضـوح ومعـايري ومؤشـرات أداء أفضـل تقـيس كيفاً وكماً أثر العمل الذي يضطلع به املكتب،                   

 ممتثال امتثاال تاما لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بشأن امليزنة القائمة على النتائج،

 )5( مــداوالت جلــنة املخــدرات يف دورــا التاســعة واألربعــني     وإذ يــأخذ يف احلســبان  
 بشأن التقدم احملرز )6(ومـداوالت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورـا اخلامسة عشرة          

 يف إعداد استراتيجية جامعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،

للمشــاورات املستفيضــة الــيت أجــرا الــدول األعضــاء، مبــا يف   وإذ يعــرب عــن تقديــره 
ذلـك املشـاورات الـيت جـرت يف إطـار فـريق أصـدقاء رئيسـي جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                      
وجلــنة املخــدرات غــري الــرمسي املفــتوح العضــوية، للــنظر يف اســتراتيجية مكتــب األمــم املــتحدة  

 ،٢٠١١-٢٠٠٨املعين باملخدرات واجلرمية للفترة 

استراتيجية مكتب األمم املتحدة " مشروع القرار الرابع املعنون   وإذ يـأخذ يف احلسـبان      
الـذي أوصـت جلـنة املخـدرات يف دورا     " ٢٠١١-٢٠٠٨املعـين بـاملخدرات واجلـرمية للفـترة         

 )7(اخلمسني الس االقتصادي واالجتماعي باعتماده؛

                                                           
 .، الفصل التاسع(E/2006/28) ٨، امللحق رقم ٢٠٠٦ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسي (5) 
 .، الفصل الثامن)Corr.1 وE/2006/30( والتصويب ١٠امللحق رقم املرجع نفسه،  (6) 
 (7) E/2007/28 ١، الفقرة. 
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ــدرك   ــا  وإذ ي ــتحدة املعــين ب ملخدرات واجلــرمية أجــرى مشــاورات  أن مكتــب األمــم امل
مستفيضــة مــع هيــئات األمــم املــتحدة األخــرى ومــنظمات اــتمع املــدين املعنــية وبــني موظفــيه  

 خالل إعداد االستراتيجية،

على استراتيجية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية للفترة         يوافـق    -١ 
 ، الواردة يف مرفق هذا القرار؛٢٠١١-٢٠٠٨

إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن   يطلـب    -٢ 
 يف اإلطـار االسـتراتيجي ويعـرض ذلك اإلطار على           ٢٠١١-٢٠٠٨يـدرج اسـتراتيجية الفـترة       

 اهليئات احلكومية الدولية املعنية للنظر فيه واملوافقة عليه؛

دفـة إىل تنفيذ استراتيجية      عـلى ضـرورة أن تـتخذ مجـيع اإلجـراءات اهلا            يشـدد  -٣ 
، وال ســــيما ٢٠١١-٢٠٠٨مكتــــب األمــــم املــــتحدة املعــــين بــــاملخدرات واجلــــرمية للفــــترة 

اإلجـراءات املـتعلقة مبشـاركة مـنظمات اتمع املدين املعنية، بالتشاور التام مع الدول األعضاء                
 املعنية وبناء على طلبها؛

ــية  يطلــب  -٤  ــر التنفــيذي أن يعــد ميزان  املكتــب املدجمــة لفــتريت الســنتني   إىل املدي
 اســتنادا إىل مجلــة أمــور مــنها اســتراتيجية للمكتــب للفــترة   ٢٠١١-٢٠١٠ و٢٠٠٩-٢٠٠٨
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨

الـدول األعضـاء والشـركاء اآلخـرين عـلى توفـري متويـل كـاف ومستقر                حيـثّ    -٥ 
 ؛برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدراتميكن التنبؤ به لصندوق 

 بـأن ختصـص ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية حصة               يوصـي  -٦ 
 كافية من امليزانية العادية لألمم املتحدة، بغية متكينه من االضطالع بوالياته؛

 إىل األمـني التنفـيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن             يطلـب  -٧ 
ني املستأنفة تقريرا حيدد أنشطة االستراتيجية املتوسطة يقـدم إىل جلـنة املخدرات يف دورا اخلمس    

  والتكلفة املقدرة لتنفيذ تلك األنشطة؛٢٠٠٩-٢٠٠٨األجل املزمع االضطالع ا يف الفترة 

إىل املدير التنفيذي أن يبلغ، من خالل تقرير أداء الربنامج الذي         يطلـب أيضـا      -٨ 
ــا عــن الــتقدم إىل جلــنة املخــدرات يف دورم احملــرز يف تنفــيذ اســتراتيجية املكتــب للفــترة ســيقد

 ؛٢٠١١-٢٠٠٨

ــاملخدرات واجلــرمية االســتمرار يف    يطلــب -٩   إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
 .حتسني آلياته التقييمية وإدارة دورة املشاريع
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  املرفق 
  ٢٠١١-٢٠٠٨استراتيجية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية للفترة  
  ٢٠١١-٢٠٠٨ الفترة استراتيجية -لفأ 

يف اإلسهام يف ) املكتب( األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية      مكتـب  مهمـة    تتمـثّل  -١
 . للجميع عن طريق ختليص العامل من براثن اإلجرام واملخدرات واإلرهابوالعدالةحتقيق األمن 

وهي قائمة على واليات    . عمل تـترجم هـذه الرؤية إىل قاعدة لل        الراهـنة  واالسـتراتيجية  -٢
 كانتولقد .  هـذه الواليـات بالنـتائج، وال متـثل تعديـال هلـذه الواليات         وتـربط املكتـب احلالـية     
 . يف املكتباجلهات املعنية مع مجيع ستفيضةمشاورات ممثرة  االستراتيجية

 : افتراضاتمخسة قائمة على وهي -٣

 الفعالـــةوتشـــمل الـــتدابري .  واملخـــدرات واإلرهـــاب حتديـــات عاملـــية اجلـــرمية )أ( 
 تقاســم مــبدأملواجهــة هــذه الــتهديدات اختــاذ إجــراءات وطنــية وإقليمــية ودولــية، عــلى أســاس   

 املسؤولية؛

ــم تســاعد )ب(  ــد هــذه   األم ــتحدة يف حتدي ــع   اإلجــراءات امل ــية؛ وتصــبح ودي  الدول
 العـامل  طلـع ت ذات الصـلة بعـد اعـتمادها؛ وتيسـر الـتعاون الـدويل؛ و      الدولـية لصـكوك القانونـية   ا

، يف بــناء بــناء عــلى طلــبهاتطــور املشــكلة املعنــية؛ وتســاعد الــدول األعضــاء،  باســتمـرار علـــى 
  وترمجة املعايري املتخذة على الصعيد املتعدد األطراف إىل ممارسة وطنية؛حمليةقدرات 

 مهــم مــن واليــات املكتــب القائمــة يف تيســري التصــديق عــلى        جــزء يتمــثّل )ج( 
  باجلرمية واملخدرات واإلرهاب وتنفيذها؛الصلةدولية ذات االتفاقيات ال

ــه، يف هــذه      املكتــب يتمــتع )د(  ــا لواليات ــتعلق باإلســهام، وفق ــيما ي ــيزة نســبية ف  مب
 :ما يلي وال سيما توفري األطراف،التدابري املتعددة 

ــايريإرســاء خدمــات ‘١‘  ــية    :  املع ــية الدول ــال للصــكوك القانون ــيذ الفع تيســري التنف
 معـايري عاملـية، وتيسري التفاوض بشأن الصكوك القانونية الدولية           إىلئمـة وحتويـلها     القا

 ؛مالئماذلك حيثما يكون 

 ؛والتحليل البحث ‘٢‘ 

 الــدول األعضــاء، بــناء عــلى طلــبها، يف توقــيع      مســاعدة :  التقنــيةاملســاعدة ‘٣‘ 
ه الصكوك؛  والتصديق عليها وتيسري تنفيذ هذ     الصـلة الصـكوك القانونـية الدولـية ذات        
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 باملساعدة التشريعية وتيسري بناء القدرات      طلبها،وتـزويد الـدول األعضـاء، بـناء عـلى           
 ؛ والقواعد املتعددة األطرافاملعايريالوطنية، يف جماالت من مجلتها 

 متســقة مــع جهــود األمــم املــتحدة األوســع   اخلدمــات أن تكــون هــذه يتعــين )ه( 
 . فيها بالفعلتسهمتنمية، وأن حتقيق السلم واألمن والالرامية إىل 

 عنها عدد كبري وخمتلف من أعربالـيت  التالـية   االسـتراتيجية لالحتـياجات    وتسـتجيب  -٤
 : يف املكتباجلهات املعنية

 الوقت الراهن،   يف . للتنبؤ وكاف  ية وقابلـ  أكـثر اسـتقرارا    إىل متويـل     احلاجـة  )أ( 
، من امليزانية السنوية للمكتب   ) أمريكي دوالر   مليون ١٦,١( يف املائة    ١٢تـتأتى نسـبة قدرهـا       

 ٨٨وتتأتى النسبة .  مـن امليزانـية العاديـة لألمم املتحدة   ،أمـريكي  ملـيون دوالر   ١٣٥,٩ الـبالغة 
ومعظــم هــذه . صــندوقني اســتئمانيني منفصــلنيل تــربعات الــدول األعضــاء مــنيف املائــة املتبقــية 

الغرض تدل على ثقة    عات املخصصة   الزيادة يف الترب  لـئن كانـت     و.  الغـرض   خمصصـة  التـربعات 
الـدول األعضـاء يف املكتـب، فـإن الـتمويل الـذي توفـره هـذه التـربعات متويـل غـري مستقر وال                      

 أن من الالزم بيد أن   .  ممـا جيعـل مـن العسري التخطيط ولو لسنة واحدة مقدما            ميكـن التنـبؤ بـه،     
ملوارد املقدمة تكـون ا أن  وينـبغي   . كـي يسـتجيب للطلـب املـتزايد عـلى خدماتـه           املكتـب   يـنمو   

 ؛ متناسبة مع والياته واملهام املوكلة إليهتكونللمكتب أن 

 يف إطــار  النــتائج  إىل إعمــال  احلاجــة  للتــنوع الكــبري يف الواليــات،    نظــرا  )ب( 
 واللوائــح  املــتحدةواليــات املكتــب القائمــة وفقــا للــنظام املــايل والقواعــد املالــية لألمــم         

 ؛ربامجوالقواعد اليت حتكم ختطيط ال

ــيارية     احلاجــة )ج(  ــن الوظــائف املع ــيفة الصــحيحة م ــية إىل إجيــاد التول  والتحليل
 مـن الواضـح أنـه يتعين على املكتب أن يضطلع    .والتنفـيذية يف إطـار واليـات بـرامج املكتـب       

لقضــية الــيت الــزمان واملكــان وســتختلف باخــتالف ا التولــيفة احملــددة لكــن الــثالث، بالوظــائف
 وبفضل ما   الصلةملعاهدات الدولية ذات    ا ويتسـم املكتـب، بوصـفه وديـع          .جيـري التصـدي هلـا     

 على ترمجة األعضـاء تـراكم لديـه مـن خـربة داخلـية، مبـيزة نسـبية فـيما يـتعلق مبسـاعدة الـدول              
 ؛االلتزامات القانونية الدولية إىل معايري وقواعد عملية

ل املكتب املتصلة   أن تـأخذ أعما    ينـبغي .  حتسـني الـتكامل األفقـي      إىل احلاجـة  )د( 
واجلـرمية واإلرهـاب، حيثما يكون ذلك       باملسـاعدة التقنـية يف االعتـبار الـترابط بـني املخـدرات              

 ه؛مناسبا ووفقا لواليات
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 .امليداناخلـربة يف     املقـر الرئيسـي و     يفاخلـربة   حتقـيق تـوازن بـني        إىل احلاجـة  )ه( 
ار الواجــب ألنشــطة املشــاريع، مــن  اخلــربة والــتواجد يف املــيدان، مــع إيــالء االعتــبزيــادةينــبغي 
أمور من بينها وضع ترتيبات خمتلفة بالتشارك مع كيانات األمم املتحدة األخرى،           مجلة   خـالل 
 ؛ احملافظة يف الوقت نفسه على مستويات مثلى من املوظفني يف املقر الرئيسيمع

وإىل  حتديــد النــتائج املطلــوب إجنازهــا واملــوارد الالزمــة لذلــك، إىل احلاجــة )و( 
 تصـبح امليزانية االثناسنوية     أن ينـبغي . لموسـة  بفعالـية وحتقـيق هـذه النـتائج امل         الـربنامج تنفـيذ   

 الالزمــة واســتخدامها يف تنفــيذ الــربامج  واملالــيةاملدجمــة أداة حقيقــية لتخطــيط املــوارد البشــرية  
مــيع  عــن حتقــيق نــتائج، كمــا ينــبغي أن يتســىن جلمســؤوالاملكتــب وينــبغي أن يكــون . بفعالــية

 .الطريقة اليت تنفق ا األموالالدول األعضاء أن تطلع على 

 أعاله، لخصة لالحتياجات امل  ٢٠١١-٢٠٠٨ اسـتراتيجية املكتـب للفـترة        وتسـتجيب  -٥
وينطـبق هـذا العمـل املشترك على    . املكتـب  يف اجلهـات املعنـية    فـيه مجـيع      ت عمـل شـارك    ووهـ 

والســبيل إىل . تنفــيذها عــلى حــد ســواء  وعــلىصــياغة هــذه االســتراتيجية، وهــو مــا مت فعــال،  
 امليزانية االثناسنوية املدجمة مع االمتثال هوضـمان مشـاركة مجـيع أصـحاب املصلحة يف التنفيذ         

 . املايل والقواعد املالية ذات الصلةوالنظاممتاما لقرارات اجلمعية العامة 

 االثناســنوية،   وامليزانــيةاالســتراتيجي لالســتراتيجية الــيت سيجســدها اإلطــار    ودعمــا -٦
 : األمور التاليةتبينوأداة إدارية داخلية تكون سيضع املكتب خطة تنفيذ 

 ؛ االستراتيجيةيف حمددة ملموسة كل نتيجة حتقيق سبل )أ( 

 كم سيكلف ذلك؛ )ب( 

 ؛)البلد، املنطقة، العامل(أين سينفذ كل نشاط  )ج( 

 ن ذلك؛عاليت ستكون مسؤولة )  وحدات العملحيثمن  (اجلهة )د( 

 ؛ اليت ستسهم يف حتقيقهااملشاريع )ه( 

 . اليت ستستخدم لقياس مدى حتقيقهااألداء مؤشرات )و( 

 االســتراتيجية يف محايــة ومتكــني هــذه تســهم األعمــال الــيت ســتجري يف إطــار وســوف -٧
 ومصادر  احلفـاظ عـلى حيام     ويف   واألطفـال، أضـعف اموعـات السـكانية، ال سـيما النسـاء            

 )8(.رامتهمرزقهم وك

                                                           
 .ا اجلمعية العامة بعدقبول مفاهيم مل توافق عليهما ينطوي على حكم مسبق بشأن  الوثيقةيف هذه ليس   (8) 
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   والنتائجاألهداف -باء  
ســيادة القــانون، وحتلــيل   :  حموريــة هــي مواضــيع يركّــز املكتــب عــلى ثالثــة    ســوف -٨

 . اإلدماج والتنمية البديلةوإعادة العالجالسياسات واالجتاهات؛ والوقاية و
  

   القانون     سيادة   ‐١ 
 يف الزاوية فهي حجر   اهلـذ و.  القـانون هـي أسـاس توفـري األمـن والعدالـة للجمـيع              سـيادة  -٩

فهو . واجلرميةوقـد سـاعد املكتـب يف إعـداد الصـكوك الدولـية بشـأن املخدرات              . عمـل املكتـب   
 األمــم املــتحدة اســتراتيجيةوتعتــرب . أمانــة ووديــع اتفاقــيات وبــروتوكوالت املخــدرات واجلــرمية  

 جبمـيع أشــكاله   اإلرهـاب إدانـة  الــيت قـررت فـيها الـدول األعضــاء    )9(العاملـية ملكافحـة اإلرهـاب،   
 واعترفـت مبكتب األمم  أغراضـه، ومظاهـره، أيـا كـان مرتكـبوه، وحيـثما ارتكـب، وأيـا كانـت               

 لــتوفري املســاعدة القانونــية يف مــنع الرئيســياملــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية بوصــفه املكتــب 
 .اإلرهاب

  
   الرئيسيان     اهلدفان     )أ ( 

 :ة القانون مهااهلدفان الرئيسيان فيما خيص موضوع سياد -١٠

 الفعالـة ملواجهة اجلرمية واملخدرات واإلرهاب، بناء على طلب          الـتدابري  تعزيـز  )أ( 
 ؛ من خالل تيسري تنفيذ الصكوك القانونية الدولية ذات الصلةاألعضاء،الدول 

فعالـة وعادلة وإنسانية بناء على طلب الدول     عدالـة جنائـية     نظـم   إقامـة    تعزيـز  )ب( 
ــةمعــايري وقواعــد األمــم املــتحدة املــتعلقة مبــنع اجلــرمية   اســتعمال عــن طــريق  األعضــاء،  والعدال

 .اجلنائية وتطبيقها
  

  جماالت النتائج       )ب ( 
 :جماالت النتائج هي -١١

  وتنفيذها     على االتفاقيات والربوتوكوالت                  التصديق    ‐١‐١ النتائج     جمال   
خدرات، واتفاقية   العـاملي عـلى االتفاقـيات الدولية ملراقبة امل         التصـديق  -١-١-١ 

 املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية والربوتوكوالت           األمـم 
                                                           

 .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  (9) 
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 )11( األمــــم املــــتحدة ملكافحــــة الفســــاد واتفاقــــية )10(املــــلحقة ــــا،
  باإلرهابالصلةواالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات 

ــية تتماشــى مــع      حتســني -٢-١-١  ــية عــلى ســن تشــريعات حمل  القــدرات الوطن
  املذكورة أعالهوالربوتوكوالتفاقيات االت

ــيذ أحكــام       حتســني -٣-١-١  ــلى تنف ــية ع ــة اجلنائــية الوطن ــدرات نظــم العدال  ق
  والربوتوكوالت املذكورة أعالهاالتفاقيات

 خدمــات رفــيعة اجلــودة لألجهــزة واهليــئات التشــريعية املنشــأة   توفــري -٤-١-١ 
 هاب واملعنية باملخدرات واجلرمية واإلرمعاهداتمبوجب 

  
  اجلنائية    الدويل يف املسائل املتعلقة بالعدالة                   التعاون    ‐٢‐١ النتائج     جمال   

 القـدرة عـلى الـتعاون الـدويل ملكافحة اإلجرام واجلرمية املنظمة        تعزيـز  -١-٢-١ 
  واالجتار باملخدرات واإلرهابوالفساد

ة  قـدرة الـدول األعضـاء عـلى إنشـاء نظم شاملة وفعالة ملكافح      تقويـة  -٢-٢-١ 
 ومتويـل اإلرهـاب طـبقا لقـرارات اجلمعية العامة ذات            األمـوال غسـل   
 الصلة

 قـدرة الـدول األعضـاء عـلى إنشـاء نظم شاملة وفعالة ملكافحة       تقويـة  -٣-٢-١ 
  باجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات والفسادرتبط املاألموالغسل 

ــز -٤-٢-١  ــترداد     تعزي ــال اس ــدويل يف جم ــتعاون ال ــلى ال ــدرة ع املوجــودات  الق
 القانونـية املتـبادلة وتسـليم اـرمني وغري ذلك من أشكال      واملسـاعدة 

 لالتفاقـــيات والـــربوتوكوالت ذات الصـــلة    طـــبقا الـــتعاون الـــدويل   
باملعاهدات يف ذلـك، عـند االقتضـاء وبـناء عـلى الطلـب،        واالسـتعانة   
  النموذجيةواالتفاقات

دة فـيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية     العوائق واملمارسـات اجلـي    بـ عـرفة   امل تعزيـز  -٥-٢-١ 
 املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية واتفاقــية األمــم  األمــم

  سيما األحكام اخلاصة بالتعاون الدويلال  الفساد،ملكافحةاملتحدة 
                                                           

 .٥٥/٢٥٥، املرفقات األول والثاين والثالث، ومرفق قرار اجلمعية العامة ٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (10) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (11) 
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 القـدرة عـلى التعاون يف إنفاذ قوانني مكافحة اإلجرام واجلرمية           تعزيـز  -٦-٢-١ 
 املخدرات وتسريب السالئف واإلرهاب والفساد واالجتار باملنظمة

 القدرة على التصدي بفاعلية لإلجرام واجلرمية املنظمة والفساد  تعزيـز  -٧-٢-١ 
 مــن أجــل الــتحري اخلاصــة تقنــيات بــاملخدرات باســتخدام واالجتــار

 قضائيا الضالعنيكشفها والتحقيق فيها ومالحقة 

  القدرة على محاية الشهودتعزيز -٨-٢-١ 
  

  وفعالية    أكثر انفتاحا ومسؤولية          :  العدالة اجلنائية       نظم  ‐٣‐١تائج     الن جمال   
 أو  لنـزاعاتبعد خروجها من ا    قدرة الدول األعضاء، ال سيما       تعزيـز  -١-٣-١ 

 نظــم عدالــة جنائــية حملــية وضــعمبــرحلة انتقالــية، عــلى عــند مــرورها 
 طبقا للمعايري والقواعد الدوليةوصيانة هذه النظم  ومسؤولةمفتوحة 

  القدرة على التصدي ألشكال اجلرمية اجلديدة والناشئةتعزيز -٢-٣-١ 

 قـدرة نظـم العدالـة اجلنائـية الوطنـية على استخدام معايري وقواعد          حتسـني  -٣-٣-١ 
  املتحدة ذات الصلة وتطبيقها يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألمم

  
   اإلرهاب      منع  ‐٤‐١ النتائج     جمال   

ــادة -١-٤-١  ــيزيـ ــلة     الوعـ ــية ذات الصـ ــربوتوكوالت الدولـ ــيات والـ  باالتفاقـ
 ذات الصلة األمم املتحدة قراراتبوباإلرهاب 

جلوانب القانونية ملكافحة    معاجلة ا   قـدرة الـدول األعضـاء عـلى        تعزيـز  -٢-٤-١ 
ــية ملكافحــة    كمــا ورد يف اإلرهــاب ــتحدة العامل  اســتراتيجية األمــم امل

  اجلمعية العامةاعتمدااإلرهاب اليت 

 املعـارف واخلـربات القانونـية للدول األعضاء بشأن قضايا منع            تعزيـز  -٣-٤-١ 
عمل بـرامج تدريبية وحلقات  تنظـيم   بوسـائل مـن مجلـتها      اإلرهـاب، 

 وحلقات دراسية
  

  واالجتاهات       السياسات       حتليل  ‐٢ 
وحتلــيل السياســات .  عــلى معلومـات دقــيقة قائمــة أن تكــون السياســات الفعالـة  يتعـين  -١٢

ــياس االجتاهــات   واالجت ــرازاهــات ضــروري لق ــيم    وإب ــدروس وتقي  املشــاكل واالســتفادة مــن ال
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 حتليل السياسات واالجتاهات عن طريق توفري أساس      والشرعيةوتثري النتائج العلمية    . الفاعلـية 
 . حمددةجماالت يفللمعلومات الدقيقة 

ة اجلرمية والعقاقري غري     اتمع الدويل ملواجه   يتخذهاتعزيز التدابري اليت    دعم و  ويتطلـب  -١٣
إىل وهناك أيضا حاجة أكرب    .  على مجع البيانات   أكرب وطنيةاملشـروعة معلومـات أفضل وقدرة       

 . اإلرهاب من أجل إسداء املساعدة التقنيةمكافحةلتحليل القانوين يف جمال ا
  

   الرئيسي    اهلدف    )أ ( 
 :اهلدف الرئيسي فيما خيص موضوع حتليل االجتاهات هو -١٤

االجتاهـــات املواضـــيعية والشـــاملة لعـــدة قطاعـــات مـــن أجـــل صـــياغة ب عـــرفةامل يـــزتعز 
 . عملية وتقييم األثر يف جمال املخدرات واجلرميةتدابريواختاذ فعالة سياسات 

  
  جماال النتائج      )ب ( 

 :جماال النتائج الرئيسيان مها -١٥
   التهديدات واملخاطر            حتليل  ‐١‐٢ النتائج     جمال   

عـرفة الـدول األعضـاء واـتمع الـدويل باجتاهـات فـيما خيص             م تعزيـز  -١-١-٢ 
، مبــا يف ذلــك االجتاهــات قضــايا حمــددة يف جمــال اجلــرمية املخــدرات و

 الناشئة

ــز -٢-١-٢  ــداد تدابــري       تعزي ــلى إع ــتمع الــدويل ع ــدرة الــدول األعضــاء وا  ق
 مـن أجـل التصدي لالجتاهات الناشئة يف جمال املخدرات           اسـتراتيجية 
 واجلرمية

  
  يف جمال العلوم والتحليل الشرعي                  القدرة    ‐٢‐٢ النتائج     جمال   

من يف جمـال العلـوم والتحليل الشرعي   لـدول األعضـاء     ا قـدرة    حتسـني  -١-٢-٢ 
  املقبولة دوليااملعايريأجل استيفاء 

 اســتخدام املعلومــات العلمــية والبــيانات املختــربية، بدعــم مــن   زيــادة -٢-٢-٢ 
عملــيات االســتراتيجية وتقريــر السياســات     فــيما يــتعلق بال املكتــب،

 واختاذ القرارات
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   اإلدماج يف اتمع، والتنمية البديلة                    وإعادة     العالج     والوقاية    ‐٣ 
 عقبات املخـدرات واجلـرمية والفسـاد واإلرهـاب يف حـياة األفـراد كمـا أـا متـثل           تؤثـر  -١٦

 .لتنمية املستدامةلرئيسية 

. املسؤوليةات واإلنتاج غري املشروع للعقاقري تقاسم        التصـدي لـتعاطي املخـدر      ويتطلـب  -١٧
 لتحقيق التنمية أساسيةومـنع زراعـة املخـدرات غـري املشـروعة واحلـد مـنها والقضـاء عليها أمور               

ويف .  األعضاء الدولاملسـتدامة، وهـي تتطلـب سياسـات خاصـة وجهـودا أكرب من جانب مجيع                 
ــبديلة، الــيت تشــكل  ،هــذا الصــدد ــا مهمــاً يف  تســتهدف التنمــية ال  اســتراتيجية مــتوازنة أي مكون

 وذلــك عــن طــريق  االســتراتيجية،وشــاملة ملكافحــة املخــدرات، إجيــاد بيــئة داعمــة لتنفــيذ تلــك   
 )12(.املسامهة على حنو متكامل يف القضاء على الفقر وبالتايل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 
   الرئيسية   األهداف     )أ ( 

يما خيــص موضــوع الوقائــية والعــالج وإعــادة اإلدمــاج، والتنمــية األهـداف الرئيســية فــ  -١٨
 :املستدامة هي

، من فرص ممارسة أنشطة وحتقيق مكاسب غري مشروعة واحلوافز عليها          احلـد  )أ( 
 يف باحلقن و  املخدراتتعاطي  بني م (أليدز وفريوسه   إلصابة با واحلـد مـن تعـاطي املخـدرات، وا        

 بشكل خاص  التركيزوالنشاط اإلجرامي واإليذاء مع     ) االجتـار بالبشـر   بـني ضـحايا     السـجون و  
 ؛ يف هذه ااالتالناجحةعلى النساء واألطفال، باإلضافة إىل نشر املعلومات واملمارسات 

املتصلة رائم  اجل الفعالـة، ورعايـة مـتعاطي املخدرات ومرتكيب          الوقايـة  محـالت  )ب( 
 ؛ اجلرمية اتمع، ومساعدة ضحايايفاملخدرات وإعادة إدماجهم ب

 على أساس مبدأ تقاسم املسؤولية يف التنمية      تعزيـزه  الـدويل و   الـتعاون  شـجيع ت )ج( 
 .مناسباذلك  مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائية حيثما يكون املستدامة،البديلة 

  
  جماالت النتائج       )ب ( 

 :جماالت النتائج هي -١٩
  حمللي  الوقاية على مستوى اتمع ا               ‐١‐٣ النتائج     جمال   

