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     األولالفصل
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي     

    اختاذ إجراءات بشأهنا أو ُيوّجه انتباهه إليها
  مشاريع قرارات ُيراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي   - ألف  

    اجلمعية العامة باعتمادها
توصي جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على   - ١

  :مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة
  
    مشروع القرار األول  

 التصدي تعزيز التدابري املّتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل    
   للعنف ضد املرأة

 ،إن اجلمعية العامة 

 وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني         )١(إعالن القضاء على العنف ضد املرأة،     إذ تعيد تأكيد     
 وخـصوصا تـصميم احلكومـات علـى منـع           )٢(اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة،      
 مجيع أشكال العنف ضد املرأة والقضاء عليها،

 ونتـائج الـدورة   )٣( برنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة،         تعيد أيضاً تأكيد  وإذ   
املـساواة بـني اجلنـسني،      : ٢٠٠٠املرأة عام   "االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة       

  واإلعالنــني املعتمــدين يف الــدورتني التاســعة)٤("والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين
 )٥(واألربعني والرابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة،

                                                         
 .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة   )1(
منشورات األمم املتحدة،  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )2(

  .رفقان األول والثاين، امل١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 
منشورات األمم املتحدة،  (١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،   )3(

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 
  .، املرفق٢٣/٣-، املرفق، والقرار دإ٢٣/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )4(
 A/2005/27(وتصويبه  ٧، امللحق رقم ٢٠٠٥ئق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثاانظر   )5(

  .٢٠٠٥/٢٣٢ ألف؛ انظر أيضا مقّرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي الباب، ١، الفصل )Corr.1و
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، فيمـا عـدا احلـاالت       "الفتـاة الـصغرية   "يـشمل   " النـساء "أو   "املرأة" بأنّ تعبري    وإذ تسلّم   
  خالف ذلك،فيها اليت ُيحّدد 

 التــزام مجيــع الــدول بتعزيــز ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات وإذ تعيــد تأكيــد 
 التمييـز علـى أسـاس اجلـنس يتعـارض مـع ميثـاق األمـم املتحـدة                   دداً أنّ األساسية، وإذ تؤكّد جم   

 وغــري ذلــك مــن الــصكوك الدوليــة  )٦(واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  
يتجّزأ من اجلهود الرامية إىل القـضاء         القضاء عليه يشكّل جزءا ال     املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأنّ   
  املرأة،على مجيع أشكال العنف ضد

 الدول ملَزمة بتعزيز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                 أنّ وإذ تؤكّد  
للجميع، مبن فيهم النـساء والفتيـات، وأنـه جيـب عليهـا أن تبـذل العنايـة الواجبـة ملنـع ارتكـاب                        
أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها ووضع حـّد لإلفـالت مـن                

ــة للــضحايا، وأنّ ال ــوفري احلماي ــهاكا حلقــوق اإلنــسان    عقــاب وت ــام بــذلك يــشكّل انت  عــدم القي
 واحلريات األساسية للنساء والفتيات وخيلّ بتمّتعهن هبا أو حيول دونه،

على أمهية منع العنف ضد املهاجرات من خالل مجلة أمور منها تنفيـذ تـدابري   وإذ تشّدد     
 ب وما يتصل بذلك من أشكال التعّصب،ملناهضة العنصرية وكراهية األجان

 ألن مجيــع أشــكال التمييــز، مبــا يف ذلــك العنــصرية والتمييــز  وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  
العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن أشــكال التعــّصب واألشــكال املتعــّددة أو    

 معّينـة مـن     فئاتو فتيات ال املشدَّدة من التمييز واحلرمان، قد تؤّدي إىل استهداف أو شّدة تعّرض          
النساء للعنف، كالنساء املنتميـات إىل أقليـات ونـساء الـشعوب األصـلية والالجئـات واملـشّردات                

ــا واملهــاجرات   ــة    داخلي ــة أو نائي ــوايت يعــشن يف جمتمعــات ريفي ــساء الل ــزيالت  والن واملعــوزات ون
يف  يعـشن اللـوايت  ساء واألرامـل والنـ  واملـسّنات   واملعّوقـات  احملتجـزات  أو اإلصـالحية  املؤسـسات 

 مبــا يف ذلــك  النـــزاعات املــسلّحة والنــساء اللــوايت يتعّرضــن ألشــكال أخــرى مــن التمييــز،  أجــواء
ــز بــسبب اإلصــابة   ــشرية  التميي ــساء  /بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز، والن ــاألي الســتغالل لضحايا ال

 اجلنسي التجاري،

ثل املهـاجرات والالجئـات      بعض الفئات من النساء، م      الشديد ألنّ  وإذ تعرب عن قلقها     
سلّحة أو يف أراض واقعـــة حتـــت املـــزاعات ـنـــال يف أجـــواءواحملتَجـــزات والنـــساء اللـــوايت يعـــشن 
 االحتالل، قد يكّن أشد عرضة للعنف،

                                                         
  .٢٠٣٧٨ الرقم، ١٢٤٩ اجمللّد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )6(
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ــسلّم  ــن        وإذ ت ــة وهتمــيش نتيجــة اســتبعادها م ــة حيل ــر وقلّ ــن فق ــرأة م ــه امل ــا تعاني ــأن م  ب
نمية املستدامة ميكن أن جيعلها أكثر عرضة للعنـف،         السياسات االجتماعية وحرماهنا من منافع الت     

وبأن العنف ضد املرأة يعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات احملليـة والـدول وحيـول           
  دون حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

، الـذي   ١٩٩٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢ؤرخ  ، املـ  ٥٢/٨٦ قرارهـا    وإذ تعيد تأكيـد    
اعتمــدت فيــه االســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة يف 

  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 وقرارهــا ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦١/١٤٣قرارهــا وإذ تــستذكر  
 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٣/١٥٥ وقرارهـا    ٢٠٠٧سمرب  ديـ / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٣٣

 بــشأن ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٣٧ وقرارهــا ٢٠٠٨ديــسمرب /األول
  تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة،

ــضا    ــستذكر أي ــآزر واالســتجابات   وإذ ت ــشأن أوجــه الت ــانكوك ب التحالفــات : إعــالن ب
 الــذي اعُتمــد يف مــؤمتر األمــم املتحــدة )٧(،ل منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةيجية يف جمــااالســترات

 بوسـع االسـتراتيجيات   احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسـلَّمت فيـه احلكومـات بـأنّ        
معـدالت اجلرميـة وحــاالت   يف  ملمــوس اخنفـاض الـشاملة الراميـة إىل منـع اجلرميــة أن تـؤّدي إىل     

 وحثَّـت علـى وضـع مثـل هـذه االسـتراتيجيات علـى الـصعيد احمللـي والـوطين والـدويل                       ،ذاءاإلي
ــى أن تراعــ  ــة،      يوعل ــع اجلرمي ــة ملن ــادئ التوجيهي ــها املب ــور من ــة أم  )٨( تلــك االســتراتيجيات مجل

 وأكّدت أمهية إعالء مصاحل ضحايا اجلرمية مبا يف ذلك مراعاة نوع جنسهم،

يونيــه  / حزيــران١٧ املــؤرخ ١١/٢ اإلنــسان بقــرار جملــس حقــوق   حتــيط علمــا وإذ  
  ،"تسريع اجلهود املبذولة للقضاء على العنف ضد املرأة" واملعنون ٢٠٠٩

 إىل إدراج اجلرائم اجلنسانية وجرائم العنف اجلنسي يف نظام رومـا األساسـي              وإذ تشري  
ــة،   ــة الدولي ــة اجلنائي ــة املخصَّــ     )٩(للمحكم ــة الدولي ــراف احملــاكم اجلنائي ــضال عــن اعت ــأن  ف صة ب

االغتصاب ميكن أن يشكّل جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنـسانية أو ركنـا مـن أركـان جـرمييت                    
  اإلبادة اجلماعية أو التعذيب،

                                                         
  .، املرفق٦٠/١٧٧قرار اجلمعية العامة   )7(
  .، املرفق٢٠٠٢/١٣اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرار   )8(
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧ اجمللّد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )9(
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 إزاء تفّشي العنف ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله ومظـاهره يف               وإذ تعرب عن عميق قلقها     
ــود الراميــ        ــف اجله ــة إىل تكثي ــد احلاج ــّرر تأكي ــامل، وإذ تك ــاء الع ــذه  كــل أحن ــصّدي هل ة إىل الت

 املشكلة،

 بأنّ اختاذ تدابري فّعالة ومتكاملة يف جمال العدالة اجلنائية ملواجهة العنـف ضـد              وإذ تسلّم  
املرأة يتطلّب تعاونا وثيقـا بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني، مبـا يف ذلـك موظفـو إنفـاذ                        

ا وممارسو املهن الطبيـة وخـرباء    القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة ومناصرو حقوق الضحاي       
  اجلنائي، العلمياالستدالل

 أمهيــة أن تتــصّدى منظومــة األمــم املتحــدة لكــل أشــكال العنــف ضــد املــرأة وإذ تؤكّــد 
  تصّديا شامال ومنسقا تنسيقا جيدا وفّعاال ومزّودا مبوارد وافية،

ة والعدالـة اجلنائيـة      احلوار املشترك بني جلنة وضع املـرأة وجلنـة منـع اجلرميـ             وإذ تستذكر  
  بــشأن التــصّدي للعنــف ضــد املــرأة مــن خــالل إصــالح القــوانني، الــذي دار يف نيويــورك يــوم    

   يف إطار دورة اللجنة الثالثة واخلمسني لوضع املرأة،٢٠٠٩مارس / آذار٤

/  نيـسان  ١٨ املـؤرخ    ١٧/١ مقّرر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة         وإذ تستذكر أيضا   
 الذي طلبت فيه اللجنة إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن           ٢٠٠٨أبريل  

شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وجلنــة  معاهــديقــوم، بالتعــاون مــع 
وضع املرأة واملقّررة اخلاصة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وتبعاتـه، بعقـد اجتمـاع لفريـق                      

ــه التمثيــل اجلغــرايف العــادل، لكــي يــستعرض وحيــّدث، عنــد     خــرباء ح كــومي دويل، ُيراعــى في
االقتضاء، االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال                  

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

راد أم  مجيع أعمال العنف ضد املرأة، سواء أكانـت الدولـة أم األفـ    تدين بشّدة   -١ 
جهات من غري الدول هي اليت ارتكبتها، وتدعو إىل القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف القـائم         
على نوع اجلنس يف األسرة وداخل اجملتمع عمومـاً وحيثمـا كانـت الدولـة هـي الـيت ترتكبـه أو                   

 تتغاضى عنه؛

هو أي عمل عنف قائم علـى نـوع اجلـنس           " العنف ضد املرأة   " على أنّ  تشّدد -٢ 
نفـسي، ويـشمل     جنسي أو  أذى جسدي أو   ضرر أو لقد يفضي، إىل تعّرض املرأة       ، أو ويفضي
احلرمان من احلريـة تعـّسفاً، سـواء وقـع      اإلكراه، أو  بارتكاب أفعال من هذا القبيل، أو التهديد

   اخلاصة؛ ذلك يف احلياة العامة أو
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اء احلكـومي   مبا أُِجنز من أعمـال يف اجتمـاع فريـق اخلـرب    حتيط علما مع التقدير  -٣ 
الــدويل املعــين باســتعراض وحتــديث االســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة للقــضاء علــى  

   إىل  ٢٣العنف ضـد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي ُعِقـد يف بـانكوك مـن                          
 )١٠(؛٢٠٠٩مارس / آذار٢٥

تراتيجيات النموذجيـة والتـدابري      املبادئ التوجيهية يف الصيغة احملدَّثة لالسـ       تعتمد -٤ 
ــذا         ــة هب ــة، املرفق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــرأة يف جمــال من ــى العنــف ضــد امل ــة للقــضاء عل العملي

 )١١(القرار؛

ّ الدول األعضاء على أن تـضع حـدا إلفـالت مـرتكيب أعمـال العنـف ضـد                   حتث -٥ 
 حـسب األصـول     رتكبيهـا بالتحقيق يف هـذه األعمـال ومقاضـاة مجيـع م          املرأة من العقاب، وذلك     

املرعية ومعاقبتهم، وكفالة متتع املرأة حبماية متساوية مبوجب القانون وفرصة متساوية للجـوء إىل              
أن توّجه عيون الرقابة العامـة إىل املواقـف الـيت تـؤّجج أي شـكل مـن أشـكال العنـف                      بالقضاء، و 

 ؛ضد املرأة أو تّربره أو تتغاضى عنه، وأن تكافَح تلك املواقف

 الــدول األعــضاء علــى أن تعــّزز آلياهتــا وإجراءاهتــا حلمايــة ضــحايا حتــثّ أيــضا -٦ 
العنــف ضــد املــرأة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة آخــذةً يف احلــسبان، يف مجلــة أمــور، إعــالنَ مبــادئ 

 وأن تـوفّر هلـذا      )١٢(العدل األساسـية املتعلقـة بـضحايا اإلجـرام والتعـسف يف اسـتعمال الـسلطة،               
 عدة متخّصصتني؛الغرض مشورة ومسا

 الــدول األعــضاء إىل وضــع اســتراتيجيات فّعالــة يف جمــال منــع اجلرميــة       تــدعو -٧ 
والعدالة اجلنائية تتصّدى للعنف ضد املرأة، منها استراتيجيات هتدف إىل منع إعـادة إيـذاء املـرأة،               

 حلــواجزيف ذلـك ا  الــيت متنـع الـضحايا مــن التمـاس األمـان، مبــا     إزالـة احلـواجز  بعـّدة وسـائل منــها   
 ؛املتصلة حبضانة األطفال واحلصول على مأوى وتوافر املساعدة القانونية

 الدول األعضاء إىل أن تضع وتنفّذ سياسـات وبـرامج ملنـع اجلرميـة               تدعو أيضا  -٨ 
 واقـع حيـاة املـرأة       يراعـي من أجل تعزيز أمان املرأة يف البيت ويف اجملتمـع بوجـه عـام علـى حنـو                   

                                                         
)10(  E/CN.15/2010/2.  
  ، )E/2010/30 (١٠، امللحق رقم ٢٠١٠ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )11(

  .١٥٠الفقرة 
  .، املرفق٤٠/٣٤ اجلمعية العامة قرار  )12(
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 )١٣( مجلة أمور منها املبادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة،   آخذة يف االعتبارّيزة،  ويلّبي احتياجاهتا املتم  
 واملسامهة الكبرية اليت تقّدمها مبادرات التعليم والتوعية يف تعزيز أمان املرأة؛

 الدول األعـضاء علـى أن ُتقـّيم وتـستعرض تـشريعاهتا ومبادئهـا القانونيـة                 حتثّ -٩ 
ممارساهتا املتعلقة مبـسائل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وذلـك        وإجراءاهتا وسياساهتا وبراجمها و   

علــى حنــو يّتــسق مــع نظمهــا القانونيــة ويــستند إىل الــصيغة احملدَّثــة لالســتراتيجيات النموذجيــة    
والتدابري العملية، وأن تقّرر ما إذا كانت كافية ملنع العنف ضـد املـرأة وللقـضاء عليـه أو مـا إذا        

لى املرأة، وأن تعّدهلا إذا كان هلا مثل ذلك األثر ضماناً لتمتع املـرأة مبعاملـة        كان هلا أثر سليب ع    
 عادلة ومنصفة؛

 الدول األعضاء على أن تراعي ما للنساء مـن احتياجـات ومكـامن     حتثّ أيضاً  -١٠ 
ضعف خاصة يف إطار نظام العدالة اجلنائية، وال سيما احملتَجـزات ونـزيالت الـسجون احلوامـل                 

ال ولدوا أثناء احتجـازهن، وذلـك بوسـائل منـها وضـع سياسـات وبـرامج تكفـل                   وأمهات أطف 
  تلبية هذه االحتياجات، مع أخذ القواعد واملعايري الدولية ذات الصلة يف احلسبان؛

 الدول األعضاء على االعتراف باالحتياجـات ومـواطن الـضعف           كذلكحتثّ    -١١  
سلحة ويف ظـروف مـا بعـد النــزاعات          زاعات املـ  ـاخلاصة لدى النـساء واألطفـال يف ظـروف النـ          

ــسيتهن أو       ــساء اخلاضــعات ألشــكال عنــف تعــزى إىل جن ــات والن ــدى املهــاجرات والالجئ ول
 عرقهن أو ديانتهن أو لغتهن؛

الـــدول األعـــضاء علـــى تقـــدمي مـــا يلـــزم للنـــساء ضـــحايا العنـــف مـــن  حتـــثّ  -١٢ 
 علـى متثيـل قـانوين       مساعدات؛ وذلك بوسـائل منـها كفالـة متكـني هـؤالء النـساء مـن احلـصول                 

مالئم عند االقتضاء، وذلك لكي يتسّنى هلـن بوجـه خـاص اختـاذ قـرارات مـستنرية فيمـا يتعلـق             
 بأمور منها اإلجراءات القانونية واملسائل املتصلة بقانون األسرة؛

 الدول األعضاء إىل وضع تدابري متعّددة التخّصصات ومنّسقة للتـصدي           تدعو -١٣ 
 عناصر مدرَّبة تدريباً خاصاً من الشرطة واملـدَّعني العـامني والقـضاة            لتشملالعتداءات اجلنسية   

 وزيـــادة راحـــة الـــضحية وخـــدمات دعـــم الـــضحايا لإلســـهام يف املختـــربات اجلنائيـــةوخـــرباء 
 لإليـذاء احتماالت النجاح يف ضبط اجلناة ومقاضاهتم وإدانتهم، ولوقاية الضحايا مـن التعـّرض              

  من جديد؛

                                                         
  .، املرفق٢٠٠٢/١٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )13(
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عــضاء علــى تــصميم ودعــم بــرامج لــتمكني املــرأة، سياســياً   الــدول األتــشّجع -١٤ 
سواء، من أجـل املـساعدة علـى منـع العنـف ضـد املـرأة، ال سـيما مـن خـالل                       الواقتصادياً على   

 إشراكها يف عمليات اختاذ القرار؛

 آليــات جلمــع البيانــات بطريقــة منهجيــة عــن أن تنــشئ بالــدول األعــضاء هتيــب -١٥ 
 تـصميم  عمليـة  نطاق هذا العنف ومدى انتـشاره وتوجيـه       تقدير بغية   تعزيزها،و العنف ضد املرأة  

 ؛ وتنفيذ هذه التدابري ومتويلها فّعالة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةتدابري تصٍد

ّ الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى االهتمـام بـإجراء حبـوث           حتث -١٦ 
ذلـك بيانـات مبوَّبـة حـسب نـوع اجلـنس وحـسب         منهجية ومجع وحتليل ونشر بيانات، مبـا يف         

العنــف املمــارس ضــد املــرأة  شــرحية العمــر وغريهــا مــن املعلومــات ذات الــصلة، بــشأن نطــاق   
ــه ــه وعواقب ــأثري وطبيعت ــة إىل مكافحــة هــذا العنــف  الــسياسات وبــشأن ت  مــدى  والــربامج الرامي
ب يف هــذا الــسياق  وترّحــ،ف التعــاون الــدويل يف هــذا املــضمار  علــى تكثيــفعاليتــها، وتــشّجع

 وحتـثّ الـدول األعـضاء    )١٤(بإنشاء قاعدة بيانات األمني العام املنّسقة بشأن العنـف ضـد املـرأة،         
   إلدراجها يف قاعدة البيانات هذه؛تقدمي معلومات بانتظامومنظومة األمم املتحدة على 

ــدعم اجلهــود      هتيــب -١٧   ــة أن ي ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي  مبكتــب األم
الوطنيــة املبذولــة للنــهوض بــتمكني املــرأة وباملــساواة بــني اجلنــسني بغيــة تعزيــز اجلهــود الوطنيــة  

 ه، علـى نطـاق برنـامج عملـ        ،أن يعـّزز  الرامية إىل القضاء على العنف ضد النساء، بطرائق منـها           
  كل ما يبذله من جهود يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تصديا للعنف ضد املرأة؛

الـدول األعـضاء علـى      و مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة             حتثّ  -١٨  
 العـاملني يف جمـال منـع اجلرميـة          وخاصة للممارسـني  مواصلة توفري فرص التدريب وبناء القدرات،       

ــضحايا     ــدعم ل ــّدمي خــدمات ال ــة ومق ــة اجلنائي ــرأة  والعدال ــف ضــد امل ــى  العن ــشر  ، وعل إتاحــة ون
 ل والربامج الوقائية وسائر املمارسات الناجحة؛معلومات عن مناذج التدّخ

 إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يكثّـف جهـوده                تطلب  -١٩  
الرامية إىل ضمان نشر واستخدام الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية على            

ــها وضــع أو تنقــيح األ ائــق أوســع نطــاق ممكــن، بطر  ــة  من دوات ذات الــصلة، كالكتيبــات واألدل
التدريبية والربامج والنمائط، مبا يف ذلـك وضـع منـائط حاسـوبية لبنـاء القـدرات فيمـا خيـّص كـل                       

 وسـيلة    ذلـك  جية والتدابري العمليـة، باعتبـار      الصيغة احملّدثة لالستراتيجيات النموذ    بواب من أ  باب

                                                         
  .www.un.org/esa/vawdatabaseمتاحة على املوقع   )14(
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لـدول األعـضاء واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل       وتـدعو ا .وعملية لنشر احملتويات ذات الصلةفّعالة  
 ؛ امليزانية هلذا الغرض وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا إطارتوفري مسامهات خارج

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل أن يعــّزز تنــسيق تــدعو  -٢٠  
ئر املؤسـسات املعنيـة التابعـة       األنشطة اليت يضطلع هبا يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة مع سـا            

صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وشـعبة النـهوض             مع   وخصوصاملنظومة األمم املتحدة،    
باملرأة التابعة لألمانة العامة ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                   

يـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه      ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان واملقـّررة اخلاصـة املعن           
وتبعاته وكذلك سائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصلة، مـن                 

 اســتخدام املــوارد املاليــة والتقنيــة واملاديــة والبــشرية يف تطبيــق الــصيغة   الفعاليــة يفأجــل كفالــة 
  احملدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛

 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل أن يتعـاون                 أيـضا  تدعو  -٢١  
مع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم التابعـة لألمانـة العامـة علـى إعـداد مـواد تدريبيـة مـستندة إىل                         
الــصيغة احملدَّثــة لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة مــن أجــل أفــراد اجلــيش والــشرطة 

   املضطلعني بعمليات حفظ السالم وبناء السالم؛واملوظفني املدنيني

 إىل األمــني العــام أن يقــّدم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف   تطلــب  -٢٢  
     .دورهتا احلادية والعشرين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

    املرفق
  على العنف الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء     

      منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ضد املرأة يف جمال
    الديباجة    

يــستدعي موضــوع العنــف ضــد املــرأة الــذي يتــسم بطــابع متعــدد اجلوانــب اتبــاع             -١
سـواء يف   استراتيجيات خمتلفة للتـصدي لـشىت مظـاهره ولألوسـاط املتعـددة الـيت ُيمـارس فيهـا،                   

ــاة ــة  احليـ ــاة العامـ ــة أم يف احليـ ــل أم يف   اخلاصـ ــان العمـ ـــزل أم يف مكـ ــواء ارُتِكـــب يف املنـ ، وسـ
والتـــدريب أم يف إطـــار اجملتمـــع احمللـــي أم يف اجملتمـــع أم يف الـــسجن أم يف   مؤســـسات التعلـــيم

وتسلّم الصيغة احملدَّثـة لالسـتراتيجيات النموذجيـة    . املسلح أم الكوارث الطبيعية حاالت النـزاع
منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بأمهيـة        ضـد املـرأة يف جمـال   والتدابري العمليـة للقـضاء علـى العنـف    

اعتماد هنج ملكافحة العنف ضد املرأة يتسم بطابع منهجي وشامل ومنـسق ومتعـدد القطاعـات              
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وميكن األخذ بالتدابري واالستراتيجيات واألنشطة العملية اليت يـرد وصـفها أدنـاه يف               . ومستدام
الفتـاة  " "املـرأة "ويـشمل مـصطلح   . املرأة ة للتصدي للعنف ضدجمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائي

  .، فيما عدا احلاالت اليت ُيحدد فيها خالف ذلك"الصغرية
وُيمــارس العنــف ضــد املــرأة يف كــل بلــدان العــامل ممــا يــشكل انتــهاكا شــائعاً حلقــوق       -٢

كمــن الــسبب وي. اإلنــسان وعقبــة كــأداء أمــام حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم
وتـشكل  . اجلذري هلذا العنف يف عدم تكافؤ عالقات القوة بني الرجل واملرأة على مر التـاريخ              

مجيع أشكال العنف ضد املـرأة انتـهاكا جـسيما لتمتعهـا حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                    
كافة وُتخلّ بذلك التمتـع أو تبطلـه، كمـا تفـضي إىل عواقـب خطـرية مباشـرة وطويلـة األجـل                       

ى الصحة، مبا فيها الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، علـى سـبيل املثـال مـن خـالل زيـادة احتمـال           عل
ــشرية    ــة الب ــريوس نقــص املناع ــسب   /اإلصــابة بف ــة املكت ــة نقــص املناع ــدز(متالزم ــى )األي ، وعل

السالمة العامة، كما أن هلـا أثـرا سـلبيا علـى النمـو النفـسي واالجتمـاعي واالقتـصادي لألفـراد                     
  .تمعات والدولواألسر واجمل

االجتماعيـة واألمنـاط واملمارسـات     وكثريا ما يكون العنف ضد املرأة متأصالً يف القـيم   -٣
ليـسوا مبنـأى عـن هـذه القـيم       ونظـراً ألن نظـام القـضاء اجلنـائي واملـشرعني     . الثقافية ومعززا هبـا 

ا لـضروب العنـف   فإهنم بالتايل ال ينظرون دوما إىل العنف ضد املـرأة بـنفس اجلّديـة الـيت يولوهنـ        
ومن مث فمن املهم أن تدين الـدول بـشدة العنـف ضـد املـرأة وأن حتجـم عـن التـذرع                       . األخرى

بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماهتا بالقضاء عليـه وأن يعتـرف نظـام       
  .ساواةالعدالة اجلنائية بأن العنف ضد املرأة مشكلة جنسانية وتعبري عن السلطة وعدم امل

 وتكـرر يف  )١٥(ويرد تعريف العنف ضد املرأة يف إعالن القضاء على العنف ضد املـرأة،      -٤
 وُيقـصد بـه أي عمـل عنـف          )١٦(منهاج العمل الذي اعتمده املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة،            

قائم على نـوع اجلـنس ويفـضي، أو قـد يفـضي، إىل تعـرض املـرأة إىل ضـرر أو أمل جـسدي أو            
و نفسي، ويشمل التهديدات بارتكاب أفعال من هذا القبيل، أو اإلكـراه، أو احلرمـان   جنسي أ 

وتــستند الــصيغة احملدَّثــة  . التعــسفي مــن احلريــة، ســواء وقــع ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة   
منهاج العمـل   لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية إىل التدابري اليت اختذهتا احلكومات يف

ــذي ــام  ال ــد يف ع ــامي      ١٩٩٥ اعتم ــد يف ع ــن جدي ــا م ــا الحق ــد عليه  ٢٠٠٠، وجــرى التأكي
                                                         

  .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة   )15(
مم املتحدة، منشورات األ( ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )16(

  .، املرفق األول١ األول، القرار الفصل، )A.96.IV.13رقم املبيع 
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 والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املـرأة يف جمـال   ، واالستراتيجيات النموذجية٢٠٠٥و

 والقـرارات ذات الـصلة الـصادرة عـن          )١٧(،١٩٩٧منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املعتمدة يف عام        
، مـع مراعـاة أن بعـض    ٦٣/١٥٥ و٦١/١٤٣ يف ذلك قرارا اجلمعيـة العامـة      اجلمعية العامة، مبا  

  .فئات النساء معرض بوجه خاص خلطر العنف وأقل قدرة على التصدي له
وتعتـــرف الـــصيغة احملدَّثـــة لالســـتراتيجيات النموذجيـــة والتـــدابري العمليـــة علـــى وجـــه   -٥

جلنساين يف مجيع الـسياسات والـربامج       الة إلدراج املنظور ا   التحديد باحلاجة إىل اتباع سياسة فعّ     
ـــزيه          ــسني وإتاحــة ســبيل اللجــوء الن ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــن أجــل ضــمان حتقي واملمارســات م
واملتكافئ إىل العدالة، فضال عن حتديد اهلدف املتمثل يف حتقيق التـوازن بـني اجلنـسني يف مجيـع                   

وينبغـي تطبيـق   . العنـف ضـد املـرأة    جماالت صنع القرار، مبا فيها اجملاالت املتصلة بالقـضاء علـى  
الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العمليـة بوصـفها مبـادئ توجيهيـة علـى حنـو                 
يتسق مع الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                  

ري امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل          والربوتوكـول االختيـا    )١٩( واتفاقية حقوق الطفل،   )١٨(املرأة،
 والعهـد الـدويل اخلـاص       )٢٠(بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،         

 وبروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة              )٢١(باحلقوق املدنية والسياسية،  
 )٢٢(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة،التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  النــساء واألطفــال، املكّمــل

ــة،   ــة الدولي ــة ملنــع اجلرميــة، )٢٣(ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائي ــادئ التوجيهي  )٢٤( واملب
وتؤكــد الــصيغة احملدَّثــة لالســتراتيجيات . وذلــك بقــصد تعزيــز تنفيــذها علــى حنــو نـــزيه وفّعــال 

ساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة مـن      النموذجية والتدابري العملية جمددا التزام الدول بتعزيـز املـ      
  )٢٥(. من األهداف اإلمنائية لأللفية٣أجل بلوغ اهلدف 

                                                         
  .، املرفق٥٢/٨٦قرار اجلمعية العامة   )17(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ اجمللّد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )18(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧ اجمللّداملرجع نفسه،   )19(
  .٢٧٥٣١م ، الرق٢١٧١ اجمللّداملرجع نفسه،   )20(
  .١٤٦٦٨، الرقم ٩٩٩ اجمللّداملرجع نفسه،   )21(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ اجمللّداملرجع نفسه،   )22(
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧ اجمللّداملرجع نفسه،   )23(
  .، املرفق٢٠٠٢/١٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )24(
)25(  A/56/326املرفق ،.  
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وينبغي أن تؤيد التشريعات الوطنية الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتـدابري             -٦
احلـق يف املـساواة    العملية وأن تنفذها الدول األعـضاء والكيانـات األخـرى علـى حنـو يتفـق مـع       

مام القانون، مع التسليم يف الوقت نفسه بأن املساواة بني اجلنـسني قـد تتطلـب أحيانـا اعتمـاد                    أ
وال بـد   . هنوج خمتلفة تعترف بالطرائق املختلفة اليت يؤثر هبا العنـف علـى املـرأة مقارنـة بالرجـل                 

ىل للدول األعضاء أن تكفل للمرأة محاية متساوية مبوجب القـانون وإمكانيـة متـساوية للجـوء إ     
القضاء بغية تسهيل اجلهود اليت تبذهلا احلكومات ملنـع العنـف ضـد املـرأة ومعاقبـة مرتكبيـه مـن           

واسـتراتيجيات شـاملة ومنـسقة، والتـصدي جلميـع أشـكال العنـف ضـد          خالل اتباع سياسـات 
  .املرأة يف إطار نظام العدالة اجلنائية

بـأن التـدابري املتخـذة      دابري العمليـة    الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والت    وتسلّم    - ٧
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة العنـف ضـد املـرأة جيـب أن تركّـز علـى احتياجـات                      

وهتـدف االسـتراتيجيات والتـدابري املـذكورة إىل         . الضحايا ومتكني فرادى النساء من ضحايا العنـف       
ف العنف ضد املـرأة ومعاقبـة مرتكبيـه كمـا           ضمان أن جهود املنع والتدخل ال تقتصر فقط على وق         

  .ينبغي، ولكنها أيضا ُتعيد إىل ضحايا هذا العنف الشعور بالكرامة وبأهنن ميلكن زمام أمورهن
وهتدف الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية إىل اإلسهام يف حتقيـق            -٨

وهـي ال متـنح املـرأة معاملـة تفـضيلية      . قانونيـة والفعليـة  املساواة بني املرأة والرجل من النـاحيتني ال       
ولكنها تسعى إىل ضمان تقومي أوجه التفاوت أو أشكال التمييـز الـيت تواجههـا املـرأة يف جلوئهـا                     

  .العدالة، وخاصة فيما يتعلق بأعمال العنف إىل
العنف اجلنسي هو وتسلّم الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية بأن   -٩

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـراري جملـس األمـن        مسألة تتعلق بالـسالم واألمـن الـدوليني، حـسبما يـرد يف            
ــضالعة يف    ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ــة األطـــراف الـ ــيما حاجـ ــن، وال سـ ــرأة والـــسالم واألمـ بـــشأن املـ

  .صراعات مسلحة إىل اعتماد تدابري وقائية ومحائية من أجل وضع حد للعنف اجلنسي
صيغة احملدَّثــة لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة بــأن النــساء يف  وتعتــرف الــ  -١٠