 املعايري والقواعد الدولية ملنع اجلرميةواستخدام  فهم تعزيز -١-١-٣ 
                                                           

 .A/56/326مرفق الوثيقة  (12) 
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توازنة لــلحد مــن العــرض والطلـــب    املــ ســتراتيجيات  ال فهــم ا تعزيــز  -٢-١-٣ 
  للحد من مشكلة العقاقري غري املشروعةكوسيلةواستخدامها 

، ة واجلرائم العنيف   أدوات للتصـدي لـلجرمية يف أوسـاط الشباب         إجيـاد  -٣-١-٣ 
  املهمشةاحلضريةال سيما يف اتمعات 

  تعاطي املخدراتالوقاية من القدرة الوطنية على تعزيز -٤-١-٣ 

 باالجتار   الضعيفة واموعات وعي السلطات املعنية واجلمهور      زيـادة  -٥-١-٣ 
 بالبشر

 وعـي السـلطات املعنية واجلمهور بأن ريب املهاجرين نشاط           زيـادة  -٦-١-٣ 
 خماطر جسيمة للمهجرينب إجرامي يسب

تشـــجيع بـــرامج الوقايـــة مـــن  قـــدرة الـــدول األعضـــاء عـــلى توســـيع -٧-١-٣ 
، وزيــادة املخــدرات ومــن اجلــرمية الــيت تركــز عــلى اــتمعات احمللــية  

 املعنية املدين   اتمع مؤسساتالـتعاون يف هـذا السـياق بني املكتب و         
 ذات الصــلة ةالدولــي طــبقا لالتفاقــيات ، يف هــذه الــربامجتنشــطالــيت 

 ويف حدود واليات املكتب
  

   الفساد     منع  ‐٢‐٣ النتائج     جمال   
،  وتنفيذها بفعالية   الـدول األعضاء سياسات وقائية ملنع الفساد       وضـع  -١-٢-٣ 

ــا ــز       وفق ــن خــالل تعزي ــتحدة ملكافحــة الفســاد، م ــم امل ــية األم  التفاق
 القدرات الوطنية

 بإنشاء هيئات مستقلة وفعالة      قـدرة الدول األعضاء فيما يتعلق      زيـادة  -٢-٢-٣ 
ها وفقــا التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة     عزيــز الفســاد وتملكافحــة
 الفساد

 الـدويل بالفساد وآثاره السلبية، وكذلك       الصـعيد  الوعـي عـلى      زيـادة  -٣-٢-٣ 
  على نطاق أوسع باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداالعتراف

 وكذلك  املعنيةت اتمع املدين    مؤسساب و  الـتعاون بـني املكتـ      زيـادة  -٤-٢-٣ 
تنفــيذ عــلى  ة الثنائــية واملــتعددة األطــراف الــيت تعــزز القــدراملــنظمات

  األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية
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 نــزاهة وشـفافية نظـم العدالـة اجلنائية يف سياق منع الفساد من             تعزيـز  -٥-٢-٣ 
  تعزيز القدرة الوطنيةخالل

  
  الرعاية للمصابني بهوتوفري من األيدز وفريوسه الوقاية ‐٣‐٣ النتائج جمال  

  )االجتار بالبشربني ضحايا  السجون ويفمتعاطي املخدرات باحلقن وبني (
 قـدرة الـدول األعضـاء عـلى احلـد من انتشار األيدز وفريوسه          توسـيع  -١-٣-٣ 

 املخـدرات بـاحلقن طبقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة          مـتعاطي بـني   
  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمكتبيات ووال

 قـدرة الـدول األعضـاء عـلى احلـد من انتشار األيدز وفريوسه          توسـيع  -٢-٣-٣ 
 يف السجون

 بالـــتعاون مـــع الـــدول األعضـــاء املعنـــية، عـــلى توســـيع قـــدرة   العمـــل -٣-٣-٣ 
 عــلى التصــدي لأليــدز وفريوســه بــني املعنــية املــدين اــتمع مؤسســات
 السجون طبقا لالتفاقيات الدولية ذات      ويف املخدرات باحلقن    متعاطي

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاألممالصلة وواليات مكتب 
  

   البديلة    التنمية   ‐٤‐٣ النتائج    جمال   
، عـلى تصميم برامج     طلـبها  قـدرة الـدول األعضـاء، بـناء عـلى            تعزيـز  -١-٤-٣ 

ــية  ــبديلةالتنم ــيذها،  ال ــيام، يف ســياق    املســتدامة وتنف ــك الق ــا يف ذل مب
مناسـبا، بوضـع بـرامج للتنمية       ذلـك    يكـون  األوسـع وحيـثما      تنميـتها 

شـــخاش غـــري املشــروعة خل زراعة الــ مـــنع تــرمي إىل  الــبديلة الوقائـــية  
  الكوكا والقنب واحلد منها والقضاء عليهاوشجريةاألفيون 

ية وشبكات   وعـي املـنظمات الدولـية واملؤسسـات املالـية الدول           زيـادة  -٢-٤-٣ 
 بقضـية التنمـية الـبديلة وإدماجهـا ضـمن القضايا الرئيسية، مبا              التنمـية 

 مناسباذلك  البديلة الوقائية، حيثما يكون التنميةيف ذلك برامج 

 الشـــراكات بـــني مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـــاملخدرات  زيـــادة -٣-٤-٣ 
قدرة  اـتمع املـدين والقطـاع اخلاص اليت تعزز           ومؤسسـات  واجلـرمية 
ــية يف جمــال التن  األعضــاءالــدول   مــية عــلى االضــطالع بأنشــطة تعاون

 مناسباذلك  الوقائية، حيثما يكون البديلةالبديلة، مبا يف ذلك التنمية 
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   باملخدرات وإعادة تأهيلهم                 املرنني    العالج لألشخاص           توفري   ‐٥‐٣ النتائج    جمال   
لألشخاص والدعم  ج   األعضـاء عـلى توفـري العـال        الـدول  قـدرة    زيـادة  -١-٥-٣ 

 املرنني باملخدرات

ــز -٢-٥-٣  ــرفة تعزي ــدة والناشــئة    بعــالج املع ــواع املخــدرات اجلدي ــتعاطي أن  م
 الـــدول األعضــاء عـــلى التصـــدي  قـــدرةوإعــادة تأهيـــلهم، وتوســيع   
 لتعاطي مثل هذه املخدرات

ــاه حتســني -٣-٥-٣  ــاملخدرات    األشــخاص رف ــن االرــان ب ــاجلون م ــن يع  الذي
 اتمعلهم وإعادة إدماجهم يف وإعادة تأهي

 اليت تعزز قدرة    املعنيةت اتمع املدين    مؤسسـا  مـع    الشـراكات  زيـادة  -٤-٥-٣ 
 العـالج وإعـادة التأهيل طبقا لالتفاقيات    توفـري الـدول األعضـاء عـلى       

 الدولية ذات الصلة
  

   السجون      إصالح    ‐٦‐٣ النتائج    جمال   
 لسجناءواعد الدولية ملعاملة ا والقاملعايري تطبيقتوسيع نطاق  -١-٦-٣ 

ــادة -٢-٦-٣  ــية إلدارة القــدرة زي ــيق املعــايري الدول تشــغيل الســجون  / عــلى تطب
 بطريقة مهنية

ــادة -٣-٦-٣  ــرامج     القــدرة زي ــية بشــأن ب ــايري والقواعــد الدول ــيق املع  عــلى تطب
 والعدالــة التصــاحلية والعقوبــات غــري ،الــرعايةاإلحالــة إىل مؤسســات 

 مناسباذلك يكون االحتجازية حيثما 

 ة اليت تعزز قدر   املعنية اتمع املدين    مؤسسـات  مـع    الشـراكات  زيـادة  -٤-٦-٣ 
 مع  املتماشـية  املعـايري والقواعـد الدولـية        تطبـيق الـدول األعضـاء عـلى       

ــية ذات الصــلة   ــيات الدول ــةاالتفاق  يف نطــاق واليــات مكتــب  الداخل
 األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  
   األحداث     قضاء    ‐٧‐٣ النتائج    جمال   

 األعضــاء عــلى تطبــيق املعــايري والقواعــد الدولــية  الــدول قــدرة تعزيــز -١-٧-٣ 
 على قضاء األحداث
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 بـــني مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـــاملخدرات  الشـــراكات زيـــادة -٢-٧-٣ 
ــية املــدين اــتمع مؤسســاتواجلــرمية و ــدول ة الــيت تعــزز قــدر املعن  ال

  على قضاء األحداثالدولية املعايري والقواعد األعضاء على تطبيق
  

   الضحايامساعدة ‐٨‐٣ النتائج جمال  
 والقواعــد الدولــية للــتعامل مــع ضــحايا  املعــايري تطبــيقتوســيع نطــاق  -١-٨-٣ 

 اجلرمية

 األعضــاء عــلى تنفــيذ بــرامج مســاعدة الضــحايا   الــدول قــدرة تعزيــز -٢-٨-٣ 
  ذلك النساء واألطفاليفأضعف قطاعات اتمع، مبا لفائدة 

 بـــني مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـــاملخدرات  الشـــراكات تقويـــة -٣-٨-٣ 
ــية املــدين اــتمع مؤسســاتواجلــرمية و ــدول   املعن  الــيت تعــزز قــدرة ال

 القائمــة وتطبــيقها يف والقواعــداألعضــاء عــلى زيــادة الوعــي باملعــايري 
 جمال مساعدة الضحايا

  
   اإلداريالدعم -جيم  

 ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك تلــك املــتعلقة ا مــع قــرارات اجلمعــية العامــة ومقــررامتاشــيا -٢٠
 االســتراتيجية هـذه  ركــز إصــالح األمـم املــتحدة، ومـع قواعــد ولوائـح األمــم املـتحدة، ت    ةبعملـي 

 مبادرات تسترشدو. املـيزنة واملسـاءلة   عـلى   والقائمـة عـلى النـتائج       إلدارة  ابشـكل خـاص عـلى       
 كانون  ٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٣١التالـية بقـرارات اجلمعـية العامـة، ال سيما القرار            الدعـم اإلداري    

ــؤرخ ٦٠/١القــرار  و٢٠٠٠ ديســمرب/األول ــول١٦ امل ــرارين  و٢٠٠٥ســبتمرب / أيل   ٦٠/٢٥٧الق
 :٢٠٠٦مايو / أيار٨ ني املؤرخ٦٠/٢٦٠و
 

 : النتائجأساس اإلدارة على حتسني )أ( 

 ؛واألهداف االستراتيجية بني املوارد ةيداجل ملواءمةا ‘١‘ 

 ؛ التخطيط والربجمة وامليزنةدورات املواءمة بني ‘٢‘ 

 ؛املشاريعدورة  إطار الرصد والتقييم، ال سيما إدارة تقوية مواصلة ‘٣‘ 

 ؛ على تطبيق الدروس املستفادة من التقييمالقدرة حتسني ‘٤‘ 
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 :ةيوشفافة يفعالبالية الشؤون امل إدارة )ب( 

ة عـــلى مســـتوى املشـــاريع واملســـتوى ية وشـــفافيفعالـــبالـــية شـــؤون املال إدارة ‘١‘ 
 ؛ا يسهم يف الكفاءة العامة للمكتب ممالتنظيمي

 ؛ والتحليل املاليني، مبا يف ذلك تقييم املخاطراإلبالغ حتسني ‘٢‘ 

 : املوظفنيحتفيز )ج( 

 والفعالـــية تطويـــر نظـــم التعـــيني واالنـــتداب وإكســـاا الشـــفافية      مواصـــلة ‘١‘ 
 ؛ ج يرتكز على النتائجالتباعواإلنصاف دعما 

ــيم ‘٢‘  ــتائج  تقيـ ــلى أســـاس النـ ــة ومـــدى  أداء املوظفـــني عـ ــتحلّي احملققـ ــيمالـ  بالقـ
 ؛والكفاءات املطلوبة

 ؛ الواجب لتعيني املوظفني على أوسع أساس جغرايف ممكناالعتبار إيالء ‘٣‘ 

 :االستراتيجية الشراكات توسيع )د( 

 املعنية املدين اـتمع  مؤسسـات الشـراكات، مبـا يف ذلـك مـع          وتوسـيع    تعمـيق  ‘١‘ 
 العملــيات بــنيمناســبا، مـن أجــل حتقــيق الــتآزر  ذلــك والقطـاع اخلــاص حيــثما يكــون  

 ؛تشجيع املمارسات اجليدة وحتقيق النتائج املتفق عليهاإحداث تأثري مضاعف عند و

 مــع التنســيق ها عــن طــريقصــادر املــوارد بفاعلــية بتوســيع قــاعدة م اســتغالل ‘٢‘ 
 لألمن االستئماينمنائـيني ومن خالل مبادرات مثل صندوق األمم املتحدة         إلالشـركاء ا  
 ؛البشري

 :امليدانية القدرة تعزيز )ه( 

 والـــتواجد يف املـــيدان، مـــع إيـــالء االعتـــبار الواجـــب ألنشـــطة  اخلـــربة زيـــادة ‘١‘ 
نات األمم املتحدة ها وضـع ترتيبات خمتلفة مبشاركة كيا    مـن أمـور   مجلـة   املشـاريع، عـرب     

 ؛ الوقت نفسه على مستويات توظيف مثلى يف املقر الرئيسييفاألخرى، مع احملافظة 

 امليدانـية للمكتـب يف األفــرقة القطـرية الـتابعة لألمـم املــتحدة      القـدرات  إدمـاج  ‘٢‘ 
 ؛مناسباذلك حيثما يكون 

مية يف إطار    املسـاعدة التقنـية وفقـا لألولويـات الوطنـية واإلقلي           مشـاريع  وضـع  ‘٣‘ 
ــية و  االســتراتيجيةهــذه  ــدول األعضــاء املعن يف  الشــركاء غريهــا مــن  وبالتشــاور مــع ال
 التنمية؛
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 ؛ملساعدة التقنيةيف ا البلدان حتكم ‘٤‘ 

 الـدول األعضـاء املعنـية بشأن وجود مكاتب ميدانية على أساس       مـع  التشـاور  ‘٥‘ 
 ؛ والربجمة وامليزنةالتخطيطمراعاة متطلبات 

 : املبتكرةواالتصاالت املعلومات وجياتكنول )و( 

 تكنولوجــيا املعلومــات احلديــثة بفعالــية ألغــراض الــربجمة واإلدارة      خدمــات تســخري 
 ؛واإلبالغ

 :للجمهور أنشطة املكتب إبراز )ز( 

 للجمهور العام، وكذلك جلمهور     الوضوح إجنـازات املكتب مبزيد من       إظهـار  ‘١‘ 
ري السياسات واملاملتخص؛الباحثني/واحملللنيمارسني صني من مقر 

 املعلومـات واالتصـاالت التقلـيدية واحلديـثة على حد        تكنولوجـيات  اسـتخدام  ‘٢‘ 
 ؛ املكتبدورسواء بفاعلية إلبراز 

 :اإلبالغ )ح( 

 .يف تنفيذ االستراتيجيةاحملرز  عن التقدم اإلبالغ 
  

  مشروع القرار الثاين  
ال االقتصادي واجلرائم ذات الصلة باهلوية التعاون الدويل على منع جرائم االحتي  

  والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
 بشـأن الـزيادة اهلائلـة يف حجم جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم             إذ يسـاوره القلـق     

 مدى تنوعها،ذات الصلة باهلوية ويف تواتر حدوثها عرب احلدود الوطنية و

بشـأن دور تكنولوجـيات املعلومـات واالتصاالت والتكنولوجيات      وإذ يسـاوره القلـق       
 احلاسوبية يف تطور جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم ذات صلة باهلوية،

بشــأن الــدور الــذي كـثريا مــا تؤديــه اجلماعــات اإلجرامــية املــنظّمة  وإذ يسـاوره القلــق   
االحتـيال االقتصـادي واسـتعمال عـائدات االحتيال الضخمة لتمويل           واجلماعـات اإلرهابـية يف      

 اجلرمية املنظمة والفساد واإلرهاب،
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ــق    ــية      وإذ يســاوره القل ــيال االقتصــادي للمشــاريع الوطن ــد االحت ــورة دي بشــأن خط
ــنـزاعات        ــتهاء ال ــتعمري بعــد ان ــتعلقة بالتنمــية املســتدامة واإلصــالح االقتصــادي وال ــية امل والدول

  من آثار الكوارث الطبيعية،والتعايف

 بشـأن اسـتخدام اجلرائم ذات الصلة باهلوية لتيسري ارتكاب أنشطة            وإذ يسـاوره القلـق     
غـري مشـروعة أخـرى، مـنها االحتـيال االقتصادي واجلرائم ذات الصلة باهلجرة والسفر الدويل               

 واإلرهاب،

اد والتثبت من صحتها     باحلاجـة إىل تعزيـز القـدرة عـلى حتديد هوية األفر            واقتـناعا مـنه    
 والتحقّق منها بغية منع ومكافحة اجلرائم ذات الصلة باهلوية وغريها من اجلرائم،

 احلاجــة إىل احــترام حقــوق األشــخاص اإلنســانية وخصوصــيتهم وإذ يضــع يف اعتــباره 
وغـري ذلـك مـن احلقوق املتعلقة ويتهم، الوثائق واملعلومات اليت تعرف ويام، وكذلك إىل                

ــري املناســب وإســاءة           مح ــن اإلفشــاء غ ــات م ــائق ومعلوم ــن وث ــا م  ــا يتصــل ــات وم ــة اهلوي اي
 االستخدام ألغراض إجرامية،

 دور الكــيانات الــتجارية وغريهــا مــن مؤسســات القطــاع   وإذ يضــع يف اعتــباره أيضــا  
اخلـاص يف إثـبات اهلويـة واسـتخدامها ألغـراض جتارية وأغراض غري حكومية أخرى، واحلاجة           

تعاون الفعــال بــني احلكومــات والقطــاع اخلــاص يف جمــال مجــع املعلومــات عــن االحتــيال  إىل الــ
ــذه اجلــرائم          ــنع ه ــيذها مل ــة وتنف ــري فعال ــة ووضــع تداب االقتصــادي واجلــرائم ذات الصــلة باهلوي

 والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها،

نظّمة عــرب  أن اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــ وإذ يضــع يف اعتــباره كذلــك 
 متـثّل خطوة كبرية يف سبيل مكافحة اجلرمية املنظمة      )13(الوطنـية، والـربوتوكوالت املـلحقة ـا،       

عـرب الوطنـية، مبـا فـيها جـرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم ذات الصلة باهلوية وغري ذلك من                   
 الصــكوك أنشــطة اجلماعــات اإلجرامــية املــنظمة الــيت تدعمهــا هــذه اجلــرائم، حيــث إــا متــثّل   

القانونـية الدولـية الرئيسـية واألسـاس الـذي تقـوم علـيه إجـراءات العمـل عـلى مكافحـة اجلرمية                      
املـنظمة، مبـا يف ذلك التجرمي وتسليم املطلوبني للعدالة وتبادل املساعدة القانونية والتعاون على     

 إنفاذ القوانني واملنع واملساعدة التقنية،

                                                           
 .٥٥/٢٥٥، ومرفق القرار ٥٥/٢٥ار اجلمعية العامة املرفقات األول والثاين والثالث بقر (13) 
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 متثل خطوة )14(قـية األمـم املتحدة ملكافحة الفساد   أن اتفاوإذ يضـع يف اعتـباره كذلـك      
كـبرية يف سـبيل مكافحـة الفسـاد، مبـا فـيه أشـكال الفسـاد املرتـبط جبرائم االحتيال االقتصادي                 

 واجلرائم املرتبطة باهلوية،

 اليت تعترب )15( باتفاقـية جملـس أوروبـا املـتعلقة جبرائم الفضاء احلاسويب،      وإذ حيـيط عـلما     
لـيا مفـتوح بـاب التصـديق علـيه أو االنضـمام إليه أمام الدول غري األعضاء يف              صـكّا قانونـيا دو    

الـس، والـيت تتـناول االحتـيال والـتزوير املرتبطني باحلاسوب حتديداً، وكذلك أشكاالً أخرى           
ــيال االقتصــادي أو        مــن جــرائم الفضــاء احلاســويب ميكــن أن تســهم يف ارتكــاب جــرائم االحت

 ية أو غسل األموال أو غري ذلك من األنشطة غري املشروعة،اجلرائم ذات الصلة باهلو

 الفصــل احلــادي عشــر مــن تقريــر جلــنة األمــم املــتحدة للقــانون الــتجاري وإذ يســتذكر 
الـدويل عـن أعمـال دورا السادسة والثالثني، الذي ذُكر فيه أنّ اللجنة رأت أنه قد يكون من      

 وأُبلغت بأنه قد يكون من املمكن للجنة منع     املفـيد إجـراء دراسة ألشكال االحتيال التجاري،       
 )16(اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تقوم بدراسة من هذا القبيل،

 بالــتقرير اخلــاص باالجــتماع الســابع للفــريق الــدويل لتنســيق مكافحــة وإذ حيــيط عــلما 
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ و٢١الفساد، الذي عقد يف بانكوك يف 

، الذي طلب فيه إىل     ٢٠٠٤يولـيه   / متـوز  ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٦ قـراره    وإذ يسـتذكر   
األمـني العـام أن يعقـد اجـتماعاً لفـريق خـرباء حكومـي دويل بغـية إعـداد دراسـة عن االحتيال                        
وســوء اســتعمال اهلويــة وتزيــيفها ألغــراض إجرامــية، وأن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة 

ا السادســة عشــرة، حســب االقتضــاء، تقريــراً  اجلنائــية يف دورــا اخلامســة عشــرة أو يف دورــ 
 يتضمن نتائج تلك الدراسة لكي تنظر فيه،

  ارتكاب جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم ذات الصلة باهلوية؛يدين -١ 

بـالعمل الـذي أجنزه حىت اآلن فريق اخلرباء احلكومي الدويل           يـنوه مـع الـتقدير        -٢ 
 وسوء استعمال اهلوية وتزييفها ألغراض إجرامية؛املعين بإعداد دراسة عن االحتيال 

                                                           
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (14) 
 .)Council of Europe, European Treaty Series, No. 185 (جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (15) 
 .٢٤١، الفقرة )A/58/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  (16) 
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بـتقرير األمني العام عن نتائج االجتماع الثاين لفريق اخلرباء احلكومي         يرحـب    -٣ 
ــراض       ــيفها ألغـ ــة وتزيـ ــتعمال اهلويـ ــوء اسـ ــيال وسـ ــة عـــن االحتـ ــإعداد دراسـ الـــدويل املعـــين بـ

 )17(إجرامية؛

دة لربيطانيا العظمى وإيرلندا     حلكوميت كندا واململكة املتح    عـن امتـنانه    يعـرب  -٤ 
 الشمالية لدعمهما ذلك العمل مالياً؛

 ٥- ــانون     يقــر ــدول األعضــاء وجلــنة األمــم املــتحدة للق  باملســاعدة الــيت قدمــتها ال
الـتجاري الـدويل، والـيت وفّـرت معلومـات جوهـرية للدراسـة، وكذلـك باملسـاعدة اليت قدمتها            

خالل جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل كـيانات جتاريـة والـيت وفّـرت معلومـات من       
 وتقارير الدول األعضاء؛

 إىل األمـني العـام أن ينشـر ذلك التقرير على أوسع نطاق ممكن، عمالً             يطلـب  -٦ 
 باالستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛

 الـدول األعضـاء عـلى الـنظر يف الـتقرير واالسـتفادة مـن توصـياته، مبــا         يشـجع  -٧ 
قوانيــنها احمللــية واألطــر القانونــية الوطنــية، مبــا يف ذلــك اجلهــاز القضــائي، والصــكوك    يناســب 

الدولــية ذات الصــلة، ومبــا يتماشــى معهــا، عــند وضــع اســتراتيجيات فعالــة مــن أجــل التصــدي  
للمشـاكل الـيت يتـناوهلا الـتقرير، عـلى أن تضـع يف اعتـبارها أنـه قـد يكـون مـن املناسـب إجراء                

 مزيد من الدراسة؛

 الــدول األعضــاء عــلى الــتفكري يف حتديــث عهــد قوانيــنها لكــي   يشــجع أيضــا -٨ 
ــثة يف      ــيال االقتصــادي واســتخدام التكنولوجــيات احلدي ــتطورات املســتجدة يف االحت ــناول ال تت

 ارتكاب أفعال احتيال عرب احلدود الوطنية وأفعال احتيال واسعة النطاق؛

 جيـرم احلصـول على وثائق      الـدول األعضـاء عـلى وضـع إطـار          يشـجع كذلـك    -٩ 
اهلويـــة أو معلومـــات عـــن اهلويـــة أو نســـخها أو اخـــتالقها أو إســـاءة اســـتعماهلا بطـــرائق غـــري  

 مشروعة، أو استكمال ذلك اإلطار على النحو املناسب؛

ــتامة مــن التكنولوجــيات    كذلــك يشــجع -١٠  ــدول األعضــاء عــلى االســتفادة ال  ال
 قتصادي واجلرائم ذات الصلة باهلوية ومكافحتها؛احلديثة من أجل منع جرائم االحتيال اال

                                                           
 .Add.3 إىل Add.1 واإلضافات من E/CN.15/2007/8الوثائق  (17) 
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 الــدول األعضــاء الــيت مل تصــدق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة    حيــثّ -١١ 
 )18(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومل تنضم إليها بعد على النظر يف ذلك؛

ــا   يشــجع -١٢  ــنظر يف االنضــمام إىل اتفاقــية جملــس أوروب   الــدول األعضــاء عــلى ال
 وكذلــك إىل مجـيع الصــكوك القانونـية الدولــية األخــرى   )19(املـتعلقة جبــرائم الفضـاء احلاســويب،  

 ذات الصلة جبرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املرتبطة باهلوية أو املطبقة عليها؛

 الـدول األعضـاء عـلى مراعاة املصطلحات املستخدمة ونطاق           يشـجع كذلـك    -١٣ 
 مـن اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،       ٣ و ٢ االنطـباق وفقـاً لـلمادتني     

لـدى وضـع إطـار جيـرم أفعاال متعلقة بإساءة استعمال وثائق اهلوية وتزييفها ألغراض إجرامية،                
 أو حتديث عهد ذلك اإلطار على النحو املناسب؛

أن يقـدم اخلربة     إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية               يطلـب  -١٤ 
القانونـية أو سـائر أشـكال املسـاعدة التقنـية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، ورهنا بتوافر               
مـوارد مـن خارج امليزانية، من أجل إعادة النظر بقوانينها اليت تتناول جرائم االحتيال واجلرائم       

، ضمانا لوجود إجراءات املرتـبطة باهلويـة عـرب احلـدود الوطنـية، أو حتديـث عهـد تلك القوانني        
 تشريعية مناسبة للتصدي لتلك اجلرائم؛

ــري مناســبة لكــي يتســنى لســلطاا       يشــجع -١٥  ــلى اختــاذ تداب ــدول األعضــاء ع  ال
القضـائية وأجهـزا املعنية بإنفاذ القوانني أن تتعاون بفعالية أكرب على مكافحة جرائم االحتيال    

 االقتضـاء مـن خالل تعزيز تبادل املساعدة القانونية         واجلـرائم ذات الصـلة باهلويـة، وذلـك عـند          
وآلـيات تسـليم املطلوبـني للعدالـة، مـع مـراعاة مـا تتسـم بـه تلـك اجلرائم من طابع عرب وطين،                          
ــتحدة         ــم امل ــية األم ــك اتفاق ــا يف ذل ــية ذات الصــلة، مب ــن الصــكوك القانون ــتامة م واالســتفادة ال

 )20(قية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفا

الــدول األعضــاء عــلى التشــاور والــتعاون مــع اهليــئات الــتجارية  يشــجع أيضــا  -١٦ 
املناسـبة وغريهــا مـن هيــئات القطـاع اخلــاص، بــالقدر املسـتطاع، ــدف فهـم مشــاكل جــرائم      

ية أكرب على منع    االحتـيال االقتصـادي واجلـرائم ذات الصـلة باهلويـة فهمـا تاما، والتعاون بفعال               
 هذه اجلرائم والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها؛

                                                           
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (18) 
 ).Council of Europe, European Treaty Series, No. 185 (جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (19) 
 .٥٨/٤ مرفق قرار اجلمعية العامة (20) 
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عـلى حتقـيق الـتفاهم والتعاون بني هيئات القطاعني العام واخلاص من             يشـجع    -١٧ 
ــبادل اآلراء      ــهيل تـ ــاحل وتسـ ــتلف أصـــحاب املصـ ــع بـــني خمـ ــرمي إىل اجلمـ ــبادرات تـ خـــالل مـ

 املعين باملخدرات واجلرمية أن يسهل واملعلومـات فـيما بينهم، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة    
هـذا الـتعاون، رهـنا بـتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانـية، وذلـك بالتشـاور مـع أمانـة جلـنة األمم                           

 ٢٠٠٤/٢٦املـتحدة للقـانون الـتجاري الـدويل، عمـال بقـرار الـس االقتصـادي واالجـتماعي          
 ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٢١املؤرخ 

، اليت ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٢٦ مـن قراره     ٥ الفقـرة    يسـتذكر  -١٨ 
طلـب فيها إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل أن يستخدم املعلومات املكتسبة من الدراسة لغرض   
اســتحداث ممارســات أو مــبادئ توجيهــية أو مــواد أخــرى مفــيدة ملــنع جــرائم االحتــيال وســوء     

 ومالحقـة مرتكبـيها، ويدعو الدول   اسـتعمال اهلويـة وتزيـيفها ألغـراض إجرامـية والـتحري عـنها        
 األعضاء إىل أن تسهم مبا يلزم من املوارد من خارج امليزانية للتمكني من إجناز ذلك العمل؛

" جـــرائم االحتـــيال االقتصـــادي واجلـــرائم ذات الصـــلة باهلويـــة" إدراج يقـــرر -١٩ 
إحدى دوراا يف   كموضـوع حمـوري ممكـن لكـي تناقشـه جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف                  

 املستقبل؛

 إىل األمـني العـام أن يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، خالل              يطلـب  -٢٠ 
 .دورا الثامنة عشرة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  مشروع القرار الثالث  
مية أداة مجع املعلومات اخلاصة مبعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلر  

  والعدالة اجلنائية
  واالجتماعي،     االقتصادي   إن الس     
، الــذي طلــب فــيه إىل ١٩٩٦يولــيه / متــوز٢٣ املــؤرخ ١٩٩٦/١٦ قــراره إذ يســتذكر 

معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع وتطبـيق   األمـني العـام أن يواصـل تـرويج اسـتخدام            
 اجلرمية والعدالة اجلنائية،

، بشــأن معــايري ٢٠٠٣يولــيه / متــوز٢٢، املــؤرخ ٢٠٠٣/٣٠اره  قــرأيضــا وإذ يســتذكر 
 تلــك جيمــعاألمـم املــتحدة وقواعدهـا يف جمــال مــنع اجلـرمية والعدالــة اجلنائـية، الــذي قــرر فـيه أن      

  هــادف، مــن أجــل اســتبانة  عــلى حنــوفــئات لغــرض مجــع املعلومــات  أربــع  يفاملعــايري والقواعــد 
حتسـني الـتعاون التقين، والذي   بغـية  أفضـل،  تبانةً  خاصـة اسـ   مـا للـدول األعضـاء مـن احتـياجات           
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 تطبيق تلك املعايري عنطلـب فـيه إىل الـدول األعضـاء أن تركّـز، لـدى الـرد عـلى االستفسارات             
 يف تطبـيقها، والسـبل اليت ميكن ا للمساعدة     ووجهـت والقواعـد، عـلى حتديـد الصـعوبات الـيت           

 تصوبة يف جمال منع اجلرمية ومكافحتها،التقنية أن تذلل تلك الصعوبات، واملمارسات املس

 مـا مت مـن مجـع لـلمعلومات فـيما يـتعلق بالفـئات الـثالث األوىل من معايري                     وإذ يـدرك   
 األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

معايري األمم  ، بشـأن    ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٢٧ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٢٠ قـراره    وإذ يسـتذكر   
إىل األمني العام أن يعقد، بالتعاون مع    فيه  لب  طُالذي   ،واعدهـا يف جمال منع اجلرمية     املـتحدة وق  

ــية، اجــتماعا لفــريق خــرباء        ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة مل ــرنامج األمــم امل معــاهد شــبكة ب
فيما يتعلق باملكون الثاين من الفئة الثالثة من       أداة جلمع املعلومات     يصممحكومـي دويل، لكي     

 املتعلقة أساسا    يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أي تلك         يري األمـم املـتحدة وقواعدهـا      معـا 
يـدرس سـبل ووسـائل تـرويج اسـتخدام تلـك املعـايري وتطبيقها، وأن        لكـي  مبسـائل الضـحايا، و    

رز  يف دورا السادسة عشرة تقريرا عن التقدم احمل   جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية         يقـدم إىل    
 ،يف ذلك الصدد

نوفمــرب / تشــرين الــثاين ٢٩خ  املــؤر٤٠/٣٤قــرار اجلمعــية العامــة   ب يط عــلماوإذ حيــ 
، الـذي اعتمدت اجلمعية العامة مبقتضاه إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا              ١٩٨٥

 )21(،اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة

 تنفــيذ إعــالنبشــأن  ،١٩٨٩ايو مــ/ أيــار٢٤خ  املــؤر١٩٨٩/٥٧ هقــراروإذ يســتذكر  
 ،مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة

ــراره بحيــيط عــلما  وإذ   ــؤر٢٠٠٥/٢٠ق ــيه / متــوز٢٢خ  امل ــذي اعــتمد  ،٢٠٠٥يول  ال
ود مبقتضـاه املـبادئ التوجيهـية بشـأن العدالـة يف األمـور املتعلّقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشه                

 تلــك مــن تســتمد، حيــثما كــان ذلــك مناســبا،   أن إىلالــدول األعضــاء  ودعــا فــيه )22(،علــيها
ــتعلقة         ــراءات والسياســات واملمارســات امل ــدى وضــع التشــريعات واإلج ــية ل ــبادئ التوجيه امل

 إىل األمني العام     فيه طلب، و باألطفـال ضـحايا اجلـرمية أو الشـهود عليها يف اإلجراءات اجلنائية            
 جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية أثـناء دورـا السـابعة عشـرة تقريـراً عـن تنفيذ                 أن يقـدم إىل   

 ، القرارذلك

                                                           
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (21) 
 .٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (22) 
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يــناير  / كــانون الــثاين ٣١ املــؤرخ  ٥٦/٢٦١ بقــرار اجلمعــية العامــة   وإذ حيــيط عــلما  
يات مواجهة حتد: خطـط العمـل لتنفـيذ إعـالن فييـنا بشـأن اجلرمية والعدالة            "، واملعـنون    ٢٠٠٢

إجراءات العمل  ، وخصوصا الباب تاسعا من خطط العمل، املتعلق ب        "ادي والعشرين القـرن احلـ   
 ، إعالن فيينايفد ا املتعهذات الصلة بغية تنفيذ االلتزامات  بشأن الشهود وضحايا اجلرمية

ــدرك  ــلّمت، يف  أنوإذ يـ ــاء سـ ــدول األعضـ ــتآزر     الـ ــه الـ ــأن أوجـ ــانكوك بشـ ــالن بـ  إعـ
توجيه بأمهية  )23(،راتيجية يف جمـال مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  الـتحالفات االسـت   : واالسـتجابات 
ــباه إىل ــة الشــهود عــلى اجلــرمية واإلرهــاب وضــحايامها، وتعهــد   االنت ــتعزيز ت احلاجــة إىل محاي  ب

ة يف  اإلطـار القـانوين واملـايل اخلـاص بـتوفري الدعـم ألولئك الضحايا، حيثما تدعو احلاجة، واضع                 
ــبارها  ــنها إعــال اعت ــتعلقة بضــحايا اإلجــرام والتعســ    أمــورا م ــبادئ العــدل األساســية امل ف يف ن م

 ،استعمال السلطة

إعالن مبادئ العدل األساسية  دعمه املتواصل الستخدام وتطبيق    يؤكّـد جمددا   -١ 
 )24(؛ف يف استعمال السلطةجرام والتعسإلاملتعلقة بضحايا ا

ــتقدير   -٢  ــع ال ــريق اخلــرباء    يالحــظ م ــه ف ــام ب ــذي ق ــل ال ــدويل   العم ــي ال  احلكوم
ــتعلقة أساســا        ــا امل ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم الســتحداث أداة جلمــع املعلومــات اخلاصــة مبع

ــن       ــنا م ــد يف فيي ــذي عق ــثاين ٢٩ إىل ٢٧مبســائل الضــحايا، يف اجــتماعه ال ــرب / تشــرين ال نوفم
هــا عــايري األمــم املــتحدة وقواعد اخلاصــة مبمــع املعلومــاتجل ةأدا، فــيما يــتعلق بتصــميم ٢٠٠٦
ا وفــيما يــتعلق باســتبانة االقــتراحات الــيت تعــزز اســتخدام تلــك ســائل الضــحايأساســا مباملـتعلقة  

 املعايري والقواعد وتطبيقها؛

 حلكومــيت أملانــيا وكــندا ملــا قدمــتاه مــن دعــم مــايل لتنظــيم  يعــرب عــن امتــنانه -٣ 
 اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل؛

يري األمــم املــتحدة وقواعدهــا املــتعلقة أساســا   االســتبيان بشــأن معــايوافــق عــلى -٤ 
مبسـائل الضـحايا، الـذي يـرد يف مـرفق هـذا القرار، والذي أُعد من أجل حتديد أمثلة على كيفية             
اسـتخدام خمتلف الدول املعايري والقواعد ذات الصلة وكيفية تطبيقها، دون أن يكون الغرض من   

  والتطبيق اليت تناسب مجيع الدول بالضرورة؛هذه األمثلة تقدمي معايري بشأن سبل االستخدام

  إىل األمني العام إرسال االستبيان إىل الدول األعضاء؛يطلب -٥ 

                                                           
 .٦٠/١٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة  (23) 
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (24) 
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ــو -٦  ــا مــن       يدع ــا لديه ــلى االســتبيان وإدراج م ــة ع ــدول األعضــاء إىل اإلجاب  ال
 تعليقات أو اقتراحات ذات صلة بذلك الصك؛

ات واجلرمية أن يسعى، رهنا   إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدر           يطلـب  -٧ 
بـتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانية، إىل احلصول من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري         

معاهد شبكة  ، ومن   جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية         احلكومـية ذات الصـلة، يف إطـار واليـة           
مــن هيــئات األمــم املــتحدة ذات  وغريهــا بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية 

الصـلة، عـلى معلومـات عـن قدرـا عـلى تقـدمي املساعدة التقنية فيما يتعلق بااالت املذكورة           
 يف االستبيان؛

 إىل األمـني العـام أن يدعـو، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، وبناء      يطلـب  -٨ 
متر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة       عـلى نتائج املناقشات اجلارية خالل الدورة الثانية ملؤ        

ملكافحـة الفسـاد بشـأن آليـتها اخلاصـة جبمـع املعلومـات، إىل عقـد اجتماع خرباء حكومي دويل          
، معـاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    مفـتوح العضـوية، بالـتعاون مـع         

ــت    ــيما ي ــتحدة    مــن أجــل تصــميم أداة جلمــع املعلومــات ف ــايري األمــم امل ــرابعة مــن مع ــئة ال علق بالف
وقواعدهـا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أي تلك املعايري املتعلقة أساسا باستقالل القضاء        
ونـزاهة موظفي العدالة اجلنائية، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة مما أُجري حىت اآلن من متارين مجع 

 )25(علق باتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        املعلومـات، وخصوصـا مـا يـت       
 وضـمان اجتـناب أي ازدواجية أو تداخل بني أداة     )26(واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد،         

 مجع املعلومات والعمل الذي أجنزته اآلليات وأفرقة العمل القائمة؛

ــية إىل جلــنأن يقــدم  إىل األمــني العــام  لــبيط -٩  ــة اجلنائ  يف ة مــنع اجلــرمية والعدال
دورـا الثامـنة عشـرة، بـناء عـلى املعلومـات الـيت يـتم مجعها باستخدام االستبيان املشار إليه يف            

اسـتخدام وتطبـيق معـايري األمـم املتحدة وقواعدها املتعلقة أساسا       أعـاله، تقريـرا عـن        ٥الفقـرة   
 :الية، خصوصا فيما يتعلق بااالت التمبسائل الضحايا

 هــاوقواعداألمــم املــتحدة  تطبــيق معــايري املواجهــة يفالصــعوبات أمــثلة عــلى  )أ( 
  مبسائل الضحايا؛املتعلقة أساسا

                                                           
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (25) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (26) 
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 تقـدمي املسـاعدة التقنـية للتغلّـب عـلى تلك      الطـرائق الـيت ميكـن ـا    أمـثلة عـلى     )ب( 
 الصعوبات؛

قائمة من قبلُ   المارسـات املفـيدة فـيما خيص مواجهة التحديات          أمـثلة عـلى امل     )ج( 
 واملستجدة يف هذا اال؛

اقـتراحات الـدول األعضـاء بشـأن سبل زيادة حتسني املعايري والقواعد القائمة               )د( 
واملـتعلقة أساسـا مبسـائل الضـحايا، إذا مـا أضـافت الـدول األعضاء هذه التعليقات إىل ردودها          

 .على االستبيان
   

  املرفق  
  ملتحدة وقواعدها املتعلقة أساسا مبسائل الضحايا        استبيان بشأن معايري األمم ا     

ال يهـدف هــذا االسـتبيان إىل رصــد امتــثال املعـايري والقواعــد، بـل إىل مجــع معلومــات      
حمـددة اهلـدف مـن أجـل تقـدمي أمـثلة عـلى اسـتخدام تلك املعايري والقواعد وتطبيقها، واستبانة           

 .تقيناالحتياجات اخلاصة إذا أمكن، بغية حتسني التعاون ال

 :تقرير حكومة

 :تاريخ استالم االستبيان

 :اسم السلطة

 :العنوان الربيدي الكامل

 :اسم الشخص الذي ينبغي االتصال به أو الدائرة اليت ينبغي االتصال ا

 :اللقب أو املنصب

 :رقم اهلاتف

 :رقم الفاكس

 :عنوان الربيد اإللكتروين

 )إن وجد(املوقع على اإلنترنت 
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  جلزء األول   ا  
  التدابري التشريعية    

ــتعلقة بالضــحايا          -١ ــتدابري التشــريعية امل ــن ســن ال ــة املســؤولة يف بلدكــم ع ــي اجله ــا ه م
 )27(وتنفيذها؟

 
 
 
 
يـرجى أن تقدمـوا أدنـاه أمـثلة عـلى التشـريعات الـيت تتناول ضحايا اإلجرام اليت سنها                    -٢

كاألطفال وضحايا (ات اخلاصة من الضحايا بلدكـم، مبـا يف ذلـك تدابـري تلبـية احتـياجات الفئ        
اإلرهـاب أو االجتـار أو العـنف املـنـزيل أو االعـتداء اجلنسي أو التعسف يف استعمال السلطة أو         

 ).ضحايا جرائم املخدرات أو الفئات األخرى من الضحايا

العنوان واملرجع  الوصف العام  
 
 
 
 

 تاريخ االعتماد   
 
 

                                                           
األشخاص الذين أصيبوا بضرر، فرديا أو مجاعيا، مبا يف ذلك الضرر البدين أو " الضحايا"يقصد مبصطلح  (27) 

العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، عن 
النافذة يف الدول األعضاء، مبا فيها القوانني اليت طريق أفعال أو حاالت إمهال تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية 

وجيوز اعتبار شخص ما ضحية، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب . جترم التعسف اإلجرامي يف السلطة
. الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العالقة اُألسرية بينه وبني الضحية

 حسب االقتضاء، العائلة املباشرة للضحية األصلية أو معاليها املباشرين أيضا،" الضحية"ويشمل مصطلح 
ويقصد مبصطلح . واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل ملساعدة الضحايا يف حمنتهم أو ملنع اإليذاء

العقلي أو كذلك األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردياً أو مجاعياً، مبا يف ذلك الضرر البدين أو " الضحايا"
املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو االنتقاص اجلوهري من حقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو 

حاالت إمهال ال تشكل حىت اآلن انتهاكاً للقوانني اجلنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكا للمعايري الدولية 
 من إعالن مبادئ العدل األساسية ١٨ و٢ و١ر الفقرات انظ(املعترف ا واملتعلقة باحترام حقوق اإلنسان 

 ).٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة (املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة 
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  ال توجد أي تشريعات

 تكــن هــناك أي تشــريعات، يــرجى توضــيح أســباب عــدم ســن تدابــري تشــريعية مــن هــذا  إن مل
 .٦القبيل يف بلدكم، مث االنتقال إىل السؤال رقم 

 
 
 
 
 هل توجد يف بلدكم تدابري تشريعية تتناول احلالة اخلاصة باألطفال الضحايا؟ -٣

 
 
 
 
ت، يف تنفــيذ تلــك الــتدابري مــا هــي الصــعوبات الــيت تواجــه، إن كانــت هــناك صــعوبا  -٤

 التشريعية؟
 
 
 
 
يرجى (هـل لديكـم أي ممارسـات أفضـل لإلبـالغ ميكـن أن تسـاعد الـبلدان األخرى؟                    -٥

 .)التحديد
 
 
 
  

  اجلزء الثاين    
  تقدمي املساعدة والدعم إىل الضحايا       

جلــدول إىل أي مــدى يــتلقى ضــحايا اإلجــرام أنــواع املســاعدة الــوارد وصــفها يف ا    )أ(-٦
 أدناه؟

يف احلـاالت الـيت ال تقـدم فـيها هـذه املسـاعدة جمانـا، هـل هي متاحة للعاجزين عن               )ب(-٦
 الدفع؟
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املساعدة املتاحة 

للعاجزين عن الدفع 
ضع عالمة يف اخلانة (

)املناسبة  نوع املساعدة تواتر حصول ضحايا اإلجرام على املساعدة 
  أبدا نادرا أحيانا عادة دائما 
املساعدة الفورية يف األزمات       
مبا يف ذلك (الدعم املادي       

 )الدعم املايل
 الرعاية الطبية      
 املساعدة النفسانية      
 املساعدة االجتماعية      
 املساعدة التعليمية      
 املساعدة القانونية      
 احلماية      
إعادة (املساعدة الطويلة األمد       

 )التأهيل واإلدماج، إخل
يرجى (مساعدة أخرى       

 )التحديد
  
هـل حيصـل ضحايا اإلجرام يف بلدكم على مساعدة قانونية متوهلا الدولة من خالل                )أ(-٧

 إجراءات العدالة اجلنائية؟

  ال   نعم   

 ك املساعدة لغري املواطنني كذلك؟هل تتاح تل )ب(-٧

  ال )يرجى التحديد      ( نعم    
 
 
 
 
 إىل أي مدى يتلقى األطفال الضحايا تدابري مساعدة حمددة؟ -٨

   دائما   عادة  أحيانا  نادرا  أبدا    
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يـرجى وضـع عالمـة يف اخلانة        (مـا هـي اجلهـات الرئيسـية الـيت تقـدم تلـك اخلدمـات؟                  -٩
 .)ملناسبةا) اخلانات(

   أجهزة حكومية/مؤسسات

    منظمات غري حكومية

   )يرجى التحديد(جهات أخرى 
 

مــا هــي اآللــيات القائمــة، إن وجــدت، عــلى الصــعيد احملــلي أو الوطــين لتنســيق تقــدمي   -١٠
 )يرجى التحديد(خدمات املساعدة إىل الضحايا؟ 

 
 
 
 

يل تـبادل املعلومـات واخلربات بني   هـل توجـد تدابـري قائمـة يف بلدكـم مـن أجـل تسـه              -١١
 اهليئات احلكومية وغري احلكومية املعنية بالضحايا؟

  ال  نعم   

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

 أو معايري وطنية لتقدمي املساعدة إىل الضحايا؟/هل اعتمد بلدكم سياسات و -١٢

  ال  نعم   

 .أو املعايري/د والسنة اليت أدرجت فيها السياسات و، يرجى التحدي"نعم"إذا كان اجلواب 
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  اجلزء الثالث    
  املعلومات   

  معلومات عامة مقدمة إىل اجلمهور         -ألف  
هـل اضـطُّلع يف بلدكـم بـأي مبادرات تثقيفية أو إعالمية إلذكاء وعي اجلمهور بشأن                  -١٣

  الضحايا؟اآلثار الضارة اليت تتأتى عن اجلرائم وبشأن احتياجات

  ال  نعم   

 .، يرجى تقدمي بعض األمثلة على املبادرات الناجحة"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
  

  معلومات حمددة مقدمة إىل الضحايا      -باء 
ــية؟     -١٤ ــيانات أو املعلومــات التال إذا مل تكــن هــذه (هــل تقــدم إىل الضــحايا يف بلدكــم الب

 ".)ال ينطبق"مة يف اخلانة اخلدمة متاحة يف بلدكم، يرجى وضع عال
  

  أبدا نادرا أحيانا دائما ال ينطبق
توافر اخلدمات الصحية والنفسية واالجتماعية وغري      

 ذلك من اخلدمات، وكذلك وسائل احلصول عليها
 توافر املشورة القانونية     
 تكلفة املشورة القانونية، حسب االقتضاء     
 توافر املعونة القانونية     
 تكلفة املعونة القانونية، حسب االقتضاء     
كيفية احلصول على احلماية وما هي ظروف احلصول      

 عليها
 إمكانية احلصول على رد احلق من اجلاين     
إمكانية احلصول على تعويض من الدولة، حيثما ينطبق      

 ذلك
إمكانية احلصول على دعم مايل طارئ، حيثما ينطبق      

 ذلك
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  أبدا نادرا أحيانا دائما ال ينطبق
وجود فرص للحصول على رد احلق من اجلاين والتعويض      

 من الدولة من خالل إجراءات مدنية أو سبل أخرى
 حالة احتجاز اجلاين     
آليات الدعم القائمة من أجل الضحية عندما يقدم      

 جراءات التحري واحملاكمةشكوى ويشارك يف إ
 خدمات أخرى، يرجى التحديد     

 
 .الشهود يزودون بأنواع املعلومات الواردة أدناه/يرجى ذكر ما إذا كان الضحايا -١٥
 

*األطفال الشهود *األطفال الضحايا    الضحايا عموما 
  نعم ال نعم ال نعم ال

) حالته (إجراءات العدالة ودور الضحية      
 ضمنها

 توافر تدابري احلماية      
 وقت اإلدالء بالشهادة وطريقته      
 وقت سبل االنتصاف وطريقتها      
 األسلوب الذي جيري به االستجواب       
أماكن وأوقات جلسات االستماع       

احملددة وغري ذلك من األحداث ذات 
 الصلة

اآلليات القائمة ملراجعة القرارات اليت       
 متس الضحايا

 سري اإلجراءات      
 ما تؤول إليه القضية احملددة      
 توقيف املتهم واعتقاله      
حالة احتجاز املتهم وأي تغيريات ينتظر       

 أن تطرأ على تلك احلالة
لنيابة العامة والتطورات ذات قرار ا      

 الصلة اليت حتدث بعد احملاكمة
 نتيجة القضية      
 )يرجى التحديد(معلومات أخرى       

 .ميكن أن يشمل ذلك، حسب االقتضاء، آباءهم أو أولياء أمورهم أو املمثلني القانونيني عنهم                                      * 
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يف بلدكم على املعلومات اليت حيتاجوا هـل هـناك تدابـري كفـيلة بـأن حيصـل الضحايا           -١٦
 بلغٍة وبطريقٍة يفهموا؟

  ال  نعم   

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 
 هل اتخذت يف بلدكم تدابري لضمان نقل املعلومات إىل الضحايا يف الوقت املناسب؟ -١٧

  ال  نعم   

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
  

  اجلزء الرابع    
  )28(الضحايا يف إطار إجراءات العدالة     

هـل تـتلقّى، يف بلدكـم، الفـئات التالـية من موظفي العدالة اجلنائية واملوظفني اآلخرين                  -١٨
أو األطفــال الضـــحايا  /عمومــا تدريــبا حمـــددا بشــأن كيفــية الـــتعامل مــع الضــحايا عمومـــا و      

ــابال  ()29(والشـــهود ــراء املقـ ــا يف ذلـــك إجـ ) ت واالســـتجواب واســـتجواب شـــهود اخلصـــم مبـ
 )30(الجتناب اإليذاء ثانية؟

                                                           
 الكشف عن اجلرمية وتقدمي الشكوى والتحقيق واملالحقة القضائية واحملاكمة "إجراءات العدالة"تشمل عبارة  (28) 

لمحاكمة، بصرف النظر عما إذا كانت الدعوى تعاجل يف إطار نظام عدالة جنائية وطين واإلجراءات الالحقة ل
) ج (٩انظر الفقرة  (أو دويل أو إقليمي خاص بالراشدين أو األحداث أو يف نظام عدالة عريف أو غري رمسي
مرفق (والشهود عليها من املبادئ التوجيهية بشأن توفري العدالة يف املسائل اليت تشمل األطفال ضحايا اجلرمية 

 )).٢٠٠٥/٢٠قرار الس االقتصادي واالجتماعي 
جلرمية أو ا األطفال واملراهقني دون سن الثامنة عشرة الذين هم ضحايا "األطفال الضحايا والشهود"تعين عبارة  (29) 

ت ارمني شهود عليها، بصرف النظر عن دورهم يف اجلرم املرتكب أو يف حماكمة ارم املزعوم أو مجاعا



 

47  
 

E/2007/30/Rev.1 
E/CN.15/2007/17/Rev.1  

  الضحايا عموما األطفال الضحايا والشهود
  نعم ال نعم ال

 الشرطة    
 املدعون العامون     
 القضاة     
 احملامون    
 املسؤولون عن املؤسسات اإلصالحية      
 جرة املسؤولون عن اهل    
 املرشدون االجتماعيون    
 املوظفون الطبيون     
 )يرجى التحديد(فئات أخرى     

 
أو األطفال /هـل تـتاح يف بلدكـم، آلـيات الدعـم عـلى نطـاق واسع للضحايا عموما و            -١٩

 الضحايا والشهود يف مراحل إجراءات العدالة الواردة أدناه؟
 

  ضحايا عموماال األطفال الضحايا والشهود
  نعم ال نعم ال

 )اإلبالغ عن جرمية (تقدمي الشكوى     
 التحقيق    
 إجراءات احملكمة     
 اإلجراءات الالحقة للمحاكمة      
مثل جلسة االستماع (اإلجراءات اإلصالحية     

 )من أجل اإلفراج املشروط
 )يرجى التحديد (إجراءات أخرى     

 

                                                           
من املبادئ التوجيهية بشأن توفري العدالة يف املسائل اليت تشمل األطفال ضحايا ) أ (٩انظر الفقر  (املزعومني

 ).اجلرمية والشهود عليها
إىل اإليذاء الذي ال حيدث كنتيجة مباشرة لفعل إجرامي وإمنا من خالل استجابة " اإليذاء ثانية"تشري عبارة  (30) 

الدليل اخلاص انظر األمم املتحدة، مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، (فراد إىل الضحايا املؤسسات واأل
بتوفري العدالة للضحايا بشأن استخدام وتطبيق إعالن األمم املتحدة اخلاص مببادئ العدل األساسية املتعلقة 

 ).النص اإلنكليزي من ٩الصفحة ) ١٩٩٩نيويورك، (بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة 
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ــهود         -٢٠ ــحايا والشـ ــال الضـ ــهادة األطفـ ــهيل شـ ــددة لتسـ ــري حمـ ــم تدابـ ــدى بلدكـ ــل لـ هـ
كاألشـخاص املسـؤولني عـن تقـدمي الدعـم، والشـهادة املسجلة على أشرطة الفيديو، واإلدالء             (

 ؟)بالشهادة بواسطة وصالت الفيديو، واستخدام الشاشات، وما إىل ذلك

  ال  نعم  

 .التحديد، يرجى "نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

كاألشخاص  ()31(هـل لـدى بلدكـم تدابـري لتسـهيل شهادة سائر الضحايا املستضعفني        -٢١
ــيديو، واإلدالء بالشــهادة        املســؤولني عــن تقــدمي الدعــم، والشــهادة املســجلة عــلى أشــرطة الف