بعــض الفئــات اخلاصــة معرضــات للعنــف بوجــه خــاص، إمــا بــسبب جنــسيتهن أو عــرقهن أو    
ديانتــهن أو لغتــهن، أو ألهنــن ينــتمني إىل مجاعــة مــن الــشعوب األصــلية أو مــن املهــاجرات أو    

 يف جمتمعــات حمليـة متخلفـة أو ريفيــة أو نائيـة أو مــن    عـدميات اجلنـسية أو الالجئــات أو يعـشن   
املشردات أو من نزيالت مؤسسات اإلصالح أو مـن احملتجـزات أو مـن املعوقـات أو املـسنات                   

 أو الكـوارث، وبالتـايل فـإهنن    زاعاتـالنـ مـا بعـد   أو  زاعاتـالنأو األرامل، أو يعشن يف ظروف  
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ع تـدابري التـصدي للعنـف ضـد املـرأة يف            حباجة إىل اهتمام وتدخالت ومحاية خاصـة لـدى وضـ          
  .جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

م احملرز فيما وتسلّم الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية بالتقّد  - ١١
خيص التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة العنف ضد املرأة، وبأمهية 

  .ستثمار يف جمال منع العنف ضد املرأةاال
وتعترف الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية بأن على الدول   -١٢

التزام بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً، مبن فيهم النساء، وأنه 
 تدابري ملنع العنف ضد املرأة والتحقيق فيه جيب عليها بذل العناية الواجبة واختاذ ما يلزم من

ومعاقبة مرتكبيه، والقضاء على حاالت اإلفالت من العقاب وتوفري احلماية للضحايا، وأن 
التقاعس عن القيام بذلك يشكل انتهاكا لتمتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 

  .وُيخلّ بذلك التمتع أو يبطله
    

    يهيةاملبادئ التوج  - أوال  
  : الدول األعضاء على ما يليُتَحثُّ  - ١٣

منـع   االسترشاد باملبدأ العـام الـذي مـؤداه أن التـدابري الفعالـة املتخـذة يف جمـال         )أ(  
العنــف ضــد املــرأة هــي تــدابري قائمــة علــى حقــوق اإلنــسان،  اجلرميـة والعدالــة اجلنائيــة ملواجهــة 

   ضمان مساءلة اجلناة يف الوقت نفسه؛الضحايا ومتكينهم، مع سالمة وإدارة املخاطر وتعزيز
استحداث آليات وضمان اتبـاع هنـج شـامل ومنـسق ومنـهجي ومـستدام مـن                   )ب(  

أجل تنفيذ الصيغة احملدَّثـة لالسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة علـى كـل مـن الـصعيد                     
  الوطين واإلقليمي والدويل؛

ــع القطاعــات احلكوم     )ج(   ــشجيع إشــراك ومــشاركة مجي ــات  ت ــصلة وفئ ــة ذات ال ي
  اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين يف عملية التنفيذ؛

ــة       )د(   ــات رصــد لــضمان فعالي ــة واملــستدامة واســتحداث آلي ــوفري املــوارد الكافي ت
  استخدامها واإلشراف عليها؛

أن تراعي يف تنفيذ االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية االحتياجات   )ه(  
  . للنساء املعّرضات للعنفاملتباينة
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    القانون اجلنائي  - ثانيا  
  : الدول األعضاء على ما يليُتَحثُّ  - ١٤

استعراض وتقييم وحتديث قوانينها وسياساهتا وتشريعاهتا وإجراءاهتا وبراجمها   )أ(  
الوطنية، وخصوصا قوانينها اجلنائية، على حنو مستمر لضمان جدواها ومشوليتها وفعاليتها يف 

اء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة والستبعاد األحكام اليت تتيح اجملال أمام ممارسة القض
العنف ضد املرأة أو التغاضي عنه أو تزيد من احتمال تعرضها للعنف أو تعّرض من سبق هلا 

  أن عانت من العنف لألذى من جديد؛
ان جترمي وحظر استعراض قوانينها اجلنائية واملدنية وتقييمها وحتديثها لضم  )ب(  

مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وخبالف ذلك، اعتماد تدابري للقيام بذلك، مبا يف ذلك تدابري 
تستهدف وقاية الناجني ومحايتهم ومتكينهم ودعمهم ومعاقبة اجلناة وضمان إتاحة سبل 

  االنتصاف أمام الضحايا؛
  : يلياستعراض قوانينها اجلنائية وتقييمها وحتديثها لضمان ما  )ج(  
أن يتسىن، يف إطار نظمها القانونية الوطنية، فرض قيود على حيـازة األسـلحة          ‘١‘  

النارية وغريها مـن األسـلحة اخلاضـعة للـضوابط واسـتخدامها مـن جانـب األشـخاص                  
الــذين ميثلــون أمــام احملــاكم بــشأن مــسائل قــضائية تتعلــق بارتكــاب جــرائم عنيفــة أو     

  ائم؛األشخاص املدانني بارتكاب هذه اجلر
أن يتسىن، يف إطار نظمها القانونية الوطنية، منع األفراد من التحـرش بالنـساء                 ‘٢‘  

  أو ختويفهن أو هتديدهن، أو ردعهم عن ذلك؛
أن تــوفر القــوانني املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي مــا يكفــي مــن احلمايــة جلميــع           ‘٣‘  

  األشخاص من األفعال اجلنسية غري القائمة على موافقة كال الطرفني؛
أن يوفر القانون احلماية جلميع األطفال من العنـف اجلنـسي واإليـذاء اجلنـسي                 ‘٤‘  

والتكـــسب باســـتغالهلم جنـــسيا والتحـــرش اجلنـــسي، مبـــا يف ذلـــك اجلـــرائم املرتكبـــة   
  باستخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبا فيها اإلنترنت؛

ــع أشــكاهل    ‘٥‘   ــة الــضارة جبمي ا، مبــا فيهــا ممارســات  أن ُتجــّرم املمارســات التقليدي
  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، بوصفها جرائم خطرية مبوجب القانون؛

  أن ُيجّرم االجتار باألشخاص، وخصوصا النساء والفتيات؛  ‘٦‘  
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أن خيضع األفراد الذين خيـدمون يف صـفوف القـوات املـسلحة أو يف عمليـات            ‘٧‘  
لعقــاب علــى مــا يرتكبــوه مــن أفعــال حفــظ الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة للتحقيــق وا

  عنف ضد املرأة يف اخلارج؛
مواصلة استعراض وتقييم وحتـديث قوانينـها وسياسـاهتا وممارسـاهتا وإجراءاهتـا              )د(  

الــصلة مــن أجــل التــصّدي   الوطنيــة آخــذة يف االعتبــار مجيــع الــصكوك القانونيــة الدوليــة ذات  
إجـراءات نظـام العدالـة     ذه التـدابري تكّمـل  بفعالية للعنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك لـضمان أن هـ    

اجلنائية يف التصدي هلذا العنف وتتوافـق معهـا وأن قـرارات القـانون املـدين املتخـذة يف حـاالت              
فسخ رباط الزوجية والقرارات املتعلقة حبضانة األطفال وغريها من اإلجراءات اخلاصة بقـانون             

أو االعتــداء علــى األطفــال تــوفّر الــضمانات األســرة يف احلــاالت املنطويــة علــى العنــف املنـــزيل 
  الكافية للضحايا وحتقق مصاحل الطفل الفضلى؛

استعراض مجيـع القـوانني واللـوائح والـسياسات واملمارسـات واألعـراف الـيت                 )ه(  
متيز ضد املرأة أو اليت يكـون هلـا أثـر متييـزي عليهـا، وحـسب االقتـضاء تنقيحهـا أو تعديلـها أو                

ــا، وضـــمان امت ــا وجـــدت، لاللتزامـــات    إلغائهـ ــة املتعـــددة، حيثمـ ــنظم القانونيـ ــام الـ ثـــال أحكـ
  .والتعهدات واملبادئ الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما مبدأ عدم التمييز

    
    اإلجراءات اجلنائية  - ثالثا  

 الـدول األعـضاء علـى اسـتعراض إجراءاهتـا اجلنائيـة وتقييمهـا وحتـديثها، حـسب                   ُتحثُّ  -١٥
  ذة يف حــسباهنا مجيــع الــصكوك القانونيــة الدوليــة ذات الــصلة، مــن أجــل ضــمان  االقتــضاء، آخــ

  :ما يلي
متتُّع الشرطة وغريها من الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون، بعد احلـصول علـى               )أ(  

ــذ        ــاين وتنفي ــدخول املب ــة ل ــصالحيات الكافي ــة، بال ــوانني الوطني ــضيه الق ــضائي حيثمــا تقت إذن ق
  الضحايا؛ ت العنف ضد املرأة واختاذ تدابري فورية لضمان سالمةاالعتقال يف حاال عمليات
حتمُّـل الـشرطة وسـلطات النيابـة العامــة املـسؤولية األساسـية لبـدء التحقيقــات          )ب(  

بغـض النظـر عـن درجـة       واحملاكمات، وال ُيلقى هبا على عـاتق النـساء الـاليت يتعرضـن للعنـف،              
  العنف الذي يتعرضن له أو شكله؛

 النــساء الــاليت يتعرضــن للعنــف مــن اإلدالء بــشهاداهتن يف اإلجــراءات   متكــني  )ج(  
اجلنائيــة مــن خــالل التــدابري الــيت تــسّهل إدالء املــرأة بــشهادهتا عــن طريــق محايــة ُحرمــة حياهتــا   
ــاء اإلجــراءات القانونيــة؛ وحتــول دون      اخلاصــة وهويتــها وكرامتــها؛ وتــضمن ســالمة املــرأة أثن
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 وينبغي أال ُيشكّل رفـض الـضحية اإلدالء بـشهادهتا يف الواليـات              )٢٦("الثانويلإليذاء  "تعرُّضها  
  القضائية اليت يتعذر فيها ضمان سالمتها جرمية جنائية أو جرمية أخرى؛

كون قواعد اإلثبات غري متييزية؛ وإتاحة عرض مجيع األدلـة ذات الـصلة علـى              )د(  
 الـسماح ملـرتكيب العنـف ضـد     احملكمة؛ وعـدم متييـز قواعـد الـدفاع ومبادئـه ضـد املـرأة؛ وعـدم              

  للتملص من املسؤولية القانونية؛" االستفزاز"أو " الشرف"املرأة باالحتكام إىل مفهومي 
كون مصداقية الطـرف املـشتكي يف قـضايا العنـف اجلنـسي مـساوية ملـصداقية           )ه(  

الطــرف املــشتكي يف أي إجــراءات جنائيــة أخــرى؛ وينبغــي أن ُيحظــر تقــدمي التــاريخ اجلنــسي   
مشتكي يف اإلجـراءات املدنيـة واجلنائيـة علـى حـد سـواء يف احلـاالت الـيت ال تكـون لـه فيهـا                        لل

صلة بالقضية؛ وينبغي أال ُيخلص إىل استنتاجات سلبية تستند حصرا إىل التأخري، مهمـا طـال،                
  بني تاريخ ارتكاب اجلرمية اجلنسية املزعوم وموعد اإلبالغ عنها؛

ف ضـد املـرأة وهـم واقعـون طوعـا حتـت تـأثري               عدم إعفـاء مـرتكيب أفعـال عنـ          )و(  
  الكحول أو املخدرات أو غريها من املواد من املسؤولية اجلنائية؛

النظــر خــالل اإلجــراءات القــضائية يف أي دالئــل علــى أفعــال عنــف واعتــداء     )ز(  
  ومطاردة واستغالل ارتكبها اجلاين سابقا، وفقا ملبادئ القانون اجلنائي الوطين؛

لشرطة واحملاكم بسلطة إصدار أوامر احلماية أو التقييد أو املنع وإنفاذهـا            متتُّع ا   )ح(  
يف حــاالت العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك إخــراج اجلــاين مــن مــسكن الــضحية، ومنعــه مــن    
االستمرار يف االتصال هبا وبغريهـا مـن األطـراف املتـضررة، سـواء داخـل املـسكن أم خارجـه،                     

 وإنفاذها وفـرض جـزاءات يف حالـة اإلخـالل بتنفيـذ هـذه               وإصدار أوامر دعم الطفل وحضانته    
ر مـنح هــذه الـصالحيات للــشرطة، فـال بــد مـن اختــاذ تـدابري لكفالــة توصــل      وإذا تعــذّ. األوامـر 

. احملكمــة إىل القــرارات الالزمــة يف الوقــت املناســب مــن أجــل ضــمان اختــاذ إجــراءات عاجلــة   
   قضية جنائية؛وينبغي أال تتوقف تدابري احلماية هذه على بدء رفع

ــضمان ســالمة        )ط(   ــضرورة ل ــد ال ــة عن ــدابري محاي تقــدمي خــدمات شــاملة واختــاذ ت
اجلنائيـة،   الضحية وأسرهتا وُحرمة حياهتما اخلاصة وكرامتهما يف مجيع مراحل إجراءات العدالة

دون اإلخـــالل بقـــدرة الـــضحية علـــى املـــشاركة يف التحقيقـــات أو احملاكمـــات أو اســـتعدادها 

                                                         
 ال كنتيجة مباشرة للفعل اإلجرامي وإمنا بسبب تقصري املؤسسات دث الذي حيإليذاءاهو " اإليذاء الثانوي"  )26(

  .واألفراد يف االستجابة للضحية
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تهما من التخويف واالنتقام، مبا يف ذلـك عـن طريـق إنـشاء بـرامج شـاملة حلمايـة        لذلك، ومحاي 
  الشهود والضحايا؛

أخـــذ خمـــاطر الـــسالمة، مبـــا فيهـــا ضـــعف الـــضحية، يف احلـــسبان عنـــد اختـــاذ   )ي(  
القرارات املتعلقة باألحكام غري االحتجازية أو شبه االحتجازية أو إطالق سراح املتهم بكفالـة              

شروط عنه أو إخـالء سـبيله املـشروط بتحـسني سـلوكه أو وضـعه قيـد االختبـار،          أو اإلفراج امل  
  وخاصة عند التعامل مع اجملرمني املعاودين واخلطرين؛

أخذ ادعاءات الدفاع عن النفس الـصادرة عـن النـساء مـن ضـحايا العنـف يف                    )ك(  
تحقيــق معهــن  يف إطــار ال)٢٧(،متالزمــة املــرأة املوجعــة ضــرباً احلــسبان، وال ســيما يف حــاالت  

  ومقاضاهتن واحلكم عليهن؛
إتاحة إمكانية اللجوء إىل مجيع اإلجراءات وآليات التظلم للنساء مـن ضـحايا               )ل(  

  .العنف دون خوف من االنتقام أو التمييز
    

    الشرطة واملدعون العامون وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية  - رابعا  
ــدول األعــضاء، يف إطــار نظمهــا   ُتحــثُّ  -١٦ ــضاء ومــع    ال ــة، حــسب االقت ــة الوطني القانوني

  :الصلة، على ما يلي مراعاة كلّ الصكوك القانونية الدولية ذات
ضمان تنفيذ نظام العدالة اجلنائية لألحكام املنطبقـة مـن القـوانني والـسياسات                )أ(  

املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة تنفيــذا متــسقا وفعــاال، وذلــك  واإلجـراءات والــربامج واملمارســات 
  دعم من النظم ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ب

استحداث آليات تكفل اختاذ تدابري شاملة ومتعددة اجلوانب ومنسقة ومنهجية            )ب(  
ــاالت النجــاح يف ضــبط اجلنــاة           ــن أجــل زيــادة احتم ــة العنــف ضــد املــرأة م ــستدامة ملواجه وم

  ؛الثانوييذاء ومقاضاهتم وإدانتهم واإلسهام يف رفاه الضحايا وسالمتهم ومنع تعرضهم لإل
تشجيع على االستفادة من اخلربات املتخصصة يف صـفوف الـشرطة وفيمـا بـني            )ج(  

من أجهـزة العدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل القيـام، حيثمـا           سلطات النيابة العامة وغريها
أمكــن، بتكــوين وحــدات أو عــاملني متخصــصني وحمــاكم خمتــصة أو ختــصيص جــزء مــن وقــت   

                                                         
عمال عنف متكررة من تعرضهن ألبسبب  ،تعاين من متالزمة املرأة املوجعة ضرباً النساء الاليت قد يعانني  )27(

يسمح من شأنه أن مستقل راء اختاذ أي إج عاجزات بالتايل عن يصبحنو، ، من االكتئابجانب شريك محيم
  .عروض الدعمقبول أو ضد اجلاين  توجيه التهم نرفضهذلك ب، مبا يف هلن باإلفالت من االعتداء
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االت العنـف ضـد املـرأة، وضـمان حـصول مجيـع أفـراد الـشرطة ومـوظفي النيابـة                    احملاكم لنظر ح  
اجلنائيــة علــى تــدريب منــتظم ومؤســسي الطــابع مــن أجــل   العامــة وغريهــم مــن مــوظفي العدالــة

  توعيتهم باملسائل اجلنسانية واملسائل املتعلقة بالطفل وبناء قدراهتم فيما خيص العنف ضد املرأة؛
  سياسات مناسبة فيما بني خمتلف أجهزة العدالة اجلنائيةتشجيع وضع وتنفيذ  )د(  

الـة للتـصدي    قة ومتسقة وفعّ  لضمان اختاذ كوادر املوظفني العاملني يف هذه األجهزة تدابري منسّ         
للعنف املُرتكب ضد املـرأة، وضـمان توعيـة عامـة النـاس مبواقـف مـوظفي العدالـة اجلنائيـة الـيت                       

  و تتسامح معه، وعقاب من يتبىن هذه املواقف؛ز العنف ضد املرأة أو تربره أتعّز
ــالتحقيق ومجــع          )ه(   ــق ب ــا يتعل ــبة فيم ــذ سياســات واســتجابات مناس وضــع وتنفي

الدالئل تأخـذ يف االعتبـار االحتياجـات الفريـدة لـضحايا العنـف وتطلعـاهتم وتـصون كرامتـهم                    
الوقــت نفــسه وســالمتهم وتقلــل إىل أدىن حــد مــن التــدخل يف شــؤون حيــاهتم، مــع التقيُّــد يف   

  مبعايري مجع الدالئل؛
ضمان إجراء موظفي العدالة اجلنائية واملـدافعني عـن الـضحايا عمليـات تقيـيم                 )و(  

للمخاطر تبني مستوى أو مدى الضرر الذي قد تتعرض له الـضحايا اسـتناداً إىل مـدى ضـعف                   
  حملددة؛الضحايا والتهديدات اليت تتعرض هلا واألسلحة املستخدمة وغريها من العوامل ا

ضمان أن القوانني والسياسات واإلجـراءات واملمارسـات املتعلقـة بـالقرارات              )ز(  
املتخذة بـشأن اعتقـال اجلنـاة واحتجـازهم والـشروط املتـصلة بـأي مـن أشـكال اإلفـراج عنـهم                       
تراعي ضرورة سالمة الضحايا وغريهم مـن ذوي الـصلة هبـم مـن خـالل األسـرة أو اجملتمـع أو                      

  اإلجراءات حتول أيضا دون حدوث املزيد من أعمال العنف؛غري ذلك، وأن هذه 
إنشاء نظام لتسجيل األوامر القضائية باحلماية أو التقييد أو املنع، يف احلـاالت               )ح(  

اليت جييـز فيهـا القـانون الـوطين إصـدار هـذه األوامـر، لكـي يتـسىن للـشرطة أو ملـوظفي العدالـة               
  مر من هذا القبيل ساري املفعول؛اجلنائية أن يبّتوا بسرعة فيما إذا كان أ

ــة      )ط(   ــة اجلنائيـ متكـــني الـــشرطة واملـــدعني العـــامني وغريهـــم مـــن مـــوظفي العدالـ
وتزويدهم مبا يلزم من معدات للتصدي فورا حلاالت العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك عـن طريـق           

مان التصرف بناء على أمر عاجـل صـادر عـن احملكمـة حيثمـا كـان مناسـبا، واختـاذ تـدابري لـض                       
  إدارة القضايا بسرعة وكفاءة؛
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مــوظفي العدالــة اجلنائيــة   ضــمان أن الــشرطة واملــدعني العــامني وغريهــم مــن   )ي(  
ميارســون صــالحياهتم وفقــا لــسيادة القــانون ومــدونات قواعــد الــسلوك، وأن هــؤالء املــوظفني   

  خيضعون للمساءلة عن أي انتهاك لذلك من خالل آليات مناسبة للرقابة واملساءلة؛
ضمان املساواة يف متثيل اجلنسني يف قوات الـشرطة وغريهـا مـن أجهـزة نظـام                    )ك(  

  العدالة، وخصوصا على مستوى صنع القرار ومستوى اإلدارة؛
َمنح ضحايا العنف، حيثمـا أمكـن، حـق التحـدث إىل موظفـة، سـواء كانـت                     )ل(  

  من الشرطة أم من سائر أجهزة العدالة اجلنائية؛
جية ومواد تدريبية أو حتسني القائم منـها، ومـن مث تعمـيم          وضع إجراءات منوذ    )م(  

هذه اإلجراءات واملواد ملساعدة موظفي العدالة اجلنائية على استبانة حاالت العنف ضـد املـرأة               
مبا يف ذلك عن طريق مـساعدة النـساء الـاليت يتعرضـن للعنـف ودعمهـن        ومنعها والتصدي هلا،

  على حنو يراعي احتياجاهتن ويلبيها؛
ــوفري دعــم نفــسي كــاٍف للــشرطة واملــدعني العــامني وغريهــم مــن مــوظفي        )ن(   ت

 .العدالة اجلنائية ملنع تعرضهم لإليذاء باإلنابة
    

    والتدابري اإلصالحية إصدار األحكام  - خامسا  
تسليما خبطـورة طبيعـة العنـف ضـد املـرأة وباحلاجـة إىل اسـتجابات تتناسـب مـع هـذه                       -١٧

ة والعدالـة اجلنائيـة، ُتَحـثّ الـدول األعـضاء علـى مـا يلـي، حـسبما                   اخلطورة يف جمال منع اجلرمي    
 :يكون مناسبا

ــة       )أ(   اســتعراض سياســات إصــدار األحكــام وإجراءاهتــا، وتقييمهــا وحتــديثها بغي
  :ضمان أهنا
   املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛أفعاهلمتعترب اجملرمني مسؤولني عن   ‘١‘  
  تدين العنف ضد املرأة وتردع عنه؛  ‘٢‘  
  ف السلوك العنيف؛توقّ  ‘٣‘  
ــّز  ‘٤‘   ــضحية،        تع ــن ال ــرم ع ــصل اجمل ــك بف ــا يف ذل ــع، مب ــضحية واجملتم ز ســالمة ال

  وحسبما يكون مناسبا، بفصله عن اجملتمع؛
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تأخذ يف احلسبان مـا لألحكـام املفروضـة علـى مـرتكيب هـذه اجلـرائم مـن أثـر                       ‘٥‘  
  على الضحايا وأسرهن؛

 جـرائم العنـف ضـد املـرأة تـصدر علـيهم       تسمح بعقوبـات تـضمن أن مـرتكيب       ‘٦‘  
  أحكام تتناسب مع خطورة اجلرمية؛

  ر تعويضات عن الضرر الناجم عن العنف؛توفّ  ‘٧‘  
ز إعادة تأهيل مـرتكيب اجلـرائم، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تعزيـز اإلحـساس                    تعّز  ‘٨‘  

 باملسؤولية لـدى اجملـرمني، وحـسبما يكـون مناسـبا، إعـادة إدمـاج مـرتكيب اجلـرائم يف                   
  اجملتمع؛

ضمان أن تأخـذ قوانينـها الوطنيـة يف احلـسبان ظروفـا حمـددة بوصـفها عوامـل                 )ب(  
مــشدٍّدة ألغــراض إصــدار األحكــام مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال، أعمــال العنــف املتكــررة    
وإساءة استغالل موقع ثقة أو مسؤولية وارتكـاب أعمـال عنـف ضـد الزوجـة أو ضـد شـخص                  

   عاما؛١٨ة وارتكاب أعمال عنف ضد شخص يقل سنه عن وثيق الصلة مبرتكب اجلرمي
ضــمان حــق ضــحية العنــف يف أن ُتبلّــغ بــإطالق ســراح مرتكــب اجلرميــة مــن     )ج(  

  االحتجاز أو احلبس؛
مراعاة خطورة الضرر البدين والنفـسي وأثـر اإليـذاء، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                     )د(  

  ؛إصدار األحكامأقوال الضحية بشأن هذا األثر، يف عملية 
إتاحة جمموعة كاملة مـن اخليـارات للمحـاكم فيمـا يتعلـق بإصـدار األحكـام،                  )ه(  

من خالل التشريع، من أجل محايـة الـضحية وسـائر األشـخاص املعنـيني واجملتمـع مـن حـدوث                     
  املزيد من العنف، وإعادة تأهيل مرتكيب جرائم العنف حسبما يكون مناسبا؛

 خمتلــف أنــواع جــرائم العنــف ضــد اســتحداث وتقيــيم بــرامج لعــالج مــرتكيب  )و(  
  تأهيلهم، وإسناد األولوية يف هذه الربامج لسالمة الضحايا؛/املرأة وإعادة إدماجهم

ضــمان أن الــسلطات القــضائية واإلصــالحية تراقــب امتثــال مــرتكيب اجلــرائم      )ز(  
  ألي عالج أُمر به، حسبما يكون مناسبا؛

 ضـد النـساء احملتجـزات ألي      ضمان وجود تـدابري قائمـة للقـضاء علـى العنـف             )ح(  
 األسباب؛سبب من 
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ــل اإلجــراءات         )ط(   ــف وشــهودها قب ــال العن ــضحايا أعم ــة املناســبة ل ــوفري احلماي ت
  .اجلنائية وخالهلا وبعدها

    
    دعم الضحايا ومساعدهتم  - سادسا  

 الــدول األعــضاء، حــسبما يكــون مناســبا ومــع مراعــاة كــل الــصكوك القانونيــة ثُُّتَحــ  -١٨
إعــالن مبــادئ العــدل األساســية املتعلقــة بــضحايا اإلجــرام       الــصلة، وال ســيما  الدوليــة ذات 

  : على ما يلي)٢٨(والتعسف يف استعمال السلطة،
إتاحة املعلومات ذات الـصلة عـن احلقـوق وسـبل االنتـصاف وخـدمات دعـم                   )أ(  

الضحايا وعـن كيفيـة احلـصول عليهـا للنـساء الـاليت يتعرضـن للعنـف، باإلضـافة إىل معلومـات             
ن دورهن وفرص مشاركتهن يف اإلجراءات اجلنائية، وعـن اجلـدول الـزمين هلـذه اإلجـراءات                  ع

  وسريها ونتيجتها النهائية، وكذلك عن أي أوامر صدرت يف حق مرتكب اجلرمية؛
تشجيع النـساء املعرضـات للعنـف ومـساعدهتن فيمـا يتعلـق بتقـدمي الـشكاوى                   )ب(  

 للــضحايا وإعالمهــن بــأن مــسؤولية رفــع دعــاوى  الرمسيــة ومتابعتــها عــن طريــق تــوفري احلمايــة 
  االهتام واملالحقة القضائية ملرتكيب اجلرائم تقع على عاتق الشرطة وجهاز النيابة العامة؛

اختــاذ التــدابري الالزمــة لتجّنــب املــشقة أثنــاء إجــراءات الكــشف والتحقيــق           )ج(  
سـواء شـاركت الـضحية يف       واملالحقة القضائية بغية ضمان معاملة الـضحايا بكرامـة واحتـرام،            

  اإلجراءات اجلنائية أو مل تشارك؛
ضمان أن ُتتاح للنساء الاليت يتعرضن للعنف ُسبل سـريعة وعادلـة لتعويـضهن          )د(  

عما حلقهن من ضرر نتيجة للعنـف، مبـا يف ذلـك حـق املطالبـة بعـوض مـن مرتكـب اجلرميـة أو                     
  تعويض من الدولة؛

ــراءات قـــضائية مت   )ه(   احـــة للنـــساء الـــاليت يتعرضـــن للعنـــف  تـــوفري آليـــات وإجـ
  وحساسة الحتياجاهتن وتضمن التعامل مع احلاالت بإنصاف ودون تأخري؛ 

الة وسهلة املنال إلصدار أوامر تقييديـة أو منعيـة حلمايـة النـساء              توفري إجراءات فعّ    )و(  
  وغريهن من ضحايا العنف ولضمان عدم حتميل الضحايا مسؤولية أي انتهاك هلذه األوامر؛

التسليم بأن األطفال الذين يـشهدون أعمـال عنـف ضـد أحـد أبويهمـا أو ضـد                   )ز(  
  شخص آخر على صلة وثيقة هبم هم أيضا ضحايا للعنف وحيتاجون للحماية والرعاية والدعم؛

                                                         
  .املرفق، ٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة   )28(
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ضمان أن ُتتاح للنـساء الـاليت يتعرضـن للعنـف إمكانيـة اللجـوء دون قيـد إىل                     )ح(  
ا يف ذلك إمكانيـة اللجـوء إىل املعونـة القانونيـة اجملانيـة، حـسبما                نظم العدالة املدنية واجلنائية، مب    

  يكون مناسبا، والدعم يف احملاكم وخدمات الترمجة الفورية؛
ضــمان أن ُتتــاح للنــساء الــاليت يتعرضــن للعنــف إمكانيــة اللجــوء إىل العــاملني   )ط(  

مـل عمليـة العدالـة      املؤهلني الذين ميكنهم تـوفري خـدمات املناصـرة والـدعم للـضحايا خـالل كا               
  اجلنائية، وكذا إمكانية اللجوء إىل أي شخص مستقل آخر قادر على توفري الدعم؛

ضــمان أن ُتتــاح مجيــع اخلــدمات وســبل االنتــصاف القانونيــة املتاحــة لــضحايا   )ي(  
العنف ضد املرأة أيضا للنـساء املهـاجرات والنـساء الـاليت يتعرضـن لالجتـار والنـساء الالجئـات                    

ميات اجلنــسية وكــل النــساء األخريــات احملتاجــات ملثــل هــذه املــساعدة، وأن ُتقــام  والنــساء عــد
  خدمات متخصصة ملثل هؤالء النساء حسبما يكون مناسبا؛ 

االمتناع عن معاقبـة ضـحايا االجتـار لـدخوهلم البلـد بطريقـة غـري مـشروعة أو                     )ك(  
  .ملشاركتهم يف أنشطة غري مشروعة أُجربوا على القيام هبا

    
    اخلدمات الصحية واالجتماعية  - عاساب  

ُتَحــث الــدول األعــضاء، بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة           -١٩
  : على ما يليوالرابطات املهنية املعنية، حسبما يكون مناسبا،

إنشاء ومتويل وتنسيق شبكة مستدامة من املرافق واخلدمات اليت ُيتاح اللجـوء              )أ(  
ــا لإلعاشــة الط  ــة      إليه ــا يف ذلــك إســداء املــشورة والرعاي ــصحية، مب ــة واخلــدمات ال ــة واملؤقت ارئ

النفسية واملساعدة القانونية وغري ذلك من االحتياجات األساسية الالزمة للنساء وأطفـاهلن مـن       
  ضحايا العنف أو املعرضني ألن يكونوا من ضحايا العنف؛

لـيت ُيمكـن االتـصال هبـا        إنشاء ومتويل وتنسيق خـدمات مـن قبيـل أرقـام اهلـاتف ا               )ب(  
جمانا للحصول على املعلومات واخلدمات املهنية املتعـددة التخصـصات إلسـداء املـشورة وخـدمات                
  التدخل يف حاالت األزمات وجمموعات الدعم، وذلك لفائدة النساء من ضحايا العنف وأطفاهلن؛

صة علـى   إنشاء روابط أفضل بني اخلدمات الصحية واالجتماعية، العامة واخلا          )ج(  
السواء، ال سيما يف حاالت الطوارئ، وأجهزة العدالـة اجلنائيـة مـن أجـل اإلبـالغ عـن أعمـال                     
العنف ضد املرأة وتسجيلها واالستجابة هلـا بالطريقـة املناسـبة، ويف الوقـت نفـسه محايـة حرمـة           

  احلياة اخلاصة للنساء املعرضات للعنف؛
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كحــول وســائر مــواد اإلدمــان تــصميم ورعايــة بــرامج مــستدامة ملنــع تعــاطي ال  )د(  
  وعالجه، بالنظر إىل الوجود املتكرر لعامل تعاطي مواد اإلدمان يف حوادث العنف ضد املرأة؛

ضمان أن جيري إبالغ أعمال العنف واجلرائم اجلنسية ضد األطفـال للـشرطة               )ه(  
  ا؛وغريها من أجهزة إنفاذ القانون عندما خياجل اخلدمات الصحية واالجتماعية شك بشأهن

تعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني األجهــزة واخلــدمات ذات الــصلة مبــا يف ذلــك،     )و(  
حيثمــا يكــون ممكنــا، إنــشاء وحــدات متخصــصة مدربــة خصيــصا علــى التعامــل مــع اجلوانــب   
املعقدة وحساسيات الـضحايا فيمـا يتعلـق حبـاالت العنـف ضـد املـرأة، وحيـث ميكـن للـضحايا                  

شـاملة، مبـا يف ذلـك اخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة       تلقي خـدمات مـساعدة ومحايـة وتـدخل          
  واملشورة القانونية ومساعدة الشرطة؛

ــة مناســبة حــساسة         )ز(   ــة قائم ــة واجتماعي ــة وقانوني ضــمان وجــود خــدمات طبي
الحتياجات الضحايا لتعزيز إدارة العدالة اجلنائية للحاالت اليت تنطـوي علـى عنـف ضـد املـرأة                  

متخصــصة، مبــا يف ذلــك الفحــوص االســتداللية الــشرعية ولتــشجيع اســتحداث خــدمات طبيــة 
الشاملة واجملانية والسرية اليت جتري على يد مقدمي الرعاية الصحية املـدربني والعـالج املالئـم،                

  .مبا يف ذلك العالج الذي يستهدف فريوس األيدز على وجه اخلصوص
    

    التدريب  - ثامنا  
طــاع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة      الــدول األعــضاء، بالتعــاون مــع الق   ثُُّتَحــ  -٢٠

  : على ما يليوالرابطات املهنية املعنية، حسبما يكون مناسبا،
توفري وحدات تدريب إلزاميـة متعـددة الثقافـات ومتـسمة باحلـساسية لألمـور                 )أ(  

اجلنــسانية واألطفــال أو تــشجيعها وذلــك لفائــدة الــشرطة ومــوظفي العدالــة اجلنائيــة واملهنــيني    
ظام العدالة اجلنائية بشأن عدم مقبولية مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة وبـشأن أثرهـا                  املعنيني بن 

  وعواقبها الضارة على مجيع من يتعرضون هلذا العنف؛
ضمان تلقي الشرطة وموظفي العدالة اجلنائية واملهنـيني املعنـيني بنظـام العدالـة                )ب(  

وانني والسياسات والربامج الوطنيـة ذات      اجلنائية تدريبا مالئما وتعليما متواصال بشأن مجيع الق       
  الصلة، وكذلك الصكوك القانونية الدولية؛

ضمان تدريب الشرطة وموظفي العدالة اجلنائية وسائر السلطات ذات الـصلة             )ج(  
ــف           ــن ضــحايا العن ــساء م ــددة للن ــد االحتياجــات احمل ــن حتدي ــتمكن م ــا لل ــدا مالئم ــدريبا جي ت

 مبا يف ذلك ضـحايا االجتـار باألشـخاص؛ واسـتقبال مجيـع              واالستجابة هلا على النحو املناسب،    
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الضحايا وعالجهم باحترام بغية تاليف اإليذاء الثانوي؛ والتعامل مع الشكاوى بسرية؛ وإجـراء             
  تقييمات للسالمة وإدارة املخاطر؛ واستخدام أوامر احلماية وإنفاذها؛

 للممارســـة تـــشجيع الرابطـــات املهنيـــة ذات الـــصلة علـــى اســـتحداث معـــايري  )د(  
  .ز العدالة واملساواة بني اجلنسنيوالسلوك ومدونات لقواعد السلوك قابلة لإلنفاذ وتعّز

    
    البحوث والتقييم  - تاسعا  

شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة معاهد  الدول األعضاء وُتَحثُّ  - ٢١
ائر املنظمات الدولية ومعاهد اجلنائية والكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة وس

  :واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية، حسبما يكون مناسبا، على ما يلي البحوث
إنشاء آليات وتعزيزها جلمع البيانـات علـى حنـو منـهجي ومنـّسق عـن العنـف                    )أ(  
  ضد املرأة؛
اســتحداث وحــدات واستقــصاءات خمصــصة قائمــة علــى الــسكان علــى حــد     )ب(  
  ا يف ذلك استقصاءات اجلرمية، لتقييم طبيعة العنف ضد املرأة ومداه؛سواء، مب
مجــع بيانــات ومعلومــات وحتليلــها ونــشرها، مبــا يف ذلــك بيانــات ومعلومــات    )ج(  

ــع       ــرارات ووضـ ــاذ القـ ــات واختـ ــات االحتياجـ ــتخدامها يف تقييمـ ــنس، السـ ــا للجـ ــصّنفة تبعـ مـ
  : سيما بشأنالسياسات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ال

ــل اخلطــر          ‘١‘   ــف وعوام ــذا العن ــرأة؛ وأســباب ه ــف ضــد امل خمتلــف أشــكال العن
املرتبطة به ومستويات شدته؛ وعواقب هذا العنـف وآثـاره، مبـا يف ذلـك علـى خمتلـف                   

  اجملموعات السكانية الفرعية؛
  مدى ارتباط احلرمان واالستغالل االقتصاديني بالعنف ضد املرأة؛  ‘٢‘  
عنف ضد املرأة واجتاهاتـه ومؤشـراته وإحـساس املـرأة بعـدم األمـان يف                أمناط ال   ‘٣‘  

  احمليطني العام واخلاص والعوامل اليت ُيمكن أن ُتقلل من هذا اإلحساس بعدم األمان؛
  العالقة بني الضحية ومرتكب اجلرمية؛  ‘٤‘  
أثر خمتلف أنواع التدخل على فرادى مرتكيب اجلرائم وعلـى احلـد مـن العنـف                  ‘٥‘  

  املرأة عموما والقضاء عليه؛ضد 
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اسـتخدام األســلحة واملخــدرات والكحـول وغــري ذلــك مـن مــواد اإلدمــان يف      ‘٦‘  
  حاالت العنف ضد املرأة؛

العالقة بني اإليـذاء أو التعـرض للعنـف ومـا يعقـب ذلـك مـن أنـشطة منطويـة                       ‘٧‘  
  على العنف؛

تعرضـها ألنــواع  العالقـة بـني العنــف الـذي تتعـرض لــه املـرأة وزيـادة احتمــال         ‘٨‘  
  أخرى من املعاملة السيئة؛

  عواقب العنف بالنسبة ملن يشهدونه، ال سيما داخل األسرة؛  ‘٩‘  
رصــد عــدد حــاالت العنــف ضــد املــرأة املبلّغــة للــشرطة وكــذلك لــسائر أجهــزة      )د(  

 العدالة اجلنائية ونشر تقارير سنوية عنها، مبا يف ذلك معدالت التوقيف والتسوية ومالحقـة مـرتكيب     
اجلـرائم وحماكمتـهم ومــدى انتـشار العنـف ضــد املـرأة؛ ويف هـذا املــسعى ينبغـي اسـتخدام البيانــات         

وينبغي هلذه التقارير أن ُتصنف البيانات تبعا لنـوع         . املشتقة من االستقصاءات القائمة على السكان     
  ؛العنف وأن تشمل، على سبيل املثال، معلومات عن جنس مرتكب اجلرمية وعالقته بالضحية

تقيــيم جناعــة نظــام العدالــة اجلنائيــة وفاعليتــه بالنــسبة لتلبيــة احتياجــات النــساء   )ه(  
الاليت يتعرضن للعنف، مبا يف ذلك فيما يتعلق بطريقة تعامـل نظـام العدالـة اجلنائيـة مـع ضـحايا           
أعمال العنف وشهودها وكيفية استخدامه ملختلف منـاذج التـدخل ومـدى تعاونـه مـع مقـدمي               

حايا والشهود، إضـافة إىل تقيـيم وتقـدير أثـر التـشريعات والقواعـد واإلجـراءات            اخلدمات للض 
  الراهنة على العنف ضد املرأة؛

تقييم جناعة برامج عـالج مـرتكيب اجلـرائم وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم                   )و(  
وفاعليتها، بالتشاور مـع أصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة، مبـا يف ذلـك الـضحايا ومـن يقـدمون                      

  خلدمات؛هلم ا
االهتداء باجلهود اجلارية حاليا على الصعيد الدويل يف استحداث جمموعة مـن              )ز(  

املؤشــرات لقيــاس العنــف ضــد املــرأة وضــمان اتبــاع هنــج متعــدد القطاعــات ومنــسق يف ســبيل   
  استحداث مبادرات مجع البيانات وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

رأة ُتجمــع بطريقــة حتتــرم حرمــة ضــمان أن البيانــات اخلاصــة بــالعنف ضــد املــ   )ح(  
  احلياة اخلاصة وحقوق اإلنسان للنساء وبطريقة ال تعرض سالمتهن للخطر؛

تشجيع البحوث املقرر إجراؤها بشأن العنف ضـد املـرأة وتـوفري الـدعم املـايل               )ط(  
  .الكايف هلا
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    تدابري منع اجلرمية  - عاشرا  
ت غـري احلكوميـة والرابطـات املهنيـة          الدول األعضاء والقطـاع اخلـاص واملنظمـا        ُتَحثُّ  -٢٢

  : على ما يلياملعنية، حسبما يكون مناسبا،
الـــة وتنفيـــذها لتوعيـــة اجلمهـــور وتثقيفـــه، اســـتحداث مبـــادرات مناســـبة وفّع  )أ(  

وكذلك برامج ومناهج دراسية متنع العنف ضد املرأة عن طريق تعزيز احتـرام حقـوق اإلنـسان        
  بادل وتقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل؛واملساواة والتعاون واالحترام املت

ــة واخلاصــة        )ب(   ــات العام ــاملني يف الكيان ــدونات قواعــد ســلوك للع اســتحداث م
ن إجراءات مأمونـة للـشكوى   املعنية مبنع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي، تتضمّ    

  واإلحالة؛
سانية داخــل اســتحداث هنــوج متعــددة التخصــصات وحــساسة لألمــور اجلنــ     )ج(  

الكيانــات العامــة واخلاصــة الــيت تــسعى إىل منــع العنــف ضــد املــرأة، ال ســيما مــن خــالل إقامــة  
ــن         ــساء م ــة الن ــانون واخلــدمات املتخصــصة يف محاي ــاذ الق ــسؤولني عــن إنف ــني امل ــشراكات ب   ال

  ضحايا العنف؛
استحداث برامج لتقييم تصورات السالمة العامة واستحداث ختطيط لـسالمة            )د(  

  ماكن العامة وتصميمها البيئي وإدارهتا من أجل احلد من خطر العنف ضد املرأة؛األ
إعداد برامج توعية وتوفري املعلومات ذات الصلة للنساء بشأن أدوار اجلنـسني              )ه(  

وحقوق اإلنسان للمرأة واجلوانـب االجتماعيـة والـصحية والقانونيـة واالقتـصادية للعنـف ضـد                 
   من محاية نفسها وأطفاهلا من مجيع أشكال العنف؛املرأة من أجل متكني املرأة

ــد        )و(   ــذين ُيعتقــد أهنــم ق ــرتكيب اجلــرائم أو لألشــخاص ال ــة مل ــرامج توعي إعــداد ب
يرتكبون هذه اجلرائم من أجل تعزيز السلوك واملواقـف غـري املتـسمة بـالعنف واحتـرام مـساواة                

  املرأة وحقوقها؛
ــة ونــ    )ز(   ــة ومــواد توعي شرها، بطريقــة مناســبة للمــتلقني  اســتحداث مــواد إعالمي

املستهدفني، مبـا يف ذلـك يف املؤسـسات التعليميـة علـى مجيـع املـستويات، عـن خمتلـف أشـكال                       
العنف املرتكب ضد املرأة وتوفري الربامج ذات الصلة اليت تشمل معلومات عن أحكام القـانون               

ــة وآليــات دعــم الــضحا     ــة اجلنائي ــصلة ووظيفــة نظــام العدال ــائي ذات ال ــربامج  اجلن يا املتاحــة وال
  القائمة املتعلقة بالسلوك غري املتسم بالعنف والتسوية السلمية للنـزاعات؛
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ــة وســائر        )ح(   ــادرات املنظمــات غــري احلكومي ــا مب ــا فيه ــادرات، مب ــع املب دعــم مجي
املنظمات ذات الصلة اليت تسعى إىل حتقيق املـساواة للمـرأة، الراميـة إىل إذكـاء وعـي اجلمهـور                    

  نف ضد املرأة واإلسهام يف القضاء على مثل هذا العنف؛بقضية الع
تيسري العمل على املستويات احلكومية الدنيا، مبا يف ذلك بـني سـلطات املـدن                 )ط(  

واجملتمعــات احملليــة، مــن أجــل التــرويج لنــهج متكامــل يــستخدم جمموعــة اخلــدمات احملليــة الــيت  
  ستراتيجيات وبرامج وقائية؛تتيحها املؤسسات واجملتمع املدين من أجل استحداث ا

 الــدول األعــضاء ووســائط اإلعــالم ورابطـات وســائط اإلعــالم وأجهــزة الرقابــة  ثُّوُتحَـ   -٢٣
الذاتية لوسائط اإلعالم واملدارس وسائر الشركاء ذوي الصلة، مع احترام حرية وسائط اإلعالم،  

مناســبة، مثــل وحــسبما يكــون مناســبا، علــى اســتحداث محــالت توعيــة عامــة وتــدابري وآليــات   
مدونات القواعد األخالقية وتدابري الرقابة الذاتية بشأن العنف يف وسائط اإلعالم، هبـدف تعزيـز               

  احترام حقوق املرأة وكرامتها مع الثين يف الوقت ذاته عن التمييز وتنميط أدوار اجلنسني؛
ات املهنيـة    الدول األعضاء والقطاع اخلاص واملنظمات غـري احلكوميـة والرابطـ           وُتَحثُّ  -٢٤

ــة، حــسبما يكــون مناســبا،   ــى املعني ــة     عل ــع اجلرمي اســتحداث وحتــسني اســتجابات يف جمــال من
والعدالة اجلنائية إلنتـاج أو حيـازة أو نـشر األلعـاب والـصور وكـلّ املـواد األخـرى الـيت تـصّور            
 أعمال العنف ضد النساء واألطفال أو متّجدها، وألثرها على مواقـف عامـة النـاس إزاء النـساء                 
واألطفــال، وكــذلك علــى النمــو العقلــي والعــاطفي لألطفــال، ال ســيما مــن خــالل تكنولوجيــا 

  .املعلومات اجلديدة، مبا فيها اإلنترنت
    

    التعاون الدويل  - حادي عشر
 الدول األعضاء، بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة ومعاهدها وسـائر املنظمـات             ُتَحثُّ  -٢٥

  :على ما يلياملعنية، حسبما يكون مناسبا، 
مواصــلة تبــادل املعلومــات بــشأن منــاذج التــدخل والــربامج الوقائيــة الناجحــة      )أ(  

اخلالصـــة الوافيـــة للقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة وحتـــديث دليـــل املـــوارد و
لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة، وكــذلك تــوفري معلومــات إلدراجهــا يف قاعــدة    

  )٢٩(عام عن العنف ضد املرأة؛بيانات األمني ال

                                                         
  .www.un.org/esa/vawdatabase: متاحة يف املوقع التايل  )29(
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التعاون على املستوى الثنائي واإلقليمي والدويل مع الكيانات ذات الصلة   )ب(  
ملنع العنف ضد املرأة؛ وتوفري السالمة واملساعدة واحلماية لضحايا العنف وشهوده وأفراد 

على حنو أسرهم، حسبما يكون مناسبا؛ وتعزيز تدابري تكفل مثول مرتكيب اجلرائم للعدالة 
  فعال من خالل تقوية آليات التعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة؛

استحداث أحكام تسمح بعودة النساء من ضحايا العنف الاليت جرى االجتار   )ج(  
  هبن أو اختطافهن عرب احلدود إىل أوطاهنن وإعادة إدماجهن بسالمة، وطواعية قدر اإلمكان؛

األمم املتحدة ودعمها يف جهودها الرامية إىل القضاء اإلسهام يف منظومة   )د(  
  على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛

اختاذ إجراءات وقائية مناسبة وضمان املساءلة الكاملة يف حاالت االستغالل   )ه(  
اجلنسي اليت تتورط فيها قوات وشرطة مشاركة يف عمليات حفظ السالم اليت تضطلع هبا 

  .األمم املتحدة
  : الدول األعضاء أيضا على ما يليثُُّتَح  - ٢٦

إدانة مجيع أعمال العنف ضد املرأة يف حاالت النـزاع املسلح، واعتبارها   )أ(  
انتهاكات حلقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين والقانون اجلنائي الدويل، والدعوة إىل 

 القتل أو االغتصاب على استجابة فّعالة مناسبة ملثل هذه االنتهاكات، ال سيما عندما تشمل
  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥حنو نظامي والرق اجلنسي واحلمل القسري، وتنفيذ قراري جملس األمن 

  بشأن املرأة والسالم واألمن؛) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و
العمل بشكل نشط يف سبيل حتقيق التصديق العاملي على مجيع املعاهدات   )ب(  

اتفاقية القضاء على ا كامال، مبا يف ذلك ذات الصلة أو االنضمام إليها وتعزيز تنفيذها تنفيذ
ونظام روما األساسي  )٣٠(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا،

للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري امللحق هبا بشأن بيع 
 اإلباحية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  املنظمة عرب الوطنية؛

                                                         
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١ اجمللّد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )30(
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صياغة أي حتفظات بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   )ج(  
ان أال تكون أي من هذه التحفظات متعارضة مع بطريقة دقيقة وحمصورة قدر اإلمكان وضم

  موضوع هذه االتفاقية وغرضها؛
العمل بشكل نشط يف سبيل التصديق على الصكوك واالتفاقات اإلقليمية   )د(  

  اليت تستهدف مكافحة العنف ضد املرأة أو االنضمام إليها، وتعزيز تنفيذها؛
يغة احملّدثة لالستراتيجيات إدراج معلومات عن اجلهود املبذولة لتنفيذ الص  )ه(  

للجنة املعنية بالقضاء على التمييز النموذجية والتدابري العملية يف التقارير الدورية املقدمة إىل ا
  ضد املرأة؛
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية املخصصة   )و(  

ع مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم وغريها من احملاكم اجلنائية الدولية على التحقيق م
املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ومالحقتهم قضائيا، ال سيما يف حاالت اجلرائم اليت 
تشمل العنف القائم على أسس جنسانية، ومتكني النساء الاليت تعرضن للعنف من اإلدالء 

 احلماية يف الوقت ذاته لسالمة بشهادهتن واملشاركة يف مجيع املراحل اإلجرائية مع توفري
  هؤالء النساء ومصاحلهن وهويتهن وحرمتهن الشخصية؛

التعاون مع املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وتبعاته واملقرر   )ز(  
اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، 

هام والواجبات املعهود هبا إليهما وذلك بتزويدمها بكلّ املعلومات املطلوبة ومساعدهتما يف امل
  .واالستجابة لزيارات املقررين اخلاصني ومراسالهتما

    
    أنشطة املتابعة  -ثاين عشر  

 الدول األعضاء ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة ُتَحثُّ  - ٢٧
لصلة يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية اجلنائية والكيانات ذات ا

ذات الصلة ومعاهد البحوث واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املهنية، مبا يف ذلك 
  :املنظمات اليت تسعى إىل حتقيق املساواة للمرأة، حسبما يكون مناسبا، على ما يلي

اتيجيات النموذجية والتدابري العملية إىل تشجيع ترمجة الصيغة احملّدثة لالستر  )أ(  
  اللغات احمللية وضمان نشرها على نطاق واسع واستخدامها يف الربامج التدريبية والتثقيفية؛

االستفادة، حسبما يكون مناسبا، من الصيغة احملّدثة لالستراتيجيات   )ب(  
سياسات واملمارسات النموذجية والتدابري العملية يف استحداث التشريعات واإلجراءات وال

  ؛املتعلقة بالتصدي للعنف ضد املرأة
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مساعدة الدول، بناء على الطلب، يف استحداث استراتيجيات وبرامج ملنع   )ج(  
العنف ضد املرأة واستعراض نظمها للعدالة اجلنائية وتقييمها، مبا يف ذلك تشريعاهتا اجلنائية، 

  جية والتدابري العملية؛على أساس الصيغة احملّدثة لالستراتيجيات النموذ
دعم أنشطة التعاون التقين ملعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية   )د(  

  والعدالة اجلنائية اليت تستهدف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛
استحداث خطط وبرامج وطنية وإقليمية ودون إقليمية منسقة لتنفيذ الصيغة   )ه(  

  تيجيات النموذجية والتدابري العملية؛احملّدثة لالسترا
تصميم برامج وأدلة موحدة ملوظفي الشرطة والعدالة اجلنائية على أساس   )و(  

  الصيغة احملّدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛
رصد التقدم احملرز على املستويني الوطين والدويل واستعراضه دوريا، وذلك   )ز(  

  القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛ والربامج واملبادرات الرامية إىل فيما يتعلق باخلطط
استعراض الصيغة احملّدثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية دوريا   )ح(  

  .وحتديثها عند االقتضاء
    

  مشروع القرار الثاين
  

  الحتجازيةقواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابري غري ا    
 )قواعد بانكوك(للُمجرِمات 

 
 ،إن اجلمعية العامة 

 معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،   إذ تــستذكر 
ــامل ــة     تـ ــدنيا ملعاملـ ــة الـ ــد النموذجيـ ــصوصا القواعـ ــسجناء، وخـ ــة الـ ــام األول مبعاملـ صلة يف املقـ

 )٣٢(لقواعـــد النموذجيـــة الـــدنيا ملعاملـــة الـــسجناء،  وإجـــراءات التنفيـــذ الفّعـــال ل)٣١(الـــسجناء،

                                                         
ألمم ات امنشور (الصكوك العاملية): اجلزء األول(، اجمللّد األول صكوك دوليةجمموعة : حقوق اإلنسان  )31(

  .٣٤ الرقم ياء، الباب، ))١اجمللّد األول، اجلزء  (A.02.XIV.4بيع املتحدة، رقم امل
  .، املرفق١٩٨٤/٤٧قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )32(
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وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص اخلاضـعني ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز               
 )٣٤( واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء،)٣٣(أو السَّجن،

ــستذكر  ــضاً وإذ ت ــة      أي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال من ــايري األم  مع
 يف املقــام األول ببــدائل الــسَّجن، وخــصوصا قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة  املتــصلةنائيــة اجل

ــة   ــدابري غــري االحتجازي ــدنيا للت ــو(ال ــرامج  )٣٥(،)قواعــد طوكي ــادئ األساســية الســتخدام ب  واملب
 )٣٦(،العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية

، ٢٠٠٣ديـسمرب   /األول كـانون    ٢٢، املـؤرخ    ٥٨/١٨٣ قرارهـا    وإذ تستذكر كذلك   
الذي دعت فيه احلكومات واهليئات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملؤسسات الوطنيـة املعنيـة              

ــة إىل     ــسان واملنظمــات غــري احلكومي ــد مــن االهتمــام  حبقــوق اإلن ــالء املزي ــ إي ــساء يف مل سألة الن
 والــسبل يةاألساســالــسجون، مبــن يف ذلــك أطفــال النــساء يف الــسجون، بغيــة حتديــد املــشاكل  

 املمكنة ملعاجلتها،

تأخـذ يف االعتبـار     و يف قواعد طوكيو،     انصوص عليه املجن  بدائل السَّ ل تويل االعتبار وإذ   
للنــساء الـاليت ميــثلن أمـام نظــام العدالـة اجلنائيــة، ومـا يترتــب علـى تلــك      اخلـصوصيات اجلنـسانية   

 ،حتجازية عليهناخلصوصيات من حاجة إىل إعطاء األولية لتطبيق التدابري غري اال

، ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩، املـؤرخ    ٦١/١٤٣ قرارها   وإذ تضع يف اعتبارها    
الــذي حثَّــت فيــه الــدول علــى القيــام جبملــة أمــور ومنــها اختــاذ تــدابري إجيابيــة ملعاجلــة األســباب  

جتماعيـة  البنيوية للعنف جتاه املـرأة، وتعزيـز اجلهـود الوقائيـة الـيت تعـاجل املمارسـات واملعـايري اال         
التمييزيــة، مبــا فيهــا اجلهــود املتعلقــة بالنــساء الــاليت يلــزم إيالؤهــن اهتمامــا خاصــا لــدى وضــع   
 السياسات الرامية إىل التصّدي للعنف، كنـزيالت املؤسسات العقابية أو املرافق االحتجازية،

ــضا   ــضع يف اعتبارهــا أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٣/٢٤١ قراره ــسمرب / كــانون األول٢٤، امل دي
الــذي أهابــت فيــه جبميــع الــدول أن توّجــه االنتبــاه إىل وطــأة تــأثري اعتقــال الوالــدين     ، ٢٠٠٨

وسجنهما على األطفال، وأن ُتعىن، على وجه اخلصوص، بتحديد وترويج املمارسـات اجليـدة              
فيما يتعلق باحتياجات الرضَّع واألطفال املتـضرِّرين مـن اعتقـال الوالـدين وسـجنهما وبنمـّوهم                 

  واالجتماعي والنفسي،البدين والعاطفي
                                                         

  .، املرفق٤٣/١٧٣معية العامة قرار اجل  )33(
  .، املرفق٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة   )34(
  .، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة   )35(
  .، املرفق٢٠٠٢/١٢االقتصادي واالجتماعي قرار اجمللس   )36(
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مواجهــة حتــدِّيات القــرن  :  إعــالنَ فيينــا بــشأن اجلرميــة والعدالــة وإذ تأخــذ يف االعتبــار  
 الــذي التزمـت فيـه الــدول األعـضاء جبملـة أمــور منـها وضـع توصــيات       )٣٧(احلـادي والعـشرين،  

، اخلاصــة للنــساء الــسجينات واجلانيــات حتياجــات السياســاتية ذات توجُّــه عملــي تــستند إىل ا 
  )٣٨(،وخطط العمل الرامية إىل تنفيذ ذلك اإلعالن

التحالفـات  :  إىل إعـالن بـانكوك بـشأن أوجـه التـآزر واالسـتجابات              االنتباه تلفتوإذ    
 املوقوفـات  فيمـا يتـصل حتديـداً بالنـساء          )٣٩(االستراتيجية يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،         
   االحتجازية،وكذلك املعتقالت يف املؤسسات االحتجازية وغري

، يف إعـالن     منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        جلنة  أنّ الدول األعضاء أوصت    وإذ تستذكر   
ــانكوك، ــإدارة       ب ــق ب ــايري والقواعــد فيمــا يتعل ــة املع ــار الســتعراض مــدى كفاي ــويل االعتب ــأن ت  ب

  السجون وبالسجناء،
اعتبــار األســبوع  اإلنــسان بحلقــوق مببــادرة مفوَّضــية األمــم املتحــدة  أحاطــت علمــاًوقــد  

 أسـبوع الكرامـة والعدالـة للمحتجـزين، الـيت           ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ١٢ إىل   ٦املمتد من   
  شدَّدت بصفة خاصة على مراعاة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات،

 النــساء الــسجينات هــّن إحــدى الفئــات املستــضعفة الــيت هلــا   أنّتأخــذ يف االعتبــاروإذ   
  احتياجات ومتطلبات خاصة،

 أنّ العديد من مرافق السجون القائمة على نطـاق العـامل ُمعـّد يف املقـام األول                  وإذ تدرك   
   السنني،مبرورللرجال السجناء، يف حني أن عدد النساء السجينات قد ازداد على حنو ملحوظ 

مــن بــني اجلانيــات عــددا ال يــشكّل خطــورة علــى اجملتمــع وأن ســجن    بــأن تــسلّموإذ   
ــر صــعوبة، شــأهنّن يف ذلــك شــأن      قــد جيهــؤالء اجلانيــات عــل إعــادة إدمــاجهّن يف اجملتمــع أكث
  اجملرمني عموما،

الكتّيـب اخلـاص     بإعداد مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              وإذ ترحِّب   
  )٤٠(،مبديري السجون ومقرِّري السياسات فيما يتعلق باملرأة والسَّجن

                                                         
  .، املرفق٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة   )37(
  .، املرفق٥٦/٢٦١قرار اجلمعية العامة   )38(
  .، املرفق٦٠/١٧٧ية العامة قرار اجلمع  )39(
  .E.08.IV.4 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )40(
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 ٢٥ املـؤرخ    ١٠/٢ر جملـس حقـوق اإلنـسان        بالـدعوة الـواردة يف قـرا       أيـضا وإذ ترّحب     
 واملوّجهــة إىل احلكومــات واهليئــات الدوليــة واإلقليميــة ومؤســسات حقــوق  ٢٠٠٩مــارس /آذار

اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة بأن ختّص مبزيد مـن االنتبـاه مـسألة النـساء                  
 النساء يف السجن، بغية حتديـد ومعاجلـة   والفتيات يف السجن، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بأطفال       

  اجلوانب والتحديات اجلنسانية املتعلقة هبذه املشكلة،
كتــب منظمــة الــصحة العامليــة اإلقليمــي م بالتعــاون يف العمــل بــني وإذ ترحِّــب كــذلك  

وروبــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وإذ حتــيط علمــاً بــإعالن كييــف  أل
  )٤١(ساء يف السجون،بشأن صحة الن

  )٤٢(باملبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة لألطفال،وإذ حتيط علماً   
أبريـل  / نيـسان ٢٤ املـؤرخ  ١٨/١ قرار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     وإذ تستذكر   
، الذي طلبت فيه اللجنـة إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                   ٢٠٠٩
 اجتماعا لفريق خرباء حكـومي دويل مفتـوح العـضوية لكـي             ٢٠٠٩ة، أن يعقد يف عام      واجلرمي

يضع، مبا يّتسق مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وقواعد طوكيـو، قواعـد تكميليـة                
خاصة مبعاملة النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازيـة؛ ورحَّبـت             

قدَّم من حكومة تايلند الستضافة اجتماع فريق اخلـرباء؛ وطلبـت إىل اجتمـاع فريـق                بالعرض امل 
اخلرباء أن يعرض نتائج عمله على املؤمتر الثاين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي ُعقـد                    

  ،٢٠١٠أبريل / نيسان١٩ إىل ١٢بعد ذلك يف مدينة سلفادور، الربازيل، من 
الجتماعات اإلقليميـة األربعـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة              أن ا  وإذ تستذكر أيضاً    

الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية رحَّبت بوضـع جمموعـة قواعـد تكميليـة خاصـة مبعاملـة                   
  )٤٣(النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازية،

ســـتراتيجيات الـــشاملة مـــن أجـــل  إعـــالن ســـلفادور بـــشأن االوإذ تـــستذكر كـــذلك   
 الـذي أوصـت   )٤٤(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،        : التحديات العاملية 

فيــه الــدول األعــضاء بــأن تنظــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف مــشروع قواعــد األمــم     
                                                         

 مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي ألوروبا ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات الذي أعّدهاإلعالن   )41(
 ية يف السجونتصحيح أوجه عدم املساواة يف احلالة الصح: صحة النساء يف السجونواجلرمية، املعنون 

  ).٢٠٠٩ن، غكوبنها(
  .، املرفق٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة   )42(
 A/CONF.213/RPM.3/1 وA/CONF.213/RPM.2/1 وA/CONF.213/RPM.1/1الوثائق   )43(

  .A/CONF.213/RPM.4/1و
  .١، الفصل األول، القرار A/CONF.213/18الوثيقة   )44(
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رمــات باعتبارهــا مــسألة ذات املتحــدة ملعاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة بــشأن اجمل 
  أولوية الختاذ إجراءات مناسبة بشأهنا،

 بالعمل الـذي قـام بـه فريـق اخلـرباء املعـين              حتيط علماً مع اإلعراب عن التقدير       -١  
بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـري           

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٦ إىل ٢٣مـــن قـــد يف بـــانكوك االحتجازيـــة، يف اجتماعـــه الـــذي ُع
  )٤٥(، وبالنتائج اليت خلص إليها ذلك االجتماع؛٢٠٠٩

 حلكومة تايلند على قيامها باستضافة اجتمـاع فريـق اخلـرباء            عن امتناهنا  تعرب  -٢  
  وعلى الدعم املايل الذي قدَّمته من أجل تنظيم االجتماع؛

ــة    قواعــد األمــم املتحــدة ملع تعتمــد  -٣   ــدابري غــري االحتجازي ــسجينات والت ــة ال امل
للمجرمات، وتوافق على توصية مؤمتر األمم املتحدة الثاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                  

  ؛"قواعد بانكوك"القواعد باسم هذه بأن ُتعَرف 
ــ  -٤   لتنــــّوع الكــــبري يف األوضــــاع القانونيــــة واالجتماعيــــة  ل نظــــرا، أنــــه دركتــ

رافية يف العامل، ال ميكن تطبيق كل تلـك القواعـد علـى حنـو متـساو يف مجيـع                    واالقتصادية واجلغ 
األماكن ويف كل األوقات؛ غري أن مـن شـأهنا أن تكـون حـافزا علـى الـسعي الـدائم إىل تـذليل                      
الصعوبات العملية اليت تعترض سبيل تطبيقهـا، علمـاً بأهنـا متثّـل بأمجعهـا تطلّعـات عامليـة ميكـن                     

 املشترك يف حتـسني حـصيلة النتـائج الـيت تعـود بـالنفع علـى الـسجينات                   تسخريها لصاحل اهلدف  
  وأطفاهلن وجمتمعاهتن احمللية؛

الدول األعـضاء علـى اعتمـاد تـشريعات إلقامـة بـدائل للـسجن وعلـى                 تشّجع    -٥  
  ستحداث اآلليات الالزمة لتنفيذها؛وال قبيل ُنظُم من هذا ال إقامةأولوية لتمويلإيالء 

ــدولَتــشّجع   -٦    األعــضاَء الــيت وضــعت تــشريعات أو إجــراءات أو سياســات    ال
عامة أو ممارسات بشأن السجينات أو بشأن بدائل سجن للنساء اجملرمـات علـى أن تتـيح هـذه           