 ؟)بواسطة وصالت الفيديو، واستخدام الشاشات، وما إىل ذلك

  ال  نعم   

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

ــيها يف         -٢٢ ــنظر ف ــم وأن ي ــرض آراء الضــحايا ودواعــي قلقه ــأن تع هــل يســمح بلدكــم ب
 املراحل املناسبة من إجراءات العدالة حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية؟

  ال  نعم   

 .، يرجى بيان التفاصيل"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

                                                           
مثل ضحايا اجلرمية املنظمة، وضحايا االجتار بالبشر، وضحايا اإلرهاب، وضحايا العنف يف العالقات احلميمة،  (31) 

 .وضحايا العنف جتاه املرأة، وضحايا العنف اجلنسي
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ضـحايا إىل احملكمـة معلومـات عـن وطأة تأثري اجلرمية           هـل يسـمح بلدكـم بـأن يقـدم ال           -٢٣
 )32(عليهم؟

  ال  نعم   

 .، يرجى بيان التفاصيل"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
  

  اجلزء اخلامس    
  اآلليات غري الرمسية لتسوية املنازعات         

هـل يسـمح بلدكـم، حسب االقتضاء، باستخدام آليات غري رمسية لتسوية املنازعات،               -٢٤
ل الوسـاطة والتحكـيم والعدالـة العرفـية واملمارسـات األصـلية اتمعية، بغية تسهيل التوفيق                مـث 

 ورد احلق للضحايا؟

  ال  نعم   

، يرجى "نعم"إذا كان اجلواب    . ٣٠، يـرجى االنـتقال إىل السـؤال رقـم           "ال"إذا كـان اجلـواب      
 .بيان التفاصيل

 
 
 
 

                                                           
"  الضحيةرمية علىوطأة تأثري اجلبيان عن "يتم ذلك يف بعض البلدان اليت يسري فيها القانون العام من خالل  (32) 

يذكر فيها ) وكثريا ما يكون ذلك مبساعدة املدعي العام أو سلطة أخرى(حيث ميكن أن ميأل الضحية استمارة 
وطأة تأثري اجلرم عليه، واملمتلكات اليت فقدت أو أُتلفت، كما يذكر اخلسائر املالية األخرى اليت تكبدها من 

يف واليات قضائية أخرى مثل البلدان اليت يسري فيها القانون و. جرائه وكيف أدى ذلك إىل تعطيل حياته
مما يسمح هلم باملشاركة يف اإلجراءات القضائية وإبالغ احملكمة " طرفا مدنيا"املدين، ميكن أن يعترب الضحايا 

، ...الدليل اخلاص بتوفري العدالة للضحاياانظر . عن كيفية تأثري اجلرمية فيهم جسديا أو نفسيا أو بشكل آخر
 ).من النص اإلنكليزي (٣٩. الصفحة
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 الرمسية لتسوية املنازعات مبقتضى مبادئ توجيهية       هـل يـنظّم الـلجوء إىل اآللـيات غـري           -٢٥
ــتخدام بــرامج العدالــة التصــاحلية يف املســائل          ــايري مناســبة، مــثل املــبادئ األساســية الس أو مع

 )33(اجلنائية؟

  ال  نعم   

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
  
 ات غري الرمسية املذكورة أعاله؟هل يقدم الدعم إىل الضحايا الذين يشاركون يف اآللي -٢٦

  ال  نعم   

 .، يرجى حتديد نوع الدعم املقدم واجلهة اليت تقدمه"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
  

  اجلزء السادس     
  اخلصوصية     

مــثال فــرض حظــر عــلى نشــر  (هــل لــدى بلدكــم تدابــري حلمايــة خصوصــية الضــحايا    -٢٧
 ؟)ريةتفاصيل القضية، احملاكمات يف جلسات س

  ال  نعم   

 .، يرجى بيان التفاصيل"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

                                                           
 .٢٠٠٢/١٢مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (33) 
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مــثال فــرض (هـل لــدى بلدكـم تدابــري حلمايـة خصوصــية األطفـال الضــحايا والشـهود       -٢٨
 ؟)حظر على نشر تفاصيل القضية، احملاكمات يف جلسات سرية

  ال  نعم   

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

 اعـتمدت يف بلدكـم مـبادئ توجيهية من أجل وسائط اإلعالم أو من جانبها هي                هـل  -٢٩
 بغية محاية مصاحل الضحايا واحلد من اإليذاء؟

  ال  نعم   

 .، يرجى بيان التفاصيل"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

هــل اعــتمدت يف بلدكــم مــبادئ توجيهــية حمــددة مــن أجــل وســائط اإلعــالم أو مــن      -٣٠
 ة محاية مصاحل األطفال الضحايا والشهود وللحد من اإليذاء؟جانبها بغي

  ال  نعم   

 .، يرجى بيان التفاصيل"نعم"إذا كان اجلواب 
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  اجلزء السابع    
  )35( والتعويض )34(رد احلق   

) أو معاليه /وحيثما أمكن ذلك، ألسرة الضحية و     (هـل يسـمح قـانون بلدكم للضحية          -٣١
  من اجلاين يف سياق اإلجراءات اجلنائية؟أن حيصل على رد احلق

 )املناسبة) اخلانات(يرجى وضع عالمة يف اخلانة (

        الضحية

       أسرة الضحية

       معالو الضحية

يرجى (إذا كـان قـانون بلدكـم يسـمح بـرد احلق، هل ميكن أن يتضمن ذلك ما يلي؟                     -٣٢
 )املناسبة) اخلانات(وضع عالمة يف اخلانة 

       إعادة املمتلكات
      تسديد النفقات املتكبدة

       تقدمي اخلدمات
       استعادة احلقوق

   جلرب ما وقع من ضرر أو خسارةدفع مبلغ من املال
     )يرجى التحديد(تدابري أخرى 

 
 
 
 
 

                                                           
أنه ينبغي أن يدفع ارمون أو الغري املسؤولون عن تصرفام، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا " رد احلق"يعين  (34) 

لتعويض إعادة املمتلكات ومبلغا جلرب ما وقع وينبغي أن يشمل هذا ا. عادال للضحايا أو ألسرهم أو ملُعاليهم
 من ٨انظر الفقرة (من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات املتكبدة نتيجة لإليذاء، وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق 

 ).اإلعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة
يل الذي تقدمه الدولة حيثما ال يكون من املمكن احلصول على تعويض كامل من التعويض املا" التعويض"يعين  (35) 

 من اإلعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية ١٢انظر الفقرة (ارم أو من مصادر أخرى 
 ).وإساءة استعمال السلطة
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 ؟من خيارات إصدار األحكامهل يعترف قانون بلدكم بأوامر رد احلق كخيار  -٣٣

  ال  نعم  
 

 هل لدى بلدكم آليات مناسبة لتنفيذ أوامر رد احلق؟ -٣٤

  ال  نعم  

 .بيان التفاصيل، يرجى "نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 
وألسرة الضحية (هل يوجد يف بلدكم خمطّط تعويض قائم تابع للدولة لصاحل الضحايا،             -٣٥
 .)املناسبة) اخلانات( عالمة يف اخلانة يرجى وضع(؟ )أو معاليه، حيثما اقتضى األمر ذلك/و

     الضحايا

    الضحيةأسرة 

    معالو الضحية

 .٤٥، يرجى االنتقال إىل السؤال رقم "ال"إذا كان اجلواب على احلاالت الثالث هو 

مثال من حيق لـه احلصول على (، يـرجى تقـدمي تفاصيل تتعلق باألهلية         "نعـم "إذا كـان اجلـواب      
 ).لدولة، وعن أي فئات من اجلرائم يعوضتعويض من ا

 
 
 
 

 هل التعويض الذي تقدمه الدولة متاح ملواطين بلد آخر تعرضوا لإليذاء يف بلدكم؟ -٣٦

  ال  نعم  

 .، فهل خيضع ذلك ملبدأ املعاملة باملثل؟ يرجى توضيح ذلك"نعم"إذا كان اجلواب 
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يرجى وضع (عويض عـنها مـن جانـب الدولة؟    مـا هـي أنـواع الضـرر الـيت تسـتحق الـت           -٣٧
 .)املناسبة) اخلانات(عالمة يف اخلانة 

   العالج وإعادة التأهيل من جراء التعرض إلصابات جسدية

   العالج وإعادة التأهيل من جراء التعرض إلصابات نفسية

        فقدان الدخل

        تكاليف الدفن

      فقدان مورد اإلنفاق على املعالني

        األمل واملعاناة

        اخلسائر املادية

 )يرجى التحديد(غري ذلك 
 
 
 
 

) اخلانات(يرجى وضع عالمة يف اخلانة   (ط الـتعويض التابع للدولة؟      كـيف يمـول خمطّـ      -٣٨
 .)املناسبة

       التمويل احلكومي
      مصادرة موجودات اجلاين

        الغرامات
        ضريبة خاصة
        رسوم إضافية

       عائدات اجلرمية املصادرة

 )يرجى التحديد(مصادر أخرى 
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هـل يتـيح بلدكـم أنواعـا أخـرى مـن الـتدابري للتخفـيف مـن اآلثـار السـلبية اليت ختلّفها                   -٣٩
 ؟)مثال األحداث التذكارية واالعتذارات الرمسية(اجلرمية على الضحايا 

  ال  نعم  

 .، يرجى بيان التفاصيل"نعم"ا كان اجلواب إذ
 
 
 
   

  اجلزء الثامن    
  احلمالت الوقائية   /البحوث والتعليم    

 عن اإليذاء )36(يـرجى أن تبيـنوا أدنـاه ما إذا أجري يف بلدكم أي دراسات استقصائية             -٤٠
 .)املناسبة) اخلانات(يرجى وضع عالمة يف اخلانة (يف السنوات العشر املاضية 

      استقصائية خمصصة عن اإليذاء) دراسات(دراسة 
      استقصائية دورية عن اإليذاء) دراسات(دراسة 

       دراسة استقصائية متواصلة عن اإليذاء
  دراسات استقصائية متعددة األغراض تتضمن وحدة منطية عن اإليذاء

      استقصائية عن العنف جتاه املرأة) دراسات(دراسة 
        )يرجى التحديد(راسات أخرى د

         ال توجد أي دراسات
 

يـرجى أن يبـين أدنـاه ما إذا كان هناك خطط إلجراء دراسات استقصائية جديدة عن        -٤١
 .)املناسبة) اخلانات(يرجى وضع عالمة يف اخلانة (اإليذاء يف املستقبل القريب 

      يذاءاإلاستقصائية خمصصة عن ) دراسات(دراسة 
      استقصائية دورية عن اإليذاء) دراسات(دراسة 

       دراسة استقصائية متواصلة عن اإليذاء
                                                           

طاق تطرح أسئلة على عينة عشوائية من السكان هي دراسات واسعة الن" الدراسات االستقصائية عن اإليذاء" (36) 
 .حول جتارم مع اجلرمية
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  دراسات استقصائية متعددة األغراض تتضمن وحدة منطية عن اإليذاء
      استقصائية عن العنف جتاه املرأة) دراسات(دراسة 

        )يرجى التحديد(دراسات أخرى 
         توجد أي دراساتال 
  

هــل لــدى بلدكــم تدابــري قائمــة ملــنع إيــذاء فــئات مــن الضــحايا تعــرف بأــا شــديدة       -٤٢
 ؟)مثال التعليم أو احلمالت الوقائية(التعرض ملخاطر اإليذاء 

 
 
 
  

  اجلزء التاسع       
  املعايري الدولية والتعاون الدويل      

ة لـتوفري العدالـة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال       هـل اإلعـالن بشـأن املـبادئ األساسـي          -٤٣
 بلدكم الرمسية؟) لغات(السلطة متاح لعامة الناس بلغة 

  ال  نعم  

 .يرجى التحديد
 
 
 
 

ــال ضــحايا اجلــرمية         -٤٤ ــتعلقة باألطف ــور امل ــة يف األم ــية بشــأن العدال ــبادئ التوجيه هــل امل
  بلدكم الرمسية؟)لغات(والشهود عليها متاحة لعامة الناس بلغة 

  ال  نعم  

 .يرجى التحديد
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 الذيـن هـم عـلى اتصـال بالضـحايا عـلى أحكام اإلعالن بشأن                )37(هـل أُطلـع املهنـيون      -٤٥
 املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة؟

  ال  نعم  

 .، يرجى بيان كيف مت ذلك"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
  

هـل أُطلـع املهنـيون الذيـن هـم عـلى اتصـال باألطفـال الضـحايا والشهود على أحكام                      -٤٦
 املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؟

  ال  نعم   

 .، يرجى بيان كيف مت ذلك"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 

ري للتعاون مع بلدان أخرى يف تقدمي املساعدة واحلماية لضحايا      هـل وضـع بلدكم تداب      -٤٧
 اجلرمية؟

  ال  نعم  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
    

                                                           
انظر املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور (مبفهومها الواسع لتشمل املتطوعني " املهنيون"تستخدم عبارة  (37) 

 )).ب (٩املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، الفقرة 
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  اجلزء العاشر  
  املساعدة التقنية    

هــل واجهــتكم أي صــعوبات يف اســتخدام وتطبــيق معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا     -٤٨
  بلدكم؟املتعلقة بالضحايا يف

  ال  نعم  

 .، يرجى تقدمي بيان التفاصيل"نعم"إذا كان اجلواب 
 
 
 
 
هـل أنـتم عـلى دراية بفرص املساعدة التقنية يف هذا اال اليت يمكن أن تكون متاحة                    -٤٩

 من خالل وكاالت األمم املتحدة؟

  ال  نعم   

ــتخدام وتطبــ      -٥٠ ــتاج بلدكــم إىل مســاعدة تقنــية يف اس ــل حي ــم املــتحدة   ه يق معــايري األم
 وقواعدها املتعلقة أساسا مبسائل الضحايا؟

  ال  نعم   
 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 

 
 
 
 

يف استخدام ) مثل تبادل املمارسات اجليدة(هـل بوسـع بلدكم أن يقدم مساعدة تقنية          -٥١
 سائل الضحايا؟وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة أساسا مب

  ال  نعم  

 .، يرجى التحديد"نعم"إذا كان اجلواب 
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  مشروع القرار الرابع     
  تدعيم املبادئ األساسية لسلوك اجلهاز القضائي                               

 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
 عـلى مجلة أمور     الـدول األعضـاء   فـيه   ؤكّـد   ت الـذي  ، األمـم املـتحدة    ميـثاق  يسـتذكر    إذ 

 حتقيقاً للتعاون الدويل على     العدالة أوضـاع ميكـن يف ظلها صون         إرسـاء  عـلى    يمهاومـنها تصـم   
  دون أي متييز،األساسيةتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان وحرياته 

 يـنص خصوصـا على   الـذي  )38(، اإلنسـان حلقـوق  العـاملي    اإلعـالن  يسـتذكر أيضـا      وإذ 
 وعلنــية أمــام حمكمــة عادلــة يف حماكمــة مــبادئ املســاواة أمــام القــانون وافــتراض الــرباءة واحلــق 

ة وحمايدة،مستقلّوة خمتص 

 الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعــية     العهــد  أن  كذلــك يســتذكر وإذ 
 ممارسة تلك احلقوق،    يكفالن )39( الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنية والسياسية        والعهـد والثقافـية   

 كذلــك احلــق يف احملاكمــة دون يكفــلالسياســية وأنّ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنــية و 
 تأخري ال مربر لـه،

 الدول  طُولبت الـيت  )40(، الفسـاد  ملكافحـة  األمـم املـتحدة      اتفاقـية   كذلـك   يسـتذكر  وإذ 
ــادة   ــت ١١األطــراف، يف امل ــنها، أن ت ــا للمــبادئ األساســية   م ــنظمهاخذ، وفق ــية ودون ل  القانون

ــنـزاهة ودرء فــرص  مســاس باســتقاللية القضــاء، تدابــري لتدعــيم     بــني أعضــاء اجلهــاز  الفســادال
 القضائي، تشمل وضع قواعد بشأن سلوك أعضاء اجلهاز القضائي،

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

ده شــروط أساســية  اجلهــاز القضــائي واســتقالليته وحــيانــزاهة بــأن مــنه أيضــا واقتــناعا 
 ،يةلتنمية االقتصادااية حقوق اإلنسان ولتحقيق الفعالية يف مح

، ١٩٨٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩، املؤرخ   ٤٠/٣٢ العامة   اجلمعية قـرار  يسـتذكر    وإذ 
 القــرارات الــيت اعــتمدها مؤمتــر األمــم املــتحدة الســابع ملــنع اجلــرمية    اجلمعــيةالــذي أيــدت فــيه  

                                                           
 ).٣-د( ألف ٢١٧عية العامة مرفق قرار اجلم (38) 
 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة  (39) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (40) 
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سبتمرب / أيلول ٦أغسطس إىل   / آب ٢٦ عقـد يف مـيالنو، بإيطالـيا، من           الـذي  اـرمني ومعاملـة   
 )41(، فيها القرار الذي يتضمن املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائيةمبا، ١٩٨٥

ديسمرب / كانون األول١٣، املؤرخ  ٤٠/١٤٦ العامة اجلمعية   قـرار  يسـتذكر أيضـا      وإذ 
 باملبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، العامة، الذي رحبت فيه اجلمعية ١٩٨٥

 اعـتمدها مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية         الـيت  التوصـيات  يسـتذكر كذلـك      وإذ 
ــذي عقــد    ــة اــرمني، ال ــريل إىل / نيســان٢٩ القاهــرة مــن  يفومعامل ــار٨أب ــايو / أي  ،١٩٩٥م

ــيادها وســالمة أداء    خبصــوص ــر     اســتقالل الســلطة القضــائية وح ــة والدوائ ــيابة العام ــر الن دوائ
 )42(، جمال العدالة اجلنائيةيفالقانونية 

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

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

 فيها،املبادئ لكي تنظر 

 ٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٢٣ واالجــتماعي االقتصــادي الــس قــرار  يســتذكر كذلــكوإذ 
د فــيه  لســلوك اجلهــاز القضــائي الــذي أكّــ األساســية  بشــأن تدعــيم املــبادئ٢٠٠٦يولــيه /متــوز

 تطويرا إضافيا للمبادئ متثّل )43(، اجلهاز القضائيسلوكالـس عـلى أن مـبادئ بانغالور بشأن     
 فــيه الــدول األعضــاء إىل أن ودعــا،  وتكمــيال هلــااألساســية بشــأن اســتقاللية اجلهــاز القضــائي 

 لـدى مراجعة أو صوغ    اعتـبارها نغـالور يف    تشـجع أجهـزا القضـائية عـلى أن تـأخذ مـبادئ با             
  القضائي،اجلهازالقواعد املتعلقة بالسلوك املهين واألخالقي ألعضاء 

ــتقديرعــلما حيــيط -١  ــتقرير  مــع ال  األمــني العــام عــن تدعــيم املــبادئ األساســية   ب
 عــن الــتقدم الــذي أحــرزته عــدة دول أعضــاء يف تنفــيذ  وخاصــة )44(،القضــائيلســلوك اجلهــاز 

 )45(؛ القضائياجلهاز بانغالور بشأن سلوك مبادئ
                                                           

 سبتمرب / أيلول٦‐أغسطس/ آب٢٦ ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، ميالنو، السابع األمم املتحدة مؤمتر (41) 
 ، الفصل األول، )A.86.IV.1 رقم املبيع املتحدة، منشورات األمم ( األمانة العامةتهأعد تقرير :١٩٨٥
 .، املرفق٢-دالالباب 

 . الثالثالقسم، ١ الفصل األول، القرار ،A/CONF.169/16/Rev.1الوثيقة انظر  (42) 
 .٢٠٠٦/٢٣مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (43) 
 (44) E/CN.15/2007/12. 
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أن تواصـل، عـلى حنـو يـتوافق مـع نظمها القانونية            األعضـاء إىل     الـدول  يدعـو  -٢ 
 بانغـالور بشـأن سلوك   مـبادئ  تشـجيع أجهـزا القضـائية عـلى أن تـأخذ يف اعتـبارها               الوطنـية، 

 واألخالقي ألعضاء   املهين بالسلوكاجلهـاز القضـائي، لـدى مـراجعة أو صـوغ القواعـد املتعلقة               
 اجلهاز القضائي؛

 عــلى مــبادئ بانغــالور بشــأن التعلــيقالوشــيك مــن إعــداد إىل االنــتهاء  يــتطلّع -٣ 
 اخلـرباء احلكومـي الدويل املفتوح   فـريق  ويشـيد بـالعمل الـذي قـام بـه        ،سـلوك اجلهـاز القضـائي     

 ملــؤرخ ، ا٢٠٠٦/٢٣ واالجــتماعي االقتصــاديالعضــوية الــذي أُنشــئ عمــال بقــرار الــس      
  وفريق القضاة املعين بتدعيم نـزاهة القضاء؛،٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧

 بـاملخدرات واجلـرمية أن يـترجم نص       املعـين  األمـم املـتحدة      مكتـب  إىل يطلـب  -٤ 
 القضائي إىل مجيع اللغات الرمسية يف األمم        اجلهـاز التعلـيق عـلى مـبادئ بانغـالور بشـأن سـلوك             

 واحملافل القضائية الدولية واإلقليمية وعلى املنظمات      ألعضاءا وأن يعممـه على الدول       ،املـتحدة 
 ؛، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية هلذا الغرضاملختصة

رهنا  يواصل، مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن            إىل يطلـب  -٥ 
لدويل، أعماله الرامية   توصيات فريق اخلرباء احلكومي ا    ل بـتوافر موارد من خارج امليزانية، وتبعا      

ــيل   ــدول      بشــأنإىل وضــع دل ــيل عــلى ال ــم هــذا الدل ــه، وأن يعم ــزاهة القضــاء وقدرت  تدعــيم نـ
  عليه؛تعليقاااألعضاء لكي تبدي 

 إىل عقد   يدعو األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية أن           مكتـب  إىل يطلـب  -٦ 
ضـاة املعـين بتدعـيم نــزاهة القضـاء      ، يضـم فـريق الق   مفـتوح العضـوية  فـريق خـرباء حكومـي دويل   

 بغية وضع رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، مـن احملـافل القضـائية الدولية واإلقليمية،         وغـريه 
 بشأن تدعيم نـزاهة القضاء وقدرته، مع مراعاة التعليقات الواردة من        الدليلالصـيغة النهائـية مـن       

 األعضاء؛الدول 

، رهنا بتوافر   باملخدرات واجلرمية  املعينم املـتحدة     مكتـب األمـ    إىل  أيضـا  يطلـب  -٧ 
  أن يقوم ، بوجه خاص  مـن خـالل بـرناجمه العـاملي ملكافحـة الفساد          و مـوارد مـن خـارج امليزانـية،       

، بناء على مشـاريع وأنشطة يف جمال التعاون التقين ترمي إىل دعم الدول األعضاء  بوضـع وتنفـيذ     
 بشـأن السلوك املهين واألخالقي للعاملني يف سلك  طلـبها، يف جهودهـا الرامـية إىل وضـع قواعـد         

  الرامية إىل تنفيذ مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي؛جهودها يف القضاء، وكذلك

                                                           
 .٢٠٠٦/٢٣ماعي مرفق قرار الس االقتصادي واالجت (45) 



 

 62 
 

 
E/2007/30/Rev.1

E/CN.15/2007/17/Rev.1

، رهــنا واجلــرمية مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات  إىل  كذلــكيطلــب -٨ 
ضع مشاريع وأنشطة يف جمال  و  يقوم باستكشاف إمكانية    أن بـتوافر موارد من خارج امليزانية،     
 وخصوصا اجلنائية األخرى وقدرا،     العدالة مؤسسات   نـزاهةالـتعاون الـتقين تـرمي إىل تدعـيم          

، وذلـك بالـتعاون مـع املبادرات اليت تقوم ا الدول واملنظمات الدولية           النـيابة العامـة والشـرطة     
 ؛ذات الصلة

 املعين  املتحدة مكتب األمم     األعضاء اليت قدمت إىل    للدول  عن تقديره  يعـرب  -٩ 
 إىل تدعـيم نـزاهة     الرامـية بـاملخدرات واجلـرمية تـربعات لدعـم أنشـطته يف جمـال الـتعاون الـتقين                  

  سلوك اجلهاز القضائي؛بشأنالقضاء وقدرته، مبا يف ذلك ترويج تنفيذ مبادئ بانغالور 

 اجلــرمية نعملــ األعضــاء إىل أن تقــدم إىل صــندوق األمــم املــتحدة  الــدول يدعــو -١٠ 
 املعــين عات ملســاندة مكتــب األمــم املــتحدة     ، تــربحســبما يكــون مناســبا   والعدالــة اجلنائــية،  

 مساعدة تقنية   منبـاملخدرات واجلـرمية فيما يقدمه، من خالل برناجمه العاملي ملكافحة الفساد،             
 تدعـيم نزاهة   طلـبها، بغـية  عـلى إىل الـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالـية، بـناًء          

 بانغــالور بشــأن ســلوك مــبادئ اســتعمالأجهــزا القضــائية وقدرــا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل  
 ؛ وتطبيقهااجلهاز القضائي

 األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة      الدول األمانة أن تقدم إىل مؤمتر       إىل يطلـب  -١١ 
التعليق وك اجلهاز القضائي  بشأن سلوبانغالورمبادئ نص ملكافحـة الفسـاد، يف دورتـه الثانية،         

 عليها؛

ــة األمــني العــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية   إىل يطلــب -١٢  ــية يف والعدال  اجلنائ
 .دورا السابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  مشروع القرار اخلامس     
ة دعم اجلهود الوطنية إلصالح قضاء األطفال، وخصوصا من خالل املساعدة التقني  

  وحتسني التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة
 إن الس االقتصادي واالجتماعي،            
ــاملي حلقــوق اإلنســان،   إذ يســتذكر  ــري رعايــة    الــذي )46( اإلعــالن الع ــنص عــلى توف  ي

 ومساعدة خاصتني لألطفال،
                                                           

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (46) 
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 مـن االتفاقية،    ٤٠ و ٣٧ املـادتني    وخصوصـا  )47( اتفاقـية حقـوق الطفـل،      وإذ يسـتذكر   
مــنها عــدم حــرمان األشــخاص دون الثامــنة  أمــورلــزمان األطــراف يف االتفاقــية جبملــة  اللــتني ت 

 عشرة من حريتهم إالّ كمالذ أخري،

 النموذجــية إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث الدنــيا األمــم املــتحدة قواعــد  يســتذكروإذ 
  من معايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة،وغريها )48(،)قواعد بكني(

 أن يكون   ضمان و األطفال ه  خـاص بقضاء   هـدف أي نظـام       أن  يف اعتـباره   يضـع  وإذ 
 األطفــال ظــروفأي إجــراء يــتخذ يف حــق األطفــال املخــالفني للقــانون متناســباً دومــاً مــع        

  على حد سواء،اجلُرمومالبسات 

نظم العدالة اجلنائية،   إطار   العنف واالعتداء على األطفال يف       خماطر تفـاقم  يالحـظ  وإذ 
 مذكّـرة األمـني العـام بشـأن حقـوق الطفـل، اليت أحال ا تقرير اخلبري املستقل                  هتبـرز أحسـبما   

 إىل اجلمعية العامة    واملقدم )49(، بإجـراء دراسـة لألمـم املـتحدة بشأن العنف ضد األطفال            املعـين 
 ،٢٠٠٥ديسمرب /األول كانون ٢٣ املؤرخ ٦٠/٢٣١عمالً بقرار اجلمعية 

 من أن أغلبية األطفال احملتجزين،      يف تقريره  خلبري املستقل  ا ما استنتجه  جـزعه  يـثري  وإذ 
 )50(يف بعض البلدان، مل يدانوا جبرائم بل ينتظرون حماكمتهم وأم حمتجزون مع بالغني،

، الــذي رحــب فــيه ١٩٩٧يولــيه / متــوز٢١، املــؤرخ ١٩٩٧/٣٠ قــراره يســتذكر وإذ 
 بإنشــاء وأوصـى  )51( العدالــة اجلنائـية  األطفـال يف نظـام  بشـأن  التوجيهـية للعمــل  املـبادئ بوضـع  