كوميــة الدوليــة ذات املعلومــات لغريهــا مــن الــدول ولــسائر املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واحل  
دها علـى صـوغ وتنفيـذ أنـشطة تدريبيـة           لمنظمات غري احلكومية، وأن تـساع     لالصلة، وكذلك   

أو غريها من األنشطة املتعلقة باستخدام تلـك التـشريعات أو اإلجـراءات أو الـسياسات العامـة                  
  أو املمارسات؛

                                                         
  .A/CONF.213/17الوثيقة   )45(
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ــدعو  -٧   ــة اخلاصــة      ت ــائق الواقعي ــاة االحتياجــات واحلق ــدولَ األعــضاَء إىل مراع  ال
ات وخطط العمـل ذات الـصلة        عند وضع التشريعات واإلجراءات والسياس      السجينات بالنساء

  قواعد بانكوك؛وإىل االستناد، حسب االقتضاء، إىل 
 الدولَ األعضاَء إىل مجـع البيانـات املتعلقـة بالـسجينات واجملرمـات              تدعو أيضا   -٨  

  واستيفائها وحتليلها ونشرها، حسب االقتضاء؛
 للمحاكمـة   عنـد تقريـر العقوبـة أو البـت يف التـدابري الـسابقة              على أنـه،     تـُشدِّد  -٩  

املــرأة احلامــل أو ويل األمــر الوحيــد أو الرئيــسي للطفــل، ينبغــي تفــضيل التــدابري غــري خبــصوص 
 احتجازيـة  تقريـر عقوبـات  سب االقتضاء، علـى أن ُينظَـر يف        ذلك وحب االحتجازية حيثما أمكن    

  عندما يكون اجلرم خطرياً أو عنيفاً؛
ات واجلرميـة أن يقـدِّم مـساعدة         إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدر      تطلب  -١٠  

، مــن أجــل القيــام، حــسب هاتقنيــة وخــدمات استــشارية إىل الــدول األعــضاء، بنــاًء علــى طلبــ 
االقتــضاء، بوضــع أو تعزيــز التــشريعات واإلجــراءات والــسياسات العامــة واملمارســات بــشأن    

  جن للجانيات؛لسَّاالسجينات وبشأن بدائل 
أن يتخـذ مـا     تحدة املعين باملخدرات واجلرميـة       إىل مكتب األمم امل    أيضاً تطلب  -١١  

 لضمان نشر قواعد بانكوك على نطاق واسع، باعتبارها قواعـد تكميليـة             يناسب من اخلطوات  
وقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا للتـدابري             )٤٦(للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    

  نشطة اإلعالمية يف هذا اجملال؛ وتكثيف األ)٤٧(،)قواعد طوكيو(غري االحتجازية 
 إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يزيـد        تطلب كذلك   -١٢  

 مــن كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة   يعنيــه األمــرن تعاونــه مــع غــريه ممــ 
ان، وأن حيــدِّد  غــري احلكوميــة، يف تقــدمي املــساعدة ذات الــصلة إىل البلــد واملنظمــاتواإلقليميــة

   بلدان اجلنوب؛بلد وآخر وفيما بني من أجل زيادة التعاون بني اقدراهتالبلدان واحتياجات 
 الوكــاالت املتخصِّــصة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة  تــدعو  -١٣  

  فيذ قواعد بانكوك؛يف تناليت يعنيها األمر إىل املشاركة  غري احلكومية  واملنظماتاحلكومية الدوليةو
الـدولَ األعـضاَء وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل تقـدمي مـسامهات خـارج إطـار                   تدعو    -١٤  

  .امليزانية من أجل هذه األغراض، وفقاً للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة
                                                         

ألمم ات امنشور (الصكوك العاملية): اجلزء األول( األول اجمللّد، صكوك دوليةجمموعة : حقوق اإلنسان  )46(
  .٣٤ الرقم ياء، الباب، ))١ اجلزء األول، اجمللّد (A.02.XIV.4بيع املتحدة، رقم امل

  .، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة   )47(
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  املرفق
 

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية     
 )قواعد بانكوك(مات للمجر

    
 مالحظات متهيدية    

  
 علـى كـل الـسجناء دون متييـز؛          )٤٨(تسري القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء            -١

لذلك جيب أن تؤخذ يف االعتبار احتياجـات وأوضـاع مجيـع الـسجناء، مبـن فـيهم الـسجينات،          
   عامـاً، ٥٠نـذ أكثـر مـن    ولكن هذه القواعد، الـيت جـرى اعتمادهـا م    . عند تطبيق هذه القواعد   

ومــع تزايــد أعــداد . مل ُتــولِ القــدر الكــايف مــن االهتمــام لالحتياجــات احملــدَّدة اخلاصــة بالنــساء 
السجينات علـى نطـاق العـامل، اكتـسبت احلاجـة إىل زيـادة إيـضاح االعتبـارات الـيت ينبغـي أن                       

 .حتسري على معاملة السجينات طابع األمهية واإلحلا

اجة إىل إعداد معـايري عامليـة تّتـصل باالعتبـارات املتمـايزة الـيت ينبغـي                 ومع التسليم باحل    -٢
أن تطبَّق على السجينات واجملرمات، ومع مراعاة عدد من القرارات ذات الصلة الـيت اعتمـدهتا                
ــوفري        ــدول األعــضاء إىل ت ــيت ُدِعيــت فيهــا ال ــشأن وال خمتلــف أجهــزة األمــم املتحــدة يف هــذا ال

ياجــات اجملرمــات والــسجينات، جــرى إعــداد هــذه القواعــد لتكمِّــل    االســتجابة املالئمــة الحت
وتعــزِّز، حــسب االقتــضاء، القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء وقواعــد األمــم املتحــدة 

 فيمـا يتعلـق مبعاملـة الـسجينات         )٤٩()قواعـد طوكيـو   (النموذجية الدنيا للتدابري غـري االحتجازيـة        
 .وبدائل سجن اجملرمات

لّ هذه القواعد يف أي حال من األحوال حملّ القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة                 وال حت   -٣
ــوعْيت         ــواردة يف جمم ــصلة ال ــام ذات ال ــع األحك ــذلك تظــل مجي ــو؛ ل ــد طوكي ــسجناء أو قواع ال

وبينمــا ُتــضفي بعــض هــذه  . القواعــد هــاتني ســاريةً علــى مجيــع الــسجناء واجملــرمني دون متييــز  
 على األحكام احلاليـة الـواردة يف القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة          القواعد مزيداً من اإليضاح   

السجناء ويف قواعد طوكيو عند تطبيقها على السجينات واجملرمات، تتطرق القواعـد األخـرى             
 .إىل جماالت جديدة

                                                         
منشورات األمم  (الصكوك العاملية): ء األولاجلز(، اجمللّد األول  صكوك دوليةجمموعة: حقوق اإلنسان  )48(

  .٣٤ الرقم ياء، الباب، ))١اجمللّد األول، اجلزء  (A.02.XIV.4املتحدة، رقم املبيع 
  .، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة   )49(
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وُتــستوحى هـــذه القواعـــد مـــن املبـــادئ الـــواردة يف خمتلـــف االتفاقيـــات واإلعالنـــات    -٤
وهـذه   .ملتحـدة، وهـي بـذلك تتماشـى مـع أحكـام القـانون الـدويل احلـايل                 الصادرة عن األمـم ا    

مبـا يـشمل مقـرِّري الـسياسات،        (القواعد موجَّهة لـسلطات الـسجون وأجهـزة العدالـة اجلنائيـة             
اليت تـشارك يف    ) واملشرِّعني، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، ومصلحة وقف تنفيذ األحكام        

 .ازية والتدابري اجملتمعيةإدارة العقوبات غري االحتج

وشدَّدت األمم املتحدة على املتطلبات احملـدَّدة الالزمـة للتعامـل مـع أوضـاع اجملرمـات                   -٥
فعلى سبيل املثال اعتمد مؤمتر األمم املتحـدة الـسادس ملنـع اجلرميـة ومعاملـة                 .يف شىت السياقات  

دَّدة للسجينات، أوصـى فيـه      ، قراراً حول االحتياجات احمل    ١٩٨٠اجملرمني، الذي انعقد يف عام      
بأنــه، عنــد تنفيــذ القــرارات الــيت اعتمــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة الــسادس والــيت تتعلــق بــصورة   
مباشرة أو غري مباشـرة مبعاملـة اجملـرمني، ينبغـي اإلقـرار باملـشاكل احملـدَّدة اخلاصـة بالـسجينات                     

يطبَّـق فيهـا ذلـك بعـُد، ينبغـي تـوفري           واحلاجة إىل توفري الوسائل حللها؛ وأنه، يف البلدان الـيت مل            
الربامج واخلدمات املستخدمة كبدائل عن السجن للمجرمات على قدم املـساواة مـع اجملـرمني؛        
وأنـه ينبغـي لألمـم املتحــدة واملنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميــة الـيت تتمّتـع بـصفة استــشارية          

 لـضمان معاملـة الـسجينات    لديها وكل املؤسـسات الدوليـة األخـرى، أن تبـذل جهـوداً دؤوبـةً       
بصورة نزيهة ومتساوية خالل مراحل االعتقال واحملاكمة واحلكم والسجن، مـع إيـالء اهتمـام               

 )٥٠(.حمدَّد للمشاكل اخلاصة اليت تواجهها السجينات، كاحلمل ورعاية األطفال

   توصــيات حمـــدَّدة )٥٣( والتاســع )٥٢( والثـــامن)٥١(وقــدَّم أيــضا كــل مـــن املــؤمتر الــسابع       -٦
 . السجيناتبشأن

                                                         
مرب سبت/ أيلول٥ ‐ أغسطس/ آب٢٥راكاس، امؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ك  )50(

 ، باءالباب، الفصل األول، )A.81.IV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ( األمانةأعدَّتهتقرير : ١٩٨٠
  ). للنساء من ِقبل نظام العدالة اجلنائيةالنـزيهة املعاملة بشأن (٩القرار 

سبتمرب / أيلول٦ ‐ أغسطس/ آب٢٦، وميالن، مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني  )51(
 ، هاءباب، الفصل األول، ال)A.86.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ( األمانةأعدَّتهتقرير : ١٩٨٥
  ). للنساء من ِقبل نظام العدالة اجلنائيةالنـزيهة املعاملة بشأن (٦القرار 

مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع ؛ )ملرفق، ا٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة (املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   )52(
  األمانةأعدَّتهتقرير  :١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧‐ أغسطس/ آب٢٧اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، 

 االحتجاز بشأن (١٧ القرار ، جيمباب، الفصل األول، ال)A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
، ) إدارة العدالة اجلنائية وإعداد السياسات اخلاصة بإصدار األحكامبشأن (١٩، والقرار )قبل احملاكمة

  ).قاليمي يف إدارة السجون والعقوبات اجملتمعية وغريها من األمورأل التعاون الدويل وابشأن (٢١والقرار 
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 )٥٤(مواجهة حتديات القرن احلـادي والعـشرين،  : ويف إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة    -٧
الــذي اعتمــده املــؤمتر العاشــر، ألزمــت الــدول األعــضاء نفــسها بــأن تراعــي وتعــاجل، يف إطــار     

وطنيـة  برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وكـذلك يف إطـار االسـتراتيجيات ال                 
بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أي تباين يف تـأثري الـربامج والـسياسات يف النـساء والرجـال             

ــستند إىل     )١١الفقــرة ( ــسياسة العامــة ت ــأن تــضع توصــيات ذات توجــه عملــي يف جمــال ال ؛ وب
وتتــضمَّن خطــط ). ١٢الفقــرة (االحتياجــات اخلاصــة للمــرأة، ســواء كانــت ســجينةً أو جمرمــةً 

خمصَّـصا للتـدابري احملـدَّدة الـيت        ) وهـو القـسم الثـامن     ( قسماً مستقالً    )٥٥( لتنفيذ إعالن فيينا   العمل
 من اإلعالن، مبـا يف ذلـك قيـام    ١٢ و١١ُيوَصى هبا ملتابعة االلتزامات اليت تنّص عليها الفقرتان  

ئل اجلنائيــة الــدول مبراجعــة وتقيــيم تــشريعاهتا وسياســاهتا وإجراءاهتــا وممارســاهتا املتعلقــة باملــسا  
وكذلك تعديلها إذا دعت الضرورة، بطريقة تّتسق مـع نظمهـا القانونيـة، مـن أجـل ضـمان أن                  

  .تنال املرأة معاملةً منصفةً من نظام العدالة اجلنائية
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٥٨/١٨٣ودعـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   -٨

، إىل إيالء مزيد من االهتمـام ملوضـوع   "العدلحقوق اإلنسان يف جمال إقامة   " واملعنون   ٢٠٠٣
السجينات، مبا يف ذلك أطفال السجينات، بغرض حتديد املشاكل الرئيسية والـسبل الـيت ميكـن                

 .هبا معاجلتها

ــا      -٩ ــة، يف قراره ــة العام ــدت اجلمعي ــؤرخ ٦١/١٤٣وأكَّ ــسمرب / كــانون األول١٩ امل دي
العنـف  "، أن   "شـكال العنـف ضـد املـرأة       تكثيف اجلهود للقـضاء علـى مجيـع أ        "، املعنون   ٢٠٠٦

هو أي عمـل قـائم علـى نـوع اجلـنس يفـضي، أو قـد يفـضي، إىل تعـّرض املـرأة إىل                   " ضد املرأة 
ضرر أو أمل جسدي أو جنسي أو نفـسي، ويـشمل احلرمـان التعـسفي مـن احلريـة، سـواء وقـع                       

ــوانني       ــع الق ــى اســتعراض مجي ــدول عل ــة أو اخلاصــة؛ وحثَّــت ال ــاة العام ــوائح ذلــك يف احلي  والل
والسياسات واملمارسات واألعراف اليت متّيز ضد املرأة أو اليت ُتْحِدث أثـراً متييزيـاً علـى املـرأة،                  
والقيــام، حيثمــا يكــون مالئمــاً، بتنقيحهــا أو تعديلــها أو إلغائهــا، وضــمان تقّيــد أحكــام الــنظم 

لدوليـة يف جمـال حقـوق       القانونية املتعدِّدة، حيثمـا وجـدت، بااللتزامـات والتعهـدات واملبـادئ ا            
اإلنسان، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز؛ واختاذ تدابري إجيابية ترمي إىل معاجلة األسـباب البنيويـة                 

                                                          
ربعة  التوصيات حول املواضيع الرئيسية األبشأن (١، الفصل األول، القرار A/CONF.169/16/REV.1الوثيقة   )53(

 التنفيذ العملي بشأن (٥، والقرار )اليت تناوهلا مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني
  ). القضاء على العنف ضد النساءبشأن (٨، والقرار )للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  .، املرفق٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة   )54(
  .، املرفق٥٦/٢٦١امة قرار اجلمعية الع  )55(
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املفضية إىل العنف ضد املرأة وتعزيز اجلهود الوقائية اليت تعاجل املمارسـات واملعـايري االجتماعيـة          
إىل عنايـة خاصـة، كنــزيالت املؤسـسات         التمييزية، مبا يف ذلك ما خيص النساء اللـوايت حيـتجن            

العقابية أو احملتجزات؛ وتوفري التدريب وبناء القدرات يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق              
ويـشكـِّل القـرار    .املرأة من أجل املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون والعـاملني يف اهليئـة القـضائية          

حمدَّدة على تواصـل النـساء مـع نظـام العدالـة اجلنائيـة،              اعترافاً بأن العنف ضد املرأة خيلّف آثاراً        
وتعترب الـسالمة    .وكذلك على حقِّهن يف عدم التعرض لالعتداء يف أثناء وجودهن يف السجون           

اجلسدية والنفسية ضروريةً لكفالـة حقـوق اإلنـسان وحتـسني مـصري اجملرمـات، وهـو مـا تـضعه                     
 .هذه القواعد يف االعتبار

: الدول األعضاء يف إعالن بانكوك بشأن أوجـه التـآزر واالسـتجابات           وأخرياً، أعلنت     -١٠
 الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم      )٥٦(التحالفات االستراتيجية يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،           

، عـن التزامهـا   ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان ٢٥املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة واجلنائية يف        
وفعالة للعدالة اجلنائيـة واحملافظـة عليهـا، مبـا يف ذلـك املعاملـة اإلنـسانية        بإنشاء مؤسسات نزيهة  

جلميع احملتجزين يف مراكز التوقيف إىل حني حماكمتهم أو يف مراكز اإلصـالح، مبـا يتوافـق مـع              
؛ وأوصـت جلنـةَ منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بـأن تنظـر يف             )٨الفقـرة   (املعايري الدوليـة النافـذة      

 ).٣٠الفقرة (دى كفاية املعايري والقواعد املتعلقة بإدارة السجون والسجناء استعراض م

وكما هو احلال بالنسبة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وبالنظر إىل التبـاين               -١١
الشاسع يف األوضاع القانونية واالجتماعية واالقتصادية واجلغرافية السائدة علـى نطـاق العـامل،              

اً أنه ال ميكن تطبيق مجيع القواعد الـواردة أدنـاه يف كـل البقـاع ويف كـل األوقـات                     بات واضح 
بيـد أنـه ينبغـي أن تـسعى هـذه القواعـد إىل احلـثّ علـى بـذل حماولـة دائبـة                        . على قـدم املـساواة    

لتجاوز الصعوبات العملية اليت تواجه إنفاذهـا، مـع العلـم أهنـا متثـل مبجملـها التطلّعـات العامليـة                     
ترب األمم املتحدة أهنـا تفـضي إىل الغايـة املـشتركة املنـشودة الـيت تتمثَّـل يف حتـسني مـصري                       اليت تع 

 .السجينات وأطفاهلن وجمتمعاهتن

وتتناول بعض هـذه القواعـد مـسائل تنطبـق علـى الـسجناء مـن الرجـال والنـساء علـى                        -١٢
رعايـة أطفـاهلم كوالـدين،      السواء، مبا فيها املسائل املتعلقة باملسؤوليات امللقاة علـى عـاتقهم يف             

وبعــض اخلــدمات الطبيــة وإجــراءات التفتــيش ومــا شــاهبها، وذلــك علــى الــرغم مــن أن هــذه     
ولكـن مبـا أن تركيـز هـذه القواعـد         .القواعد ُتعىن بصورة رئيسية باحتياجات النـساء وأطفـاهلن        

األبـوين  يشمل أطفال السجينات، مثة حاجة إىل اإلقرار بالدور املركزي الذي يضطلع به كـال               
                                                         

  .، املرفق٦٠/١٧٧قرار اجلمعية العامة   )56(
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وبنــاًء علــى ذلــك قــد تطبَّــق بعــض تلــك القواعــد علــى الرجــال اآلبــاء مــن    .يف حيــاة أطفاهلمــا
  .السجناء واجملرمني بصورة متساوية

    
  مقدِّمة  

  
ال حتلّ القواعد التالية يف أي حال من األحوال حمـلّ القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة              -١٣

ع األحكــام الــواردة يف جممــوعْيت القواعــد هــاتني  لــذلك، تظــل مجيــ. الــسجناء وقواعــد طوكيــو
 .ساريةً على كل السجناء واجملرمني دون متييز

ويسري الباب األول من هذه القواعد، الذي يتناول اإلدارة العامة للمؤسسات، علـى               -١٤
مجيع فئات النساء احملرومـات مـن حريتـهن، مبـن فـيهن النـساء الـسجينات يف قـضايا جنائيـة أو                       

 النساء الاليت مل ُيحاكَمن بعُد أو النساء املدانات، باإلضافة إىل النساء اللوايت خيـضعن               مدنية أو 
 .أو تدابري إصالحية يأمر هبا القاضي" تدابري أمنية"لـ

ويتضمَّن الباب الثاين القواعد اليت ال تسري إال على الفئات اخلاصة الـيت يتناوهلـا كـل                   -١٥
 الـواردة ضـمن البـاب الفرعـي ألـف، الـيت تـسري علـى         ومـع ذلـك تطبَّـق القواعـد      . باب فرعي 

السجناء املدانني، بالتساوي على فئات السجناء الذين يشملهم الباب الفرعي بـاء، علـى أن ال                
 .تتعارض مع القواعد اليت حتكم فئة النساء وأن تكون لصاحلهن

.  القاصـرات  ويرسي كال البابني الفرعيني ألف وباء قواعـد إضـافية ملعاملـة الـسجينات               -١٦
بيد أن من املهم اإلشارة إىل وجوب إعداد استراتيجيات وسياسات مستقلة تتوافق مع املعـايري               
الدولية، وخصوصا مع قواعد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث         

ض مبـادئ الريـا   ( ومبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث              )٥٧(،)قواعد بيجني (
 )٥٩( وقواعــد األمــم املتحــدة بــشأن محايــة األحــداث اجملــرَّدين مــن حريتــهم،        )٥٨(،)التوجيهيــة

 للتعامـل مـع     )٦٠(واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالعمـل املتعلـق باألطفـال يف نظـام العدالـة اجلنائيـة،               
هــذه الفئــة مــن الــسجناء وإعــادة تأهيلــها، علــى أن ُيجتنــب إىل أقــصى حــد ممكــن إيــداعها يف   

 .ت إصالحيةمؤسسا

                                                         
  .، املرفق٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة   )57(
  .، املرفق٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة   )58(
  .، املرفق٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة   )59(
  .، املرفق١٩٩٧/٣٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )60(
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ويتضمَّن الباب الثالث القواعد اليت تتناول تطبيق العقوبات والتـدابري غـري االحتجازيـة                -١٧
ــال واالحتجــاز رهــن         ــة باالعتق ــد املتعلق ــا القواع ــا فيه ــات القاصــرات، مب ــساء واجملرم ــى الن عل

 .ئيةاحملاكمة واملراحل اليت تترافق مع إصدار احلكم وتعقُّبه يف إجراءات العدالة اجلنا

أما البـاب الرابـع فيتـضمَّن قواعـد بـشأن إجـراء األحبـاث وإعـداد اخلطـط والتقيـيم والتوعيـة                  -١٨
  .وتبادل املعلومات، ويسري على مجيع فئات اجملرمات املشموالت هبذه القواعد

    
      قواعد عامة التطبيق  -أوال  

   املبدأ األساسي  -١  
 ]ا ملعاملة السجناء من القواعد النموذجية الدني٦تكمِّل القاعدة [
  

  )١(القاعدة     
 مـن القواعـد النموذجيـة     ٦من أجل إنفاذ مبدأ عدم التمييز، الذي يتجسَّد يف القاعـدة             

الـدنيا ملعاملــة الـسجناء، جيــب أن تؤخـذ يف االعتبــار االحتياجـات املميَّــزة اخلاصـة بالــسجينات      
ات مـن أجـل حتقيـق قـدر كـبري مـن       وال ُينظَر إىل تلبية هذه االحتياجـ     . عند تطبيق هذه القواعد   

 .املساواة بني اجلنسني على أهنا أمر متييزي
    

   دخول السجون  -٢  
  )٢(القاعدة     

جيب إيالء انتباه كاٍف إلجراءات دخول النـساء واألطفـال إىل الـسجن بـسبب                 -١ 
وجيــب تــوفري تــسهيالت للــسجينات . احلــساسية اخلاصــة الــيت يكتــسبها وضــعهم يف هــذا الوقــت

ايت َدَخلْـن الـسجن حـديثاً مبـا ميكّنــهن مـن االتـصال بـذويهن؛ واحلـصول علـى االستــشارات          اللـو 
القانونية؛ واحلصول على معلومـات حـول قواعـد الـسجن ولوائحـه، ونظـام الـسجن، واألمـاكن                 
اليت يستطعن فيها التماس املساعدة يف حالة حاجتهن إليها، وذلك بلغة يفهمنـها؛ واحلـصول، يف            

 .ألجنبيات، على إمكانية االتصال مبمثّلي قنصلياهتن كذلكحالة النساء ا

يسمح للنـساء الـاليت يتـولَّني مـسؤولية رعايـة أطفـاهلن، قبـل أو عنـد دخـوهلن                  -٢ 
السجن، باختاذ ترتيبات ختص أطفاهلن، مبا يف ذلـك إمكانيـة تعليـق احتجـازهن لفتـرة معقولـة،                   

 .مبا يراعي املصلحة املثلى لألطفال
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   السجل  -٣  
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٧تكمِّل القاعدة [
  

  )٣(القاعدة     
يسجَّل عدد أطفال النساء اللوايت يدخلن السجن وتفاصيلهم الشخـصية عنـد              -١  

ــسجن    ــساء ال ــؤالء الن ــساس    . دخــول ه ــسجالت يف حــدِّها األدىن، ودون م ــذه ال ــضمَّن ه وتت
هم، ومكاهنم ووضـعهم مـن ناحيـة احلـضانة أو الوصـاية إن              حبقوق األم، أمساء األطفال وأعمار    

 .مل يكونوا برفقة أمهاهتم

ُتحفظ مجيع املعلومات املتعلقـة هبويـة األطفـال طـّي الـسرية، ويظـل اسـتخدام                   -٢  
 .هذه املعلومات خاضعاً على الدوام لشرط مراعاة مصلحة األطفال املُثلى

    
   أماكن االحتجاز  - ٤  

  )٤(القاعدة     
ع السجينات، حيثما كان ذلك ممكناً، يف سجون قريبـة مـن منـازهلن أو مـن مراكـز            توَد 

إعادة التأهيل االجتماعي، حبيث ُتؤخذ يف االعتبار مسؤولياهتن حيـال رعايـة أطفـاهلن، باإلضـافة                
 .إىل التفضيل الشخصي الذي ُتبديه النساء ومدى توفّر الربامج واخلدمات املالئمة هلن

    
   شخصيةالنظافة ال  - ٥  

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء١٦ و١٥تكمِّل القاعدتني [
  

  )٥(القاعدة     
جيب أن تتوفَّر يف إيواء السجينات املرافق واملواد الضرورية لتلبية االحتياجـات اخلاصـة     

يــاه هبــن مــن حيــث النظافــة الشخــصية، مبــا يف ذلــك تــوفّر املناشــف الــصحية جمانــاً واإلمــداد بامل
بصورة منتظمة ألغراض العناية الشخصية باألطفال والنساء، ال سيما النـساء اللـوايت يـشاركن               

 .يف الطهي واحلوامل أو املرضعات أو اللوايت ميُرْرن بفترة احمليض
    

   خدمات الرعاية الصحية  - ٦  
  ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٦ إىل ٢٢تكمِّل القواعد [
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   الفحص الصحي عند دخول السجن )أ(  
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٤تكمِّل القاعدة [
  

   )٦(القاعدة    
يشمل الفحص الصحي للسجينات إجراء فحص شامل لتحديـد االحتياجـات األوليـة              

 :من الرعاية الصحية، كما حيدد هذا الفحص

ق املمارسة اجلنسية أو عـن طريـق الـدم؛    اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طري    )أ( 
ــاًء علــى عوامــل اخلطــورة القائمــة، جيــوز أيــضا أن ُيعــرض علــى الــسجينات فحــص مــدى      وبن
إصابتهن بفريوس نقص املناعة البشرية، مع توفري االستشارات الطبيـة الالزمـة قبـل إجـراء هـذا                  

 الفحص وبعده؛

ــا يف     )ب(  ــة، مب ــصحية العقلي ــة ال ــن الرعاي ــايل   االحتياجــات م ــك االضــطراب الت  ذل
 للصدمة وخماطر اإلقدام على االنتحار وإحلاق األذى بالنفس؛

تــاريخ الــصحة اإلجنابيــة للــسجينة، مبــا يف ذلــك حــاالت احلمــل احلاليــة أو          )ج( 
 األخرية والوالدات وأي مسائل أخرى تتعلق بالصحة اإلجنابية؛

 مدى وجود حالة ارهتان للمخدرات؛ )د( 

 اجلنـــسية وغريهـــا مـــن أشـــكال العنـــف الـــيت رمبـــا عانـــت منـــها  االعتـــداءات )ه( 
 .السجينات قبل دخوهلن السجن

    
   )٧(القاعدة   

إذا أسفر التـشخيص عـن وجـود اعتـداء جنـسي أو غـريه مـن أشـكال العنـف                       -١ 
اليت تعّرضـت هلـا الـسجينة قبـل دخوهلـا الـسجن أو خاللـه، أُبلغـت الـسجينة حبقهـا يف التمـاس                      

وينبغي تعريف السجينة على حنـو تـام بـاإلجراءات واخلطـوات            . طات القضائية اللجوء إىل السل  
فإذا وافقت السجينة على الّسري يف اإلجراءات القانونيـة، َوَجـَب إخطـار             . املتَّبعة يف هذا الشأن   

وعلى سـلطات   . املوظفني املعنيني بذلك وإحالة القضية فوراً إىل السلطة املختصة للتحقيق فيها          
 .اعد هؤالء النساء يف احلصول على املساعدة القانونيةالسجن أن تس

سواٌء اختـارت املـرأة الـّسري يف اإلجـراءات القانونيـة أم مل ختتـر ذلـك، تـسعى                      -٢ 
ــسي املتخــصص أو         ــدعم النف ــى ال ــصورة مباشــرة عل ــسجن إىل ضــمان حــصوهلا ب ســلطات ال

 .االستشارات النفسية املتخصصة
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أي شـكل مـن أشـكال االنتقـام ضـد األشـخاص             ُتوضع تدابري حمـدَّدة لتفـادي         -٣ 
 .الذين يرفعون هذه التقارير أو يسريون يف اإلجراءات القانونية

    
   )٨(القاعدة   

جيب أن ُيحترم يف مجيع األوقات حـق الـسجينات يف احملافظـة علـى أسـرارهن الطبيـة،                    
ــة با        ــات املتعلق ــرام حقِّهــن يف حجــب املعلوم ــد احت ــى وجــه التحدي ــك عل ــشمل ذل ــسجل وي ل

 .التارخيي لصحتهن اإلجنابية وعدم خضوعهن للفحص فيما خيص هذا السجل
    

   )٩(القاعدة   
إذا رافق الـسجينة طفـل هلـا َوَجـَب أن خيـضع هـذا الطفـل للفحـص الـصحي كـذلك،                        

وُيفــضَّل أن يــتم ذلــك مــن قبــل أخــصَّائي يف صــحة األطفــال، مــن أجــل حتديــد أي احتياجــات 
ــوفَّر ل. عالجيــة وطبيــة لــسجينة رعايــة صــحية مناســبة تكــافئ علــى األقــل الرعايــة الــصحية    وُت

 .املتوفرة يف اجملتمع
    

   الرعاية الصحية اخلاصة بنوع اجلنس )ب( 
   )١٠(القاعدة   

جيب أن ُتوفَّر للسجينات خدمات رعاية صحية خاصة بالنـساء، تكـافئ علـى           -١ 
 .األقل اخلدمات املتوفِّرة يف اجملتمع

ــس   -٢   ــدبري    إذا طلبــت ال ــَب ت ــةٌ أو ممرضــةٌ َوَج ــا طبيب جينة أن تفحــصها أو تعاجله
وإذا . طبيبة أو ممرضة هلا، بالقدر املمكن، باستثناء احلاالت الـيت تـستدعي تـدّخالً طبيـاً عـاجالً                 

اضــطلع ممــارس طــيب بــالفحص خالفــاً لرغبــات الــسجينة َوَجــَب أن تكــون إحــدى املوظفــات    
 .موجودة خالل الفحص

  
   )١١(القاعدة   

ــَر الطبيــب      -١  ال حيــضر إال املوظفــون الطبيــون أثنــاء الفحوصــات الطبيــة مــا مل َي
ــسجن أن يكــون موجــوداً        ــوظفي ال وجــود ظــروف اســتثنائية أو يطلــب الطبيــب مــن أحــد م
ألسباب أمنية أو ما مل تطلب السجينة على وجه التحديد حـضور أحـد املـوظفني حـسبما هـو                    

 .عاله أ١٠ من القاعدة ٢مبيَّن يف الفقرة 
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إذا كــان مــن الــضروري حــضور مــوظفي الــسجن مــن غــري املــوظفني الطبــيني   -٢ 
ــساء وأن جتــرى         ــة، ينبغــي أن يكــون هــؤالء املوظفــون مــن الن ــاء إجــراء الفحوصــات الطبي أثن

 .الفحوصاُت على حنو يكفل اخلصوصية والكرامة والسرِّية
    

   الصحة العقلية والرعاية الصحية الالزمة هلا )ج( 
   )١٢(دة القاع  

ُتوفَّر للسجينات الاليت حيتْجن إىل رعاية صـحية عقليـة بـرامج شـاملة للرعايـة الـصحية             
العقلية وإعادة التأهيل العقلي، تراعي االحتياجات اخلاصة بالنساء والصدمات اليت تعّرضـن هلـا            

 .وتقدِّم خدماهتا لكل سجينة على حدة، وذلك داخل السجن أو يف املرافق غري االحتجازية
    

   )١٣(القاعدة   
جيب توعية موظفي السجن باألوقـات الـيت قـد تـشعر فيهـا النـساء حبـاالت معينـة مـن                       

 .الكرب، حىت يتسنَّى هلم مراعاة أوضاعهن وضمان توفري الدعم املالئم هلن
    

     الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه وتقدمي الرعاية والدعم الالزمني بشأنه )د( 
   )١٤(قاعدة ال  