 األحداث،فريق للتنسيق يعىن باملشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء 

 يضـطلع بـه فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين        مـا الحـظ بعـني االرتـياح       ي وإذ 
، وكذلك مشاركة الشبكي خمتلف منشوراته وموقعه    وخصوصا أعمال،   منبقضـاء األحـداث     

 يف أعمال الفريق، إىل جانب وكاالت األمم املتحدة النشطة  املدينتمعا

 املستفادة من مشاريع التعاون التقين يف جمال قضاء األحداث          بـالدروس  عـلماً    حيـيط  وإذ 
 منها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،وة،  تضطلع ا جهات عداليت

                                                           
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧٧ الد املعاهدات، جمموعة املتحدة، األمم (47) 
 .٤٠/٣٣مرفق قرار اجلمعية العامة  (48) 
 (49) A/61/299. 
 .A/61/299 من الوثيقة ٦٣ و٦١الفقرتان  (50) 
 .١٩٩٧/٣٠مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (51) 
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ومراعاة  األطفال اهتماما خاصا     قضاءالء مسألة    األعضاء على إي   الدول حيـثّ  -١ 
 وخاصةمعاملة األطفال املخالفني للقانون،     معـايري األمـم املتحدة وقواعدها السارية فيما خيص          

 االجتماعية  وظروفهمنـوع جـنس أولـئك األطفال         وكذلـك    األطفـال احملـرومني مـن حريـتهم،       
  منوهم؛متطلباتو

 شاملة بشأن منع اجلرمية    وطنيةد خطـط عمل     إىل اعـتما  دول األعضـاء    الـ  يدعـو  -٢ 
، عـلى وجه اخلصوص، أهدافا      ، حيـثما كـان ذلـك مناسـباً، وتضـمينها          وإصـالح قضـاء األطفـال     

حتويل منها   مدة احتجاز األطفال وحبسهم قبل احملاكمة، وتأخذ بأساليب          بتقصـري  تـتعلق    حمـددة 
 ؛ مالئمة ظروف احتجازأمنيوت بدائل لعقوبة السجن إجياد والعدالة التصاحلية والدعاوى

 أن توفّــر أو تقــدم تدريــبا إىل األعضــاء ومؤسســاا ذات الصــلة الــدول يدعــو -٣ 
السجون موظفو  ، مبن فيهم    طفال األ قضـاء إدارة  بـ متخصصـا ملسـؤويل العدالـة اجلنائـية املعنـيني           

 إذكاءية   االجتماعيون، بغ  واملرشـدون واملدعـون العـامون والقضـاة واحملـامون         ورجـال الشـرطة     
ــية    ــية الدول ــيق وعــيهم بالصــكوك القانون ــايري الواجــبة التطب ، عــند  والقواعــد ذات الصــلة وباملع

  وكفالة امتثاهلم هلا؛االقتضاء،

دلـــيل قـــياس  الـــدول األعضــاء إىل االســـتفادة، حســب االقتضـــاء، مــن    دعــو ي -٤ 
بــاملخدرات  املعــين املــتحدة الــذي اشــترك يف إعــداده مكتــب األمــم  ،مؤشــرات قضــاء األحــداث

املنشور الصادر عن كذلـك مـن الـتدابري الـواردة يف         واجلـرمية ومـنظمة األمـم املـتحدة للطفولـة، و          
 حقـوق األطفال  محايـة  واملعـنون فـريق التنسـيق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بقضـاء األحـداث             

 ؛الشبكي اخلاص بالفريقوقع من املو املخالفني للقانون،

 ما يكفي من عـلى توفري  الدولـية  الـتمويل وكـاالت   الـدول األعضـاء و     شـجع ي -٥ 
 املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   األمـم املـوارد جلملـة أمـور مـنها ضـمان أن يضـطلع مكتـب                

 ؛األطفاللتعاون التقين يف جمال قضاء لمبشاريع 

، رهناً بتوافر موارد  واجلرميةباملخدرات مكتـب األمـم املتحدة املعين        إىل يطلـب  -٦ 
 األحداثوإىل أعضـاء فـريق التنسـيق املشـترك بـني الوكـاالت املعين بقضاء       ج امليزانـية،  مـن خـار   

 األطفال؛ تزويد الدول األعضاء، بناء على طلبها، باملساعدة يف جمال قضاء االستمرار يف

 مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية على أن يقوم، يف إطار                حيـثّ  -٧ 
ه وآخذاً يف اعتباره التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف           الواليـات املسـندة إلي    
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 باستكشاف الطرق اليت ميكن أن يدمج ا منع العنف جتاه األطفال والتصدي       )52(ضد األطفال، 
لــه فـيما يضـطلع بـه مـن أنشطة التعاون التقين يف جمال االهتمام باألطفال ونظام القضاء، واضعا        

 ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٦ر اجلمعية العامة يف احلسبان قرا

ــتوافر      طلــبي -٨  ــاملخدرات واجلــرمية، رهــناً ب إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
مـوارد مـن خـارج امليزانـية، أن يقوم بتقدمي مساعدة تقنية إىل الدول األعضاء بناء على طلبها،          

 قضاء األطفال؛الوطنية يف جمال من أجل تعزيز قدراا وبناها األساسية 

ــبي -٩  ــدم إىل       ىلإ طل ــاملخدرات واجلــرمية أن يق ــين ب ــتحدة املع ــم امل ــب األم مكت
الـدول األعضـاء، بـناء عـلى طلـبها، ورهـناً بـتوافر مـوارد من خارج امليزانية، مساعدة تقنية يف            

 يتعلق باألطفال فيماالعدالة اجلنائية   عـن إنشـاء نظـم وطنـية جلمـع البـيانات ونظـم لـلمعلومات               
 ؛ قضاء األحداثمؤشراتدليل قياس املخالفني للقانون، وذلك باستخدام 

  املشـترك بـني الوكاالت املعين بقضاء األحداث        التنسـيق  فـريق  أعضـاء  يشـجع  -١٠ 
 واهتمامام من أجل زيادة فعالية      قدرامتبادل املعلومات وحشد    عـلى   وتعـاوم    زيـادة    عـلى 

 تنفيذ الربامج؛

 مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، يف  جلــنة األمــني العــام أن يقــدم إىل إىل يطلــب -١١ 
 .القراردورا الثامنة عشرة، تقريرا عن تنفيذ هذا 

  
  مشروع القرار السادس  
 التعاون الدويل على حتسني سبل احلصول على املساعدة القانونية   

  يف نظم العدالة اجلنائية، خصوصا يف أفريقيا
 ن الس االقتصادي واالجتماعي،           إ 
يرســي املــبادئ الرئيســـية    الـــذي )53(،اإلنســان  العـــاملي حلقــوق  اإلعــالن  يســتذكر  إذ 

 وعلنية أمام حمكمة مستقلة منصفةواحلق يف حماكمة للمسـاواة أمـام القـانون، وافتراض الرباءة،      
 ، جزائيإىل جانب مجيع الضمانات الضرورية للدفاع عن أي شخص متهم جبرموحمايدة 

 وخصوصا )54(، اخلـاص بـاحلقوق املدنـية والسياسـية     الـدويل العهـد   أيضـاً    يسـتذكر    وإذ 
 مـنه، الـيت تـنص عـلى أنـه حيـق لكـل متهم بارتكاب فعل إجرامي أن حياكم حماكمة                 ١٤املـادة   

                                                           
 (52) A/61/299. 
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (53) 



 

 66 
 

 
E/2007/30/Rev.1

E/CN.15/2007/17/Rev.1

منصـفة وعلنـية أمـام حمكمـة خمتصـة مسـتقلّة وحمـايدة، منشـأة حبكـم القـانون، وأن حيصل على                      
 تشمل حقه يف أن حياكم من دون تأخري ال مربر لـه،ضمانات دنيا، 

 اليت وافق عليها يف )55( القواعـد الدنـيا النموذجية ملعاملة السجناء    وإذ يضـع يف اعتـباره      
 ، املـــؤرخ )٦٢-د (٢٠٧٦، و١٩٥٧يولــيه  / متــوز ٣١، املـــؤرخ )٢٤-د( جــيم  ٦٦٣قــراريه  

 مل يحاكم بأن يتلقّى زيارات      ، والـيت توجب بأن يسمح للسجني الذي       ١٩٧٧مـايو   / أيـار  ١٣
 من مستشاره القانوين،

ــباره أيضــا    جمموعــة املــبادئ املــتعلقة حبمايــة مجــيع األشــخاص الذيــن    وإذ يضــع يف اعت
 منها على أن ١١ اليت ينص املبدأ     )56(يتعرضـون ألي شـكل مـن أشكال االحتجاز أو السجن،          

 ي به القانون،يكون من حق الشخص احملتجز أن يستعني مبحام، حسبما يقض

 وقواعــد األمــم )57( املــبادئ األساســية ملعاملــة الســجناء، وإذ يضــع يف اعتــباره كذلــك  
 )58(،)قواعد طوكيو(املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية 

ــباره كذلــك   ــبادئ األساســية بشــأن دور احملــامني،  وإذ يضــع يف اعت  وخصوصــا )59( امل
أنـه حيـق جلمـيع األشـخاص أن يستعينوا مبحام خيتارونه لكي              مـنها، الـذي يـنص عـلى          ١املـبدأ   

 حيمي حقوقهم ويرسخها ولكي يدافع عنهم يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية،

، بشـــأن الـــتعاون ١٩٩٧يولـــيه / متـــوز٢١، املـــؤرخ ١٩٩٧/٣٦قـــراره وإذ يســتذكر   
 بشــأن أحــوال الــدويل عــلى حتســني أحــوال الســجناء، الــذي أحــاط فــيه عــلماً بــإعالن كمــباال 

 )60(السجون يف أفريقيا،

                                                           
 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة  (54) 
: ١٩٥٥سبتمرب / أيلول٣‐أغسطس/ آب٢٢مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، جنيف،  (55) 

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

 .٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة  (56) 
 .٤٥/١١١مرفق قرار اجلمعية العامة  (57) 
 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة  (58) 
: ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧‐أغسطس/ آب٢٧ارمني، هافانا، مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة  (59) 

 .، املرفق٣-، الفصل األول، الباب باء)A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير أعدته األمانة
 .١٩٩٧/٣٦مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (60) 
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، بشأن التعاون ١٩٨٨يوليه / متـوز  ٢٨ املـؤرخ    ١٩٩٨/٢٣ قـراره    وإذ يسـتذكر أيضـا     
الـدويل عـلى تقلـيل اكـتظاظ السـجون وعـلى تـرويج العقوبـات البديلة، الذي أحاط علماً بأن              

 كادوما، زمبابوي، من املؤمتـر الـدويل املعـين بأوامـر اخلدمـة اتمعـية يف أفريقـيا، الذي عقد يف        
، قـــد اعـــتمد إعـــالن كادومـــا بشـــأن اخلدمـــة       ١٩٩٧نوفمـــرب  / تشـــرين الـــثاين  ٢٨ إىل ٢٤

 )61(اتمعية،

، بشـــأن ١٩٩٩يولـــيه / متـــوز٢٨، املـــؤرخ ١٩٩٩/٢٧قـــراره وإذ يســـتذكر كذلـــك  
إصـالح قوانـني العقوبـات، الـذي أحـاط فـيه عـلماً بـإعالن أروشا بشأن املمارسات احلسنة يف             

 )62(ن،السجو

، بشأن سيادة ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١، املـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٥ قـراره    وإذ يسـتذكر كذلـك     
تعزيـز سـيادة القـانون وإصـالح مؤسسـات العدالـة اجلنائـية، مع التشديد على                 : القـانون والتنمـية   

 املســاعدة التقنــية، مبــا يف ذلــك املســاعدة عــلى إعــادة البــناء بعــد انــتهاء الصــراعات، وقــراره           
، بشـأن تعزيـز قـدرات بـرنامج األمـم املـتحدة ملنع         ٢٠٠٥يولـيه   / متـوز  ٢٢ملـؤرخ   ، ا ٢٠٠٥/٢١

 اجلرمية والعدالة اجلنائية على التعاون التقين يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائية،

الــتحالفات :  إعــالن بــانكوك بشــأن أوجــه الــتآزر واالســتجابات وإذ يضــع يف اعتــباره 
 منه، اليت دعيت ١٨ وخصوصاً الفقرة  )63(مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،    االسـتراتيجية يف جمـال      

فـيها الـدول األعضـاء إىل القيام خبطوات، تتوافق مع قوانينها الداخلية، لتعزيز إمكانية الوصول      
ــنهم مــن إحقــاق        ــيها ومتكي ــية ملــن حيــتاجون إل ــنظر يف توفــري املســاعدة القانون ــة، ولل إىل العدال

الة يف نظام العدالة اجلنائية،حقوقهم بطرق فع 

، بشأن  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٧، املؤرخ   ٢٠٠٦/٢١ قـراره    وإذ يضـع يف اعتـباره أيضـاً        
 املتعلق بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة اجلنائية  ٢٠١٠-٢٠٠٦تنفـيذ بـرنامج العمل للفترة       

 فــيه بــربنامج ، الــذي رحــب٢٠٠٦يولــيه / متــوز٢٧، املــؤرخ ٢٠٠٦/٢٢يف أفريقــيا، وقــراره 
 الـذي اعـتمده اجـتماع املـائدة املسـتديرة لصـاحل أفريقـيا، الذي          ٢٠١٠-٢٠٠٦العمـل للفـترة     

، وخصوصاً التدابري املتعلقة بإصالح قوانني ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٦ و ٥عقـد يف أبوجـا يومـي        
 العقوبات والعدالة البديلة والتصاحلية،

                                                           
 .١٩٩٨/٢٣مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (61) 
 .١٩٩٩/٢٧مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (62) 
 .٦٠/١٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة  (63) 
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ــبار     ــنظر بعــني االعت ــي وإذ ي ــود اإلقليم ــية    إىل اجله ــوق األساس ــز احلق ــية إىل تعزي ة الرام
للسـجناء، الـيت نظـر فـيها مؤمتـر الـبلدان األفريقـية بشـأن إصـالح نظام العقوبات والسجون يف             

، ومؤمتر أمريكا الالتينية ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠ إىل  ١٨أفريقـيا، املعقـود يف واغـادوغو مـن          
 تشرين ٨ إىل ٦ن خوسيه من بشـأن إصـالح نظـام العقوبـات وبدائـل السـجن، املعقـود يف سا              

، واليت تابعها االحتاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكية، وكذلك املؤمتر          ٢٠٠٢نوفمـرب   /الـثاين 
 كانون ١٤ إىل ١٢اآلسـيوي بشـأن إصالح السجون وبدائل السجن، الذي عقد يف داكا من       

 ،٢٠٠٢ديسمرب /األول

دور احملامني وغري :  جمال العدالة اجلنائية  باملؤمتـر املعـين باملسـاعدة القانونية يف        وإذ يـنوه   
 تشرين ٢٤ إىل ٢٢احملـامني وسـائر مقدمـي اخلدمـات يف أفريقـيا، الذي عقد يف ليلونغوي من               

 ،٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 بـإعالن لــيلونغوي بشـأن تيســري احلصـول عــلى املسـاعدة القانونــية يف     وإذ حيـيط عــلما  
وارد يف املـرفق األول ــذا القــرار، وخبطــة عمــل لــيلونغوي  نظـام العدالــة اجلنائــية يف أفريقــيا، الــ 

 لتنفيذ ذلك اإلعالن، الواردة يف املرفق الثاين ذا القرار،

كثرة السجناء احملتجزين لفترات طويلة يف بلدان أفريقية عديدة دون توجيه       وإذ تقلقـه     
ــية احلصــول عــ      ــر هلــم إمكان ــيهم ودون أن توفّ ــيهم أو إصــدار حكــم عل لى مشــورة أو اــام إل

 مساعدة قانونية،

 طـول مـدة حـبس املشـبوهني واحملـتجزين قـبل احملاكمـة دون أن توفّـر هلم                 وإذ يالحـظ   
إمكانـية احلصـول عـلى املسـاعدة القانونية أو الوصول إىل احملاكم، ويقلقه أن هذا ميثّل انتهاكاً                   

 للمبادئ األساسية حلقوق اإلنسان،

قانونية للمشبوهني والسجناء قد يقلّص مدة احتجاز   بـأن توفـري املسـاعدة ال       وإذ يسـلّم   
املشــبوهني يف خمافــر الشــرطة ومراكــز االحــتجاز، إضــافة إىل تقلــيل أعــداد الســجناء واكــتظاظ  

 السجون وتراكم القضايا يف احملاكم،

 أن كـثرياً مـن الـدول األعضـاء يفـتقر إىل املـوارد والقـدرات الالزمـة لــتوفري         وإذ يـدرك  
 ونية للمدعى عليهم واملشبوهني يف القضايا اجلنائية،املساعدة القان

 بـتأثري العمـل الذي تنشط به منظمات اتمع املدين يف تيسري احلصول على        وإذ يسـلّم   
 املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية ويف احترام حقوق املشبوهني والسجناء،
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ا بذلـــه بعضــها مؤخــراً مــن   مبــا أحــرزته الــدول األعضــاء مــن تقــدم، ومــ يــنوه -١ 
 جهود، لتوفري املساعدة القانونية للمدعى عليهم واملشبوهني يف القضايا اجلنائية؛

 الـدول األعضـاء الـيت تقـوم بإصـالح نظـم العدالـة اجلنائـية على تعزيز                    يشـجع  -٢ 
 مشاركة منظمات اتمع املدين يف ذلك املسعى والتعاون معها؛

م املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية لبدئه عمالً يركّز    عـلى مكتـب األمـ      يـثين  -٣ 
عــلى تقــدمي مســاعدة تقنــية مســتدامة طويلــة األمــد يف جمــال إصــالح نظــم العدالــة اجلنائــية إىل   
الــدول األعضــاء اخلارجــة مــن الصــراعات، خصوصــاً يف أفريقــيا، بالــتعاون مــع إدارة عملــيات  

 د بازدياد التآزر بني اهليئتني؛حفظ السالم، التابعة لألمانة العامة، ويشي

 إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل، رهنا             يطلـب  -٤ 
بــتوافر مــوارد مــن خــارج امليزانــية، وبالــتعاون مــع شــركائه ذوي الصــلة، تقــدمي اخلدمــات          

ــب، يف جمــال إصــالح قو      ــند الطل ــدول األعضــاء، ع ــية إىل ال ــني االستشــارية واملســاعدة التقن ان
ــتقدمي          ــتكاملة ل ــل الســجن، ووضــع خطــة م ــة التصــاحلية وبدائ ــك العدال ــا يف ذل ــات، مب العقوب
املسـاعدة القانونـية تشـمل اختـاذ تدابـري شـبه قانونـية ومـا إىل ذلـك مـن خمططـات بديلـة لتقدمي                   
املســاعدة القانونــية إىل أفــراد اــتمعات احمللــية، مبــن فــيهم الضــحايا واملدعــى علــيهم واملشــتبه    

يهم، يف مجـيع املـراحل احلرجة يف القضايا اجلنائية، وإجراء إصالحات تشريعية تكفل التمثيل       فـ 
 القانوين وفقاً للمعايري والقواعد الدولية؛

 إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية أن يساعد              يطلـب أيضـا    -٥ 
مليزانـية وبالـتعاون مـع املعهد    الـبلدان األفريقـية عـند الطلـب، رهـنا بـتوافر مـوارد خارجـة عـن ا          

األفـريقي ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اـرمني، يف جهودهـا الرامـية إىل تطبيق إعالن ليلونغوي بشأن            
 تيسري احلصول على املساعدة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية يف أفريقيا؛

يعقد، إىل مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    كذلـك    يطلـب  -٦ 
رهــنا بــتوافر مــوارد خارجــة عــن امليزانــية، اجــتماع خــرباء حكومــي دويل مفــتوح، مــع توفــري    
خدمـات الـترمجة الشـفوية، لكـي يـدرس سـبل ووسائل تيسري احلصول على املساعدة القانونية         
يف نظـم العدالـة اجلنائـية، وكذلـك إمكانـية إعداد صك، مثل إعالن مبادئ أساسية أو جمموعة           

ية، لتحسني سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، آخذاً            مـبادئ توجيه  
 يف اعتباره إعالن ليلونغوي وغريه من املواد ذات الصلة؛
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 إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية أن تدرج مسألة إصالح قوانني                يطلـب  -٧ 
اعدة القانونــية يف نظــم العدالــة العقوبــات وتقلــيل اكــتظاظ الســجون، مبــا يف ذلــك توفــري املســ  

 اجلنائية، كموضوع حموري ميكن أن تناقشه اللجنة خالل إحدى دوراا يف املستقبل؛

ــية يف    يطلــب -٨  ــة اجلنائ  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
 .دورا الثامنة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

  
  *املرفق األول 
   يف أفريقياةاجلنائيالعدالة  حول اللجوء إىل املساعدة القانونية يف نظام ليلونغوي إعالن 

ــندوب١٢٨ اجــتمع  ــنها  ٢٦ ممــثلني ا م ــة مــن بي ــيا،  ٢١ دول يف املؤمتــر اخلــاص   مــن أفريق
دور احملــامني وغــري احملــامني ومــتعهدي اخلدمــات  : باملســاعدة القانونــية يف جمــال العدالــة اجلنائــية 

ــيلونغوييف  ٢٠٠٤نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٤إىل  ٢٢فريقــيا، الــذي عقــد مــن  اآلخــرين يف أ  ل
 وشارك. اجلنائية يف أفريقياالعدالة  املساعدة القانونية يف نظم من أجل مناقشة خدماتمبالوي، 

 منظمات غري   وممثلوت سـجنية وجامعـيون      ا إدار يـرو  وزراء وقضـاة وحمـامون ومد      ؤمتـر  امل ايف هـذ  
 حــول لــيلونغويمد إعــالن وبعــد نقــاش دام ثالثــة أيــام، اعــت. يمــية ووطنــيةإقل وحكومــية دولــية

بالتوافق يف ) هاملعـروض أسفل ( يف أفريقـيا  ةاجلنائـي العدالـة    نظـام  يفالـلجوء إىل املسـاعدة القانونـية   
اللجنة األفريقية حلقوق    و  إىل كـل مـن احلكومات الوطنية       اإلعـالن وسريسـل هـذا     . خـتام الـندوة   

 املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية  األمــمجلــنة االحتــاد األفــريقي ومؤمتــر  وب  والشــعواإلنســان
 اإلعــالنســيوزع هــذا و. ٢٠٠٥أبــريل / املــزمع تنظــيمه يف بــانكوك يف نيســان،والعدالــة اجلنائــية

 .واإلقليميةالقانونية الوطنية  كذلك على شبكات املساعدة
  
  الديباجة 

ــر اخلــاص باملســ    ــية  إن املشــاركني يف املؤمت ــة اجلنائ ــية يف جمــال العدال دور : اعدة القانون
، املعقـود يف لـيلونغوين مبالوي    يف أفريقـيا  مـتعهدي اخلدمـات اآلخـرين     و غـري احملـامني    و احملـامني 

 ،٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ٢٢من 
حماكمة وفق األصول  احلـق يف  بإنفـاذ إذ يضـعون يف االعتـبار أن حتقـيق العدالـة مـرهن               
 ، واحلق يف التمثيل القانوينيف حماكمة عادلة،، واحلق ةالقانوني

                                                           
 .نص اإلعالن الوارد يف هذا املرفق مل يترجم يف قسم الترمجة العربية يف فيينا، وهو مستنسخ بالشكل الذي ورد به * 
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 من ة اجلنائينظـام العدالـة  وإذ يسـلمون أن األغلبـية السـاحقة لألفـراد الذيـن يواجهـون                
 ،ميلكون املوارد الالزمة للدفاع عن حقوقهم الفقراء وال

ميكنهم ألفـراد العـاديني يف أفريقـيا ال       مـن ا   أن األغلبـية السـاحقة        كذلـك  وإذ يسـلمون   
خباصة يف حاالت ما بعد و ،مكالقانونـية بـل وال ميكـنهم الـلجوء إىل احملـا      الـلجوء إىل املسـاعدة  

وظيفـته، وأن مـبدأ املسـاواة يف احلقـوق يف       حيـث ال يوجـد نظـام عدالـة جنائـية يـؤدي      الـنـزاع 
نائــية العدالـة اجل نظـام  حلمايـة مـن قـبل    اجمـال التمثـيل القـانوين، ويف احلصـول عـلى املــوارد ويف      

 ،ألفراد املعنينيمن امنعدم متاما لألغلبية الساحقة 

ز الشرطة أو يف    كـ ن يف مرا  ا أن االستشـارة واملسـاعدة القانونـية منعدمـت         الحظـون وإذ ي  
ــتهمني أو املســجونني   يالحظــون أيضــا وإذ. الســجون ــة يف  حيــتجزون ، أن آالف امل ملــدد طويل

 ،تظاظاكال تقل ايف سجون سانية ظروف ال إن ز الشرطة ويفكزنزانات مكتظة يف مرا

متكينهم  دون احـتجاز املـتهمني والسـجناء احـتجازا مطـوال     أن يالحظـون كذلـك    وإذ   
 ا االسـتفادة مـن املسـاعدة القانونـية أو دون أن يسـمع إلـيهم مـن قـبل حمكمـة يشـكل خرق                      مـن 
ة للمتهمني القانونـية املوفـر   ، وأن املسـاعدة  األساسـية قـوق اإلنسـان  ح القـانون الـدويل و  ئملـباد 

تقليص عدد القضايا ز الشرطة وكوللسـجناء قـد تسـاعد يف خفض مدة احلراسة النظرية يف مرا        
 عــدد احملــتجزين، ممــا يــؤدي إىل حتســني ظــروف االحــتجاز  الــيت تــثقل كــاهل احملــاكم وخفــض

 قليص تكاليف إدارة العدالة اجلنائية واالحتجاز،وت

 الســجناء األساســية الــذي اعـــتمده    قــرار امليــثاق األفــريقي حلقـــوق   ســتذكرون  وإذ ي 
ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة  االجـتماع األفـريقي اإلقلـيمي التحضريي   

 وكذا التوصيات من )64(،٢٠٠٤آذار /يف مارسبإثيوبـيا   اجلنائـية، الـذي انعقـد يف أديـس أبابـا            
ع اجلرمية والعدالة اجلنائية املزمع     أجـل اعـتماده مـن قـبل مؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـن                   

 ،٢٠٠٥أبريل /يف بانكوك، يف تايلند، يف شهر نيسانعقده 

 يا تقتضي مواجهتهوإذ يعـون أن توفـري املسـاعدة القانونـية لألفـراد العاديني يشكل حتد       
ــية اخلدمــاتمــتعهدي عــدد مــن مشــاركة ات مــع تشــكيلة واســعة مــن  ك شــراعقــد، و القانون

 ، تنشأ آليات مبدعة للمساعدة القانونية، وأنأصحاب املصلحة

                                                           
 (64) A/CONF.203/RPM.31/1 والتصويب Corr.1 ٥٠، الفقرة. 
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 )65(،١٩٩٦لعــام مــباال املــتعلق بشــروط االعــتقال يف أفريقــيا كإعــالن الحظــون وإذ ي 
 وإعــالن أبوجــا )66(،١٩٩٧لعــام وإعــالن كادومــا املــتعلق بــالعمل للمــنفعة العامــة يف أفريقــيا   

إصالح  اجلنائي والح اإلصلتعجيل ، وإعـالن واغادوغو   ٢٠٠٢لعـام   املـتعلق بـبدائل االحـتجاز       
 ما يتعلق أن تدابـري من هذا النمط ضرورية في        إذ يدركـون  ؛ و ٢٠٠٢لعـام    يف أفريقـيا     السـجون 

 ،مساعدة قانونية للسجناء توفري

 اللجـــنة األفريقـــية حلقـــوق اإلنســـان يت اعـــتمداوإذ يالحظـــون بارتـــياح القـــرارات الـــ 
والقرار  ١٩٩٢حملاكمة املنصفة لسنة وخباصـة القـرار املـتعلق حبـق الطعـن واحلـق يف ا         (والشـعوب   

 املبادئوكذا ) ١٩٩٩املنصفة ويف املساعدة القانونية يف أفريقيا لسنة  اخلـاص بـاحلق يف احملاكمـة   
 ،٢٠٠١املتعلقة باحلق يف احملاكمة املنصفة ويف املساعدة القانونية يف أفريقيا لسنة والتوجيهات 

 أنشطةبفضل  مـن أجـل تنفيذ هذه املعايري        ذت  اختـ  الـيت    ة بالـتدابري العملـي    يشـيدون وإذ   
 ،اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ومقررها اخلاص بالسجون وشروط االعتقال

 عقــد يف بتوصــية االجــتماع األفــريقي اإلقلــيمي التحضــريي الــذي  أيضــاوإذ يشــيدون  
ــا يف آذار ف مشــترك  موقــإىل إعــداد القــارة األفريقــية دعــوت  والــيت٢٠٠٤مــارس /أديــس أباب

بانكوك زمع عقده يف اجلرمية والعدالة اجلنائية، امل ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنعوتقدميـه  
 هــذا قــد وافقــت عــلى إعــداد  األفــريقي االحتــادجلــنة بــأن ؛ و٢٠٠٥أبــريل /تايلــند يف نيســانب

 ،للمؤمتروتقدميه املوقف املشترك 

يف  املساعدة القانونية    مؤسساتكومات و احلا  اختذالتدابري العملية اليت    ب يرحـبون وإذ   
ــيق    ا ــية ــدف تطب ــدول األفريق ــايري ل ــذه املع ــية؛ وإذ     ه يف حضــن مؤسســام القضــائية الوطن
ــتدابري، ال ؤكــدون عــلى أنــه ب ي ــرغم مــن هــذه ال ــراد   ال ــية إىل األف  يــزال تقــدمي املســاعدة القانون

 ،دمني واملوارد من جراء نقص املستخيزداد سوءا، العاديني يعاين نقصا حادا

ات مـع املنظمات غري  ك احلكومـات املـتزايد لعقـد شـرا       انفـتاح وإذ يالحظـون بارتـياح       
 برامج املساعدة القانونية املخصصة وضع من أجل ماعـة الدولية  احلكومـية واـتمع املـدين واجل      

اصة يف لعدالة يف أفريقيا، وخبإىل الألفـراد العـاديني ممـا يسـمح لعـدد مـتزايد مـن الناس باللجوء               
 ،املناطق الريفية

                                                           
 .١٩٩٧/٣٦مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (65) 
 .١٩٩٨/٢٣املرفق األول بقرار الس االقتصادي واالجتماعي  (66) 
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 بتوصــيات االجــتماع األفــريقي اإلقلــيمي التحضــريي ملؤمتــر األمــم  أيضــاوإذ يشــيدون  
 ؛ةاجلنائيالعدالة ية يف حضن نظام حلصاتودعم عدالة  املتحدة احلادي عشر من أجل إنشاء

 :يعلنون عن أمهية التوصيات التالية       

 جمال العدالة اجلنائية ودعم ذلك      االعـتراف باحلق يف املساعدة القانونية يف       -١ 
ــتوىل مجــيع احلكومــات امل .احلــق االعــتراف حبقــوق اإلنســان األساســية    الرئيســية يف ةيســؤول ت

يف اللجوء إليها من قبل األفراد إتاحة إمكانية ودعمهـا، مبـا يف ذلـك توفـري املسـاعدة القانونية و       
  تدابــرياعــتماد احلكومــات عــلى  عتشــجويف إطــار هــذه املســؤولية،   . ة اجلنائــينظــام العدالــة 

 اتباع ج فعال وشفاف يف تقدمي املساعدة القانونية إىل     افـية ـدف ضمان    ك مـبالغ    صـيص وخت
. وبالــتايل متكيــنهم مــن الــلجوء إىل العدالــة ، وخباصــة النســاء واألطفــال، الفقــراء واملستضــعفني

املساعدة  والقانونيةورة املش على أوسع نطاق ممكن لتشملاملسـاعدة القانونـية    تعـريف وينـبغي  
 ا عــددلتشـمل كذلـك   و؛لـنـزاعات تـنطوي عـلى تدابــري بديلـة حلـل ا    التربـية وآلـيات   والتمثـيل  و

 اخلريية نظمات واملنظمات اتمعيةاحلكومية وامل ، كاملنظمات غريأصحاب املصلحة من اكـبري 
 . واجلمعيات املهنية واملؤسسات اجلامعيةيئاتالدينية وغري الدينية واهل

 طلــع أن ي ينــبغي.توعــية مجــيع أصــحاب املصــلحة يف جمــال العدالــة اجلنائــية  -٢ 
ــيهم مســئول مبــن  املوظفــون احلكومــيون  املدعــون  الشــرطة والســجون والقضــاة واحملــامون و  وف

وضــع نظــام عدالــة جنائــية عــادل ومنصــف  يف احلاســم دور املســاعدة القانونــية العــامون عــلى 
 عن مراقبة األجهزة احلكومية املعنية بالعدالة اجلنائية يتولون    مبـا أن املسـؤولني    و. واحلفـاظ علـيه   

أيضـا مراقـبة متـتع احملـتجزين واملسـاجني بإمكانـية الـلجوء إىل تلـك العدالـة، فينبغي أن يسهروا                    
سماح ال على يون احلكوماملوظفونع ويشج. عـلى تنفـيذ احلق يف املساعدة القانونية تنفيذا تاما        

. احملاكم والسجونواالحتياطي  مراكـز السـجن  و يف مراكـز الشـرطة   ةانونـي توفري املسـاعدة الق بـ 
الفوائد اليت تعود ب العدالة اجلنائية  املسؤولني يف نظام   عـلى توعـية    احلكومـات    ينـبغي أن تعمـل    و

تشمل هذه و. عـلى اـتمع مـن جـراء تقـدمي مسـاعدة قانونية فعالة واستعمال بدائل االحتجاز               
حماكمات وحتقيق   القضايامعاجلةواإلسراع يف غـري الضـروري    تقال االعـ الـتخلص مـن  الفوائـد  
 . واخنفاض عدد املسجوننيمنصفةعادلة و

 أن ينبغي .تقـدمي املساعدة القانونية يف مجيع مراحل إجراءات العدالة اجلنائية    -٣ 
ــرنامج  ــية كــل مــراحل اإل الســاعدة خــاص بامليشــمل أي ب ــيجــراءاتقانون  ة، مبــا يف ذلــك  اجلنائ

 وجلسـات االسـتماع اخلاصـة بإمكانـية اإلفراج املؤقت           احلـبس االحتـياطي   واالعـتقال   وقـيق   التح
ستئناف واإلجراءات األخرى دف ضمان محاية حقوق       ال ا اتطلبات و احملاكمـ مقـابل كفالـة و    
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إبان اعتقاهلم  املتهمني واملسجوننيو للمشتبه فيهم تـتاح املسـاعدة القانونـية      أن   وينـبغي . اإلنسـان 
 شــخص ا أي بــتات يحــرمأنوال ينــبغي . أو احلجــز/ يــتم ذلــك االعــتقال وحيــثماهم أو حجــز/و

 أو حمام  يف لقاءقوينـبغي أن يتمـتع دائما باحل   ،   مـن املسـاعدة القانونـية      خيضـع إلجـراءات جنائـية     
 أن سهر علىلحكومات أن تل ينبغيو. مسـاعد شـبه قـانوين معتمد أو مساعد قانوين واستشارته     

 دون أن توجه إليهم مة معينة    دة القانونـية اهـتماما خاصا لألفراد احملتجزين         بـرامج املسـاع   تـويل   
أو احملـتجزين بعـد انقضاء عقوبتهم أو من يظلوا حمتجزين أو يف السجن دون إمكانية اللجوء إىل          

 ب مثل األطفال والشبا الفئات املستضعفة األخرى   اهتمام خاص للنساء و    وينـبغي إيـالء   . احملـاكم 
واملرضى عقليا  األيدز  /نقص املناعة البشري   بفريوس   ني املصاب واألشخاص واملعوقني   وكبار السن 

 .والرعايا األجانبداخليا واملرضى يف حالة خطرية والالجئني واملشردين 

 يسود احترام .االعـتراف بـاحلق يف التعويض يف حالة خرق حقوق اإلنسان        -٤ 
اءلني عــن انــتهاك القــانون أو خــرق حقــوق اإلنســان عــندما يكــون املوظفــون احلكومــيون مســ 

يتعرضون إلساءة املعاملة أو إلصابة      لألفراد الذين    تتاحأن  وينبغي  . حقـوق اإلنسـان األساسـية     
 إمكانـية اللجوء إىل  ية اإلنسـان هـم عـدم االعـتراف الصـحيح حبقوق   ل، أو عـلى يـد موظفـي األمـن     

 وأ إصابات ا تعرضوا لـه منماحملـاكم واالسـتفادة من متثيل قانوين حىت حيصلوا على تعويض ع         
ــا حلقهــم مــن أضــرار   ــبغيو. م ــ ين ــية الســاعدة امل  أن تقــدملحكوماتل ــن  إىل اقانون ــراد الذي ألف

  أخطاء السلطات أوالـيت حلقـتهم من جراء   اإلصـابات   عـن احلصـول عـلى تعويـض      يف   يرغـبون 
ساعدة املخـرين مـن تقدمي      اآل أصـحاب املصـلحة   وهـذا ال ميـنع      . ة اجلنائـي  نظـام العدالـة   موظفـي   

 . يف هذه احلاالتقانونيةال

ــنـزاعات    -٥  ــبدائل  ب.االعــتراف بأمهــية الطــرق غــري الرمســية يف حــل ال وســع ال
إعادة  لإلجـراءات اجلنائـية الرمسـية حـل نـزاعات بـدون جفاء واملسامهة يف                 واتمعـية التقلـيدية   

يف وات الشرطة قخفض االعتماد على وبقـدرة هذه اآلليات أيضا  . االجـتماعي   التماسـك بـناء 
 القــانون، واملســامهة يف ختفــيف الضــغط عــلى احملــاكم واحلــد مــن الــلجوء إىل االحــتجاز    إنفــاذ
 ينبغي أن يقر مجيع أصحاب املصلحة     و.  إجرامي مزعوم  نشـاط حلـل نـزاع قـائم عـلى          وسـيلة ك

أن يف حتقـيق نظـام عدالـة جنائية جمتمعي وخيدم مصاحل الضحايا، و    بأمهـية هـذه الـتدابري الـبديلة         
 .يقدموا الدعم إىل هذه اآلليات شريطة أن تكون مطابقة لقواعد حقوق اإلنسان

 ختــتلف قــدرات الــبلدان واحتــياجاا .تــنويع نظــم تقــدمي املســاعدة القانونــية -٦ 
يف جمال  عدة خيارات يفوميكن النظر  .عـند مـراعاة نظـم املسـاعدة القانونية اليت ينبغي اتباعها          

إىل الفقراء واملستضعفني   سؤولية ضمان إمكانية جلوء     مب ما يضطلع البلد  عندسـاعدة القانونـية     امل
احلكومة احملـامني العموميني اليت متوهلا       مكاتـب    وتشـمل هـذه اخلـيارات     . عدالـة جلـوءا منصـفا     ال
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 شراكات مع اتمع  ال واملراكز القانونية، فضال عن    ومراكز العدالة  ة القضائي املسـاعدة بـرامج   و
بشكل  نـبغي تنظـيمها ومتويلها    ي ،مهمـا كانـت اخلـيارات املعـتمدة       و. الدينـية  نظماتاملـدين واملـ   

آليات مناسبة  ينبغي وضع   و. حرمانا األفرادأكثر  صاحل  بضمان م  الـتزامها  اسـتقالليتها و   يصـون 
 .للتنسيق

الـــبلدان لوحـــظ مـــرارا يف  .تـــنويع مـــتعهدي خدمـــات املســـاعدة القانونـــية  -٧ 
لذيـن يقدمـون خدمـات املسـاعدة القانونـية الـيت حيتاج إليها               نقـص يف عـدد احملـامني ا        ةفريقـي األ

 مثة إقرار على نطاق واسعو. واجهـون نظـام العدالـة اجلنائية   مـن األفـراد الذيـن ي    مـئات اآلالف 
أكرب عدد ممكن إىل تقـدمي مسـاعدة قانونية فعالة   الـيت ميكـن مـن خالهلـا       أن الوسـيلة الوحـيدة      بـ 

ليات احلقوق ك فيهم الطلبة يف نخاص غـري حمامني، مب مـن الـناس تكمـن يف االعـتماد عـلى أشـ           
ــيون ســاعدون شــبه الاملو وميكــن هلــاتني الفئــتني مــن املســاعدين   . قانونــيني واملســاعدون القانون

وتقدمي  وإعانة املتهمني    هم يف حاجة إىل ذلك    ألفـراد الذيـن      إىل نظـام العدالـة ل      لجوءالـ تسـهيل   
 بشكل  حقوقهمتثبيت   حـىت يتمكنوا من      م العدالـة  ن يواجـه نظـا    ملـ الالزمـني   تدريـب   ال و املعـرفة 
لتكميلــية اخلدمــات اوينــبغي أن يســتند أي نظــام فعــال خــاص باملســاعدة القانونــية إىل   . فعــال

 .القانونية أو املرتبطة بالقانون اليت يقدمها املساعدون شبه القانونيني واملساعدون القانونيون

  أن من املعترف به عامليا.ونية جمانيةتشـجيع احملـامني على تقدمي مساعدة قان        -٨ 
احملــامني مســاعدون قضــائيون وتقــع عــلى عــاتقهم مســؤولية العمــل عــلى اشــتغال نظــم العدالــة  

ــدل وإنصــاف  ــب احملــامني اخلــواص يف      و. بع ــن مكات ــدد كــبري م ــدميمبشــاركة ع  املســاعدة تق
.  القانونــيةاملهــنستكتســي هــذه اخلدمــات صــبغة واجــب مــن الواجــبات اهلامــة يف   القانونــية، 

 خدمات  توىل ملـن ي   ا هامـ  ا ولوجسـتيكي  امهنـي و ا معـنوي  دعمـا  أن تقـدم نقابـات احملـامني         ينـبغي و
وعـندما تـتاح أمـام رابطـة حمـامني أو جملس مهين أو حكومة فرصة إضفاء                 . املسـاعدة القانونـية   

يف أمــا . ءنــبغي اعــتماد هــذا اإلجــرا فيالطــابع اإللــزامي عــلى تقــدمي املســاعدة القانونــية اانــية، 
املهـن القانونية  يف  العـاملون  فينـبغي أن يشـجع   ،فـرض هـذه اخلدمـة   فـيها    الـيت ال ميكـن       لـبلدان ا

 .املساعدة القانونية اانيةخدمات على تقدمي تشجيعا قويا 

متــول خدمــات املســاعدة القانونــية يف   .ضــمان اســتمرار املســاعدة القانونــية  -٩ 
 أيممولـني خـواص وبالـتايل فهـي مهـددة بالتوقيف يف      عـدد مـن الـبلدان األفريقـية مـن طـرف       

التمويل : هـذا األمـر مـا يـلي    ويشـمل  . ولذلـك ينـبغي العمـل عـلى ضـمان اسـتمراريتها         . حلظـة 
 على املدى الطويل    االسـتجابة تحتـية والقـدرة عـلى       البنـية   التأسـيس   و وتقـدمي اخلدمـات املهنـية     

 املسـاعدة القانونـية املقدمـة يف كل         وـدف ضـمان اسـتمرارية     .  املعنـية  تالحتـياجات اجلماعـا   



 

 76 
 

 
E/2007/30/Rev.1

E/CN.15/2007/17/Rev.1

ــبغي، يبلــد وضــع خاصــة أو مصــادر أخــرى و متويــل مالئــم مــن مصـــادر حكومــية أو    توفــري ن
 .ملك اجلماعات املعنية هذه املساعدة لتترتيبات

القوانني وحقـوق اإلنسان    اجلهـل بـ   يشـكل    .التشـجيع عـلى التوعـية بـالقوانني        -١٠ 
حقوقه  ومن ال يعرف.  األفريقـية الـبلدان ة يف عـدد كـبري مـن     معضـلة هامـ  ةاجلنائـي العدالـة  ونظـام  

وينــبغي أن . ةاجلنائــيالعدالــة نظــام يف إطــار  عرضــة للــتجاوزات عــن إنفاذهــا ويقــعيعجــز حــتما 
يف املؤسسات  واملعرفة بالقوانني    حقـوق اإلنسـان      بشـأن بـرامج تـربوية     تنفـيذ    احلكومـات    تضـمن 

وأن توجـــه هـــذه الـــربامج باخلصـــوص للفـــئات تمع، ية والقطاعـــات غـــري الرمســـية يف اـــعليمـــالت
 .ية والنساء والفقراء سواء كانوا يف املناطق احلضرية أو الريفباألطفال والشبااملستضعفة مثل 

  
  *املرفق الثاين 

  خطة عمل ليلونغوي  
إعالن لتنفيذ  باعتـبارها جزءا من خطة عمل     الـتدابري التالـية     اختـاذ    املشـاركون ب   أوصـى  -١
 .أفريقيا  يفةاجلنائيالعدالة  حول اللجوء إىل املساعدة القانونية يف نظام نغويليلو

 العدالة اجلنائية واخلرباء يف  جمالإىل احلكومات وإىل العاملني يفموجهة هـذه الوثـيقة     و -٢
ــي   ــرام واجلامع ــلم اإلج ــيني  ونيع ــية واملــ    الشــركاء اإلمنائ ــري احلكوم ــنظمات غ نظمات  وكــذا امل

 مصدر إىل أن تكون هذه الوثيقة سعىوت. لدينـية الناشـطة يف هـذا اال   ماعـات ا اجل و اتمعـية 
 .إهلام الختاذ إجراءات ملموسة

  
  إطار املساعدة القانونية 

  بناء املؤسسات         
 : أن تتخذ احلكومات تدابري من أجلينبغي -٣

ل، مسـتقلة عن وزارات العد تكـون   املسـاعدة القانونـية     تـتوىل  مؤسسـة    نشـاء إ )أ( 
 ؛سؤول أمام الربملاناململساعدة القانونية  اجلنة/ جملسمثل

 وإبرام اتفاقات باتباع ج مشويل  خدمـات املسـاعدة القانونية       مـتعهدي ع  يتـنو  )ب( 
رابطـــات احملـــامني وكذلـــك مـــع املراكـــز القانونـــية اجلامعـــية واملـــنظمات غـــري احلكومـــية  مـــع 

  تقدمي خدمات املساعدة القانونية؛واملنظمات اتمعية واجلماعات الدينية من أجل
                                                           

 .نص خطة العمل الوارد يف هذا املرفق مل يترجم يف قسم الترمجة العربية يف فيينا، وهو مستنسخ بالشكل الذي ورد به * 
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ــنح   تشــجيع )ج(  ــلى م ــات امل احملــامني ع ــية الســاعدة خدم ــية اقانون باعتــبارها ان
 مسؤولية أخالقية؛

 العموميني، ويدعم   احملامني صـندوق للمسـاعدة القانونية يدير خدمات         إنشـاء  )د( 
ــية اجلامعــ الراكــز امل ــول ية؛قانون ــنظمات غــري احلكومــ  جمموعــات  ومي ــامل ــيةية وامل  نظمات األهل

وخباصــة يف لى صــعيد الــبلد م خدمــات املســاعدة القانونــية عــ  تقــدلكــيواجلماعــات األخــرى 
 ؛املناطق الريفية

  حـول قواعـد دنـيا لنوعـية خدمـات املسـاعدة القانونية وتوضيح دور              االتفـاق  )ه( 
 :اخلدمات اآلخرين من خالل  هذهوسائر متعهدي املساعدين شبه القانونيني

 وضع برامج تدريبية موحدة؛ ‘١‘ 

 املساعدين شبه القانونيني ومتعهدي اخلدمات اآلخرين؛ وتقييم عمل رصد ‘٢‘ 

مجـيع املساعدين شبه القانونيني العاملني يف نظام العدالة اجلنائية باحترام      لـزام   إ ‘٣‘ 
 مدونة للسلوك؛

 هذه يل متعهدكفيما يتعلق بوضـع آلـيات فعالـة إلحالـة امللفات إىل احملامني         ‘٤‘ 
 .اخلدمات

 
  توعية اجلمهور        

 :ينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري من أجل -٤

 عليميةج الت ناه يف امل  "سيادة القانون "حـول حقـوق اإلنسـان و      راج مواضـيع    إد )أ( 
 ؛من أجل التربية على حقوق اإلنسان  عقد األمم املتحدةمبتطلباتالوطنية، عمال 

لتثقـيف عـلى القـانون، بالتشاور مع        تركّـز عـلى ا    ة   وطنـي  إعالمـية  محلـة    إعـداد  )ب( 
 ؛منظمات من اتمع املدين ووسائل اإلعالم

الواسـع النطاق   تعريف املسـاعدة القانونـية      بـ قضـاء   التوعـية اجلمهـور وأجهـزة        )ج( 
ــه مجــيع الدور ابــو ــراديو والصــحافة   (تعهدي اخلدمــات مــلــذي ينــبغي أن يؤدي ــتلفزة وال عــرب ال

 ؛)عملحلقات الدراسية واللقات احلاملكتوبة و

 ."يوم املساعدة القانونية "ختصيص يوم يف السنة ليكون )د( 
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  التشريع     
 :ينبغي أن تقوم احلكومات بسن تشريعات من أجل -٥

ــنهوض حبـــق  )أ(  ــردالـ ــل فـ ــية    يف تلكـ ــية القانونـ ــاعدة والتربـ ــورة واملسـ قـــي املشـ
  املستضعفة؛، وخباصة ضحايا اجلرائم والفئاتاألساسية

إنشـاء مؤسسـة وطنية مستقلة للمساعدة القانونية تكون مسؤولة أمام الربملان             )ب( 
 وحممية من تدخل اجلهاز التنفيذي؛

 ؛اجلنائيةالعدالة  املساعدة القانونية يف كل مراحل إجراءات تقدميضمان  )ج( 

 ؛وتوضيح واجبامواملساعدين شبه القانونيني االعتراف بدور غري احملامني  )د( 

يؤديـه ما هو غري رمسي    االعـتراف بـالقوانني العرفـية وبـالدور الـذي ميكـن أن               )ه( 
 ).إجراءات العدالة اجلنائية من ايال القضأي عندما حتو(ة عينيف حاالت ممن حمافل العدالة 

  
  االستمرارية       

 :ينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري من أجل -٦

، الــيت ينــبغي أن تظــل    القانونــيةع مصــادر متويــل مؤسســات املســاعدة   يتــنو )أ( 
ــاحنون والشــركات         ــا امل ــيت ميوهل ــبات ال ــا الرئيســي، لكــي تشــمل صــناديق اهل احلكومــات مموهل

 واجلماعات؛

 :لتمويل صندوق املساعدة القانونية، مثل آليات ضريبية حتديد )ب( 

يمنح اسـترداد الـنفقات يف القضـايا املدنـية املـتعلقة باملسـاعدة القانونـية عندما            ‘١‘ 
املدعـي املطالـب بـتلك املسـاعدة نفقـات يف مسألة ما، وحتويل تلك النفقات املستردة                 

 إىل صندوق املساعدة القانونية؛

فـرض ضـريبة عـلى أي تعويض مينح يف القضايا املدنية املستفيدة من املساعدة         ‘٢‘ 
 القانونية وحتويل املبالغ املدفوعة إىل صندوق املساعدة القانونية؛

ديــد نســبة مــئوية مــن ميزانــية الدولــة يف جمــال العدالــة اجلنائــية وختصيصــها    حت ‘٣‘ 
 خلدمات املساعدة القانونية؛

ــع )ج(  ــز وضـ ــيات حتفـ ــامني   آلـ ــلاحملـ ــية  للعمـ ــناطق الريفـ ــاءات أو ك( يف املـ اإلعفـ
 ؛)يةبالتخفيضات الضري
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و يف قانونية أاملساعدة المراكـز  أحـد  إلـزام مجـيع طلـبة احلقـوق باملشـاركة يف         )د( 
 من مقتضيات باعتـبار ذلك جزءا القانونـية    ملسـاعدة دائـرة مـن الدوائـر اجلماعـية اخلاصـة با          أي  
 خلدمة املهنية أو الوطنية؛ا

 ة فرق جوال  أن تعمـل بصـورة منـتظمة على إرسال         احملـامني بـ    رابطـات  مطالـبة  )ه( 
 تقدمي املشورة واملساعدة القانونية اانية؛دف عرب الوطن امني احملمن 

تعزيــــز الشــــراكات مــــع املــــنظمات غــــري احلكومــــية واملــــنظمات اتمعــــية   )و( 
 .واجلماعات الدينية، وكذلك مع االس احمللية عند االقتضاء

  
  أنشطة املساعدة القانونية على أرض الواقع  

  يف مراكز الشرطة  
 :ينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري من أجل -٧

، بالتشاور مع  مراكز الشرطة قانونية يف   الأو شبه   /وة  تقـدمي اخلدمـات القانونـي      )أ( 
ميكن و. القانونـية اجلامعـية واملنظمات غري احلكومية   راكـز امل احملـامني و   رابطـة ومصـاحل الشـرطة     

 : هذه اخلدماتأن تشمل

ــرائم     ‘١‘  ــحايا اجلـ ــرطة إىل ضـ ــة يف مركـــز الشـ ــاعدة العامـ ــورة واملسـ تقـــدمي املشـ
 واملتهمني؛

 ات أو غرف االعتقال يف مراكز الشرطة؛زيارة الزنزان ‘٢‘ 

رصـد مدد االعتقال اليت ال جيب جتاوزها يف مركز الشرطة ليحال الفرد على               ‘٣‘ 
 احملكمة؛

 حضور املقابالت مع الشرطة؛ ‘٤‘ 

 دراسة قضايا األحداث بغية إمكانية حتويلهم إىل برامج إصالحية؛ ‘٥‘ 

 ء واالتصال م؛البحث عن اآلباء أو األوصياء أو الكفال ‘٦‘ 

 املساعدة يف اإلفراج املؤقت بكفالة من مراكز الشرطة؛ ‘٧‘ 

مطالـبة الشـرطة بالـتعاون مـع متعهدي اخلدمات واإلعالن عن هذه اخلدمات             )ب( 
 .وسبل احلصول عليها يف كل مركز من مراكز الشرطة

  



 

 80 
 

 
E/2007/30/Rev.1

E/CN.15/2007/17/Rev.1

  يف احملاكم        
 :ينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري من أجل -٨

قوائـم بأمسـاء حمـامني للحضـور إىل احملاكم يف أيام حمددة، بالتشاور مع               إعـداد    )أ( 
 رابطة احملامني، وتقدمي خدمات جمانية؛

تشـجيع اجلهـاز القضـائي على االضطالع بدور أكثر استباقا من أجل ضمان               )ب( 
حصـول املدعـى علـيه عـلى املسـاعدة القانونـية وقدرتـه على الدفاع عن نفسه إذا مل يكن لديه                   

 ثل قانوين بسبب الفقر املدقع؛مم

تعزيـز اسـتخدام الـبدائل عـلى نطـاق واسـع حلـل املـنازعات، وحتويـل القضايا                    )ج( 
اجلنائـية إىل الـربامج اإلصـالحية، وتشجيع اجلهاز القضائي على مراعاة هذه اخليارات كخطوة     

 أوىل يف مجيع القضايا؛

وأجهزة دعم الضحايا على    تشـجيع غـري احملـامني واملسـاعدين شـبه القانونيني             )د( 
 تقدمي املشورة واملساعدة األساسية وعلى القيام بانتظام بتتبع إجراءات احملاكمات؛

إجـراء اسـتعراض منـتظم للقضايا بغية حل ما هو متراكم منها وما هو ثانوي            )ه( 
وحتويــل القضــايا املناســبة أو إحالــتها إىل الوســاطة؛ وعقــد اجــتماعات منــتظمة جلمــيع أجهــزة   

 .عدالة اجلنائية إلجياد حلول حملية للمشاكل احملليةال
  

  يف السجون        
 :ينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري من أجل ضمان ما يلي -٩