األيـدز يف املؤسـسات اجلزائيـة،       /عند إعداد االستجابات لفريوس نقص املناعة البـشرية        
جيــب أن تــستجيب الــربامج واخلــدمات الــيت ُتَعــّد هلــذا الغــرض لالحتياجــات اخلاصــة بالنــساء،  

ويف هــذا الــسياق تــشجِّع  . حبيــث تــشمل منــع انتقــال هــذا املــرض مــن األمهــات إىل األطفــال   
سجن وتساند إعـداد مبـادرات مثـل املبـادرات التثقيفيـة القائمـة علـى النظـراء حـول                    سلطات ال 

 .الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه وتوفري الرعاية الصحية الضرورية بشأنه
    

   برامج العالج املتصلة بتعاطي املخدرات )هـ( 
   )١٥(القاعدة   

ــسِّر املرافــق الــصحية يف الــس    ــوفِّر أو تي ــساء   ت ــرامج العــالج املتخــصص املعــدَّة للن جن ب
اللوايت تعاطني املخدرات، يف ظل مراعاة اإليـذاء الـذي تعّرضـن لـه يف الـسابق، واالحتياجـات                    
اخلاصــة بالنــساء احلوامــل والنــساء اللــوايت يــرافقهن أطفــاهلن يف الــسجن، باإلضــافة إىل مراعــاة   

 .خلفياهتن الثقافية املتنوِّعة
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    وإحلاق األذى بالنفسمنع االنتحار )و( 
   )١٦(القاعدة   

 بالتــشاور مــع مؤســسات خــدمات -جيــب أن يــشكِّل إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات  
 الـيت َتحـول دون إقـدام الـسجينات علـى         -رعاية الصحة العقلية وخدمات الرعاية االجتماعية       

اعـي احتياجـات   االنتحار وإحلاق األذى بأنفسهن وتوفري الدعم املناسـب واملتخـصص الـذي ير        
النساء الاليت يتعّرضن هلذه املخاطر، جزءاً من السياسة الـشاملة املتعلقـة برعايـة الـصحة العقليـة            

 .املطبقة يف سجون النساء
    

   خدمات الرعاية الصحية الوقائية )ز( 
   )١٧(القاعدة   

ا فيهـا   تتلقَّى السجينات التثقيف واملعلومات حول تـدابري الرعايـة الـصحية الوقائيـة، مبـ               
الوقايـة مــن فــريوس نقـص املناعــة البــشرية واألمـراض الــيت تنتقــل عـن طريــق املمارســة اجلنــسية     
وغريها من األمراض، واألمراض اليت تنتقـل عـن طريـق الـدم، باإلضـافة إىل الظـروف الـصحية                    

 .اخلاصة بالنساء
    

   )١٨(القاعدة   
اصة بالنساء دون غريهن، مـن قبيـل        ُتوفََّر للسجينات تدابري الرعاية الصحية الوقائية اخل       

فحوصات االلتهابات املهبلية والفحوصات الالزمة للكشف عن سرطان الثـدي وعـن أمـراض              
 .النساء، على قدم املساواة مع النساء اللوايت من أعمارهن يف اجملتمع

    
   السالمة واألمن  - ٧ 

 ]ة السجناء من القواعد النموذجية الدنيا ملعامل٣٦ إىل ٢٧تكمِّل القواعد [
    

   عمليات التفتيش )أ( 
    )١٩(القاعدة   

ــاء          ــرامهن أثن ــسجينات واحت ــة ال ــة كرام ــل محاي ــيت تكف ــة ال ــدابري الفعَّال جيــب اختــاذ الت
عمليات التفتيش اجلسدي اليت ال ُتجريها سوى موظفات تلقّْين التدريب املناسب علـى تطبيـق     

 .ش املقرَّرةأساليب التفتيش املالئمة ووفقاً إلجراءات التفتي



 

46 V.10-54135 
 

E/2010/30
E/CN.15/2010/20

  )٢٠(القاعدة   
ُتعــدُّ أســاليب فحــص بديلــة، مــن قبيــل اســتخدام أجهــزة املــسح لتحــلّ حمــل عمليــات     

التفتيش اليت ُتنـزع فيها املالبس وعمليات التفتيش اجلـسدي اليـدوي، مـن أجـل تفـادي اآلثـار                   
 .سدي اليدويالنفسية املؤذية واآلثار اجلسدية احملتملة املترتبة على عمليات التفتيش اجل

    
   )٢١(القاعدة   

على موظفي الـسجن إظهـار كفـاءهتم ومهنيتـهم وكياسـتهم الوجدانيـة عنـد تفتيـشهم               
األطفــال الــذين يرافقــون أمهــاهتم يف الــسجن أو األطفــال الــذين يــزورون الــسجينات وكفالــة    

 .احترامهم واحلفاظ على كرامتهم
    

   االنضباط والعقاب )ب( 
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٢  إىل٢٧تكمِّل القواعد [
  

   )٢٢(القاعدة   
ي علـى احلوامـل والـسجينات الـاليت         ـال ُتطبَّق عقوبة احلبس االنفرادي أو العزل التأديب        

 .َيْحُضنَّ ُرضَّعاً واألمهات املرضعات يف السجن
  

   )٢٣(القاعدة   
ى الــسجينات مــنَعهّن مــن االتــصال    ال تــشتمل العقوبــات التأديبيــة الــيت ُتفــَرض علــ      

 .بأَُسرهن، وال سيما بأطفاهلن
    

   أدوات تقييد احلرِّية )ج( 
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٤ إىل ٣٣تكمِّل القواعد [
  

   )٢٤(القاعدة   
ال ُتــستخدم قــطّ أدوات تقييــد احلريــة مــع النــساء الــاليت ميــُرْرن بــآالم املخــاض وأثنــاء   

 .الوالدة وبعد الوضع مباشرة
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   تزويد السجينات باملعلومات وحقهن يف الشكوى؛ والزيارات التفتيشية )د( 
 مـــن القواعـــد ٥٥ وتكمِّـــل، فيمـــا يتعلـــق بـــالتفتيش، القاعـــدة  ٣٦ و٣٥تكمِّـــل القاعـــدتني [

 ]النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
  

    )٢٥(القاعدة   
املشورة بصورة مباشرة للسجينات اللوايت ُيـْبِلْغن       جيب توفري احلماية والدعم و      -١ 

عن تعّرضهن لسوء املعاملة، كما جيب التحقيق يف ادعاءاهتن من ِقبل سلطات خمتـصة مـستقلة،              
وجيـب أن تأخـذ تـدابري احلمايـة يف االعتبـار علـى وجـه              . مع ضمان االحترام التام ملبـدأ الـسرِّية       

 .التحديد خماطر االنتقام

ــسي، وخاصــة مــن     جيــب أن تتل  -٢  ــداء جن ــاليت يتعرَّضــن العت ــسجينات ال ــى ال قَّ
حيِملن منهن نتيجةً لذلك، التوجيهـات واإلرشـادات الطبيـة املالئمـة، كمـا جيـب أن ُتـوفَّر هلـن                     

 .الرعاية الصحية اجلسدية والعقلية والدعم فضالً عن املساعدة القانونية، الضرورية هلن

تجــاز ومعاملــة الــسجينات، جيــب أن  مــن أجــل رصــد األوضــاع املتعلقــة باح   -٣ 
تتضمَّن مديريات التفتيش واجملالس اليت تقوم بالزيـارات والرصـد أو اهليئـات اإلشـرافية أعـضاء                 

 .من النساء
    

   صال بالعامل اخلارجياالت  - ٨ 
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٩ إىل ٣٧تكمِّل القواعد [
  

    )٢٦(القاعدة   
ع الــسجينات علــى االتــصال بعــائالهتن، مبــن فيهــا أطفــاهلن وأوليــاء أمــور  جيــب تــشجي 

وُتتَّخــذ تــدابري . أطفــاهلن وممثلــوهن القــانونيون، وتيــسري هــذا االتــصال بكــل الوســائل املعقولــة  
تكفل التعامل مع املعضالت اليت تواجهها النساء احملتجزات يف مؤسسات بعيـدة عـن منـازهلن،           

 .حيثما كان ممكناً
    

   )٢٧(لقاعدة ا  
عند السماح بزيارة األزواج، جيب متكني السجينات من ممارسة هـذا احلـق علـى قـدم                  

 .املساواة مع الرجال
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  )٢٨(القاعدة   
تتم الزيارات اليت يشارك فيها أطفـال يف بيئـة تفـضي إىل تـالقٍ إجيـايب يف إطـار الزيـارة،                       

ارات تواصـالً مفتوحـاً بـني األم الـسجينة     مبا يشمل سلوك املوظفني، كما جيب أن تتيح هذه الزيـ       
 .وينبغي تشجيع الزيارات اليت تشمل تواصالً ممتداً مع األطفال، حيثما أمكن. وطفلها

    
   موظفو السجن وتدريبهم  - ٩ 

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٥٥ إىل ٤٦تكمِّل القواعد [
    

   )٢٩(القاعدة   
ناء القـدرات، املخصَّـصة للمـوظفني يف سـجون النـساء، أولئـك              جيب أن متكِّن عملية ب     

املوظفني من التعامـل مـع متطلبـات إعـادة انـدماج الـسجينات يف اجملتمـع وإدارة املرافـق اآلمنـة                      
وجيــب أن تتــضمن أيــضا تــدابري بنــاء قــدرات موظفــات الــسجون  . الــيت تكفــل إعــادة تأهيلــهن

ــولَّى املـــ     ــيت تتـ ــب الـ ــى املناصـ ــوهلن إىل أعلـ ــسياسات    وصـ ــداد الـ ــن إعـ ــسية عـ سؤوليات الرئيـ
 .واالستراتيجيات املتعلقة مبعاملة السجينات ورعايتهن

    
   )٣٠(القاعدة   

جيــب أن ُيظهــر املــديرون يف إدارات الــسجون التزامــاً واضــحاً ومــستداماً مبنــع التمييــز   
 .القائم على اجلنس ضد املوظفات والتصدِّي له

    
   )٣١(القاعدة   

تنفيذ سياسات ولوائح واضحة بشأن سلوك موظفي الـسجن هتـدف إىل            جيب إعداد و   
توفري أقصى درجة من احلماية للسجينات من العنـف اجلـسدي أو اللفظـي القـائم علـى أسـاس                    

 .نوع اجلنس ومن االعتداء عليهن والتحرُّش اجلنسي هبن
    

   )٣٢(القاعدة   
ــدري        ــساوية مــن الت ــات الــسجن فرصــاً مت ب أســوة بــاملوظفني  جيــب أن تتلقَّــى موظف

الرجال، كما جيب أن يتلقَّى مجيع املوظفني املشاركني يف إدارة سجون النـساء التـدريب علـى                 
 .مراعاة األمور املتعلقة بنوع اجلنس وحظر التمييز والتحرُّش اجلنسي
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 )٣٣(القاعدة   
لـق  جيب أن يتلقَّى مجيع املوظفني املكلفني بالتعامـل مـع الـسجينات تـدريبا يتع               -١ 

 .باالحتياجات اخلاصة بنوع اجلنس واحلقوق اإلنسانية للسجينات

جيب تقدمي تدريب أساسي ملوظفي السجن الذين يعملـون يف سـجون النـساء                -٢ 
حول املسائل الرئيسية املتعلقة بصحة النـساء، باإلضـافة إىل التـدريب علـى اإلسـعافات األّوليـة                  

 .والتطبيب األساسي

 بالبقـاء مـع أمهـاهتم يف الـسجن، جيـب أيـضاً أن ُتـوفَّر                 حيثما ُيـسمح لألطفـال      -٣ 
ملوظفي السجن توعية بشأن تنمية الطفل وتدريب أساسي على الرعاية الصحية لألطفال، مـن               

 .أجل أن يتمكَّنوا من االستجابة على النحو املالئم يف أوقات احلاجة وحاالت الطوارئ
    

   )٣٤(القاعدة   
ات يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية كجــزء مــن جيــب إدراج بــرامج بنــاء القــدر 

وباإلضــافة إىل الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة  . منــهاج التــدريب الــدوري ملــوظفي الــسجن 
األيدز وعالجه وتقدمي الرعاية والدعم يف هـذا الـصدد، جيـب أن ُتـدرج أيـضاً يف هـذا                    /البشرية

سان، مع التركيز اخلـاص علـى صـلة         املنهج مسائل أخرى مثل مراعاة نوع اجلنس وحقوق اإلن        
 .هذه املسائل بفريوس نقص املناعة البشرية ووصمة العار والتمييز

    
    )٣٥(القاعدة   

جيب تدريب موظفي السجن على اكتشاف احتياجات رعاية الصحة العقليـة وخمـاطر              
الل إيذاء النفس واإلقدام علـى االنتحـار بـني الـسجينات وعلـى تقـدمي املـساعدة إلـيهن مـن خـ                      

  .توفري الدعم هلن وإحالة مثل هذه احلاالت إىل األخصَّائيني
   

   السجينات القاصرات  - ١٠ 
   )٣٦(القاعدة   

 .ُتطبِّق سلطات السجن تدابري تلبِّي احتياجات احلماية للسجينات القاصرات 
  

   )٣٧(القاعدة   
هــين حتـصل الـسجينات القاصــرات علـى فـرص متــساوية مـن التعلـيم ومــن التـدريب امل        

 .أسوة مبا ُيتاح للسجناء من األحداث
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   )٣٨(القاعدة   
ــة         ــاهتن العمري ــربامج واخلــدمات املخصــصة لفئ ــن ال ــسجينات القاصــرات م ــستفيد ال ت

ويـتلقَّني التثقيـف حـول      . واخلاصة جبنسهن، من قبيل املشورة بشأن االعتداء أو العنف اجلنسي         
انية الوصـول املنـتظم إىل أطبـاء أمـراض النـساء            الرعاية الصحية اخلاصة بالنساء؛ وُتتاح هلن إمك      

 .أسوة بالسجينات البالغات
    

   )٣٩(القاعدة   
تتلقَّى السجينات القاصرات احلوامل دعماً ورعاية طبية مكـافئتني ملـا ُيقـدَّم منـهما إىل                 

ويقــوم أخــصَّائي طــيب مبراقبــة وضــعهن الــصحي، مــع مراعــاة أهنــن قــد     . الــسجينات البالغــات
 .اطر أشّد يف التعّرض ملضاعفات صحية خالل فترة محلهن نظراً حلداثة أعمارهنيواجهن خم

    
     القواعد اليت تسري على فئات خاصة  -ثانيا  
   السجينات املدانات - ألف 

   التصنيف الفئوي وإفرادية العالج  - ١ 
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٦٩ إىل ٦٧تكمِّل القواعد [
  

   )٤٠(دة القاع  
ُيِعّد وينفِّذ القائمون على إدارة السجن أسـاليب تـصنيف تراعـي االحتياجـات اخلاصـة                 

بنــوع اجلــنس وظــروف الــسجينات لــضمان إعــداد وتنفيــذ خطــط مالئمــة وفرديــة هتــدف إىل    
 .التبكري يف إعادة تأهيلهن وعالجهن وإعادة دجمهن يف اجملتمع

    
   )٤١(القاعدة   

ــيم امل   ــشمل تقي ــسجناء     جيــب أن ي ــوي لل ــصنيف الفئ ــوع اجلــنس والت ــة بن خــاطر املتعلق
 :املسائل التالية

مراعــاة نــسبة املخــاطر املتدنيــة بوجــه عــام الــيت تــشكِّلها الــسجينات بالنــسبة      )أ( 
للسجناء اآلخرين، باإلضافة إىل اآلثار البالغة الضرر اليت ميكـن أن تتعـرض هلـا الـسجينات مـن                   

 دة وإجراءات العزل املشدَّدة؛جراء التدابري األمنية املشدَّ
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إتاحة معلومات أساسية حـول خلفيـات النـساء، مـن قبيـل العنـف الـذي رمبـا                    )ب( 
ســبق أن تعّرضــن لــه، وتــاريخ إعاقــاهتن العقليــة وحــاالت تعــاطيهن املخــدرات، إىل جانــب مــا  

 يف  يتحملنه من مسؤوليات عناية بأبنائهن وبغريهم، وهي كلها أمور جيـب أخـذها يف االعتبـار               
 إجراءات احتجازهن وإعداد اخلطط املتعلقة بفترة حمكومّيتهن؛

كفالة أن تتـضمَّن خطـط فتـرة حمكومّيـة الـسجينات بـرامج وخـدمات تكفـل                   )ج( 
 إعادة تأهيلهن مبا يتواءم مع احتياجاهتن اخلاصة؛

كفالة إيـداع النـساء اللـوايت حيـتْجن إىل رعايـة صـحية عقليـة يف أمـاكن إيـواء                )د( 
ييديــة يكــون فيهــا مــستوى اإلجــراءات األمنيــة عنــد أدىن حــدوده املمكنــة ويــتلقني فيهــا غــري تق

العالج املناسب؛ ولـيس وضـعهن يف مرافـق ُيفـرض علـيهن فيهـا إجـراءات أمنيـة مـشّددة جملـرد                
 .أهنن يعانني من مشاكل صحية عقلية

  
   نظام السجن  - ٢ 

واعد النموذجية الدنيا ملعاملة  من الق٨١ إىل ٧٠ والقواعد ٦٦ و٦٥تكمِّل القاعدتني [
 ]السجناء

  
   )٤٢(القاعدة   

جيب متكني السجينات من االلتحاق بربنامج أنشطة متوازن وشامل يأخـذ يف              -١ 
 .االعتبار االحتياجات املالئمة لنوع اجلنس

جيـــب أن يّتـــسم نظـــام الـــسجن بقـــدرٍ كـــاٍف مـــن املرونـــة حبيـــث يـــستجيب   -٢ 
وجيـب  . املرضعات والنساء الاليت يرافقهن أطفـاهلن يف الـسجن        الحتياجات احلوامل واألمهات    

توفري املرافق أو الترتيبات الالزمة لرعاية األطفـال يف الـسجن مـن أجـل متكـني الـسجينات مـن                     
 .املشاركة يف األنشطة اليت ُتنظَّم يف السجن

جيب بذل جهـود خاصـة لتـوفري بـرامج تالئـم احلوامـل واألمهـات املرضـعات                    -٣ 
 . الاليت يرافقهن أطفاهلن يف السجنوالنساء

جيب بذل جهود خاصة لتـوفري خـدمات تالئـم الـسجينات الـاليت حيـتجن إىل                   -٤ 
 .دعم نفسي وخاصة ملن تعرَّضن العتداءات جسدية أو نفسية أو جنسية
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    العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن    
 ]دنيا ملعاملة السجناء من القواعد النموذجية ال٨١ إىل ٧٩تكمِّل القواعد [
  

   )٤٣(القاعدة   
ُتشجِّع سلطات السجن، وُتيـسِّر حيثمـا أمكنـها ذلـك، زيـارات الـسجينات باعتبارهـا                  

 .شرطاً أساسياً مهماً لضمان عافيتهن العقلية وإعادة اندماجهن يف اجملتمع
    

   )٤٤(القاعدة   
السجينات جيـب استـشارهتن   بالنظر إىل تفاوت جتارب العنف العائلي اليت تعّرضت هلا     

 .على النحو املالئم بشأن األشخاص، مبن فيهم أفراد أُسرهن، الذين ُيسمح هلم بزيارهتن
    

    )٤٥(القاعدة   
على سلطات السجن أن تتيح للسجينات خيارات معّينة، من قبيل اإلجـازات املنــزلية               

عية؛ وذلـك إىل أقـصى حـد ممكـن          والسجون املفتوحة واملنازل املؤقتة والربامج واخلدمات اجملتم      
من أجل تسهيل انتقاهلن مـن الـسجن إىل احلريـة وتقلـيص إمكانيـة وصـمهن اجتماعيـاً وإعـادة                     

 .تواصلهن مع أَُسرهن يف أقرب مرحلة ممكنة
    

    )٤٦(القاعدة   
أو مجعيــات الرفــاه /علــى ســلطات الــسجن، بالتعــاون مــع مؤســسات مراقبــة الــسلوك و  

تمـع احمللـي واملنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف هـذا اجملـال، أن تعمـل          االجتماعي ومجاعات اجمل  
علــى إعــداد وتنفيــذ بــرامج شــاملة إلعــادة انــدماج الــسجينات يف اجملتمــع قبــل إطــالق ســراحهن  

 .وبعده، حبيث تأخذ هذه الربامج يف االعتبار احتياجات نوع اجلنس اخلاصة بالنساء
    

   )٤٧(القاعدة   
ضــايف للــسجينات اللــوايت ُيطلــق ســراحهن وحيــتجن إىل مــساعدة    جيــب تقــدمي دعــم إ  

نفــسية وطبيــة وقانونيــة وعمليــة لــضمان إعــادة انــدماجهن يف اجملتمــع بــصورة ناجحــة، وذلــك   
 .بالتعاون مع مؤسسات اخلدمات يف اجملتمع احمللي
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   احلوامل واألمهات املرضعات واألمهات الاليت يرافقهن أطفاهلن يف السجن  - ٣ 
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٣ل القاعدة تكمِّ[
  

   )٤٨(القاعدة   
جيــب أن تتلقَّــى احلوامــل أو األمهــات املرضــعات توجيهــات حــول صــحتهن     -١ 

وجيب القيـام بـشكلٍ واٍف ووفـق        . وغذائهن مبوجب برنامج ُيِعّده ويراقبه ممارس صحي مؤهَّل       
 صـحية وفـرص ممارسـة متـارين بانتظـام للحوامـل والرُّضَّـع               توقيت مناسب بتوفري األغذية وبيئـة     
 .واألطفال واألمهات املرضعات جماناً

جيب عدم ثين السجينات عن إرضاع أطفاهلن مـا مل تكـن مثـة أسـباب صـحية          -٢ 
 .حمدَّدة تقتضي ذلك

جيــــب أن ُتــــدرج ضــــمن بــــرامج العــــالج االحتياجــــات الطبيــــة والتغذويــــة   -٣ 
  .مواليدهن مؤخراً، لكن أطفاهلن ال يرافقنهن يف السجنللسجينات الاليت وضعن 

    
   )٤٩(القاعدة   

جيب أن تستند قرارات السماح لألطفال بالبقـاء مـع أمهـاهتم يف الـسجن إىل املـصلحة              
 . يرافقون أمهاهتم يف السجن قطّ باعتبارهم سجناءنوال ُيعامل األطفال الذي. املثلى لألطفال

    
    )٥٠(القاعدة   

ن ُتتاح للسجينات اللوايت يكون أطفـاهلن برفقتـهن يف الـسجن أقـصى قـدر مـن                  جيب أ  
 .فرص قضاء الوقت مع أطفاهلن

    
   )٥١(القاعدة   

ــذين يعيــشون مــع        -١  ــة صــحية متواصــلة لألطفــال ال ــوفري خــدمات رعاي جيــب ت
أمهـــاهتم يف الـــسجن كمـــا جيـــب أن يتـــولَّى أخـــصَّائيون رصـــد منـــوِّهم، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 

 .ات اخلدمات الصحية اجملتمعيةمؤسس

جيب أن ُتماثـل البيئـة الـيت يترّبـى فيهـا هـؤالء األطفـال إىل أقـصى قـدر ممكـن                         -٢ 
 .تلك اليت ينشأ فيها الطفل خارج السجن
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   )٥٢(القاعدة   
جيب أن تستند قرارات توقيت فصل الطفل عن أمـه إىل تقييمـات فرديـة وإىل              -١ 

 . إطار القوانني الوطنية ذات الصلةاملصلحة املثلى للطفل، وذلك يف

إخراج الطفل من السجن مسألة جيب أن ُتَعامل حبساسية وأال ُيـسمح هبـا إال                 -٢ 
عندما حتدَّد ترتيبـات تكفـل لـه رعايـة بديلـة؛ وبعـد التـشاور، يف حالـة الـسجينات مـن الرعايـا                

 .األجانب، مع املسؤولني القنصليني ذوي الصلة

ن أمهاهتم وإحلاقهم بأُسر أو أقـارب أو تزويـدهم برعايـة          بعد فصل األطفال ع     -٣ 
أخرى بديلة، ُيتـاح للـسجينات أقـصى حـّد مـن الفـرص والتـسهيالت املمكنـة للقـاء أطفـاهلن،                      

 .عندما حيقِّق ذلك املصلحة املثلى لألطفال وال ميس السالمة العامة
    

   السجينات األجنبيات  - ٤ 
 ]ذجية الدنيا ملعاملة السجناء من القواعد النمو٣٨تكمِّل القاعدة [
  

   )٥٣(القاعدة   
عنــد وجــود اتفاقــات ثنائيــة أو اتفاقــات متعــدِّدة األطــراف ذات صــلة، جيــب     -١ 

النظر يف نقل السجينات األجنبيات اللـوايت ال ُيِقْمـن يف الدولـة الـيت ُسـجِنَّ فيهـا إىل أوطـاهنن،                      
كـن خـالل فتـرة سـجنهن، وذلـك      وخاصة إذا كان هلن يف أوطاهنن أطفـال، يف أقـرب وقـت مم             

 .بعد تقدمي املرأة املعنية طلباً بنقلها أو موافقتها على ذلك عن علم وبيِّنة

عندما يتعيَّن أن ُيخرج من السجن طفل يعيش مع سجينة أجنبيـة غـري مقيمـة                   -٢ 
لـى  يف الدولة اليت ُسجنت فيها، ينبغي النظر يف إعادة الطفل إىل وطنه، مع مراعـاة مـصلحته املث     

 .وبالتشاور مع أمه
    

   النساء اللوايت ينحدرن من فئات األقليات ومن أقليات السكان األصليني  - ٥ 
   )٥٤(القاعدة   

جيــب علــى ســلطات الــسجن أن تــدرك أن للــسجينات اللــوايت ينحــدرن مــن خلفيــات  
ــة وأهنــن قــد يــواجِهن أشــكاالً متعــدِّدة مــن التمي     ــة خمتلفــة احتياجــات متباين   يــز إذا دينيــة وثقافي

ما أردن االستفادة من الربامج واخلدمات اليت ترعـى احتياجـات نـوع اجلـنس وُتـنظِّم األنـشطة                   
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لــذا فــإن علــى ســلطات الــسجن أن تقــدِّم بــرامج وخــدمات شــاملة تتنــاول هــذه           . الثقافيــة
 .االحتياجات، بالتشاور مع السجينات أنفسهن واجلماعات ذات الصلة

    
   )٥٥(القاعدة   

ض اخلدمات اليت ُتقـدَّم للـسجينات قبـل إطـالق سـراحهن وبعـده للتأكُّـد                 جيب استعرا  
من مالءمتها للـسجينات اللـوايت ينحـدرن مـن أقليـات الـسكان األصـليني وللـسجينات اللـوايت                    
ينـــتمني إىل مجاعـــات إثنيـــة وعرقيـــة ُمَعينـــة وضـــمان اســـتفادهتن منـــها، وذلـــك بالتـــشاور مـــع  

 .اجلماعات ذات الصلة
    

    املوقوفات أو احملتجزات رهن احملاكمةالنساء - باء 
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٩٣ إىل ٨٤تكمِّل القواعد [
  

   )٥٦(القاعدة   
ــيت        ــداءات ال ــة يف االعت ــدرك املخــاطر احملــدَّدة املتمثِّل ــصلة أن ت ــسلطات ذات ال علــى ال

تمــد تــدابري مالئمــة يف سياســاهتا  تواجههــا النــساء خــالل فتــرة احتجــازهن رهــن احملاكمــة، فتع 
 ٥٨انظـر أيـضا القاعـدة       . (وممارساهتا العملية لضمان سالمة هـؤالء النـساء خـالل هـذه الفتـرة             

 .)أدناه، فيما يتعلق ببدائل االحتجاز رهن احملاكمة
      

     التدابري غري االحتجازية  -ثالثا  
   )٥٧(القاعدة   

 اســـتجابات مالئمـــة ألوضـــاع ُيـــسترشد بأحكـــام قواعـــد طوكيـــو يف صـــوغ وتنفيـــذ 
وُتصاغ يف إطار النظم القانونية للدول األعضاء خيارات تراعـي نـوع اجلـنس بـشأن                . اجملرمات

تــدابري االستعاضــة عــن الــنظم الرمسيــة والبــدائل املتــصلة بــالتوقيف رهــن احملاكمــة وإصــدار           
 .ة بتوفري الرعايةاألحكام، مع مراعاة تاريخ إيذاء العديد من اجملرمات ومسؤولياهتن املتعلق

    
   )٥٨(القاعدة   

 من قواعد طوكيـو، ال ُتفـصل اجملرمـات عـن أُسـرهن              ٣-٢مع مراعاة أحكام القاعدة      
وجيب تنفيذ سـبل بديلـة      . وجمتمعاهتن دون إيالء االعتبار الواجب خللفياهتن وروابطهن اُألسرية       
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ــة  للتعامــل مــع النــساء اللــوايت يــرتكنب جــرائم، مــن قبيــل تــدابري االست    عاضــة عــن الــنظم الرمسي
 .والبدائل املتصلة بالتوقيف رهن احملاكمة وإصدار األحكام، حيثما كان ذلك مالئماً وممكناً

    
   )٥٩(القاعدة   

بوجــه عــام ُتــستخدم وســائل احلمايــة غــري االحتجازيــة، علــى ســبيل املثــال، يف مراكــز  
ــة أو     ــستقلة أو منظمــات غــري حكومي ــات م ــديرها هيئ ــيت ت ــواء ال  مؤســسات أخــرى ُتعــىن  اإلي
وال ُتطَبَّـق التـدابري املؤقتـة       . باخلدمات اجملتمعية، حلماية النـساء اللـوايت حيـتجن إىل هـذه احلمايـة             

اليت تشتمل على احتجاز امرأة لغرض محايتها إال عند الضرورة وبناًء على طلب صـريح تبديـه                 
القــضائية أو غريهــا مــن املــرأة املعنيــة، ويــتم ذلــك يف مجيــع احلــاالت حتــت إشــراف الــسلطات   

 .وال يتواصل تطبيق هذه التدابري الوقائية ضد إرادة املرأة املعنية. السلطات املختصة
    

   )٦٠(القاعدة   
ُتتاح موارد مالئمة البتكار بدائل مناسبة ختص اجملرمـات مـن أجـل دمـج التـدابري غـري                    

اً الـيت تـضع النـساء يف مواجهـة          االحتجازية مع التدّخالت املطلوبة ملعاجلة أكثر املشاكل شـيوع        
وقد تشمل تلـك البـدائل تنظـيم دورات عالجيـة وتقـدمي املـشورة إىل                . مع نظام العدالة اجلنائية   

النساء ضـحايا العنـف العـائلي واالعتـداء اجلنـسي؛ وتقـدمي العـالج املناسـب إىل النـساء اللـوايت              
. حــسني احتمــاالت تــوظيفهن يعــانني مــن إعاقــات عقليــة؛ وتــوفري بــرامج تعليميــة وتدريبيــة لت  

وتأخذ هذه الربامج يف االعتبـار ضـرورة تـوفري الرعايـة لألطفـال واخلـدمات املخصَّـصة للنـساء                    
 .دون غريهن

    
   )٦١(القاعدة   

جيب أن تتمتَّع احملـاكم، عنـد إصـدارها أحكامـاً يف حـق اجملرمـات، بالـصالحيات الـيت                   
وجــود ســجل جنــائي وعــدم اخلطــورة النــسبية متكِّنــها مــن مراعــاة العوامــل املخففــة مثــل عــدم 

للــسلوك اإلجرامــي وطبيعــة هــذا الــسلوك، علــى ضــوء مــسؤوليات الرعايــة امللقــاة علــى كاهــل 
 .النساء املعنيات وخلفياهتن االعتيادية

    
   )٦٢(القاعدة   

جيب حتسني برامج العالج اخلاصة بتعاطي املخـدرات الـيت تراعـي نـوع اجلـنس وتـأثري                   
سية فيما خيص النساء دون غريهـن يف اجملتمـع وكـذلك إمكانيـة اسـتفادة النـساء                  الصدمات النف 
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من هذا العالج، من أجل منعهن من ارتكاب اجلرائم وألغراض االستعاضة عن الـنظم الرمسيـة                 
 .وإصدار أحكام بديلة حبقهن

    
   التدابري الالحقة إلصدار األحكام  - ١ 

   )٦٣(القاعدة   
املتعلقة باإلفراج املـشروط املبكِّـر مراعـاةً إجيابيـة مـسؤوليات            جيب أن ُتراعي القرارات      

الرعاية امللقاة على عـاتق الـسجينات، إىل جانـب احتياجـاهتن االجتماعيـة احملـدَّدة كـي يـتمكّّن                    
 .من إعادة االندماج يف اجملتمع

    
   احلوامل والنساء اللوايت َيُعلْن أطفاالً  - ٢ 

   )٦٤(القاعدة   
ــة حبــق احلوامــل      ُيفــضَّل، حيثمــا    ــاً ومالئمــاً، إصــدار أحكــام غــري احتجازي كــان ممكن

والنساء اللوايت َيُعلْن أطفاالً، حبيـث ال ُينظـر يف إصـدار أحكـام احتجازيـة إال يف احلـاالت الـيت                      
تعترب فيها اجلرمية املرتكبة خطرية أو عنيفـة، أو الـيت تـشكِّل فيهـا املـرأة مـصدر َخطَـر مـستمراً،                       