قــيام القضــاة مبعاجلــة القضــايا الراهــنة بصــورة منــتظمة للــتأكد مــن أن املعنــيني  )أ( 
 حتجازهم مربر؛حمتجزون احتجازا قانونيا وأن قضاياهم تعاجل على وجه السرعة وأن ا

قــيام موظفــي الســجون والقضــاء واحملــامني واملســاعدين شــبه القانونــيني وغــري  )ب( 
احملـامني إحصـاءات دوريـة مـن أجـل حتديـد املساجني وما إذا كان احتجازهم اخليار األول أو                    

 املالذ األخري؛

 وضع حدود ملدد االحتجاز؛ )ج( 

وينبغي أن تشمل هذه    .  السجون توفـري خدمات املساعدين شبه القانونيني يف       )د( 
 :اخلدمات ما يلي
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تقــدمي تعلــيم قــانوين للمســاجني حــىت يتســىن هلــم فهــم القوانــني والعمــل عــلى   ‘١‘ 
 تطبيق هذه املعارف يف قضاياهم الشخصية؛

ــد        ‘٢‘  ــة وحتدي ــراج املؤقــت بكفال تقــدمي املســاعدة مــن أجــل احلصــول عــلى اإلف
 ؛األشخاص الذين ميكن أن يتولوا الكفالة

 تقدمي املساعدة يف حاالت الطعن؛ ‘٣‘ 

تقــدمي املســاعدة اخلاصــة للفــئات املستضــعفة وخباصــة النســاء والنســاء الالئــي    ‘٤‘ 
لديهـن أطفــال رضــع والشـباب والالجــئني والــرعايا األجانـب وكــبار الســن واملرضــى    

 العقليني واملرضى الذين شارفوا املوت من جراء املرض وغريهم؛

ــنظمات غــري       عــدم وضــع عوا  )ه(  ــام وصــول امل ــية غــري ضــرورية أم ــق بريوقراط ئ
 .احلكومية واملنظمات اتمعية واجلماعات الدينية املسؤولة إىل السجون

  
  يف القرى       

 :ينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري من أجل -١٠

تشـجيع املـنظمات غري احلكومية واملنظمات اتمعية واجلماعات الدينية على         )أ( 
عماء احملليني يف جمال القانون والدستور وال سيما فيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل؛       تدريـب الـز   

 وتدريبهم على تقنيات الوساطة واإلجراءات البديلة حلل النـزاعات؛

وميكن . إنشـاء آلـيات إلحالـة القضـايا بـني احملاكم وجمالس احملاكمة يف القرية               )ب( 
 :أن تشمل هذه اآلليات ما يلي

لقضـية مـن احملكمـة إىل القـرية حـىت يتسـىن لـلجانح االعـتذار أو الدخــول         رد ا ‘١‘ 
 يف إجراءات الوساطة بينه وبني الضحية؛

رد القضـية مـن احملكمـة إىل القرية من أجل إرجاع األمور إىل حالتها السابقة          ‘٢‘ 
 أو تقدمي تعويضات؛/و

 تقدمي الطعون من القرية إىل احملكمة؛ ‘٣‘ 

شيوخ أو هيئة مماثلة تتكون من الزعماء التقليديني، بغية حتقيق   إنشـاء جملس لل    )ج( 
 قدر أكرب من االنسجام يف النهج التقليدية املتبعة يف جمال العدالة؛
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") حمــاكم("تســجيل املــداوالت التقلــيدية وتــزويد جمــالس احملاكمــة يف القــرية    )د( 
 باألدوات الالزمة لتوثيق املداوالت؛

 تمثيل يف املداوالت التقليدية؛إعطاء النساء حق ال )ه( 

 .إدراج القانون العريف يف تدريب احملامني )و( 
  

  يف اتمعات اخلارجة من فترة الصراع                      
 :ينبغي أن تتخذ احلكومات تدابري من أجل -١١

توظــيف قضــاة ومدعــني عــامني وحمــامني وموظفــي الشــرطة والســجون يف         )أ( 
  الوطين؛عمليات حفظ األمن وبرامج إعادة البناء

ــية واجلماعــات      )ب(  ــنظمات اتمع ــية وامل ــنظمات غــري احلكوم إدراج خدمــات امل
 الدينية الوطنية يف إعادة إنشاء نظام العدالة اجلنائية وخباصة حيث يلزم اختاذ إجراءات عاجلة؛

إجـراء مشـاورات مع الزعماء التقليديني والدينيني وزعماء اجلماعات وحتديد            )ج( 
 . اليت ينبغي أن تكون دعامة حلفظ األمنالقيم املشتركة

  
  مشاريع مقررات يراد من الس االقتصادي واالجتماعي اعتمادها -جيم 

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

  
  مشروع املقرر األول 

رمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورا السادسة عشرة وجدول تقرير جلنة منع اجل  
  األعمال املؤقّت لدورا السابعة عشرة والوثائق الالزمة لتلك الدورة

 :إن الس االقتصادي واالجتماعي 

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

جوانــب "أن يكــون املوضــوع احملــوري لــدورة اللجــنة الســابعة عشــرة    يقــرر  )ب( 
 ؛"العنف ضد املرأة وذات الصلة املباشرة بعمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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يوافـق عـلى جـدول األعمـال املؤقّـت لـدورة اللجـنة السـابعة عشـرة ووثائقها              )ج( 
 مـا بـني الدورتني صيغة أكثر تفصيالً   عـلى الـنحو املبـين أدنـاه، عـلى أسـاس أن توضـع يف فـترة         

 .جلدول األعمال املؤقّت، وخصوصا موضوع املناقشة احملوري
  
جدول األعمال املؤقّت للدورة السابعة عشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

  والوثائق الالزمة لتلك الدورة
  جدول األعمال املؤقت -ألف 

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .قرار جدول األعمال وتنظيم األعمالإ -٢ 

ــرأة وذات الصــلة       -٣  مناقشــة املوضــوع احملــوري بشــأن جوانــب العــنف ضــد امل
 .املباشرة بعمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 مكتب  توحيد جهود : مواجهـتها  العاملـية يف جمـال اجلـرمية وتدابـري           االجتاهـات  -٤ 
 وتنسيقها يف جمال  األعضاءرمية والدول   األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجل        

 :منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 بــاملخدرات واجلــرمية يف تيســري   األمــم املــتحدة املعــين مكتــب أعمــال )أ(  
 املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب   األمــمالتصــديق عــلى اتفاقــية  

 الوطنية وتنفيذها؛

خدرات واجلــرمية يف تيســري  األمــم املــتحدة املعــين بــامل مكتــب أعمــال )ب(  
  املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛األممالتصديق على اتفاقية 

 األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية يف تيســري   مكتــب أعمــال )ج(  
 ؛ ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذهاالدوليةالتصديق على الصكوك 

املعين باملخدرات  أنشـطة أخـرى لدعـم أعمـال مكتـب األمم املتحدة              )د(  
 .واجلرمية

 :مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٥ 

مـــتابعة مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة احلـــادي عشـــر ملـــنع اجلـــرمية والعدالـــة  )أ(  
 اجلنائية؛
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ــثاين عشــر ملــنع اجلــرمية      )ب(   ــتحدة ال األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم امل
 .والعدالة اجلنائية

ــيق   خداماســت -٦  ــا وتطب ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم ــنع اجلــرمية  جمــال يف ها مع  م
 .والعدالة اجلنائية

ــتابع بــرنامج مكافحــة اجلــرمية   السياســة العامــة مــن أجــل  بشــأنتوجــيهات -٧   ال
ــاملخدرات واجلــرمية     ــين ب ــتحدة املع ــم امل ــب األم ــنع اجلــرمية    وملكت دور جلــنة م

عية، مبا يف ذلك مسائل الشؤون اإلدارية  هيئته التشري  بصفتهاوالعدالـة اجلنائية    
 .وامليزانيةواإلدارة االستراتيجية 

 . عشرةالثامنة املؤقّت للدورة األعمال جدول -٨ 

 .مسائل أخرى -٩ 

 .عشرة السابعة تقرير اللجنة عن أعمال دورا اعتماد -١٠ 
  
  الوثائق -باء 
 .انتخاب أعضاء املكتب -١

 .يم األعمالإقرار جدول األعمال وتنظ -٢
  

  الوثائق     
 جدول األعمال املؤقّت والشروح عليه وتنظيم األعمال املقترح 

مناقشـة املوضوع احملوري بشأن جوانب العنف ضد املرأة واليت هلا صلة مباشرة بعمل               -٣
 .جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  
  الوثائق     

 )حسب االقتضاء(مذكّرة من األمانة  

مـني العـام عـن الـتدابري املـتخذة يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة             تقريـر األ   
 العنف ضد النساء والفتيات
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، املعنون ١٦/٢تقريـر املديـر التنفيذي عن تنفيذ قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية         
مـية إىل مكافحة  تدابـري املواجهـة الـناجعة يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية والرا                "

 "استغالل األطفال جنسيا

 مكتــب األمــم توحــيد جهــود: مواجهــتها العاملــية يف جمــال اجلــرمية وتدابــري االجتاهــات -٤
 وتنســيقها يف جمــال مــنع اجلــرمية األعضــاءاملـتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية والــدول  

 .والعدالة اجلنائية
  الوثائق     

 تقرر املدير التنفيذي 

ــية      تقريــر األ  ــتقين عــلى مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن ــتعاون ال مــني العــام عــن ال
 والفساد

تقريــر األمــني العــام عــن املســاعدة يف جمــال تنفــيذ االتفاقــيات والــربوتوكوالت العاملــية  
 ذات الصلة باإلرهاب

تقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز التعاون الدويل على منع االجتار باألشخاص ومكافحته             
 اية ضحاياهومح

 )حسب االقتضاء(مذكّرة من األمانة العامة  

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

تقريـر األمـني العام عن التعاون الدويل على منع ومكافحة االجتار الدويل غري املشروع     
خشــاب واحلــيوانات والنــباتات الــربية وســائر املــوارد باملنــتجات احلرجــية، مبــا فــيها األ

 األحيائية احلرجية

، ١٦/١تقريـر املديــر التنفــيذي بشـأن تنفــيذ مقــرر جلــنة مـنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية     
 "املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر"املعنون 

، املعنون ١٦/٢الة اجلنائية تقريـر املديـر التنفيذي عن تنفيذ قرار جلنة منع اجلرمية والعد        
تدابـري املواجهـة الـناجعة يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية والرامـية إىل مكافحة                  "

 "استغالل األطفال جنسيا

 :مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٥
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 جلنائية؛متابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة ا )أ( 

األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم املــتحدة الــثاين عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة     )ب( 
 .اجلنائية

متابعة مؤمتر "، املعنون /[...]٦٢تقريـر األمـني العـام عـن مـتابعة قـرار اجلمعـية العامـة           
متر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية واألعمال التحضريية ملؤ          

 "األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــة       -٦ ــيقها يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة وقواعدهــا وتطب ــايري األمــم امل اســتخدام مع
 اجلنائية

  
  الوثائق     

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

 قرير األمني العام عن تدعيم املبادئ األساسية لسلوك اجلهاز القضائيت 

املـبادئ التوجيهية بشأن توفري العدالة لألطفال ضحايا اجلرمية         تقريـر األمـني العـام عـن          
 والشهود عليها

، بشأن تعزيز   ٢٠١٠-٢٠٠٦تقريـر املديـر التنفـيذي عـن تنفـيذ بـرنامج العمل للفترة                
 عدالة اجلنائية يف أفريقياسيادة القانون ونظم ال

تقريـر األمـني العـام عـن توفـري املسـاعدة التقنـية إلصـالح السـجون يف أفريقـيا وتطوير               
 بدائل جمدية لالحتجاز

تعزيز سيادة القانون وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، مبا يف       تقريـر األمني العام عن       
 ذلك لدى إعادة البناء بعد انتهاء الصراع

الـتدابري املـتخذة يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة       مـني العـام عـن       تقريـر األ   
 العنف ضد النساء والفتيات

توجـيهات بشـأن السياسـة العامة من أجل برنامج مكافحة اجلرمية التابع ملكتب األمم                -٧
 فتهابصــدور جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية واملــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية 

 .وامليزانيةهيئته التشريعية، مبا يف ذلك مسائل الشؤون اإلدارية واإلدارة االستراتيجية 
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  الوثائق     
مذكّـرة من األمني العام حييل مبوجبها تقرير جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي              

 ألحباث اجلرمية والعدالة

 .نةجدول األعمال املؤقّت للدورة الثامنة عشرة للج -٨

 .مسائل أخرى -٩

 .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا السابعة عشرة -١٠
  

  مشروع املقرر الثاين 
  تعيني أعضاء جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة  

 يقـرر الـس االقتصـادي واالجـتماعي املوافقـة عـلى تعـيني جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة                     
يف ) كرواتيا(وجليكو خورفاتيتش   ) مصر(اجلنائـية يف دورـا السادسـة عشرة إسكندر غطّاس           

 .جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
  
  مشروع املقرر الثالث 

موضوع املناقشة احملوري للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا السابعة   
  ٢٠٠٨ يف عام عشرة،
 :إن الس االقتصادي واالجتماعي 

ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٣حيـيط علما بقرار اجلمعية العامة        )أ( 
 مــن ذلــك القــرار، الــيت دعــت فــيها اجلمعــية العامــة عــددا مــن ١٧، وخصوصــا الفقــرة ٢٠٠٦

نــه الفنــية، إىل القــيام  هيــئات األمــم املــتحدة، مــن بيــنها الــس االقتصــادي واالجــتماعي وجلا   
 ويف إطـار الواليـة املسـندة إىل كـل مـنها، حـول مسـألة العنف             ٢٠٠٨مبناقشـات، حبلـول عـام       

عن  العام   األمنيضـد املـرأة جبمـيع أشـكاله ومظاهـره، مـع مـراعاة التوصـيات الواردة يف تقرير                    
 الالزمــة  وأن تضــع األولويــات)67(الدراســة املــتعمقة بشــأن مجــيع أشــكال العــنف ضــد املــرأة،  

ملعاجلـة تلـك القضـية يف جهودهـا وبـرامج عمـلها يف املستقبل، وأن حتيل نتائج تلك املناقشات             
 ؛ العاماألمنيإىل 

                                                           
 (67) A/61/122 واإلضافة Add.1يب  والتصوCorr.1. 
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يقـرر أن يكـون موضـوع املناقشـة احملـوري للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية             )ب( 
الصلة املباشرة ، هو جوانب العنف ضد املرأة وذات ٢٠٠٨يف دورـا السـابعة عشرة، يف عام         

بعمـل اللجـنة، وأن يـتم الـنظر بتفصـيل يف تلك اجلوانب خالل فترة ما بني الدورتني، ويطلب                  
إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يعــد معلومــات تسترشــد ــا الــدول   

 .األعضاء يف اللجنة يف مداوالا
  

  س االقتصادي واالجتماعي             املسائل اليت يوجه إليها انتباه ال               -دال  
ــيت         -٤ ــية ال ــررات التال ــرارات واملق ــتماعي إىل الق ــس االقتصــادي واالج ــباه ال ــه انت يوج

 :اعتمدا اللجنة
  
  ١٦/١القرار  
التعاون الدويل على منع ومكافحة االجتار غري املشروع باملنتجات احلرجية، مبا  

  ئر املواد األحيائية احلرجيةفيها األخشاب واحليوانات والنباتات الربية وسا
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،       إن  
/  متــوز٢٤، املــؤرخ ٢٠٠١/١٢ الـس االقتصــادي واالجـتماعي   قــراري تسـتذكر  إذ 

ــيه  ــيه / متــوز٢٢، املــؤرخ ٢٠٠٣/٢٧، و٢٠٠١يول ، بشــأن االجتــار غــري املشــروع  ٢٠٠٣يول
 تشرين  ١٨، املؤرخ   ٢٠٠٠/٣٥ة للحماية، وقراريه     واحليوانات الربية اخلاضع   النباتاتبـأنواع   
، بشأن الترتيب الدويل    ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٢٨، املـؤرخ    ٢٠٠٦/٤٩، و ٢٠٠٠أكـتوبر   /األول
  بالغابات،املعين

ــية،   بــأنّ تســلّم وإذ  ــة اجلنائ ــيةً جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال كافحــة اجلــرمية مب بصــفتها معن
بصفته معنيا بالتشجيع على إدارة      املتحدة املعين بالغابات،      عـرب الوطنية، ومنتدى األمم     املـنظمة 

 احلرجــية القوانــني الغابــات عــلى حنــو مســتدام، لديهمــا اهــتمامات مــتكاملة فــيما يــتعلق بإنفــاذ
  اهليئتني يف هذا الشأن،هاتنيواإلدارة الرشيدة للغابات، وإذ تأمل يف توثيق أوجه التآزر بني 

ــتجات أن تــدرك وإذ  ــربية    احلراملن ــباتات ال ــيها األخشــاب واحلــيوانات والن  جــية، مبــا ف
 خمالف للقوانني الوطنية هي موضع اجتار    حنو، املسـتغلّة عـلى      وسـائر املـوارد األحيائـية احلرجـية       

 هلـذه األنشطة من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية   ملـا  القلـق دويل غـري مشـروع، وإذ يسـاورها         
 ضارة يف الكثري من البلدان،
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 الـــدويل غـــري املشـــروع باملنـــتجات احلرجـــية، مبـــا فـــيها  االجتـــار أن تـــدرك أيضـــا وإذ 
رتكب على ، كثريا ما ي وسائر املوارد األحيائية احلرجية   الربية والنباتاتاألخشـاب واحليوانات    

 املـنظمة، وهم أفراد ومجاعات قد يعملون    اإلجرامـية مجاعـات، مبـا فـيها اجلماعـات         ويـد أفـراد     
 بأن التعاون منها غري مشروعة أخرى، واقتناعا أنشطةطين كما قد يزاولون  عـلى نطـاق عـرب و      
  املتبادلة ميكنهما أن يساعدا على منع هذا االجتار والقضاء عليه،القانونيةالدويل واملساعدة 

 الـذي ميكـن أن يـنهض به يف هذا الشأن مكتب األمم املتحدة       اهلـام  بـالدور   تسـلّم  وإذ 
اتفاقـــية األمــم املـــتحدة ملكافحـــة اجلــرمية املـــنظمة عـــرب   كذلـــك  وميةواجلــر املعــين بـــاملخدرات  

 )69( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،)68(الوطنية

ــدول ابشــدة تشــجع -١  ــتدابري   ل ــا يتســق مــع  املناســبة، األعضــاء عــلى اختــاذ ال  مب
ال إنفاذ القوانني وما     يف جم  املبذولةتشـريعاا وأُطـرها القانونية الداخلية من أجل تعزيز اجلهود           

 مبــا فــيها اجلماعــات اإلجرامــية واجلماعــات،يتصــل ــا مــن جهــود تــرمي إىل مكافحــة األفــراد 
باملنــتجات الــدويل غــري املشــروع  االجتــار مــنعاملــنظمة، ممــن يعملــون داخــل حدودهــا، ــدف  

، ئـية احلرجــية  وسـائر املـوارد األحيا   والنـباتات الـربية  واحلـيوانات احلرجـية، مبـا فـيها األخشـاب     
 ومكافحته والقضاء عليه؛املستغلّة على حنو خمالف للقوانني الوطنية، 

 كــل مــن الصــعيد الثــنائي  عــلى األعضــاء عــلى الــتعاون الــدول بشــدة تشــجع -٢ 
 باملنـتجات احلرجـية، مبا فيها       املشـروع واإلقلـيمي والـدويل عـلى مـنع هـذا االجتـار الـدويل غـري                 

 والقضاء، ومكافحته    وسـائر املوارد األحيائية احلرجية     ات الـربية  األخشـاب واحلـيوانات والنـبات     
مــن خــالل اســتعمال صــكوك قانونــية دولــية مــثل اتفاقــية األمــم  ، عــند االقتضــاء، علــيه وذلــك

 )71( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛)70( اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةملكافحةاملتحدة 

 املتحدة املعين باملخدرات  األممأن تزود مكتب     األعضـاء على     الـدول  تشـجع  -٣ 
 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      املتحدةواجلـرمية مبعلومـات عـن اسـتخدامها التفاقية األمم           

 وعـــلى أن تتشـــارك يف هـــذه ، يف تلـــك األغـــراضالفســـادواتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة 
  جماالت هذا التعاون ونطاقه؛ حتديدغرضل تمةاملعلومات مع الدول األعضاء امله

                                                           
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (68) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (69) 
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (70) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (71) 
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 عــلى دعــوة الــدول  واجلــرمية األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات  مكتــب حتــثّ -٤ 
 موارد من خارج  بتوافر رهنا   العضوية،األعضـاء املهـتمة إىل اجـتماع لفريق من اخلرباء مفتوح            

 :امليزانية، بغرض

ــبادل )أ(  ــات، ت ــاذ القوانــ    املعلوم ــزة إنف ــات أجه ــيها معلوم ــا ف ــراد   مب ني، عــن األف
 غري مبـا فـيها اجلماعـات اإلجرامـية املـنظمة، ممـن هـم ضـالعون يف االجتـار الدويل                      واجلماعـات، 

 وسائر املوارد   املشـروع باملنـتجات احلرجـية، مبـا فـيها األخشـاب واحلـيوانات والنـباتات الـربية                 
ــية احلرجــية  ــراد وتلــك اجلماعــات   وعــن، األحيائ ــئك األف ــك عــن الل ، أنشــطة أول ــح  وكذل وائ

  احلرجية؛القواننيالداخلية وتدابري إنفاذ 

  ومكافحته؛االجتار حتسني القدرات الوطنية ملنع هذا سبل حتديد )ب( 

أو املسـاعدة التقنية    /و احتـياجات الـدول األعضـاء إىل الـتعاون الـدويل             حتديـد  )ج( 
 ومكافحته؛من أجل تعزيز القدرات الوطنية على منع هذا االجتار 

 أمــانيت جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية ومنــتدى األمــم املــتحدة إىل تطلــب -٥ 
  تتـبادال املعلومـات ذات الصـلة عن الشؤون املتعلقة بإنفاذ القوانني احلرجية             أناملعـين بالغابـات     

 ، عند االقتضاء، لزيادة أوجه التآزر؛سبل واستكشاف وحسن إدارة الغابات

األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن  املديــر التنفــيذي ملكتــب إىل تطلــب -٦ 
 . عشرةالسابعة عن تنفيذ هذا القرار إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا تقريرايقدم 

  
 ١٦/٢القرار  
تدابري املواجهة الناجعة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية والرامية إىل مكافحة  

  يااستغالل األطفال جنس
 إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،         
 الــتزامات مجــيع الــدول بــتعزيز حقــوق اإلنســان للطفــل ومحايــتها وإذ  إذ تؤكــد جمــددا 

 تستذكر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة والواجبة التطبيق يف ذلك الشأن،

  والـربوتوكول االختـياري بشـأن بـيع األطفال    )72( اتفاقـية حقـوق الطفـل      وإذ تسـتذكر   
  امللحق باتفاقية حقوق الطفل،)73(واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،

                                                           
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (72) 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١ الد املرجع نفسه، (73) 
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 وخصوصا )74( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،     وإذ تسـتذكر   
بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية           

 )75(حدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،األمم املت

 اإلعـــالن وبـــرنامج العمـــل اللذيـــن اعـــتمدمها املؤمتـــر العـــاملي ملكافحـــة   وإذ تســـتذكر 
ــتزام ١٩٩٦ الــذي عقــد يف ســتوكهومل عــام  )76(االســتغالل اجلنســي الــتجاري لألطفــال،  ، وال

 الـثاين ملكافحـة االستغالل       الـذي اعـتمد يف املؤمتـر العـاملي         )77(،٢٠٠١يوكوهامـا العـاملي لعـام       
 ،٢٠٠١اجلنسي التجاري لألطفال، الذي عقد يف يوكوهاما، باليابان، عام 

ــتذكر  ــة  وإذ تسـ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــانون األول٢١ املـــؤرخ ٥٠/١٤٥ قـ ديســـمرب / كـ
، الذي أيدت فيه "مؤمتـر األمـم املـتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني   "، واملعـنون   ١٩٩٥
 ١٩٩٥مايو / أيـار ٧ املـؤرخ    ٧عـية القـرارات الـيت اعـتمدها املؤمتـر التاسـع، مبـا فـيه قـراره                   اجلم

 )78(بشأن األطفال كضحايا وكمرتكبني للجرمية وبرنامج األمم املتحدة للعدالة اجلنائية،

ديســـمرب / كـــانون األول٢٢، املـــؤرخ ٥٨/١٣٧ قـــرار اجلمعـــية العامـــة وإذ تســـتذكر 
ــنون ٢٠٠٣ ــز ا" واملع ــة      تعزي ــنع االجتــار باألشــخاص ومكافحــته ومحاي ــدويل عــلى م ــتعاون ال ل
ــحاياه ــة  "ضـ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــؤرخ ٦١/١٨٠، وقـ ــانون األول٢٠، املـ ــمرب / كـ  ٢٠٠٦ديسـ
 ،"حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص"واملعنون 

ديســـمرب / كـــانون األول١٩، املـــؤرخ ٦١/١٤٦ قـــرار اجلمعـــية العامـــة وإذ تســـتذكر 
، الـذي لفتـت فـيه اجلمعية العامة االنتباه إىل ضرورة معاجلة      "حقـوق الطفـل   " واملعـنون    ٢٠٠٦

 الظروف اليت تؤدي إىل تفشي استغالل األطفال جنسيا،

/  متــوز٢٤، املــؤرخ ٢٠٠٢/١٤ قــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي  وإذ تســتذكر 
 للتصـدي للمسـائل املتعلقة باألطفال املفقودين   تـرويج الـتدابري الفعالـة    " واملعـنون    ٢٠٠٢يولـيه   

ــال   ــتهاك أو االســتغالل اجلنســي لألطف ــراره "وباالن ــؤرخ ٢٠٠٦/٢٧، وق ــيه / متــوز٢٧، امل يول

                                                           
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (74) 
 .٥٥/٢٥املرفق الثاين بقرار اجلمعية العامة  (75) 
 .A/51/385مرفق الوثيقة  (76) 
 .A/S-27/12مرفق الوثيقة  (77) 
مايو / أيار٨ ‐أبريل / نيسان٢٩تقرير األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، القاهرة، انظر  (78) 

 .(A/CONF.169/16)، الفصل األول ١٩٩٥
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ــنون ٢٠٠٦ ــة      " واملع ــنع االجتــار باألشــخاص ومكافحــته ومحاي ــدويل عــلى م ــتعاون ال ــز ال تعزي
 ،"ضحاياه

ظـر أسـوأ أشـكال عمل األطفال     اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولـية بشـأن ح         وإذ تسـتذكر   
 )79(،)١٨٢االتفاقية رقم (واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

 بـتقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف            وإذ حتـيط عـلما     
 )80(ضد األطفال،

  بواليــة وعمــل املقــرر اخلــاص املعــين مبســألة بــيع األطفــال وإذ حتــيط عــلما مــع الــتقدير 
 واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة،

 والصكوك )81( باتفاقـية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم الفضاء احلاسويب،       وإذ حتـيط عـلما     
 اليت تتناول مسألة استغالل األطفال جنسيا،

     بـأن استغالل األطفال جنسيا من خالل إظهارهم يف صور جنسية سافرة هو         وإذ تقـر
 ال تكــتفي بإحلــاق أضــرار بالغــة باألطفــال عــندما ينــتج جمــرمون تلــك   مشــكلة دولــية مــتفاقمة

 الصور ويعمموا، بل تقترن أيضا جبرائم أخرى من جرائم استغالل األطفال جنسيا،

  ــر ــم        وإذ تق  ــبغاء واالجتــار ــم بال ــا يشــمل إيذاءه ــال جنســيا، مب ــأن اســتغالل األطف ب
طفـال جنسـيا حيـث يسـافر جمرمون إىل     ألغـراض جنسـية والسـياحة القائمـة عـلى اسـتغالل األ           

بلـدان أخـرى مـن أجـل ممارسـة سـلوك جنسـي إجـرامي مـع األطفـال، هو أيضا مشكلة دولية                  
 متفاقمة،

 بأن استغالل األطفال جنسيا كثريا ما يتفاقم خالل األزمات اإلنسانية،وإذ تقر  

دابري املنع بضـرورة مـراعاة مصـاحل الطفـل على أفضل حنو يف تصميم وتنفيذ ت     وإذ تقـر     
 والتصدي،

بشـأن خطـورة قابلية األطفال املستغلّني جنسيا أو املعتدى عليهم          وإذ يسـاورها القلـق       
األيدز وغري ذلك من أنواع العدوى واألمراض    /جنسـيا لإلصـابة بفـريوس نقص املناعة البشرية        

 وكذلك للمعاناة من الضرر النفسي وكوم أكثر عرضةً من غريهم لتلك املخاطر،

                                                           
 .٣٧٢٤٥، الرقم ٢١٣٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (79) 
 (80) A/61/299. 
 ..)Council of Europe, European Treaty Series, No. 185 (جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (81) 
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أن اعــتماد ــج شــامل ومــتعدد االختصاصــات، مبــا يف ذلــك مــنع اجلــرمية    وإذ تــدرك  
 واختاذ إجراءات يف جمال العدالة اجلنائية، سوف ييسر القضاء على استغالل األطفال جنسيا،

 باحلاجــة املــلحة إىل تعــاون دويل وإقلــيمي ودون إقلــيمي واســع ومنســق واقتـناعا مــنها  
، يتبع جا متعدد االختصاصات ومتوازنا وعاملي النطاق، ويشتمل   بـني مجـيع الـدول األعضـاء       

عـلى تقـدمي املسـاعدة التقنية الكافية، من أجل منع استغالل األطفال أو االعتداء عليهم جنسيا           
 ومكافحته،

جبهـود الـدول األعضـاء إلذكاء الوعي باالستغالل اجلنسي لألطفال بشىت        وإذ ترحـب     
 أشكاله،

بـأن اـتمع املـدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، يضطلع أيضا بدور               واقتـناعا مـنها    
هـام يف إذكـاء الوعـي بظاهـرة اسـتغالل األطفـال جنسـيا، ويف املسـامهة يف تقليص حجم تلك                      

 الظاهرة،

 مبناقشة املوضوع احملوري املتعلق بتدابري املواجهة الناجعة يف جمال منع      وإذ حتـيط عـلما     
اجلنائـية والرامـية إىل مكافحـة اسـتغالل األطفـال جنسيا، اليت أجرا جلنة منع         اجلـرمية والعدالـة     

 اجلرمية والعدالة اجلنائية خالل دورا السادسة عشرة،

  استغالل األطفال جنسيا جبميع أشكاله؛تدين -١ 

 الـدول األعضـاء عـلى مكافحـة الطلـب الذي يروج الستغالل األطفال               حتـثّ  -٢ 
 يهم جنسيا؛جنسيا واالعتداء عل

 )82( الـدول األعضـاء الـيت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية حقوق الطفل،              حتـثّ  -٣ 
ــبغاء ويف املــواد      ــياري بشــأن بــيع األطفــال واســتغالل األطفــال يف ال وال يف الــربوتوكول االخت

 املـلحق بـتلك االتفاقـية، عـلى الـنظر يف االنضمام إليهما، وحتثّ الدول األطراف           )83(اإلباحـية، 
  هذين الصكني على تنفيذمها تنفيذا كامال؛يف

 الـدول األعضـاء عـلى اختـاذ تدابـري قانونـية، على حنو يتسق مع قوانينها                  حتـثّ  -٤ 
 :الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة من أجل ما يلي

                                                           
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتحدة، األمم املت (82) 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، الد  (83) 
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ــنة   " الطفــل"ضــمان تعــريف   )أ(  ــه أي شــخص دون الثام ــية بأن يف القوانــني الوطن
 استغالل األطفال جنسيا؛عشرة، وذلك ألغراض جرائم 

العمـل بفعالــية عــلى جتــرمي كــل جوانــب اســتغالل األطفــال جنســيا ومالحقــة   )ب( 
 مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم؛

مكافحـة معـاودة ارتكـاب هـذا الـنوع مـن اجلـرائم بـتوفري أشكال مناسبة من                 )ج( 
 املعاجلة واملتابعة للمجرمني؛

ل األطفال جنسيا، وجرائم السياحة الـتمكّن مـن تقـدمي مـرتكيب جـرائم اسـتغال        )د( 
القائمـة عـلى استغالل األطفال جنسيا، إىل العدالة، أو تسليم من خيضعون لواليتها القضائية من                
مـرتكيب تلـك اجلـرائم يف بلـدان أخـرى، عند االقتضاء، حىت تتسىن مالحقة مرتكيب تلك اجلرائم        

  اعتمدت بعد قوانني من هذا القبيل؛اخلطرية يف بلدام األصلية، إذا مل تكن تلك الدول قد

ــال معرضــون بوجــه خــاص        حتــثّ -٥  ــأن األطف ــي ب ــلى أن تع ــدول األعضــاء ع  ال
 لالستغالل جنسيا إبان الكوارث اإلنسانية؛

 : الدول األعضاء على ما يليحتثّ -٦ 

إذكــاء وعــي العــاملني يف جمــال العدالــة اجلنائــية وغريهــم، حســب االقتضــاء،     )أ( 
ل التدريـب، حبجـم مشـكلة اسـتغالل األطفـال جنسـيا ونطاقهـا، بغية تعزيز                 وخاصـة مـن خـال     

قـدرة الـدول األعضـاء عـلى مـنع اسـتغالل األطفـال جنسـيا، وكشف ارمني والتحقيق معهم            
 ومالحقتهم قضائيا؛

مـنع ومكافحـة استغالل األطفال جنسيا واالعتداء عليهم جنسيا وذلك بنشر            )ب( 
فال جنسيا واالعتداء عليهم جنسيا يف أوساط اتمع على نطاقه       الوعـي بظاهـرة استغالل األط     

 الواسع وبني من يعملون مع األطفال؛

 الـدول األعضـاء إىل اختـاذ تدابـري مناسـبة تتماشـى مـع التزاماا الدولية                  تدعـو  -٧ 
وقوانيـنها الوطنـية، مـن أجـل مـنع استعمال وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات، مبا فيها          

نترنــت، يف تســهيل أو ارتكــاب جــرائم اســتغالل األطفــال جنســيا، ومــن أجــل العمــل عــلى  اإل
 إيقاف هذا االستعمال؛

 الــدول األعضــاء إىل الــنظر يف توفــري املســاعدة التقنــية مــن أجــل تعزيــز   تدعــو -٨ 
 قدرة أجهزة إنفاذ القوانني يف مجيع أحناء العامل على مكافحة استغالل األطفال جنسيا؛
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 الـدول األعضـاء عـلى الـنظر يف الصـلة القائمـة بـني السـلوك الـذي لـه              تشـجع  -٩ 
صــلة بصــور األطفــال اجلنســية الســافرة، مبــا يف ذلــك حــيازة تلــك الصــور، واجلــرائم األخــرى   

 املتعلقة باستغالل األطفال جنسيا؛

 الـدول األعضـاء إىل اختـاذ الـتدابري املناسبة اليت تضمن حصول األطفال          تدعـو  -١٠ 
ستغالل اجلنسي على احلماية والدعم الكافيني خالل التحقيقات يف اجلرائم املنطوية           ضـحايا اال  

عـلى اإليقـاع ـم ضحايا ومالحقة مرتكبيها قضائيا، من أجل التخفيف من وطأة التحقيقات                
 واإلجراءات القانونية عليهم ومساعدة الضحايا على التعايف؛

 القانونية والسياساتية وغريها من      الـدول األعضـاء عـلى تعزيـز التدابري         تشـجع  -١١ 
الــتدابري الرامــية إىل التقلــيل مــن خطــورة تعــرض األطفــال املســتغلّني أو املعــتدى علــيهم جنســيا 

األيدز وغريه من أنواع العدوى واألمراض إىل جانب /لإلصـابة بفـريوس نقـص املـناعة البشـرية       
 لتلك املخاطر، وذلك من خالل املعانـاة مـن الضـرر النفسـي والتقلـيل مـن احتماالت تعرضهم       

 القضاء على مجيع أشكال استغالل األطفال جنسيا؛

 الـــدول األعضـــاء عـــلى أن تعمـــل، مبـــا يتســـق مـــع قوانيـــنها الوطنـــية تشــجع  -١٢ 
ومعاهداــا املــتعلقة بتــبادل املســاعدة القانونــية وتســليم اــرمني، عــلى معاجلــة طلــبات تــبادل    

طلوبـني للعدالـة فـيما يـتعلق باجلـرائم الـيت تـنطوي على استغالل                املسـاعدة القانونـية وتسـليم امل      
 األطفال جنسيا معاجلة فعالة وسريعة؛

ــتعاون مــن أجــل مــنع اســتغالل األطفــال     تشــجع -١٣  ــدول األعضــاء عــلى أن ت  ال
 :جنسيا ومكافحته، من خالل ما يلي

منها التعاون حتسـني الـتعاون واملسـاعدة يف التحقـيق، مبوافقـة الدولة املطلوب               )أ( 
واملسـاعدة الـيت ارتكبـت اجلـرمية فـيها حيـثما كـان الدلـيل علـيها موجودا يف اخلارج، وخاصة                      

 بغية تعزيز تبادل املعلومات عن تلك اجلرائم؛

تنظـيم محـالت إعالمـية حـول موضوع استغالل األطفال جنسيا، مع التأكيد             )ب( 
 د رد دويل ناجع عليها؛فيها على نطاق هذه املشكلة العاملي وعلى ضرورة إجيا

 الـدول األعضـاء إىل إنشـاء آليات للتنسيق والتعاون واملساندة فيما بني              تدعـو  -١٤ 
املـنظمات احلكومـية وغـري احلكومـية اليت تعىن مبشكلة استغالل األطفال جنسيا، وحتسني تلك            

 اآلليات عندما تكون موجودة من قبلُ؛
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حنو وثيق مع جهات معنية من القطاع  الـدول األعضـاء إىل العمل على      تدعـو  -١٥ 
اخلـاص، مـثل املؤسسـات املالـية وقطـاع السـفر وغريهـا مـن اجلهـات الـيت قـد تشتبه يف وجود                         
جـرائم تـنطوي عـلى اسـتغالل األطفال جنسيا، وذلك بغية ضمان إبالغ أجهزة إنفاذ القوانني             

 بتلك األفعال املشبوهة والتحقيق بشأا؛

 عـلى أن تعمـل عـلى حنـو وثـيق مـع مقدمي خدمات              الـدول األعضـاء    تشـجع  -١٦ 
اإلنترنـت، مبـا يتسـق مـع قوانيـنها الوطنـية، مـن أجـل تـزويد أجهـزة إنفـاذ القوانني باملعلومات                   
املناسـبة عـن األفعـال الـيت يشـتبه يف كوـا جـرائم اسـتغالل لألطفـال، بغية ضمان التحقيق يف                        

 تلك األفعال املشبوهة؛

ــب األتطلــب  -١٧  ــوم، يف     إىل مكت ــاملخدرات واجلــرمية أن يق ــتحدة املعــين ب ــم امل م
حـدود الواليـة املـنوطة بـه ورهـنا بـتوافر مـوارد من خارج امليزانية، ومع مراعاة مجلة أمور من                      
بيــنها اجلهــود الــيت تــبذهلا بشــأن هــذه املســألة الوكــاالت واهليــئات األخــرى يف مــنظومة األمــم  

ميكن أن تساهم يف إجياد ردود ناجعة يف جمال منع    املـتحدة، باستكشـاف السبل والوسائل اليت        
 اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل مكافحة استغالل األطفال جنسيا؛

 إىل املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن            تطلـب  -١٨ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القراريقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا الثامنة عشرة 

  
  ١٦/٣القرار  
تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ودور جلنة منع اجلرمية  

  والعدالة اجلنائية بصفتها هيئته التشريعية
 إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،         
ــية العا    إذ تســتذكر  ــراره اجلمع ــن ق ــباب احلــادي عشــر م ــة  ال ــؤرخ ٦١/٢٥٢م  ٢٢، امل

ــرنامج " واملعــنون ٢٠٠٦ديســمرب / كــانون األول ــز ب ــة    تعزي ــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدال األمــم امل
الذي أذنت فيه اجلمعية ، "مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية بصـفتها هيـئة إدارته         اجلنائـية ودور جلـنة      

املـتحدة بشأن مسائل منع اجلرمية      األمـم   للجـنة، بصـفتها اهليـئة الرئيسـية املعنـية بـتقرير سياسـات               
املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين      مقـترحات    اسـتنادا إىل     ، بـأن توافـق،    والعدالـة اجلنائـية   

ــاملخدرات واجلــرمية،   ــيقات وتوصــيات اللجــنة االستشــارية      ب ــبار إىل تعل ــنظر بعــني االعت ومــع ال
املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا   ميزانـية صـندوق األمـم     لشـؤون اإلدارة وامليزانـية، عـلى        

امليزانية احململة على   النفقات   اخلاصة به، غري     يف ذلـك ميزانـية تكالـيف الدعم اإلداري والربناجمي         
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ــتحدة، دون املســاس     ــم امل ــة لألم ــتحدة     بصــالحياتالعادي ــم امل ــية األم ــراف يف اتفاق ــر األط  مؤمت
 )84(،تلـــك االتفاقـــيةحســـبما هـــو منصـــوص علـــيه يف الوطنـــية، عـــرب ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة 

حســبما هــو كافحــة الفســاد، مل مؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقــية األمــم املــتحدة   وبصــالحيات
 )85(،تلك االتفاقيةمنصوص عليه يف 

أن اجلمعـية العامـة قـد طلبـت، يف الـباب احلـادي عشر من قرارها                 وإذ تسـتذكر أيضـا       
ــنع اجلــرمية    إىل اللجــنة االستشــارية ، ٦١/٢٥٢ ــدم إىل جلــنة م ــية أن تق  لشــؤون اإلدارة وامليزان

كتب األمم املتحدة املدجمة لفترة السنتني مل والعدالـة اجلنائـية تعلـيقاا وتوصـياا بشـأن امليزانـية             
 ،املعين باملخدرات واجلرمية

أن اجلمعـية العامـة قد طلبت، يف الباب احلادي عشر من قرارها        وإذ تسـتذكر كذلـك       
تقدم إليها يف دورا الثانية والستني، عن  إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية أن           ،  ٦١/٢٥٢

املهام بتلك الضطالع ا ا  اليت تعتزم    تقريرا عن السبل  واالجتماعي،   الـس االقتصادي  طـريق   
 ،اإلدارية واملالية

 من قرارها أن اجلمعـية العامـة قد طلبت، يف الباب احلادي عشر       وإذ تسـتذكر كذلـك       
إىل األمــني العــام أن يصــدر قواعــد مالــية لصــندوق األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية          ، ٦١/٢٥٢

 )86(،لنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، وفقا لوالعدالة اجلنائية

أن اجلمعـية العامـة قد قررت، يف الباب احلادي عشر من قرارها     وإذ تسـتذكر كذلـك       
بغض ، ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية      ديـر التنفـيذي   أن يـتوىل امل    ٦١/٢٥٢

، إدارة حسـابات الصندوق،  الـنظام املـايل لألمـم املـتحدة     مـن  ٥-٦ و١-٦الـنظر عـن البـندين       
وأن يضـطلع مبسـؤولية تقدمي احلسابات املذكورة والبيانات املالية ذات الصلة، يف موعد أقصاه           

فــترة املالــية، إىل جملــس مــراجعي احلســابات، ومبســؤولية تقــدمي  مــارس عقــب ايــة ال/ آذار٣١
 وإىل اجلمعية العامة،جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التقارير املالية إىل 

  املـــؤرخ ٢٠٠٣/٣١ قـــرار الـــس االقتصـــادي واالجـــتماعي وإذ تضـــع يف اعتـــبارها 
 ،"العدالة اجلنائيةأداء جلنة منع اجلرمية و" واملعنون ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٢

                                                           
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (84) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (85) 
 (86) ST/SGB/2003/7. 
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 عقـد دورة مسـتأنفة مباشـرة بعـد الدورة املستأنفة للجنة املخدرات، يف           تقـرر  -١ 
السـنوات الفـردية، للـنظر يف ميزانـية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف                

 ؛٢٠٠٧ذلك ميزانيته لتكاليف الدعم اإلداري والربناجمي، اعتبارا من عام 

 أن تكون دورة ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة تقـرر أيضـا    -٢ 
 :، على النحو التايل٢٠٠٧اجلنائية، اعتبارا من عام 

ــية املدجمــة لفــترة الســنتني    )أ(   إىل جلــنة مــنع اجلــرمية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقــدمي امليزان
لــيت مــن املــزمع عقدهــا يف تشــرين والعدالــة اجلنائــية يف الــدورة املســتأنفة املعقــودة كــل ســنتني ا

 ؛٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 إىل اللجـــنة يف دورة ٢٠١١-٢٠١٠تقـــدمي امليزانـــية املدجمـــة لفـــترة الســـنتني  )ب( 
 ؛٢٠٠٩ديسمرب /نوفمرب أو كانون األول/مستأنفة تعقد يف تشرين الثاين

  أن يسـتمر أعضـاء مكتـبها لدورـا السادسـة عشـرة يف عملهم إىل اية          تقـرر  -٣ 
 .دورا السادسة عشرة املستأنفة اليت ستنتخب فيها أعضاء مكتبها لدورا السابعة عشرة

  
  ١٦/٤القرار  
 خمطط ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
 إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،         
 واملالــية الــيت أســندا إلــيها اجلمعــية العامــة يف الــباب احلــادي املهــام اإلداريــةإذ متــارس  

 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢، املؤرخ ٦١/٢٥٢عشر من قرارها 

 يف تقريـر املديـر التنفـيذي عن خمطّط امليزانية املدجمة ملكتب األمم املتحدة            وقـد نظـرت    
 التوصيات ذات الصلة اليت      ويف )87(،٢٠٠٩-٢٠٠٨املعـين بـاملخدرات واجلرمية لفترة السنتني        

 )88(قدمتها اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية،

  أن خمطّط امليزانية ميثّل تقديرا أوليا للموارد؛تالحظ -١ 

                                                           
 (87) E/CN.7/2007/12-E/CN.15/2007/15. 
 (88) E/CN.7/2007/13-E/CN.15/2007/13. 
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 بنودا  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أن تتضمن امليزانية املدجمة املقترحة لفترة السنتني         تقـرر  -٢ 
 ملنهجية احلالية؛إعادة تقدير التكاليف استنادا إىل ابتتعلق 

ــلى  -٣  ــق ع ــة      تواف ــية املدجم ــية ألجــل امليزان ــية التال ــادية األول ــتقديرات االسترش  ال
 :٢٠٠٩-٢٠٠٨املقترحة لفترة السنتني 

 
 البند  بدوالرات الواليات املتحدة 

 الربامج  -ألف 
  حبسب املوضوع  

  البحث والتحليل والدعوة إىل املناصرة    ٠٠٠ ٧٠٤
   الالزمة لتقرير السياسات واالمتثال للمعاهدات    اخلدمات ٠٠٠ ٤٥٦ ٨ 

  املساعدة واملشورة يف املسائل التقنية   ٠٠٠ ٩٠٩ ٥٧ 
  جمموع ألف  ٠٠٠ ٠٦٩ ٦٧

  حبسب املنطقة  
  أفريقيا والشرق األوسط   ٠٠٠ ٢٦٢ ٣٢
  جنوب آسيا وشرق آسيا واحمليط اهلادئ     ٠٠٠ ٩٦١ ١
  آسيا الغربية والوسطى   ٠٠٠ ٢٨٥ ١١
  أوروبا الوسطى والشرقية   ٠٠٠ ٤٢٣ ١
  أمريكا الالتينية والكاريبـي   ٠٠٠ ٧٧٠ ٥
  )أ(الربامج العاملية ٠٠٠ ٣٦٨ ١٤
  جمموع ألف   ٠٠٠ ٠٦٩ ٦٧

 البنية التحتية   -باء  
  املكاتب امليدانية  ٠٠٠ ٤٨٠ ٥
  املقر ٠٠٠ ٩٠٣ ٢
  اهليئات ٠٠٠ ٣٨٥ ١
  جمموع باء  ٠٠٠ ٧٦٨ ٩
٠٠٠ ٨٣٧ ٧٦ باء +ألف(موع الكلي  ا(  

 .تضمن مجيع الربامج األساسية يف املقر                ت )أ( 
  

إىل املديـر التنفـيذي أن يقدم إليها، يف دورا السادسة عشرة املستأنفة،         تطلـب    -٤ 
  تستند إىل األرقام الواردة أعاله؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية مدجمة مقترحة لفترة السنتني 
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ذي أن يعـد امليزانية املدجمة ملكتب األمم املتحدة  إىل املديـر التنفـي  تطلـب أيضـا      -٥ 
-٢٠١٠، وكذلـك لفـترة السنتني   ٢٠٠٩-٢٠٠٨املعـين بـاملخدرات واجلـرمية لفـترة السـنتني          

ــاملخدرات       ٢٠١١ ــتحدة املعــين ب ــم امل ــنها اســتراتيجية مكتــب األم ــور م ــة أم ، اســتنادا إىل مجل
استراتيجية مكتب "قـرار املعـنون     ، حسـبما أُقـر يف مشـروع ال        ٢٠١١-٢٠٠٨واجلـرمية للفـترة     

، الــذي ســيعتمده الــس  "٢٠١١-٢٠٠٨األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية للفــترة   
 االقتصادي واالجتماعي؛

 عــلى حنــو ٢٠٠٩-٢٠٠٨أن تعــرض امليزانــية املدجمــة لفــترة الســنتني  تطلــب  -٦ 
ــواردة يف الفقــرة    ــراعي متامــا التوصــيات ال ــر اللجــنة ٤ي  االستشــارية لشــؤون اإلدارة   مــن تقري

 )89(وامليزانية؛

 اللجــنة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانــية إىل الــنظر يف املشــاكل      تدعــو -٧ 
املتصـلة بعرض امليزانية املدجمة فيما خيص الربامج املمولة جزئيا من امليزانية العادية، بغية تسهيل         

 .لربناجمية العادية لألمم املتحدةاملقارنة باألبواب املقابلة هلا يف امليزانية ا
  

  ١٦/٥القرار   
  مؤمتر القمة العاملي الثالث لرؤساء النيابة العامة  

 إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،         
 إنفاذ القانون املهنيون العاملون يف  الـدور اهلـام الـذي ينبغي أن يقوم به            عـلى   تشـدد  إذ 
 ملكافحــة املــتحدة النــيابة العامــة، يف تنفــيذ اتفاقــية األمــم   أعضــاءوخصوصــا اجلنائــية، والعدالــة

 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     )91( والربوتوكوالت امللحقة ا،   )90( عرب الوطنية  اجلـرمية املنظمة  
  واالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باإلرهاب،)92(الفساد،

ائل اجلنائية، حيث ميكن ألعضاء النيابة    أمهـية الـتعاون الـدويل يف املسـ         عـلى   تؤكّـد  وإذ 
  مسامهة كربى،تقدميالعامة 

                                                           
 (89) E/CN.7/2007/13-E/CN.15/2007/13. 
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (90) 
 .٥٥/٢٥٥، ومرفق القرار ٥٥/٢٥ بقرار اجلمعية العامة والثالث الثاين املرفقان (91) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (92) 
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 مؤمتر القمة العاملي الثاين لرؤساء النيابة العامة، الذي عقد يف الدوحة           نتائج  تـدرك  وإذ 
 ،٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٤من 

 النيابة  العـاملي الثالـث لرؤساء  القمـة  رومانـيا الستضـافة مؤمتـر     مبـبادرة  ترحـب  -١ 
 ؛٢٠٠٨العامة، الذي سيعقد يف بوخارست عام 

 واجلـــرمية أن يســـاعد بـــاملخدرات مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين إىل تطلـــب -٢ 
 القمة الثالث ومراقبة نوعية     ملؤمترحكومـة رومانـيا عـلى حتديد وجهة تركيز املوضوع احملوري            

 نية؛ امليزاخارجاألعمال التحضريية لـه، رهنا بتوافر موارد من 

 تدعــيم زيــادة يســتهدف جعــل بــرناجمه القمــة الثالــث إىل ضــمان مؤمتــر تدعــو -٣ 
 ألعضاء النيابة العامة ما اعتباره يف  آخذا،  ، حسب االقتضاء  الـتعاون الـدويل يف املسائل اجلنائية      

  ظلّ سيادة القانون؛يفمن دور بالغ األمهية يف تعزيز التعاون 

 وتوصــياته فرصــة اســتنتاجاته أن يــتخذ مــن القمــة الثالــث عــلى مؤمتــر تشــجع -٤ 
 املــتحدة ملكافحــة  األمــم يف أعمــال مؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية  ا جوهــريا إســهاملكــي يســهم

 األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اتفاقيةاجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية، ومؤمتر الدول األطراف يف           
ت واجلــرمية عــلى أداء األعمــال وكذلــك لكــي يســاعد مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرا  

 ؛املسندة إليه يف جمال مكافحة اإلرهاب

أن ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية   املديــر التنفــيذي تدعــو -٥ 
 وتوصياته،ة الثالث  جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل استنتاجات مؤمتر القم     انتـباه يسـترعي   

 . أعاله٤لى الفقرة وإىل النتائج املترتبة ع
  
  ١٦/١املقرر  
  املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر 

ــتعاون الــدويل يف جمــال        ــا لل ــية، إذ تشــدد عــلى م ــة اجلنائ إن جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
مكافحـة االجتـار باألشـخاص من أمهية فائقة، وإذ ترحب مبا يبذلـه مكتب األمم املتحدة املعين                  

اجلـرمية مـن جهـود ملكافحـة هذا الشكل من اإلجرام، وإذ ترحب يف هذا الصدد           بـاملخدرات و  
باملـبادرة العاملـية ملكافحـة االجتـار بالبشـر، وإذ تعـرب عـن تقديـرها للمسامهة املالية املقدمة من            
اإلمـارات العربـية املـتحدة، وإذ ترحـب أيضـا مبشـاركة املـنظمات اإلقليمـية والدولية وكيانات            

اص واــتمع املــدين ذات الصــلة يف املــبادرة العاملــية ملكافحــة االجتــار بالبشــر، وإذ   القطــاع اخلــ
تشـدد عـلى أمهـية مشـاركة الـدول األعضـاء مشاركة كاملة يف املبادرة العاملية ملكافحة االجتار             
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بالبشـر، وإذ تشـدد أيضـا عـلى دور مؤمتـر الـدول األطـراف يف اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة                   
 املـنظمة عـرب الوطنـية يف حتسني قدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب                 اجلـرمية 

الوطنـية ويف تعزيـز واسـتعراض تنفـيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                 
وبـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل لتلك             

 )93(فاقية،االت

  أن تتوىل الدول األعضاء توجيه املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر؛تقرر )أ( 

 أن تــتخذ جلـنة مـنع اجلــرمية والعدالـة اجلنائـية قــرارا بشـأن اجلوانــب      تقـرر أيضـا   )ب( 
حة  بشأن املبادرة العاملية ملكاف٢٠٠٧نوفمرب /السياسـية لـلحدث املقـترح تنظيمه يف تشرين الثاين    

 االجتار بالبشر، مع إيالء اهتمام خاص للعملية التحضريية لـه وشكله ونتائجه احملتملة؛

إىل رئيسـها أن جيـري مشـاورات حكومـية دولـية مفتوحة غري رمسية،               تطلـب    )ج( 
، تقريرا عن   ٢٠٠٧يوليه  /وأن يقـدم إلـيها يف أحـد اجـتماعاا املعقـودة بني الدورات قبل متوز               

 أعاله؛) ب(ات، لكي تتمكن من اختاذ القرار املشار إليه يف الفقرة نتائج تلك املشاور

إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن   تطلـب    )د( 
يقـدم إلـيها، يف دورـا السـابعة عشـرة، وإىل مؤمتـر األطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          

 .ية، يف دورته الرابعة، تقريرا عن تنفيذ هذا املقرراجلرمية املنظمة عرب الوطن

                                                           
 .٥٥/٢٥مة املرفقان األول والثاين بقرار اجلمعية العا (93) 