لحة املثلى للطفل أو األطفال، ويف ظل ضـمان وجـود ترتيبـات مالئمـة تـوفِّر                 وبعد مراعاة املص  
 .الرعاية هلؤالء األطفال

    
   اجملرمات القاصرات  - ٣ 

   )٦٥(القاعدة   
جيــب قــدر اإلمكــان جتنــب إيــداع األطفــال الــذين خيــالفون القــانون داخــل مؤســسات  
 . اختاذ قرارات بشأهننوجيب مراعاة هشاشة أوضاع اجملرمات القاصرات عند. عقابية

    
    األجنبياتنساءال  - ٤ 

    )٦٦(القاعدة   
جيب بذل أقصى اجلهود للتصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة          

 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،           )٦١(عرب الوطنية 
                                                         

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ اجمللّد،  املعاهداتعةجممواألمم املتحدة،   )61(
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جـل تنفيـذ أحكامهمـا تنفيـذاً تامـاً مبـا يـوفِّر احلمايـة القـصوى                   مـن أ   )٦٢(،التفاقيـة تلـك   املكمِّل ل 
 .لضحايا االجتار باألشخاص بغية جتّنب إحلاق أذى ثانوي بالعديد من النساء األجنبيات

    
   إجراء األحباث وإعداد اخلطط والتقييم والتوعية  -رابعا  

   إجراء األحباث وإعداد اخلطط والتقييم  - ١ 
   )٦٧(القاعدة   

بذل اجلهود لتنظيم وتشجيع األحباث الشاملة املوجَّهة حنو النتـائج حـول اجلـرائم             جيب   
اليت ترتكبها النساء، وحول األسـباب الـيت تـدفعهن إىل الـدخول يف مواجهـة مـع نظـام العدالـة                      
اجلنائية، واآلثار اليت خيلّفها التجرمي الثانوي والسجن علـى النـساء، واخلـصائص الـيت تتَّـسم هبـا                   

ت، وكذلك الربامج اليت ُتَصمَّم لتقليص إمكانية عودة النـساء إىل ميـدان اجلرميـة، حبيـث                 اجملرما
تشكِّل هذه األحباث أساساً إلعداد اخلطط ووضع الربامج وصـوغ الـسياسات علـى حنـو فعَّـال              

 .يستجيب الحتياجات إعادة اندماج اجملرمات يف اجملتمع
    

   )٦٨(القاعدة   
تــشجيع األحبــاث حــول عــدد األطفــال الــذين يتــضّررون  جيــب بــذل اجلهــود لتنظــيم و 

بسبب دخول أمهـاهتم يف مواجهـة مـع نظـام العدالـة اجلنائيـة وحبـسهن بوجـه خـاص، واآلثـار                     
اليت خيلّفها هذا الوضع على األطفال، من أجـل املـسامهة يف صـوغ الـسياسات ووضـع الـربامج          

 .اليت تأخذ يف االعتبار املصلحة املثلى هلؤالء األطفال
    

   )٦٩(القاعدة   
ــيم وإشــاعة التوجهــات        ــى حنــو دوري باســتعراض وتقي ــام عل ــذل اجلهــود للقي جيــب ب

واملشكالت والعوامل املرتبطـة بـسلوك املـرأة اإلجرامـي ومـدى فعَّاليـة االسـتجابة الحتياجـات                  
إعادة اندماج اجملرمات يف اجملتمع، وكذلك أطفاهلن، من أجل تقليص وصمة العار الـيت تلحـق                 

ن وبأطفاهلن واألثر الـسليب الواقـع علـيهم مجيعـاً بـسبب دخـول تلـك النـساء يف مواجهـة مـع              هب
 .نظام العدالة اجلنائية

    

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ اجمللّداملرجع نفسه،   )62(
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   التوعية وتبادل املعلومات وتوفري فرص التدريب  - ٢ 
   )٧٠(القاعدة   

جيب توعية وسائل اإلعالم واجلمهور حـول األسـباب الـيت تـدفع بالنـساء إىل                   -١ 
ــة بالتــصدِّي هلــذه      الوقــوع يف شــرك خم  ــسبل الكفيل ــة وحــول أجنــع ال ــة اجلنائي ــة نظــام العدال الف

املخالفات، وذلك من أجل متكني هؤالء النـساء مـن إعـادة انـدماجهن يف اجملتمـع، مـع مراعـاة                     
 .املصلحة الفُضلى ألطفاهلن

ــدة        -٢  ــة حــول املمارســات اجلي ــشر وتعمــيم األحبــاث واألمثل ــشكِّل ن جيــب أن ي
ــة للنــساء    عناصــر شــاملة يف  الــسياسات الــيت ترمــي إىل حتــسني النتــائج املُتوّخــاة وحتقيــق العدال

 .وألطفاهلن يف عمليات تصدِّي نظام العدالة اجلنائية للمجرمات

ــتظم، تزويــد وســائل اإلعــالم واجلمهــور واجلهــات الــيت       -٣  جيــب، علــى حنــو من
ــسجينات واجملرمــات     ــة بال ــةً يف األمــور املتعلق ــة حــول  تتحمــل مــسؤوليةً مهني  مبعلومــات واقعي

 .املسائل اليت تغطّيها هذه القواعد وحول تنفيذها

جيب وضع وتنفيذ برامج تدريبية بشأن هذه القواعد ونتائج األحبـاث، تكـون               -٤ 
موجَّهة إىل املسؤولني ذوي الصلة القائمني مبهام العدالة اجلنائية من أجـل توعيتـهم هبـا وشـحذ                

  .فيهامهمهم للعمل باألحكام الواردة 
      
      مشروع القرار الثالث  

إعادة تنظيم مهام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والتغيريات     
    اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٢، املــؤرخ ٦١/٢٥٢ مــن البــاب احلــادي عــشر مــن قرارهــا  ١ الفقــرة إذ تــستذكر  

، اليت عهـدت فيهـا إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مبهـام                   ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
  إدارية ومالية معينة،

/  كـانون األول   ٣ املـؤرخ    ١٨/٦ اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         قرار جلنة منع   وإذ تستذكر أيضاً    
  )٦٣(،٢٠٠٩ديسمرب 

                                                         
، )E/2009/30/Add.1 ( ألف١٠، امللحق رقم ٢٠٠٩، واالجتماعيلمجلس االقتصادي الوثائق الرمسية ل  )63(

  .الفصل األول
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أن امليزانيـة   تقرير اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة بـش     وإذ تستذكر كذلك    
  )٦٤(،٢٠١١-٢٠١٠املدجمة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لفترة السنتني 

 تقريـر املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                 وإذ تضع يف اعتبارها     
 وعلـى   واجلرمية عن التغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي وآثارها علـى املكتـب             

توزيع املوارد على الربامج الفرعية لربنامج العمل، وعن إنـشاء وحـدة تقيـيم مـستقلة وإمكانيـة                  
  )٦٥(استدامة وحدة التخطيط االستراتيجي التابعة للمكتب،

 املعنــون ،٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٤/٢٤٣قرارهــا وإذ تــستذكر   
، الـذي أعربـت يف      "٢٠١١-٢٠١٠ترحة لفترة الـسنتني     املسائل املتصلة بامليزانية الربناجمية املق    "

 منــه عــن قلقهــا إزاء احلالــة املاليــة العامــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   ٨٥الفقــرة 
واجلرمية وطلبت إىل األمني العام تقدمي مقترحات يف امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني                  

  كتب موارد كافية لالضطالع بواليته، لكفالة أن يكون لدى امل٢٠١٣-٢٠١٢
بتقريــر املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  حتــيط علمــاً   -١  

واجلرمية عن التغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي وآثارها علـى املكتـب وعلـى                
وحـدة تقيـيم مـستقلة وإمكانيـة        توزيع املوارد على الربامج الفرعية لربنامج العمل، وعن إنـشاء           
ــتراتيجي التابعـــة للمكتـــب،   ــتدامة وحـــدة التخطـــيط االسـ  وترحِّـــب بالتـــدابري املتخـــذة  )٦٦(اسـ

  الستحداث هنج برناجمي مواضيعي وإقليمي التباعه يف تنفيذ برنامج عمل املكتب؛
ة الزيادة املتوقع حتقيقها يف الكفاءة نتيجة عملية إعادة التنظيم املقترحـ          تالحظ    -٢  

واليت تستجيب، على اخلصوص، للتوصيات اليت قدَّمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية التـابع             
ــة مكتــب األمــم       ــادة يف الكفــاءة جمــّسدةً يف ميزاني ــة هــذه الزي ــة العامــة، وتتطلــع إىل رؤي لألمان

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لفترة السنتني 
لتنظيم لن تـستلزم إدخـال أي تغـيري علـى إطـار األمـم                إعادة ا   أنّ تالحظ أيضاً   -٣  

 اإلطــــار االســـتراتيجي املقتــــرح للفتــــرة   وأن٢٠١١ّ-٢٠١٠املتحـــدة االســــتراتيجي للفتـــرة   
   سيأخذ بالنهج الربناجمي املواضيعي واإلقليمي؛٢٠١٣-٢٠١٢

                                                         
)64(  E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24.  
)65(   E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13.  
  .املرجع نفسه  )66(
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 أن عمليـة إعـادة التنظـيم املقترحـة جيـب أن تـسهم يف حتـسني                  تالحظ كـذلك    -٤  
  ة املساعدة التقنية اليت ينفّذها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛برامج وأنشط

 عملية إعادة التنظـيم املقترحـة لـن تنـتقص مـن الوضـع احلـايل ألي                  أنّتالحظ    -٥  
  جها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛نشاط من األنشطة اليت يرّو

ــع اجلرميــة  أنّتــستذكر  -٦   ــة من ــة قــررت، يف قرارهــا    جلن ــة اجلنائي ، ١٨/٦ والعدال
 أن تتضمن امليزانية املدجمـة ملكتـب األمـم املتحـدة            )٦٧(،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣املؤرخ  

ــرة الــسنتني    ــة إلنــشاء وحــدة  ٢٠١١-٢٠١٠املعــين باملخــدرات واجلرميــة لفت  اعتمــادات كافي
 العامــة علــى تنفيــذ ذلــك القــرار  تقيــيم مــستدامة وفعالــة ومــستقلة يف عملياهتــا، وحتــث األمانــة 

  بسرعة والبدء يف إعادة إنشاء وحدة التقييم املستقلة دون مزيد من التأخري؛
 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن        تطلب  -٧  

  يكفل استدامة وحدة التخطيط االستراتيجي متاشياً مع أمهية املهام اليت تضطلع هبا؛
 إعــادة إنــشاء وظيفــة رئــيس فــرع البحــوث وحتليــل الــسياسات يف أنّتالحــظ   -٨  

، ال ينبغي النظـر فيهـا إال بعـد أن         ١-مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، برتبة مد       
  يتوفّر ما يكفي من التمويل من أجل وحدة التقييم املستقلة ووحدة التخطيط االستراتيجي؛

ــة إعــادة تنظــيم شــعبة شــؤون   اآلنــف الــذكر الــسياق  يفحتــيط علمــاً،  -٩   ، بعملي
املعاهدات وشعبة العمليات التابعتني ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة، وتـشّجع    

  )٦٨( للمكتب؛املتواصلذلك باعتباره خطوة هامة يف عملية التحسني 

افحـة املخـدرات ومنـع       على أمهيـة تقـدمي املـساعدة القانونيـة يف جمـال مك             تشدِّد  -١٠  
 اجلرمية وعلى ضرورة ربط تلك املساعدة بأعمـال فـرع الـربامج املتكاملـة والرقابـة التـابع ملكتـب                   

  ؛األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية
   الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛تالحظ بقلق  -١١  
ألمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى             املدير التنفيـذي ملكتـب ا      حتث  -١٢  

 ٢٠١٣-٢٠١٢كفالة أن يقدم املكتب إىل األمني العام ميزانية برناجمية مقترحة لفترة الـسنتني              
  ناسب احتياجات املكتب املالية؛املشكل ال بتبّين

                                                         
، )E/2009/30/Add.1 (ألف ١٠، امللحق رقم ٢٠٠٩، واالجتماعيلمجلس االقتصادي الوثائق الرمسية ل  )67(

  .الفصل األول
)68(   E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13 ،٣٥ و٣-١ الفقرات. 
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 إىل األمــني العــام أن يــويل االهتمــام الواجــب، يف امليزانيــة الربناجميــة       تطلــب  -١٣  
، الحتياجات مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات           ٢٠١٣-٢٠١٢رحة لفترة السنتني    املقت

 إليـه، آخـذا يف االعتبـار واليـيت منـع اجلرميـة              املسَندةواجلرمية من املوارد لكي ينهض بالواليات       
والعدالة اجلنائيـة ذايت الـصلة واإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب                      

 مـع التركيـز بوجـه خـاص         )٦٩( متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية،      استراتيجية
  على اجملاالت اليت يوجد فيها نقص يف املوارد؛

 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن        تطلب  -١٤  
ين تقريـراً عـن تنفيـذ عمليـة إعـادة           يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورهتـا العـشر            

  .تنظيم شعبة شؤون املعاهدات وشعبة العمليات
    
    مشروع القرار الرابع  

   مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
 إن اجلمعية العامة، 

دالـة اجلنائيـة،     منـع اجلرميـة والع     جمـال  املسؤولية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف         إذ تؤكّد  
ــاعي      ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار اجملل ــيم ١٥٥عمــال بق ــؤّرخ ) ٧-د( ج ــسطس / آب١٣امل أغ

 ،١٩٥٠ديسمرب / كانون األول١املؤّرخ ) ٥-د (٤١٥، وقرار اجلمعية العامة ١٩٤٨

 نتـديات  بأن مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بـصفتها م    وإذ تسلّم  
 كربى، قد أثّرت يف السياسات العامـة واملمارسـات الوطنيـة، وعـّززت التعـاون                حكومية دولية 

الدويل يف هـذا اجملـال بتيـسريها تبـادل اآلراء واخلـربات وتعبئـة الـرأي العـام والتوصـية خبيـارات                       
 بشأن السياسة العامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

ــشري  ــاوإذ ت ــؤرخ ٤٦/١٥٢  إىل قراره ــسمرب /ون األول كــان١٨ امل ــذي ١٩٩١دي ، ال
 مؤمترات األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      أكّدت الدول األعضاء يف مرفقه على أنّ   

 جلملة أمور، منـها تبـادل اآلراء بـني الـدول            نتدىينبغي أن تعقد كل مخس سنوات وأن توفّر م        
د الـذين ميثّلـون مهنـاً وختصـصات     واملنظمات احلكومية الدوليـة وغـري احلكوميـة واخلـرباء األفـرا        

 واسـتبانة االجتاهـات   ؛ وتبادل اخلربات يف جماالت البحـوث والقـانون وصـوغ الـسياسات      ؛شىت
 واملسائل املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

                                                         
)69(  A/64/92-E/2009/98 ألف-ثانيا، الباب. 
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 بـشأن   ،٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء املـؤرخ      ٥٧/٢٧٠ إىل قرارهـا     أيـضا  وإذ تشري  
املتكـاملني واملنـسَّقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها               التنفيذ واملتابعـة    

األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، الـذي أكّـدت فيـه أنـه ينبغـي جلميـع البلـدان                
أن تشجع الـسياسات الـيت تّتـسق وتتماشـى مـع االلتزامـات املتعهَّــد هبـا يف املـؤمترات الرئيـسية                       

 منظومـة األمـم املتحـدة تتحّمـل        ات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة، وأكـدت علـى أنّ           ومؤمتر
 يف مساعدة احلكومات علـى أن تظـل تـشارك مـشاركة تامـة يف متابعـة وتنفيـذ                    مهمةمسؤولية  

االتفاقــات وااللتزامــات الــيت يــتم التوصــل إليهــا يف املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت     
ملتحــدة، ودعــت اهليئــات احلكوميــة الدوليــة التابعــة للمنظومــة إىل زيــادة العمــل تعقــدها األمــم ا

 على تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،

، ٢٠٠٩ديـسمرب   /  كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٨٠ قرارهـا    كـذلك  وإذ تستذكر  
ــاين    ــه مبــؤمتر األمــم املتحــدة الث ــة أن يــضع    الــذي أهابــت في ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال  عــشر ملن

اقتراحات حمّددة بشأن املتابعة واإلجراءات الالحقة يوىل فيها االهتمام بصفة خاصة للترتيبـات             
العملية املتعلقة بالتنفيذ الفّعال للـصكوك القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة باجلرميـة املنظّمـة العـابرة                  

اد وأنشطة املساعدة التقنية املتصلة هبا، وطلبت إىل جلنة منـع           للحدود الوطنية واإلرهاب والفس   
اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تعطي أولوية عالية، يف دورهتا التاسعة عشرة، للنظـر يف اسـتنتاجات               
ــق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي،       ــة التوصــية، عــن طري ــاين عــشر وتوصــياته، بغي املــؤمتر الث

 من اجلمعية العامة أن جتريها يف دورهتا اخلامسة والستني،باملتابعة املناسبة املراد 

 الـذي اعتمـده رؤســاء   )٧٠( إعـالن األمـم املتحــدة بـشأن األلفيـة،    وإذ تـضع يف اعتبارهـا   
، وعقـدوا   ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٨الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األمم املتحـدة لأللفيـة يف            

احترام سيادة القـانون يف الـشؤون الدوليـة والوطنيـة     فيه العزم على القيام بعّدة أمور منها تعزيز    
على السواء؛ واختاذ تدابري منّسقة ملكافحة اإلرهاب الـدويل واالنـضمام يف أقـرب وقـت ممكـن                  
إىل مجيع االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ ومضاعفة جهودهم لتنفيذ التزامهم مبكافحـة مـشكلة              

اجلرميـة عـرب الوطنيـة جبميـع أبعادهـا، مبـا فيهـا              املخدرات العامليـة؛ وتكثيـف جهـودهم ملكافحـة          
 االجتار بالبشر وهتريبهم وغسل األموال،

 )٧١( يف تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                   وقد نظرت  
 ،والتوصيات ذات الصلة اليت قّدمتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا التاسعة عشرة

                                                         
  .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )70(
)71(  A/CONF.213/18.  
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 للنتائج اليت أحرزها مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عـشر ملنـع             تعرب عن ارتياحها   -١ 
أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٢والعدالــة اجلنائيــة، الــذي ُعقــد يف ســلفادور، الربازيــل، مــن   اجلرميــة
، مبــا يف ذلــك إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة التحــديات         ٢٠١٠
مـد يف اجلـزء    الـذي اعتُ )٧٢(اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغّيـر،          نظم منع   : العاملية

  الرفيع املستوى من املؤمتر الثاين عشر؛
 ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى مـا          تعرب عن تقـديرها     -٢  

شـبكة  ىل معاهـد    زه من أعمال يف التحـضري للمـؤمتر الثـاين عـشر ومتابعتـه، وتتوجـه بالـشكر إ                  جنأ
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملـسامهتها يف املـؤمتر الثـاين عـشر، وخـصوصا                  

 ؛فيما يتعلّق حبلقات العمل اليت ُعقدت يف إطاره

 بتقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة  مــع التقــدير حتــيط علمــا -٣ 
تـــضمن نتـــائج املـــؤمتر الثـــاين عـــشر، مبـــا يف ذلـــك االســـتنتاجات   الـــذي ي)٧٣(والعدالـــة اجلنائيـــة،

املـؤمتر   اجللسات الرفيعة املستوى اليت عقدت أثنـاء يف والتوصيات اليت قدمت يف حلقات العمل و
 الثاين عشر؛

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

 إىل مراعاة إعالن سلفادور والتوصيات اليت اعتمـدها املـؤمتر           احلكومات تدعو -٥ 
الثاين عشر لدى صوغ التشريعات والتوجيهات املتعلقة بالسياسة العامـة وإىل بـذل كـل مـا يف                  

تلـك التوصـيات، آخـذة    وسعها، حيثما اقتضى األمر، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن و      
 خصوصيات اقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية؛ما لدى دوهلا من يف االعتبار 

 الـــدول األعـــضاء إىل أن حتـــّدد مـــن بـــني اجملـــاالت املـــشمولة بـــإعالن  تـــدعو -٦ 
ســلفادور مــا يكــون منــها حباجــة إىل مزيــد مــن األدوات والكتيبــات التدريبيــة الــيت تــستند إىل   

 ية واملمارسات الفضلى، وأن تقدم تلك املعلومات إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة    املعايري الدول

مكتـب األمـم املتحـدة     اجلنائية لعلّها تأخذها يف االعتبار عند النظر يف اجملاالت احملتملة ألنـشطة 
 املعين باملخدرات واجلرمية يف املستقبل؛

                                                         
  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار   )72(
)73(  A/CONF.213/18.  
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املتحـدة املعـين باملخـدرات       بقرار حكومة الربازيل التربع ملكتب األمم        ترّحب -٧ 
 من اتفاقية األمم املتحـدة      ٣٠واجلرمية بنسبة مئوية من قيمة املوجودات املُصادرة، عمال باملادة          

ــة،    ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــادة )٧٤(ملكافحــة اجلرمي ــم املتحــدة ملكافحــة    ٦٢ وامل ــة األم ــن اتفاقي  م
/  تــشرين الثــاين١٥ملــؤرخ  ا٥٥/٢٥ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٩ وكــذلك الفقــرة )٧٥(الفــساد،
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣١ املـؤرخ    ٥٨/٤ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٤، والفقرة   ٢٠٠٠نوفمرب  
  ، وتتطلع إىل تنفيذ ذلك القرار على وجه السرعة؛٢٠٠٣

 بإقدام جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بسرعة على النظر يف عـدد        ترّحب أيضا   -٨  
إعــالن ســلفادور واختــاذ إجــراءات بــشأهنا، مبــا فيهــا املــسائل املعاجلــة يف  يف املعاجلــة مــن املــسائل 

قرارات مستقلة وافقت عليها اللجنة يف دورهتا التاسعة عشرة، كالعنف ضد املهـاجرين والعمـال      
، واألشكال املـستجدة مـن اجلـرائم الـيت هلـا      ) من إعالن سلفادور  ٣٨الفقرة  (املهاجرين وأسرهم   
 ؛)٢١الفقرة (، والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية )١٤الفقرة (ة تأثري كبري على البيئ

 مـن   ٤٢ جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة أن تنـشئ، وفقـا للفقـرة                إىلتطلب   -٩ 
إعالن سلفادور، فريق خرباء حكوميا دوليا مفتوح العضوية ينعقد قبـل دورة اللجنـة العـشرين                

ائم الفضاء احلاسويب وتدابري التـصّدي هلـا مـن جانـب            من أجل إجراء دراسة شاملة ملشكلة جر      
 تبادل املعلومات عـن التـشريعات     مبا يف ذلك  الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص،       

الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغيـة دراسـة اخليـارات املتاحـة              
 من التدابري القائمة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل للتـصّدي       لتعزيز التدابري القانونية أو غريها    

  جلرائم الفضاء احلاسويب واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن؛
 ٤٩ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنـشئ، وفقـا للفقـرة      إىلتطلب أيضا     -١٠  

ني دوريت اللجنــة مــن إعــالن ســلفادور، فريــق خــرباء حكوميــا دوليــا مفتــوح العــضوية ينعقــد بــ
العشرين واحلادية والعشرين لتبادل املعلومات بشأن املمارسات الفضلى، وكـذلك التـشريعات            
الوطنية والقانون الدويل القـائم، وبـشأن تنقـيح قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة              

ارسـات الفـضلى،   لكـي تـساير التطـّورات األخـرية يف العلـوم اإلصـالحية واملم          القائمة  السجناء  
  ؛يف املرحلة التاليةبغية تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها 

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ اجمللّد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )74(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللّداملرجع نفسه،   )75(
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ــدوليَّإىل فريقــي اخلــرباء احلكــوميَّ تطلــب   -١١   ــوَحينيني ال املنــشأين العــضوية   املفت
تقريـرا   أعاله أن يقّدم كل منهما إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة              ١٠ و ٩عمال بالفقرتني   

  عن التقّدم احملرز يف عمله؛
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يـستهدف، يف              تطلب  -١٢  

وضع براجمـه اخلاصـة باملـساعدة التقنيـة ويف تنفيـذها، حتقيـق نتـائج مـستدامة وطويلـة األمـد يف                       
اء نظـم العدالـة اجلنائيـة        ببنـ  وخـصوصاً جمال منع اجلرمية ومالحقة مرتكبيها قـضائياً ومعاقبتـهم،          

وحتديثها وتدعيمها، وكـذلك بتعزيـز سـيادة القـانون، وأن يـصمِّم هـذه الـربامج لتحقيـق تلـك                     
الغايات لصاحل كل مكّونات نظام العدالـة اجلنائيـة بطريقـة متكاملـة ومـن منظـور بعيـد األمـد،                     

صـنوف اجلـرائم    مبا ُيكسب الدول اليت تطلب هذه املساعدة مزيدا من القـدرة علـى منـع شـىت                  
   وقمعها، مبا فيها اجلرائم املنظّمة وجرائم الفضاء احلاسويب؛اتاليت تضر باجملتمع

 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل                تطلب أيضا   -١٣  
توفري املساعدة التقنية الالزمة لتيسري التـصديق علـى اتفاقيـة مكافحـة الفـساد واتفاقيـة مكافحـة          

  ؛هامية املنظّمة والصكوك الدولية املتصلة مبنع اإلرهاب وقمعه ولتيسري تنفيذاجلر
 إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنظر أثنـاء دورهتـا العـشرين يف            تطلب  -١٤  

خيارات حتسني كفاءة العمليـة اخلاصـة مبـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                
توصــيات الــيت أصــدرها فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املعــين بالــدروس    البــار آخــذة يف االعت

 الـذي عقـد يف      اجتماعـه املستخلصة من مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف            
  )٧٦(؛٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إىل ١٥بانكوك من 

 ، مبا يف ذلـك إعـالن   إىل األمني العام أن يوزِّع تقرير املؤمتر الثاين عشرتطلب -١٥ 

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

الـسبل والوسـائل الكفيلـة مبتابعـة إعـالن سـلفادور علـى النحـو الواجـب لكـي            اقتراحات بشأن
  ظر فيها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتتخذ إجراء بشأهنا يف دورهتا العشرين؛تن

 بالعرض الذي تقـّدمت بـه حكومـة قطـر الستـضافة مـؤمتر               ترّحب مع التقدير    -١٦  
 ؛٢٠١٥األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 

                                                         
)76(  E/CN.15/2007/6.  
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  شـعبا وحكومـة، ملـا تلقّـت بـه املـشاركني             للربازيـل،    عن عميق امتناهنـا    تعرب -١٧ 
 يف املؤمتر الثاين عشر من حفاوة وكرم ضيافة، وملا وفّرته للمؤمتر من مرافق ممتازة؛

 إىل األمني العام أن يقّدم إليهـا، يف دورهتـا الـسادسة والـستني، تقريـرا عـن                   تطلب -١٨ 
  .تنفيذ هذا القرار

    
    املرفق

: يات الشاملة ملواجهة التحّديات العامليةإعالن سلفادور بشأن االستراتيج    
    نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّير

  حنن الدول األعضاء يف األمم املتحدة،  
 يف  )٧٧( يف مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                وقد اجتمعنا   

، مــن أجــل اختــاذ تــدابري  ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٩ىل  إ١٢ســلفادور بالربازيــل يف الفتــرة مــن  
منسَّقة أكثر فعالية نسعى من خالهلا، بروح مـن التعـاون، إىل منـع اجلرميـة ومالحقـة مرتكبيهـا                    

  قضائياً ومعاقبتهم والتماس العدالة،
 أعمــال مــؤمترات األمــم املتحــدة األحــد عــشر الــسابقة ملنــع اجلرميــة والعدالــة  وإذ نــستذكر  

 للمــؤمتر الثــاين عــشر،   )٧٨(اســتنتاجات وتوصــيات االجتماعــات اإلقليميــة التحــضريية    اجلنائيــة، و
  )٧٩(والوثائق اليت أعدهتا األفرقة العاملة ذات الصلة اليت أنشأهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 ضرورة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ومحايتـها يف           وإذ نؤكِّد من جديد     
  اجلرمية وتسيري العدالة وسبل الوصول إليها، مبا فيها العدالة اجلنائية،جمال منع 

                                                         
  .٦٤/١٨٠ و٦٣/١٩٣ و٦٢/١٧٣ و٥٦/١١٩ و٤٦/١٥٢متاشياً مع قرارات اجلمعية العامة   )77(
)78(  A/CONF.213/RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.  
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالدروس املستخلصة من مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة   )79(

 وفريق اخلرباء املعين باستعراض وحتديث االستراتيجيات ؛)٢٠٠٦أغسطس / آب١٨- ١٥بانكوك، (اجلنائية 
  بانكوك، (النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

؛ وفريق اخلرباء املعين بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات )٢٠٠٩مارس / آذار٢٥- ٢٣
؛ )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٣بانكوك، (ت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازية واملعتقال

؛ )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، (وفريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 
 ١٠- ٨س، بوينس آيرِ(لها وفريق اخلرباء املعين بتحسني مجع البيانات عن اجلرائم واإلبالغ عنها وحتلي

  ).٢٠١٠فرباير /شباط
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باألمهية احملورية لنظام منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف سـيادة القـانون، وبـأنَّ                  وإذ نقرُّ     
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة ألمد طويل وإرساء نظام عدالـة جنائيـة نـاجع وفّعـال                

  اين يؤثّر كلّ منهما يف اآلخر تأثرياً إجيابياً،وكفء وإنس
  ظهور أشكال جديدة ومستجدَّة من اجلرمية عرب الوطنية،وإذ نالحظ بقلق   
 إزاء ما للجرمية املنظَّمة من تأثري سليب على حقوق اإلنـسان وسـيادة              قلق بالغ  وإذ يساورنا   

مة وتنوُّعها وجوانبها عـرب الوطنيـة ومـا هلـا           القانون واألمن والتنمية، وكذلك إزاء تعقُّد اجلرمية املنظَّ       
  من صالت بأنشطة إجرامية أخرى بل وبأنشطة إرهابية يف بعض احلاالت،

 على ضرورة تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي من أجـل منـع              وإذ نؤكِّد   
تعزيـز القـدرات    اجلرمية ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم على حنو فّعال، خاصة من خالل            

  الوطنية للدول من خالل تزويدها مبساعدة تقنية،
 إزاء األعمـال اإلجراميـة الـيت ُترَتكَـُب يف حـق املهـاجرين       وإذ يساورنا قلـق بـالغ أيـضا         

  والعمــال املهــاجرين وأُســرهم وغريهــم مــن الفئــات الــيت تعــيش يف أوضــاع هــشَّة، وال ســيما      
  لتمييز وسائر أشكال التعّصب،ما ُيرَتكَب من تلك األعمال بدافع من ا

  
  :نعلن ما يلي  
ُندرك أنّ نظام العدالة اجلنائية الفّعال واملنصف واإلنساين هو نظام قـائم علـى                -١  

  .االلتزام بتعزيز محاية حقوق اإلنسان يف سياق إقامة العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها
عنـد االقتـضاء، نظامهـا    أيضا أنَّ من مسؤولية كل دولة عضو أن ُتحـدِّث،          ُندرك  -٢  

  .ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وحترص على أن يظل يّتسم بالفعالية واإلنصاف واملساءلة واإلنسانية
ــة         -٣   ــع اجلرمي ــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال من ــايري األم ــأثري مع ــسلِّم بقيمــة وت ن

ــايري والقواعــد ب       ــدين إىل اســتخدام تلــك املع ــة اجلنائيــة ونــسعى جاه اعتبارهــا مبــادئ  والعدال
توجيهية هنتـدي هبـا يف تـصميم وتنفيـذ سياسـاتنا وقوانيننـا وإجراءاتنـا وبراجمنـا الوطنيـة املتعلقـة                      

  .مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ندعو جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، واضـعني نـصب أعيننـا الطـابع العـاملي            -٤  

ع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إىل أن تنظـر يف اسـتعراض              ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال من      
كمـا نوصـي، حـىت تـصبح تلـك          . تلك املعايري والقواعد، ويف حتديثها واستكماهلا عنـد الـضرورة         

املعايري والقواعد ناجعة، ببذل اجلهود الالزمة من أجل تشجيع تطبيقها على أوسـع نطـاق ممكـن                 
  .ؤولة عن تطبيقها على الصعيد الوطينوالتوعية هبا لدى السلطات واجلهات املس
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نسلِّم بضرورة حرص الدول األعضاء على كفالة املساواة الفّعالة بـني اجلنـسني               -٥  
  .فيما يتعلق مبنع اجلرمية وفرص الوصول إىل العدالة واحلماية اليت يكفلها نظام العدالة اجلنائية

كـل أشـكاله ومظـاهره      إزاء تفّشي العنف ضـد املـرأة ب        عن قلقنا العميق   نعرب  -٦  
املختلفة يف شّتى أرجاء العامل، وحنثّ الدول على تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل منـع العنـف ضـد                    

ويف هذا الـصدد، حنـيط علمـاً مـع التقـدير مبـشروع              . املرأة ومالحقة مرتكبيه قضائياً ومعاقبتهم    
لـى العنـف ضـد املـرأة يف         الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة للقـضاء ع           

جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصيغته النهائية اليت وضعها فريق اخلرباء احلكـومي الـدويل يف                
 ونتطلَّــع إىل )٨٠(،٢٠٠٩مــارس / آذار٢٥ إىل ٢٣اجتماعــه املنعقــد يف بــانكوك، يف الفتــرة مــن 
  .أن تنظر فيه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

مهية اعتماد تشريعات وسياسـات مناسـبة متنـع اإليـذاء وإعـادة اإليـذاء               ُندرك أ   -٧  
  .وتكفل للضحايا احلماية واملساعدة

نرى أنَّ بوسع التعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة القيـام بـدور هـام يف إحـراز                      -٨  
 نتائج مـستمرة يف األمـد الطويـل يف جمـال منـع اجلرميـة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم،                    
ــز ســيادة        ــها، وتعزي ــة وحتــديثها وتقويت ــة اجلنائي ــا اخلاصــة بالعدال ــاء نظمن خاصــة مــن خــالل بن

لذا، ينبغي تصميم برامج مساعدة تقنية حمّددة تكفل حتقيق تلـك الغايـات فيمـا يتعلـق          . القانون
بكل مكّونات نظام العدالـة اجلنائيـة علـى حنـو متكامـل ومـن منظـور بعيـد األمـد، مبـا ُيكـسب                         

امللتِمــسة هلــذه املــساعدة القــدرةَ علــى منــع وقمــع شــّتى صــنوف اجلــرائم الــيت تــؤثّر يف    الــدولَ 
ويف هذا الصدد، ُتعـّد التجربـة العمليـة واخلـربة الفنيـة اللـتني               . جمتمعاهتا، مبا فيها اجلرائم املنظَّمة    

  .ماًتراكمتا لدى مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على مّر السنني رصيداً قيِّ
نوصي بـشدَّة بتخـصيص مـوارد بـشرية وماليـة كافيـة لوضـع وتنفيـذ سياسـات                     -٩  

ونؤكِّد يف هذا   . وبرامج وأنشطة تدريبية فّعالة تتناول منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومنع اإلرهاب          
 الصدد على احلاجة الشديدة إىل تزويد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بقدر مـن          

وهنيب بالدول األعـضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة الدوليـة          . املوارد يتناسب وحجم املهام املنوطة به     
أن تدعم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مبا يف ذلك مكاتبه اإلقليميـة والقُطريـة              

البـة، وأن تنـسِّق مـع    ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والدول الط      
  .تلك اهليئات فيما خيّص توفري املساعدة التقنية من أجل تعزيز قدراهتا على منع اجلرمية

                                                         
  .E/CN.15/2010/2  الوثيقةانظر  )80(
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نــسلِّم بالــدور الرائــد الــذي يؤّديــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات       -١٠  
تـصلة مبنـع   واجلرمية يف توفري املساعدة التقنية الالزمة لتيسري التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة امل               

  .اإلرهاب وقمعه وتسهيل تنفيذ تلك الصكوك
ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل النظر يف تعزيز قدرة مكتـب األمـم                 -١١  

املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مجــع وحتليــل ونــشر بيانــات دقيقــة وموثوقــة وقابلــة     
طهمــا يف العــامل؛ وهنيــب بالــدول األعــضاء أن  للمقارنــة بــشأن اجتاهــات اجلرميــة واإليــذاء وأمنا 

تدعم عمليات مجع وحتليل املعلومات وأن تنظـر يف تعـيني جهـات وصـل وأن تقـّدم معلومـات                    
  .عندما تطلب منها اللجنة ذلك

نرحِّب بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إجـراء مناقـشة مواضـيعية حـول                  -١٢  
لثقافية وبالتوصيات الصادرة عـن فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل      احلماية من االجتار باملمتلكات ا  

املفتوح العضوية املعين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة يف اجتماعـه املعقـود يف فيينـا يف                      
، ونـدعو اللجنـة إىل إجــراء متابعـة مالئمــة    ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثـاين ٢٦ إىل ٢٤الفتـرة مـن   

ف مـدى احلاجـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة ملنـع اجلرميـة فيمـا خيـّص           تشمل فيما تشمل استكشا   
وعالوة على ذلك، حنـثّ الـدولَ الـيت مل تـضع بعـد تـشريعات فّعالـة                  . االجتار باملمتلكات الثقافية  

من أجل منع هذه اجلرمية بكل أشكاهلا ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم ومـن أجـل تعزيـز         
لتقنيـة يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك اسـترداد تلـك املمتلكـات الثقافيـة                    التعاون الـدويل واملـساعدة ا     

وإعادهتا، على َسنَّ هذه التشريعات، واضعة نصب أعينها، حـسب االقتـضاء، الـصكوك الدوليـة                
  )٨١(.القائمة ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

اخلطــر الــذي ينطــوي عليــه تالقــي اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة  ُنــدرك تنــامي   -١٣  
وهنيـب بالـدول   . والشبكات غري املـشروعة، علمـا بـأن الكـثري منـها جديـد أو آخـذ يف التطـّور             

ــها التــشارك يف املعلومــات، ســعياً إىل جماهبــة تلــك التهديــدات      األعــضاء أن تتعــاون، بــسبل من
  .طّوراإلجرامية عرب الوطنية اآلخذة يف الت

نسلِّم بالتحّدي الناشـئ عـن األشـكال املـستجدة مـن اجلرميـة الـيت تـؤثّر تـأثرياً                      -١٤  
ونشجِّع الدول األعضاء على تدعيم تشريعاهتا وسياسـاهتا وممارسـاهتا الوطنيـة     . كبرياً على البيئة  

يـز التعـاون    ونـدعو الـدول األعـضاء إىل تعز       . املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف هـذا اجملـال         
ونــدعو جلنــة منــع . الـدويل واملــساعدة التقنيــة والتــشارك يف املمارســات الفــضلى يف هــذا اجملــال 

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ اجمللّد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )81(
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اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تقوم، بالتنسيق مع هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، بدراسـة                   
  .طبيعة هذا التحّدي وسبل التصّدي له على حنو فّعال

 إزاء التحــّدي الــذي متثّلــه جــرائم االحتيــال االقتــصادي  نعــرب عــن بــالغ قلقنــا   -١٥  
واجلرائم املتعلقة باهلوية وصالهتا بغريها من األنشطة اإلجرامية، بل واألنشطة اإلرهابية يف بعـض              

لذا، ندعو الدول األعضاء إىل اختاذ ما يناسب من تدابري قانونيـة ملنـع جـرائم االحتيـال                  . احلاالت
علقـة باهلويـة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم، وإىل مواصـلة دعـم                 االقتصادي واجلـرائم املت   

وعالوة علـى  . العمل الذي يقوم به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف هذا اجملال     
ذلك، نـشجِّع الـدول األعـضاء علـى توثيـق التعـاون الـدويل يف هـذا اجملـال، بوسـائل منـها تبـادل                          

  .سات الفضلى ذات الصلة باإلضافة إىل توفري املساعدة التقنية والقانونيةاملعلومات واملمار
ــة       -١٦   ــات الدوليـ ــاً لاللتزامـ ــة وفقـ ــسائل اجلنائيـ ــدويل يف املـ ــاون الـ ــدرك أنّ التعـ ُنـ

ــة،         ــع اجلرمي ــدول مــن أجــل من ــذهلا ال ــيت تب ــة يف اجلهــود ال ــة هــو حجــر الزاوي ــوانني الوطني   والق
ــى    وال ســيما يف أشــكاهلا عــرب الوطنيــ   ــشّجع عل ــهم، ون ــضائياً ومعاقبت ــا ق ــة مرتكبيه ة، ومالحق

  .مواصلة هذه األنشطة وتعزيزها على مجيع املستويات
هنيـــب بالـــدول الـــيت مل تـــصدِّق بعـــد علـــى اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة    -١٧  
 أو تنضّم إليها أن تنظر يف القيام بذلك، ونرحِّب بإنـشاء آليـة اسـتعراض تنفيـذ هـذه        )٨٢(الفساد

التفاقية، ونتطلَّع إىل تنفيذها الفّعـال، ونقـّدر العمـل الـذي تقـوم بـه األفرقـة العاملـة احلكوميـة                      ا
  .الدولية املعنية باسترداد املوجودات وتقدمي املساعدة التقنية

هنيب أيضا بالـدول الـيت مل تـصدِّق بعـد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                       -١٨  
 أو تنـضّم إليهـا أن تنظـر يف القيـام            )٨٣(والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،     اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية     

 ٦٤/١٧٩بــذلك، وحنــيط علمــاً مــع التقــدير بــالقرار الــذي اختذتــه اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  
، بعقـد اجتماعـات رفيعـة املـستوى وتنظـيم مناسـبة            ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨املؤّرخ  

ــام   ــدات يف عـ ــة للمعاهـ ــيط. ٢٠١٠خاصـ ــة إىل    وحنـ ــة الراميـ ــادرات اجلاريـ ــضاً باملبـ ــاً أيـ  علمـ
استكشاف خيارات تتعلق بوضع آلية مالئمة وفّعالـة تـساعد مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم            

  .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية على استعراض تنفيذ االتفاقية

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللّداملرجع نفسه،   )82(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١و ٢٢٣٧ات اجمللّد، نفسهاملرجع   )83(
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 الدوليـة ملكافحــة  هنيـب بالـدول األعـضاء الـيت مل تــصدِّق بعـد علـى الـصكوك         -١٩  
وهنيب أيضاً جبميـع الـدول      . اإلرهاب، مبا فيه متويله، أو مل تنضّم إليها أن تنظر يف القيام بذلك            

األطــراف أن تــستخدم تلــك الــصكوك وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة مــن أجــل تعزيــز    
لـى حنـو    التعاون الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب بكل أشكاله ومظـاهره ومكافحـة متويلـه، ع              

  .يشمل مساته اآلخذة يف التطوُّر
هنيب بالدول األعـضاء أن تنـشئ أو توطِّـد، حـسب االقتـضاء ومبـا يتَّـسق مـع                -٢٠  

التزاماهتــا الدوليــة، ســلطات مركزيــة مــزوَّدة بــصالحيات كاملــة وجمهَّــزة جتهيــزاً كــامالً ملعاجلــة  
 ميكـن دعـم شـبكات التعــاون    ومــن هـذا املنظـور،  . طلبـات التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة     

  .القانوين اإلقليمية
إذ ندرك احتمال وجود ثغـرات تـشوب التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة،                   -٢١  

ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تنظر يف اسـتعراض هـذه املـسألة وأن تستكـشف                   
  .من ثغراتمدى احلاجة إىل التماس وسائل متنّوعة تكفل سّد ما ُيكشف 

نــشّدد علــى احلاجــة إىل اعتمــاد تــدابري فّعالــة لتنفيــذ أحكــام منــع جرميــة غــسل     -٢٢  
األموال ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم، الواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة              

اء علـى وضـع     ونشّجع الدول األعـض   . املنظَّمة عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       
  .استراتيجيات ملكافحة غسل األموال تستند إىل أحكام هاتني االتفاقيتني

نشّجع الدول األعضاء على النظر يف وضع اسـتراتيجيات أو سياسـات ترمـي                -٢٣  
إىل مكافحة تـدفّقات رأس املـال غـري املـشروعة واحلـّد مـن اآلثـار الـضاّرة املترّتبـة علـى امتنـاع                        

  . عن التعاون يف الشؤون الضريبيةواليات قضائية وأقاليم
. ُندرك ضرورة حرمان اجملرمني واملنظمات اإلجراميـة مـن عائـدات جـرائمهم              -٢٤  

وهنيب جبميع الدول األعضاء أن تعتمـد، ضـمن نظمهـا القانونيـة الوطنيـة، آليـات فّعالـة حلجـز                     
ــا ي      ــدويل مب ــّزز التعــاون ال ــتحفّظ عليهــا ومــصادرهتا وأن تع ــدات اجلرميــة وال كفــل اســترداد  عائ

وهنيــب أيــضاً بالــدول أن حتــافظ علــى قيمــة املوجــودات . املوجــودات علــى حنــو فّعــال وعاجــل
احملجوزة واملصادرة بوسائل منها التصّرف فيها، حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً، مـىت كانـت      

  .قيمتها مهدَّدة بالنقصان
نائية يف البلـدان الناميـة      إذ نضع نصَب أعيننا احلاجة إىل تدعيم نظم العدالة اجل           -٢٥  

والبلـدان الـيت متـر اقتــصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، حنـثّ الــدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحــدة          
ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد علــى أن تنفّــذ   
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تاماً، مبا يـشمل إيـالء عنايـة خاصـة ملـسألة            أحكام املساعدة التقنية الواردة يف كل منهما تنفيذاً         
مسامهتها، وفقاً لقانوهنا الوطين وألحكام هاتني االتفاقيتني، بنـسبة مئويـة مـن عائـدات اجلـرائم                 
املصادرة مبوجب كل من االتفاقيتني حبيث ُتخصَّص تلك النـسبة لتمويـل املـساعدة التقنيـة مـن                  

  .جلرميةخالل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا
حنن مقتنعون بأمهية منع جرائم الشباب ودعم إعـادة تأهيـل اجلـاحنني الـشباب         -٢٦  

وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وكذلك بأمهية محايـة األطفـال الـضحايا والـشهود وأمهيـة اجلهـود                  
 ونـشدِّد علـى أن تراعـي تـدابريُ        . الرامية إىل منع إعادة إيذائهم، وتلبية احتياجات أبناء السجناء        

التصّدي هذه احلقوَق اإلنسانيةَ واملصاحلَ العليا لألطفال والشباب، على النحو الذي تدعو إليـه              
ــان،   ــة حقــوق الطفــل وبروتوكوالهــا االختياري  عنــد االنطبــاق، وســائر معــايري األمــم   )٨٤(اتفاقي

  )٨٥(.املتحدة وقواعدها ذات الصلة بقضاء األحداث
د األطفال مـن حريتـهم إالّ كمـالذ أخـري           نؤّيد املبدأ القائل بوجوب عدم جتري       -٢٧  

ونوصــي بالتوّســع، حــسب االقتــضاء، يف تطبيــق بــدائل الــسجن  . وألقــصر فتــرة زمنيــة مالئمــة
وتــدابري العدالــة التــصاحلية وغريهــا مــن التــدابري ذات الــصلة الــيت تــشّجع علــى معاجلــة حــاالت  

  .الشباب اجلاحنني خارج إطار نظام العدالة اجلنائية
الـــدول أن تـــضع وتعـــزِّز، حـــسب االقتـــضاء، تـــشريعات وسياســـات هنيـــب ب  -٢٨  

وممارسات تكفل املعاقبةَ على كل أشكال اجلرائم اليت تستهدف األطفـال والـشباب، وكـذلك      
  .محايةَ األطفال الضحايا والشهود

نشجِّع الدول على توفري تدريب ُمصمَّم وفق هنج متعّدد التخّصـصات لـيالئم               -٢٩  
  . شؤون قضاء األحداثاملشاركني يف إدارة

ــة اجلنائيــة إىل النظــر يف دعــوة مكتــب األمــم       -٣٠   نــدعو جلنــة منــع اجلرميــة والعدال
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل تصميم برامج مساعدة تقنية حمدَّدة يزوِّد هبـا الـدول بغيـة         

  .حتقيق تلك الغايات
                                                         

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١ و١٥٧٧ات اجمللّد، املرجع نفسه  )84(
قرار اجلمعية العامة ) (قواعد بيجني(قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث   )85(

قرار ) (قواعد طوكيو( وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية ،)، املرفق٤٠/٣٣
مبادئ الرياض ( ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث ،)، املرفق٤٥/١١٠اجلمعية 
 وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملّردين من ،)، املرفق٤٥/١١٢قرار اجلمعية ) (التوجيهية
قة باألطفال  واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعل،)، املرفق٤٥/١١٣قرار اجلمعية (حّريتهم 

 واملبادئ ،)، املرفق٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (ضحايا اجلرمية والشهود عليها 
  ).، املرفق٢٠٠٢/١٢قرار اجمللس (األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية 
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م، أن يـدعم اجلهـود الراميـة        هنيب باجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك وسـائل اإلعـال              -٣١  
إىل محاية األطفال والشباب من االطّالع على مـضامني قـد تـؤّدي إىل تفـاقم العنـف واجلرميـة،                    

  .وخاصةً املضامني اليت ُتَصوِّر وُتَمجِّد أعمال العنف ضد النساء واألطفال
حنن مقتنعون باحلاجة إىل بذل جهود حثيثـة مـن أجـل التنفيـذ الكامـل ملبـادئ                    -٣٢  

ألمم املتحدة التوجيهية بشأن منع اجلرمية واألركان املتعلقة مبنع اجلرميـة يف االتفاقيـات القائمـة                ا
  .وغريها من املعايري والقواعد الدولية ذات الصلة

ــسياسات       -٣٣   ــدرك أن مــسؤولية وضــع سياســات ملنــع اجلرميــة واعتمــاد تلــك ال ُن
 اجلهـود ينبغـي أن تـستند إىل هنـج           ونعتقـد أن تلـك    . ورصدها وتقييمها تقع علـى عـاتق الـدول        

ــيهم أصــحاب        ــيني، مبــن ف ــع أصــحاب املــصلحة املعن ــشمل مجي ــشاركي وتعــاوين ومتكامــل ي ت
  .املصلحة يف اجملتمع املدين

ُنــدرك أمهيــة تقويــة الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف منــع وجماهبــة    -٣٤  
 احلكومــات ودوائــر األعمــال أن وإننــا مقتنعــون بــأنّ بوســع. اجلرميــة بكــل أشــكاهلا ومظاهرهــا

تتــولّى، مــن خــالل تبــادل املعلومــات واملعــارف واخلــربات علــى حنــو فّعــال ومــن خــالل اختــاذ   
إجــراءات مــشتركة ومنــّسقة، وضــع وحتــسني وتنفيــذ تــدابري ترمــي إىل منــع اجلرميــة ومالحقــة    

  .غّيرةمرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم، مبا يف ذلك جماهبة التحّديات املستجّدة واملت
نشّدد على أن من الضروري أن تكون لدى مجيع الدول ُخطـط عمـل وطنيـة        -٣٥  

وحملية ملنع اجلرمية تراعي أمورا من بينها العوامل اليت تزيـد مـن تعـّرض فئـات سـكانية وأمـاكن                  
ــذاء و  ــة خلطــر اإلي ــشاركي، وعلــى     /معّين أو االحنــراف، وذلــك علــى حنــو شــامل ومتكامــل وت

ونؤكّـد ضـرورة   . خلططُ إىل أفـضل األدلـة واملمارسـات اجليـدة املتاحـة          ضرورة أن تستند هذه ا    
ــة        ــة االجتماعي ــز التنمي ــة إىل تعزي ــع اجلرميــة جــزءا أساســيا مــن االســتراتيجيات الرامي ــار من اعتب

  .واالقتصادية يف مجيع الدول
ــتراتيجيات      -٣٦   ــاد تـــشريعات واسـ ــر يف اعتمـ ــدول األعـــضاء علـــى النظـ حنـــثُّ الـ

جتار باألشخاص ومالحقة اجلناة قضائيا ومحاية ضـحايا االجتـار مبـا يتفـق مـع                وسياسات ملنع اال  
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكّمـل التفاقيـة              

وهنيـب بالـدول األعـضاء أن تتبـع، حـسب           . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة       
ــضاء، وبالت ــة، هنجــاً متمحــوًرا حــول        االقت ــدين واملنظمــات غــري احلكومي ــع امل ــع اجملتم ــاون م ع

الضحايا مع االحتـرام التـام حلقـوق اإلنـسان املكفولـة لـضحايا االجتـار وحتـسني االسـتفادة مـن                   
  .األدوات اليت استحدثها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري فّعالـة ملنـع هتريـب            حنثُّ الدول األعـضاء علـى النظـر يف            -٣٧  
املهاجرين ومالحقـة الـضالعني فيـه قـضائيا ومعاقبتـهم ولـضمان حقـوق املهـاجرين املهـرَّبني مبـا                
يتفق مع بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة                  

ويف هـذا الـسياق، نوصـي الـدول األعـضاء           . طنيـة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الو      
  .بأمور منها القيام حبمالت توعية بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية

نؤكِّــد عزمنــا علــى القــضاء علــى العنــف ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين    -٣٨  
ومعاجلتـها بـسبل فّعالـة،    وأُسرهم، وهنيب بالدول األعضاء أن تعتمد تدابري ملنع حاالت العنف           

. وأن تضمن معاملة الدول ألولئك األفراد معاملة إنسانية وباحترام بغض النظـر عـن وضـعيتهم       
وندعو الدول األعضاء أيضاً إىل اختاذ خطوات فورية لكي ُتدَرج يف االستراتيجيات والقواعـد              

 ضـد املهـاجرين وكـذلك       الدولية ملنع اجلرمية تدابري ملنع اجلرائم اليت تنطوي علـى أعمـال عنـف             
اجلرائم املتـصلة بالعنـصرية وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل هبـا مـن أشـكال التعـّصب ومالحقـة                       

ونـدعو جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل مواصـلة النظـر يف                  . مرتكبيها قـضائيا ومعاقبتـهم    
  .هذه املسألة على حنو شامل

ــات     -٣٩   ــات املعلوم ــادة اســتخدام   نالحــظ أن تطــوُّر تكنولوجي ــصاالت وزي واالت
  .اإلنترنت يهيِّئان فرصا جديدة للمجرمني وييسِّران منو اجلرمية

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

تحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بالتعـاون مـع        نوصي بأن يقوم مكتب األمم امل       -٤١  
الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة والقطــاع اخلــاص، بتقــدمي املــساعدة التقنيــة         
والتدريب إىل الدول اليت تطلبها مـن أجـل حتـسني التـشريعات الوطنيـة وبنـاء قـدرات الـسلطات                     

ذلك منع هـذه اجلرميـة بكـل أشـكاهلا والكـشف            الوطنية، بغية التصّدي للجرمية السيربانية، مبا يف        
  .عنها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائياً وبغية حتسني أمن الشبكات احلاسوبية

ــق خــرباء          -٤٢   ــوة فري ــة إىل النظــر يف دع ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــدعو جلن ن
شكلة اجلرميــة حكــومي دويل مفتــوح العــضوية إىل االنعقــاد مــن أجــل إجــراء دراســة شــاملة ملــ  

الـسيربانية والتــدابري الــيت تتخـذها الــدول األعــضاء واجملتمــع الـدويل والقطــاع اخلــاص للتــصدي    
ــضلى         ــة واملمارســات الف ــشريعات الوطني ــات عــن الت ــادل املعلوم ــشمل تب ــا ي ــة، مب لتلــك اجلرمي

و التـدابري   واملساعدة التقنيـة والتعـاون الـدويل، بغيـة دراسـة خيـارات لتعزيـز التـدابري القانونيـة أ                   



 

76 V.10-54135 
 

E/2010/30
E/CN.15/2010/20

األخرى القائمـة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل للتـصّدي للجرميـة الـسيربانية واقتـراح تـدابري               
  .أخرى يف هذا الشأن

نسعى جاهدين إىل اختاذ تدابري لتوسيع نطاق التثقيـف والتوعيـة مبعـايري األمـم                 -٤٣  
 وجود ثقافـة ِقواُمهـا احتـرام    املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بغية ضمان     

وُنــدرك يف هــذا الــشأن دوَر اجملتمــع املــدين ووســائل اإلعــالم يف التعــاون مــع    . ســيادة القــانون
وندعو مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل           . الدول على النهوض هبذه اجلهود    

 نـشر هـذه الثقافـة وتطويرهـا يف     مواصلة القيام بدور رئيسي يف وضع وتنفيذ التدابري الرامية إىل    
  .إطار من التعاون الوثيق مع سائر كيانات األمم املتحدة ذات الصلة

نتعهَّد بتعزيز سبل التدريب املناسب للموظفني املكلَّفني باحملافظة علـى سـيادة              -٤٤  
القانون، ومن بينهم موظفو اإلصـالحيات وموظفـو إنفـاذ القـانون والقـضاء، وكـذلك أعـضاء                  

  .ة العامة واحملامون، وذلك يف جمال استخدام تلك املعايري والقواعد وتطبيقهاالنياب
ــاكن         -٤٥   ــات ســكانية وأم ــى فئ ــا عل ــة احلــضرية وتأثريه ــق إزاء اجلرمي ــساورنا قل ي
ومن مثّ، نوصي بتعزيز التنسيق بني السياسات األمنيـة واالجتماعيـة بغيـة معاجلـة بعـض                 . بعينها

  .ياألسباب اجلذرية للعنف احلضر
ُنــدرك أنَّ هنــاك فئــات حمــدَّدة شــديدة التعــرُّض ألجــواء اجلرميــة احلــضرية؛           -٤٦  

ولذلك، نوصي باعتماد وتنفيذ برامج مدنية مشتركة بني الثقافات، كلّمـا كـان ذلـك مناسـباً،                 
هتدف إىل مكافحة العنصرية وكراهية األجانب واحلّد من عزلة األقليات واملهاجرين ّممـا ييـّسر                

  .تمعتالحم اجمل
ُنسلّم بتنامي الصالت بني اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة واالجتـار باملخـدرات يف                  -٤٧  

ونشدِّد يف هذا الشأن على أن مجيع الدول يف حاجـة ماسَّـة إىل     . سياق مشكلة املخدرات العاملية   
  .الصالتتوثيق التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل للتصّدي بفعالية للتحديات اليت تطرحها هذه 

. ُندرك أن نظـام الـسجون هـو مـن املكّونـات الرئيـسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة                     -٤٨  
ونسعى جاهدين إىل اختاذ معايري األمم املتحدة وقواعدها ملعاملة السجناء مـصدراً نـسترشد بـه                

  .يف وضع أو حتديث مدوناتنا الوطنية إلدارة السجون
نائيـة إىل النظـر يف دعـوة فريـق خـرباء دويل             ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجل       -٤٩  

حكــومي مفتــوح العــضوية إىل االنعقــاد مــن أجــل تبــادل املعلومــات عــن املمارســات الفــضلى    
وكــذلك التــشريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل القــائم، وبــشأن تنقــيح قواعــد األمــم املتحــدة     
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ّدة حديثاً يف العلوم اإلصـالحية      النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء حبيث جتّسد التطّورات املستج       
  .واملمارسات الفضلى، بغية تقدمي توصيات إىل اللجنة عن اخلطوات اليت ميكن اختاذها الحقاً

نرحِّب مبشروع قواعد األمم املتحدة ملعاملة النـساء الـسجينات والتـدابري غـري                -٥٠  
ق اخلــرباء املعــين  وإذ حنــيط علمــا بنتــائج وتوصــيات اجتمــاع فريــ )٨٦(.االحتجازيــة للمجرمــات

بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـري           
االحتجازية، نوصي بأن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيها علـى سـبيل األولويـة، بغيـة          

  .اختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا
ل السجن اليت ميكن أن تتضمَّن اخلدمة اجملتمعيـة         نشدِّد على ضرورة تدعيم بدائ      - ٥١  

والعدالة التصاحلية والرصد اإللكتروين، ونؤيِّد برامج إعـادة التأهيـل واإلدمـاج، مبـا فيهـا الـربامج                   
  .الرامية إىل إصالح السلوك اإلجرامي، والربامج التربوية واملهنية املوجَّهة إىل السجناء

 إىل تقليــل اللجــوء إىل االحتجــاز الــسابق  نوصــي بــأن تــسعى الــدول األعــضاء    -٥٢  
  للمحاكمــــة، عنــــدما يكــــون ذلــــك مناســــباً، وأن تعــــزِّز ســــبل الوصــــول إىل آليــــات العدالــــة 

  .والدفاع القانوين
ــائج مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة       -٥٣   ــة والناجعــة لنت نــدعم املتابعــة الفّعال

جدول أعمال جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة         ونرحِّب بإدراج بند دائم يف      . والعدالة اجلنائية 
ــة          ــع اجلرمي ــؤمترات من ــال التحــضريية مل ــشأن األعم ــسألة وب ــذه امل ــشأن ه ــسنوية ب ــا ال يف دوراهت

  .والعدالة اجلنائية املقبلة
نرحِّب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث             -٥٤  

  .٢٠١٥نائية يف عام عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجل
نعرب عن عميق شكرنا للربازيل، شعباً وحكومة، على مـا أبدتـه مـن حفـاوة         -٥٥  

  .وكرم ضيافة وما وفَّرته من مرافق ممتازة للمؤمتر الثاين عشر
    

    مشاريع القرارات املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادها  - باء  
 اجلنائية اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد توصي جلنة منع اجلرمية والعدالة  - ٢

  :مشاريع القرارات التالية
    

                                                         
)86(  A/CONF.213/17.  



 

78 V.10-54135 
 

E/2010/30
E/CN.15/2010/20

      مشروع القرار األول  
 اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات  منعالالزمة يف سياقتدابري ال    

    الثقافية، وخاصة من االجتار هبا
  إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
منـع  "، املعنـون    ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٢٩ه  قرار إذ يؤكّد من جديد     

، وقراريـــه "جـــرائم انتـــهاك التـــراث الثقـــايف للـــشعوب املـــوروث يف شـــكل ممتلكـــات منقولـــة  
، ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ٢٤، املـؤرخ    ٢٠٠٨/٢٣، و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢١، املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٤

  ،"احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية"املعنونني 
ديـــسمرب / كـــانون األول٣، املـــؤرخ ٥٨/١٧ إىل قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة شريوإذ يـــ  
 كــانون ٧، املــؤرخ ٦٤/٧٨، و٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٤، املــؤرخ ٦١/٥٢، و٢٠٠٣
، بشأن إعادة أو رد املمتلكـات الثقافيـة إىل بلـداهنا األصـلية، وإىل سـائر            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  قرارات األمم املتحدة ذات الصلة،
يف سـياق   تـصدي   الإىل دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف تـدابري           إذ يشري أيضا    و  

ــة   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة، وإىل دور منظمــة األمــم املتحــدة    من  لالجتــار باملمتلكــات الثقافي
  ، يف جمال املمتلكات الثقافيةللتربية والعلم والثقافة

تعاون التقين بـني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين            إىل ضرورة استمرار ال   وإذ يشري كذلك      
   كل منهما ضمن واليته،باملخدرات واجلرمية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،

 إىل االتفاقية املتعلقة بالتدابري الواجـب اختاذهـا حلظـر ومنـع اسـترياد وتـصدير                وإذ يشري   
ة الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـام ملنظمـة األمـم             ونقل ملكية املمتلكات الثقافيـة بطـرق غـري مـشروع          

 واالتفاقيــة املتعلقــة )٨٧(،١٩٧٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة يف  
باملمتلكــات الثقافيــة املــسروقة أو املــصّدرة بطــرق غــري مــشروعة الــيت اعتمــدها املعهــد الــدويل    

 الثقافيـة يف  املمتلكـات  واتفاقية محاية )٨٨(،١٩٩٥يونيه / حزيران٢٤لتوحيد القانون اخلاص يف   
ــة يف الهــاي يف      ــسلح املربم ــزاع م ــشوب ن ــة ن ــار١٤حال ــايو / أي ــا )٨٩(،١٩٥٤م  وبروتوكوليه

                                                         
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣ داجمللّ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )87(
  .www.unidroit.org :متاحة يف املوقع التايل  )88(
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩ اجمللّد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )89(
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 وكـذلك إىل الـصكوك      )٩١(،١٩٩٩مـارس   / آذار ٢٦ و )٩٠( ١٩٥٤مايو  / أيار ١٤املعتمدين يف   
مـم األمريكيـة الـيت اعتمـدهتا        اإلقليمية، مثل اتفاقيـة محايـة التـراث األثـري والتـارخيي والفـين لأل              

، واالتفاقيــة األوروبيــة ١٩٧٦يونيــه / حزيــران١٦اجلمعيــة العامــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة يف 
، عنــد ١٩٩٢ينــاير / كــانون الثــاين ١٦املنقّحــة حلمايــة التــراث األثــري املوقّعــة يف فاليتــا يف      

ينطبـق  افظ عليـه وفقـا ملـا         علـى أمهيـة أن حتمـي الـدول تراثهـا الثقـايف وحتـ               وإذ يشّدد االنطباق،  
   من هذه الصكوك الدولية،عليه

ــد    ــراث    علــى  وإذ يؤكّــد مــن جدي ــة، باعتبارهــا جــزءا مــن الت ــة املمتلكــات الثقافي أمهي
ضـرورة محايتـها،    علـى   املشترك للبشرية وشاهدا فريدا ومهما على ثقافة الـشعوب وهويتـها، و           

عاون الدويل على منع مجيع أشـكال االجتـار     وإذ يعيد تأكيد احلاجة يف هذا الصدد إىل توثيق الت         
  باملمتلكات الثقافية وحماكمة املّتجرين هبا ومعاقبتهم،

من أنه كثريا ما تعترب املمتلكات الثقافيـة، رغـم مـا هلـا مـن أمهيـة                  وإذ يعرب عن القلق       
كجزء من التراث الثقايف للبشرية، جمّرد سلعة، األمر الـذي ال ُيجّردهـا فحـسب مـن جوهرهـا                   

لثقــايف والتــارخيي والرمــزي، بــل وحيفّــز كــذلك علــى االضــطالع بأنــشطة تــؤدي إىل ضــياعها  ا
  ودمارها وإزالتها وسرقتها واالجتار غري املشروع هبا،

 أنّ املمتلكـات الثقافيـة تبـاع بـصورة متزايـدة عـن طريـق األسـواق، مبـا يف                وإذ يالحظ   
 يـستلزم اختـاذ تـدابري       األمـر الـذي   ،   ُيجرى منها عرب اإلنترنيـت     ماذلك يف املزادات، وخصوصا     

فّعالة، مبا يف ذلك، إذا اقتـضى األمـر، اعتمـاد لـوائح تنظيميـة وفقـا للقـوانني الوطنيـة والقـوانني                    
ــق،   ــة التطبي ــة الواجب ــاء غــري      الدولي ــاة اقتن ــة املقتن ــة املمتلكــات الثقافي ــع نقــل ملكي مــن أجــل من

  مشروع،
قطاعني العام واخلـاص مـن أجـل التـصّدي          ألمهية ترويج الشراكات بني ال    وإدراكا منه     

  لالجتار باملمتلكات الثقافية، واضعا دور املساعدة التقنية يف االعتبار،
 إىل مداوالت مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                 وإذ يشري   

ــن    ــل، مـ ــلفادور، الربازيـ ــد يف سـ ــسان١٩ إىل ١٢الـــذي عقـ ــل / نيـ ــ)٩٢(،٢٠١٠أبريـ الن  وإعـ
نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة        : سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحـديات العامليـة        

                                                         
  .املرجع نفسه  )90(
  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣ اجمللّد، املرجع نفسه  )91(
)92(  A/CONF.213/18.  
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 الـذي رّحـب فيـه املـؤمتر بقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة           )٩٣(اجلنائية وتطورها يف عامل متغّيـر،     
الـيت  بالتوصـيات  اجلنائية إجراء مناقشة مواضيعية حول احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية و          

 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلماية مـن االجتـار باملمتلكـات               أصدرها
 ادعـا فيهـ   و،  ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦ إىل   ٢٤الثقافية يف اجتماعه املعقود يف فيينا من        

دئ توجيهيـة ملنـع     اللجنة إىل إجراء متابعة مالئمة تشمل استكشاف مدى احلاجة إىل وضع مبا           
  اجلرمية فيما خيّص االجتار باملمتلكات الثقافية،

 املؤمتر الثاين عشر حث يف إعالن سلفادور الـدولَ الـيت مل تـضع               إىل أنّ  وإذ يشري أيضا    
بعد تشريعات فّعالة من أجل منع االجتار باملمتلكات الثقافية بكـل أشـكاله ومالحقـة املتجـرين              

تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف هذا اجملال، مبـا يف ذلـك             قضائياً ومعاقبتهم ومن أجل     
 االقتـضاء،   عنـد ،  واضعة يف اعتبارهـا   ،  أن تفعل ذلك  استرداد املمتلكات الثقافية وإعادهتا، على      

الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة        
  )٩٤(عرب الوطنية،

 بتقريـر األمـني العـام عـن احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات                 وإذ حييط علمـا مـع التقـدير         
  )٩٥(الثقافية،
 إزاء ازديــاد ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف مجيــع      وإذ يعــرب عــن جزعــه    

 علــى إمكانيــة االســتفادة مــن صددجوانــب االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، وإذ يؤكّــد يف هــذا الــ
ــة ــدويل علــى      اتفاقي ــز التعــاون ال ــة يف تعزي  األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

مكافحة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة وإخراجهـا علـى حنـو غـري مـشروع مـن بلـداهنا األصـلية،                       
وذلك بوسائل من بينها تبـادل املـساعدة القانونيـة وتـسليم املطلـوبني واسـترداد العوائـد املتأتيـة                    

  رمية،من اجل
 يف إذكـاء الـوعي لـدى مجيـع الـدول بـشأن مـا يـصادف أحيانـا كـثرية مـن                        ورغبة منـه    

صــعوبة يف إثبــات مالبــسات ســرقة املمتلكــات الثقافيــة وهنبــها ومكــان عمليــة الــسرقة والنــهب 
وزماهنا والطريقة اليت تـّمت هبا، وإذ يدرك أمهية توفري أكرب قـدر مـن التعـاون الـدويل مبـا يتفـق                      

   واآلليات الدولية املنطبقة،مع الصكوك

                                                         
  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار   )93(
  .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٢٢٥ اجمللّد، جمموعة املعاهدات املتحدة، األمم  )94(
)95(  E/CN.15/2010/4.  
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ــسلِّم   ــادة    وإذ يـ ــترداد أو إعـ ــز آليـــات اسـ ــام، حـــسب االقتـــضاء، بتعزيـ  بـــضرورة القيـ
املمتلكــات الثقافيــة املــسروقة أو املّتجــر هبــا وكــذلك آليــات محايتــها واحلفــاظ عليهــا، وبتطبيــق 

  هذه اآلليات تطبيقا كامال،
اء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار         بالتقرير الصادر عن اجتماع فريـق اخلـرب        يرّحب  -١  

، وفقا لقـرار    ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٤باملمتلكات الثقافية، املعقود يف فيينا من       
، ويـدعو الــدول  ٢٠٠٨يوليــه / متـوز ٢٤ املـؤرخ  ٢٠٠٨/٢٣اجمللـس االقتـصادي واالجتمــاعي   

 والتجـرمي والتعـاون والتوعيـة    متابعة وافية لتوصيات فريق اخلرباء بـشأن املنـع       توفري  األعضاء إىل   
  )٩٦(وبناء القدرات واملساعدة التقنية واستخدام التكنولوجيات اجلديدة؛

 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يــوفّر، وفقــا يطلــب  -٢  
لواليته وعلى سـبيل تكميـل العمـل القـائم وبالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                   

لم والثقافـة وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختـصة، املتابعـة املناسـبة لتوصـيات                     والع
 وأن يعقـد اجتماعـا إضـافيا واحـدا          ،فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة        

ا الثانيـة    يف دورهتـ   ،على األقل لفريق اخلـرباء لكـي يقـدِّم إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                   
 مقترحات عملية بشأن تنفيذ تلـك التوصـيات، عنـد االقتـضاء، مـع إيـالء االهتمـام                   ،والعشرين

  الواجب جلوانب التجرمي والتعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة؛
ــدعو  -٣   ــبة    ي ــدابري املناس ــاذ الت ــضاء إىل اخت ــدول األع ــع ال ــار باملمتلكــات  ملن  االجت

   الصدد احلاجة إىل مساعدة تقنية وافية؛اهذالثقافية، ويالحظ يف 
ــدول األعــضاء واملؤســسات  حيــث  -٤   ــة ال ــضاء،   املعني ــام، حــسب االقت ــى القي  عل

بتدعيم آليات تعزيز التعـاون الـدويل، مبـا فيـه تبـادل املـساعدة القانونيـة، وبتنفيـذ هـذه اآلليـات            
مـن أجـل    وأشكاله وجوانبـه،    تنفيذا كامال، من أجل مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية بكل          

  تيسري استرداد هذه املمتلكات وتيسري إعادهتا؛ 
 الدول األعضاء على اختاذ تدابري فّعالة ملنع نقل املمتلكـات الثقافيـة           حيث أيضا   -٥  

املقتنــاة بطرائــق غــري مــشروعة، وخــصوصا مــن خــالل املــزادات، مبــا فيهــا مــزادات االنترنــت،   
  هتا إىل أصحاهبا الشرعيني؛والسترداد هذه املمتلكات وإعاد

 الدول األعضاء على محاية املمتلكـات الثقافيـة ومنـع االجتـار هبـا               حيث كذلك   -٦  
باستحداث تشريعات مالئمـة تـشمل علـى وجـه اخلـصوص إجـراءات لـضبط هـذه املمتلكـات               

                                                         
)96(  E/CN.15/2010/5.  
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واســتردادها وإعادهتــا، وكــذلك بتــشجيع التثقيــف، وتنظــيم محــالت للتوعيــة، وحتديــد أمــاكن  
تلكــات وإجــراء حــصر هلــا، واعتمــاد تــدابري أمنيــة وافيــة، وتنميــة القــدرات واملــوارد     هــذه املم

البشرية لدى مؤسسات الرصـد، مثـل الـشرطة والـدوائر اجلمركيـة وقطـاع الـسياحة، وإشـراك                   
  وسائط اإلعالم، ونشر املعلومات عن سرقة املمتلكات الثقافية وهنبها؛

  انتـهاك التـراث الثقـايف للـشعوب        رائم جـ   باملعاهدة النموذجيـة ملنـع     حييط علما   -٧  
 اليت اعتمـدها مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن ملنـع اجلرميـة                )٩٧(املوروث يف شكل ممتلكات منقولة،    

 / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٤٥/١٢١ومعاملة اجملرمني ورّحبت هبا اجلمعية العامـة يف قراراهـا           
ــسمرب  ــدمي آ   ١٩٩٠دي ــدول األعــضاء إىل مواصــلة تق ــدعو ال ــة  ، وي ــا كتاب ــشأنرائه ــدة ب  املعاه

 إذا كان ينبغي النظر يف إدخـال أي حتـسينات           ما فائدهتا احملتملة و   بشأنالنموذجية، مبا يف ذلك     
  عليها؛

ــا   يـــدعو  -٨    الـــدول األعـــضاء إىل النظـــر، حـــسب االقتـــضاء، يف مراجعـــة أطرهـ
 حلالـة   أكمل وجـه علىالقانونية بغية إتاحة اجملال ألكرب قدر ممكن من التعاون الدويل للتصدي        

  االجتار باملمتلكات الثقافية من خالل أنشطة سرية؛
 الـدول األعـضاء علـى اختـاذ كـل التـدابري املناسـبة لتعظـيم الـشفافية يف                    يشّجع  -٩  

  لكات الثقافية؛تأنشطة املتاجرين باملم
 الدول األعضاء على مواصلة تعزيز التعـاون الـدويل واملـساعدة القانونيـة              حيث  -١٠  

دلة من أجل منع جـرائم االعتـداء علـى املمتلكـات الثقافيـة الـيت تـشكّل جـزءا مـن التـراث                        املتبا
الثقايف للشعوب ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتـهم، ويـدعوها يف هـذا الـصدد إىل النظـر يف       
التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة وتنفيذها، مبا يف ذلك، وحـسب االقتـضاء، اتفاقيـة                

  )٩٨(دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛األمم املتح
 الثقافيـة يف    متلكـات  مجيع الدول اليت مل تصّدق بعد على اتفاقية محاية امل          حيث  -١١  

 أو تنــضم إليهــا، علــى النظــر يف القيــام بــذلك، وحيــث الــدول   )٩٩( مــسلّح نــزاعحالــة نــشوب 
 اللـتني   ٥ و ٤خـصوصا املـادتني     األطراف يف هذه االتفاقية على تنفيذ أحكامها تنفيذا كامال، و         

                                                         
سبتمرب / أيلول٧‐ أغسطس/ آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )97(

   باب، الفصل األول، ال)A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير أعدته األمانة: ١٩٩٠
  .، املرفق١-باء

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ اجمللّداألمم املتحدة، جمموعة املعاهدات،   )98(
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩ اجمللّداملرجع نفسه،   )99(
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تتعّهد الدول األطراف مبوجبهما باحترام املمتلكـات الثقافيـة الواقعـة ضـمن أراضـيها أو ضـمن                
  أراضي أطراف أخرى، مبا يف ذلك األراضي اليت حتتلها جزئيا أو كليا؛

 أّنه ينبغي استغالل اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة واتفاقية األمـم املتحـدة     يرى  -١٢  
 عمليــة مكافحــة االجتــار باملمتلكــات    ز تعزيــلغــرض اســتغالال كــامال  )١٠٠(ملكافحــة الفــساد  

  الثقافية، مبا يف ذلك باستكشاف تطّورات معيارية أخرى حمتملة، عند االقتضاء؛
ــضم إىل     يطلــب  -١٣   ــة أن ين  إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي

 والثقافة وغريهـا مـن املنظمـات املعنيـة يف التـرويج والتنظـيم         منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم    
 فيمـا يتعلّـق  لعقد اجتماعات وحلقات دراسية وأحداث مشاهبة يستطيع املكتب أن ُيسهم فيها        

  احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية؛عملية  منة والعدالة اجلنائية ميوانب منع اجلرجب
 اجتماعــات إقليميــة ودون إقليميــة يف مجيــع   الــدول األعــضاء إىل عقــد يــدعو  -١٤  

  املناطق حول موضوع احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية؛
ــضا   -١٥   ــدعو أي ــة جرميــة    ي ــار االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــدول األعــضاء إىل اعتب  ال
  خطرية؛
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل، وفقـا               يطلب  -١٦  

يته وبالتعاون الوثيق مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وغريهـا مـن املنظمـات          لوال
 وضــع مبــادئ توجيهيــة حمــددة ملنــع اجلرميــة فيمــا يتعلّــق إمكانيــةالدوليــة املختــصة، استكــشاف 
  باالجتار باملمتلكات الثقافية؛

ــشّجع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ع     -١٧   لــى أن يواصــل  ي
املسامهة يف الشبكة التعاونية املنشأة بني منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وجملـس                     

واملعهـد الـدويل لتوحيـد القـانون        ) اإلنتربـول (املتاحف الدويل واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية       
  ثقافية واستردادها وإعادهتا؛اخلاص واملنظمة العاملية للجمارك يف جماالت االجتار باملمتلكات ال

 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يعكــف،       يطلــب  -١٨  
بالتشاور مع الدول األعضاء ووفقا لواليته وبالتعاون الوثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                   

ــة املختــصة،     ــة وغريهــا مــن املنظمــات الدولي  مجــع علــى استكــشاف إمكانيــات والعلــم والثقاف
البيانــات ذات الــصلة الــيت تتنــاول حتديــدا اجلوانــب املتــصلة باالجتــار غــري املــشروع باملمتلكــات 

  الثقافية، وحتليل هذه البيانات ونشرها؛
                                                         

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللّداملرجع نفسه،  )100(
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 الدول األعضاء وغريها من اجلهات املاحنة إىل توفري موارد خارج إطـار             يدعو  -١٩  
مـول هبـا يف األمـم املتحـدة، مـن أجـل          رة ووفقـا للقواعـد واإلجـراءات املع       وامليزانية، عند الـضر   

  تنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛
ــة يف     يطلــب  -٢٠   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من  إىل األمــني العــام أن يقــّدم إىل جلن

  .دورهتا احلادية والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
    
    مشروع القرار الثاين  

   متكامل إلعداد الربامج دعم العمل على وضع وتنفيذ هنج    
      يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

   اجمللس االقتصادي واالجتماعي،إنّ  
ــشري    ــة   إذ يـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٦٣/١٩٧إىل قـ ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ديـ
، وإىل قــرار "التعــاون الــدويل علــى مكافحــة مــشكلة املخــدرات العامليــة      "، واملعنــون ٢٠٠٨

تعزيـز برنـامج األمـم      "، واملعنـون    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٩جلمعية  ا
  ،"املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين

 إىل استراتيجية مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة للفتـرة                 أيضا وإذ يشري   
  ليت توفّر إطارا واضحا لعمل املكتب، ا)١٠١(،٢٠١١-٢٠٠٨

ــشري كــذلك     ــراره وإذ ي ــؤرخ ٢٠٠٩/٢٣إىل ق ــه / متــوز٣٠ امل ــون ٢٠٠٩يولي ، واملعن
  ،"دعم إعداد وتنفيذ الربامج اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية"

ج برنـاجمي    بالتقرير عن الربامج اإلقليمية ومبا أُحرز من تقّدم يف وضع هن           يرّحب  - ١  
متكامل يتألف من برامج مواضيعية وإقليمية، يتسىن هبا ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          

  واجلرمية أن يضطلع مبهام واليته يف جمال وضع املعايري وتقدمي املساعدة التقنية؛
 ملــا آتتــه الــربامج اإلقليميــة مــن زيــادة يف الــوعي مبلكيتــها   عــن تقــديره يعــرب  -٢  
ــشار ــة      وامل ــاطق دون اإلقليمي ــدول األعــضاء يف املن ــشّجع ال ــوطين، وي ــصعيد ال ــى ال ــا عل كة فيه

األخرى على العمل مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة يف إعـداد بـرامج دون                 
  إقليمية مماثلة؛

                                                         
  .، املرفق٢٠٠٧/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )101(
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 الدول األعضاء على دعم الـربامج اإلقليميـة واملواضـيعية لـدى مكتـب               يشّجع  -٣  
ة املعين باملخدرات واجلرمية وذلك من خالل تقدمي تربعـات غـري خمّصـصة، حيثمـا                األمم املتحد 

  أمكن، مما يعّزز الوعي بامللكية على الصعيد الوطين وحتديد األولويات على الصعيد اإلقليمي؛
   بالتقّدم احملَرز يف تنفيذ املبادرة األقاليمية مليثاق سانتو دومينغو وآلية مانغوا؛يرّحب  -٤  
 إىل نتائج تنفيذ الربامج اإلقليمية لـشرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ وجنـوب                طلّعيت  -٥  

  شرق أوروبا وأمريكا الوسطى والكاريبـي وشرق أفريقيا؛
ــرة مــن        -٦   ــاهرة، يف الفت ــق اخلــرباء اإلقليمــي يف الق ــاد اجتمــاع فري   يرّحــب بانعق

 شـراكة مـع مكتـب       ، الذي نظّمتـه جامعـة الـدول العربيـة يف          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩ إىل   ٢٧
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبدعم من حكومة مـصر، بـشأن مكافحـة املخـدرات                
ومنع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية يف الدول العربية، من أجل إعـداد برنـامج إقليمـي للفتـرة                  

  ؛٢٠١٥-٢٠١١
 يواصـل إعـداد      إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن          يطلب  -٧  

  ؛٢٠١٠الربامج اإلقليمية يف عام 
 االزدياد احلاصل يف اتساق الربامج اإلقليمية واملواضـيعية، بغيـة حتقيـق             يالحظ  -٨  

  التبسيط املتوّخى يف طرائق تنفيذها؛
ــدعم  -٩   ــين باملخــدرات        ي ــم املتحــدة املع ــب األم ــضطلع بــه مكت ــذي ي ــل ال  العم

  اجمي املتكامل؛واجلرمية يف توجيه إعداد النهج الربن
 الــدول األعــضاء علــى االســتفادة، حيثمــا يكــون مناســبا، مــن أنــشطة  يــشّجع  -١٠  

 يف الربامج اإلقليمية ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،                احملددةاملساعدة التقنية   
ت وعلى استخدام الـربامج اإلقليميـة كوسـيلة لزيـادة التعـاون اإلقليمـي علـى وضـع اسـتراتيجيا                   

  مواضيعية؛
 وكـاالت املعونـة الثنائيـة واملتعـّددة األطـراف واملؤسـسات املاليـة علـى                 يشّجع  -١١  

  مواصلة دعم تنفيذ الربامج اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛
 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن        يطلب  -١٢  
 إســناد أولويــة عاليــة لتنفيــذ النــهج الربنــاجمي املتكامــل ويف دعمــه مــن خــالل تعزيــز    يــستمر يف

الربامج اإلقليمية واملواضيعية، وأن يقّدم تقريرا عن التقّدم احملرز يف تنفيذ تلك الربامج إىل جلنـة                
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م منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورهتا العـشرين الـيت سـوف ُتعقـد يف النـصف األول مـن عـا                     
  .، وُيطلع جلنة املخدرات عليه يف دورهتا الرابعة واخلمسني٢٠١١

    
    مشروع مقّرر مقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتماده  - جيم  

توصي جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد   - ٣
  :مشروع املقرر التايل

    
    مشروع مقّرر  

ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة تقرير جلن    
   وجدول األعمال املؤقت لدورهتا العشرين

 :إنّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

حييط علما بتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا التاسـعة              )أ( 
 عشرة؛

محايـة األطفـال    "لدورة العشرين للجنة هـو      يقّرر أن يكون املوضوع احملوري ل      )ب( 
 ؛"إساءة استخدام التكنولوجيا يف التعدي على األطفال واستغالهلم: يف عصر رقمي

يقـرر أيــضا أن يكــون املوضــوع احملــوري لــدورة اللجنــة احلاديــة والعــشرين هــو   )ج( 
إعـالن   مـن    ٣٨، واضعا يف اعتبـاره الفقـرة        "العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم     "

نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة        : سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحـّديات العامليـة        
 )١٠٢(؛اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّير

يقرر كذلك أن يكـون املوضـوع احملـوري لـدورة اللجنـة الثانيـة والعـشرين هـو                     )د( 
ة الـيت هلـا تـأثري كـبري علـى البيئـة وسـبل           عـن األشـكال املـستجّدة مـن اجلرميـ         التحديات الناشئة   "

  ؛إعالن سلفادور من ١٤، واضعا يف اعتباره الفقرة "التصدي هلا بفعالية
التعـاون  "يقّرر أن يكون املوضوع احملوري لدورة اللجنـة الثالثـة والعـشرين هـو                 )ه(  

  ؛إعالن سلفادور من ٢١، واضعا يف اعتباره الفقرة "الدويل يف املسائل اجلنائية

                                                         
)102( A/CON.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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يــدعو الــدول األعــضاء الراغبــة يف حتديــد مــسائل جديــدة أو مــستجدة تتعلّــق    )و(  
باجلرمية أن توايف مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة باملعلومـات ذات الـصلة يف                    
الوقت املناسب لكي يتسىن أخذ هذه املعلومات يف االعتبـار يف إعـداد تقريـر األمـني العـام عـن         

ال املتصل باجتاهات اجلرمية على الـصعيد العـاملي واملـسائل املـستجدة وتـدابري               بند جدول األعم  
  التصّدي هلا؛

ــارات        )ز(   ــدورتني، يف اخلي ــني ال ــايل ب ــا الت ــاء اجتماعه ــة، أثن ــّرر أن تنظــر اللجن يق
املتعلقة بتحسني طرائق عملها، مبا يف ذلك ما يتعلّق منها بتقدمي مـشاريع القـرارات واملقـررات                 

 يها؛والنظر ف

يوافــق علــى جــدول األعمــال املؤقــت لــدورة اللجنــة العــشرين ووثــائق تلــك     )ح( 
 .الدورة املبيَّنني أدناه

  
  جدول األعمال املؤقّت للدورة العشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

   ووثائق تلك الدورة
 .انتخاب أعضاء املكتب -١

 . األخرىإقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية -٢
 

 الوثائق  

 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية -٣

عمــل الفريــق العامــل املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      )أ( 
 باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل؛

ربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة         التوجيهات الـسياساتية واملتعلقـة بامليزانيـة ل        )ب( 
 .والعدالة اجلنائية

 
 الوثائق 

 تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  

تقرير األمني العام عن إعداد الربامج اإلقليمية ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات                 
 هاوتنفيذ واجلرمية
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مانـة عـن أعمـال الفريـق العامـل املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم                    مذكّرة من األ    
 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل

شــعبة العمليــات  وتقريــر املــدير التنفيــذي عــن إعــادة تنظــيم شــعبة شــؤون املعاهــدات     
 مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

ا تقريـر جملـس أمنـاء معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي               مذكّرة مـن األمـني العـام حييـل هبـ            
 ألحباث اجلرمية والعدالة

إسـاءة اسـتخدام التكنولوجيـا يف       : محاية األطفال يف عـصر رقمـي      : "املناقشة املواضيعية   -٤
 ".واستغالهلم التعدي على األطفال

 
 الوثائق 

 مذكّرة من األمانة   

ــدول األعــضاء  توحيــد جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   -٥ املخــدرات واجلرميــة وال
 :وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــة       )أ(  ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني التــصديق علــى اتفاقي
 وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

 التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛ )ب( 

  على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛التصديق )ج( 

  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛أخرىمسائل  )د( 

أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،              )ه( 
شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   وخاصــة أنــشطة

 .ات غري احلكومية وغريها من اهليئاتواملنظم
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام عن التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والفساد  

تقريــر األمــني العــام عــن املــساعدة يف تنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت العامليــة املتــصلة   
 باإلرهاب
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د شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة              تقرير األمني العام عن أنشطة معاه       
 اجلنائية

 العامـة   اتتقرير األمـني العـام عـن تعزيـز سـيادة القـانون مـن خـالل حتـسني نزاهـة النيابـ                        
 هتااوقدر

 اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل املستجدة وتـدابري التـصدي يف جمـال منـع     -٦

 .اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

 الوثائق 
 تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  
تقرير األمني العام عن التعاون الدويل على منع جـرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم                  

 ذات الصلة باهلوية والتحّري عنها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم
 حتـــسني مجـــع البيانـــات وإبالغهـــا وحتليلـــها لنـــشر املعرفـــة   تقريـــر األمـــني العـــام عـــن   

 باالجتاهات السائدة يف جماالت حمّددة من جماالت اجلرمية
  مذكِّرة من األمانة عن أنشطة فريق اخلرباء املعين باخلدمات األمنية اخلاصة املدنية  
 )حسب االقتضاء(مذكّرة من األمانة   

 واألعمـال التحـضريية للمـؤمتر    جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة   متابعة املـؤمتر الثـاين عـشر ملنـع ا     -٧
  .الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 
 الوثائق 
 )حسب االقتضاء(تقرير األمني العام   

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

 الوثائق 
 عن معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                   تقرير األمني العام    

 اجلنائية
تقرير األمني العام عـن اجلهـود الوطنيـة والدوليـة إلصـالح قـضاء األطفـال، وال سـيما                      

 يف جمال املساعدة التقنية من خالل حتسني التنسيق
 .جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة احلادية والعشرين -٩

 .ائل أخرىمس -١٠
  .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا العشرين -١١
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    املسائل اليت يوّجه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها  - دال  
يوّجه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل القرارات واملقررات التالية اليت   - ٤

  :اعتمدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
    
    ١٩/١قرار ال  

  تقوية الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جماهبة اجلرمية     
      بكل أشكاهلا ومظاهرها

  إنّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
   العامل،يف مجيع أحناء تزايد عدد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص إذ تدرك  
ديــسمرب / كــانون األول٢٢ؤرخ  املــ٦٠/٢١٥ قــرارات اجلمعيــة العامــة   وإذ تــستذكر  
 كـانون  ٢١ املـؤرخ  ٦٤/٢٢٣ و٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٢/٢١١ و ٢٠٠٥
  ،"حنو إقامة شراكات عاملية"، املعنونة ٢٠٠٩ديسمرب /األول

 أنّ املسؤولية الرئيسية عن النظام العام والسالمة واألمن إمنا تقع علـى عـاتق               وإذ تؤكّد   
  الدول،

 أّنـه نظـرا لطبيعـة التحـّديات والتهديـدات اإلجراميـة الدائمـة التغّيـر يف              يضاًأ وإذ تؤكّد   
هــذا العــصر وحجمهمــا، قــد حتتــاج الــدول األعــضاء إىل اضــطالع القطــاع اخلــاص، باعتبــاره   

  جزءا من اجملتمع املدين، بدور فّعال من أجل النجاح يف جماهبة تلك التحّديات والتهديدات،
ــا    ــضع يف اعتبارهـ ــوإذ تـ ــة    إعـ ــشاملة ملواجهـ ــتراتيجيات الـ ــشأن االسـ ــلفادور بـ الن سـ

 الـذي أقـّرت   )١٠٣(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّيـر،      : التحّديات العاملية 
فيه الدول األعضاء بأمهية تقوية الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف منـع اجلرميـة بكـل              

، مـن   واملؤسسات التجاريـة   بأنّ بوسع احلكومات     قتناعا منها واأشكاهلا ومظاهرها وُمجاهبتها،    
 ومـن خـالل اختـاذ إجـراءات مـشتركة            فّعـاال  تبادالخالل تبادل املعلومات واملعارف واخلربات      

تعمـل  نـع اجلرميـة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم و            الالزمـة مل  تـدابري   ال أن تضع ومنّسقة،  
   مبا يف ذلك جماهبة التحّديات املستجّدة واملتغّيرة،حتسني هذه التدابري وتنفيذها،على 

                                                         
)103( A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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 أن جزءا كبريا من البنية التحتية الدولية للمعلومات واالتصاالت واألعمـال            وإذ تدرك   
التجارية اليت يستهدفها أو يـستغلها اجملرمـون واإلرهـابيون إمنـا يتـوىل القطـاع اخلـاص إنـشاءها                    

  وتشغيلها واحلفاظ عليها،
مبـادرات مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات            اخلـاص   م القطـاع     بدع وإذ تعترف   

  واجلرمية اجلارية ملُجاهبة اجلرمية بكل أشكاهلا ومظاهرها ومبشاركته يف هذه املبادرات،
 بــأن املــشاركة االســتراتيجية مــع القطــاع اخلــاص هــي طريقــة فّعالــة  وإذ تعتــرّف أيــضا  

  ألهداف اإلمنائية لأللفية،للنهوض بأهداف األمم املتحدة، مبا فيها ا
اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية           وإذ تستذكر     

  )١٠٤(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية،
ــصكوك     وإذ تــضع يف اعتبارهــا     ــة ال ــز فعالي مــسامهات القطــاع اخلــاص املهمــة يف تعزي

   املخدرات واجلرمية واإلرهاب، مسائل تتناولالقانونية الدولية ذات الصلة اليت
 باتفـاق األمـم املتحـدة العـاملي واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن التعـاون بـني                   وإذ حتيط علمـا     

 اللذين وضعا أطراً عملية ومبتكرة للتعـاون مـع قطـاع       ،األمم املتحدة وقطاع األعمال التجارية    
  األعمال،
كات بني الـدول واألوسـاط التجاريـة ملكافحـة       باستراتيجية الشرا  أيضا وإذ حتيط علماً    
 اليت وضعت أساساً عريضاً إلنشاء الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص مـن               )١٠٥(اإلرهاب،

  أجل مكافحة اإلرهاب،
 الــدول األعــضاء علــى التعــاون مــع القطــاع اخلــاص، وفقــا لألولويــات   تــشّجع  -١  

 الـشراكة والثقـة      مـن  ل منـها، وبـروح     وضمن جماالت اختصاص ك    طواعيةوالتشريعات الوطنية،   
  ، مبا يف ذلك االجتار باملخدرات واإلرهاب؛اميع أشكاهلجباملتبادلة، من أجل جماهبة اجلرمية 

 الدول األعضاء إىل العمـل، بالتعـاون الوثيـق مـع مكتـب األمـم املتحـدة                  تدعو  -٢  
ة املخدرات وسـائر املنظمـات      املعين باملخدرات واجلرمية، وعند االقتضاء مع اهليئة الدولية ملراقب        

احلكومية الدولية ذات الصلة، على مواصلة إذكـاء الـوعي وحتديـد اجملـاالت ذات األولويـة مـن        
  ؛التواصلأجل الشراكات ونشر املمارسات اجليدة ودعم 

                                                         
)104( A/64/92-E/2009/98ألف-، الباب الثاين.  
)105( A/61/606-S/2006/936املرفق ،. 
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 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يقـوم، متعاونـا         تطلب  -٣  
معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا الـدول األعـضاء لتقويـة الـشراكات           مع الدول األعضاء، جبمع     

جماهبـة اجلرميـة بكـل أشـكاهلا ومظاهرهـا، وحتليـل تلـك        مـن أجـل    بني القطـاعني العـام واخلـاص        
  إدراجها يف أنشطة املكتب املتعلقة جبمع البيانات؛واملعلومات ونشرها 

ــدعو   -٤   ــم     تـ ــب األمـ ــضاء مكتـ ــد االقتـ ــضاء، وعنـ ــدول األعـ ــين  الـ ــدة املعـ املتحـ
باملخدرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبـة املخـدرات وسـائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات           
الصلة والقطاع اخلاص إىل االخنراط يف حوار يهدف إىل حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة إلقامـة              

  شراكات بني القطاعني العام واخلاص؛
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن حيـّدد، بإرشـاد مـن               تطلب  -٥  

  الدول األعضاء، اجملاالت ذات األولوية لتلك الشراكات اليت تتطلب تعزيزا ضمن إطار املكتب؛
 إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يـسعى           تطلب أيـضاً    -٦  
لقطاع اخلاص، حسب االقتضاء، يف أنشطته الراميـة إىل جماهبـة           ضمن واليته، إلشراك ا   ،  جاهداً

  اجلرمية بكل أشكاهلا ومظاهرها؛
 الــدول األعــضاء ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   تــشّجع  -٧  

فيمـا يتعلّـق     كيانـات القطـاع اخلـاص املهتمـة          إذكاء الوعي لـدى   على اختاذ خطوات تستهدف     
احــة لــدى األمــم املتحــدة، بغيــة تقويــة الــشراكات بــني القطــاعني العــام   مبــصادر املعلومــات املت

  واخلاص جملاهبة اجلرمية بكل أشكاهلا ومظاهرها؛
ــدعو  -٨   ــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل   ت ــوفّر ال ــضاء  أن ت ــد االقت ، عن

ية مـن أجـل   ووفقا للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة، موارد خارج إطار امليزان          
  تنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛

 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن ُيـوايف الـدول                  تطلب  -٩  
ا يتـصل بـذلك مـن إجـراءات      مع القطاع اخلـاص وعمّـ     اشتراكهاألعضاء بانتظام مبعلومات عن     

  ونتائج؛
ــة م  تطلــب  -١٠   ــة يف    إىل األمــني العــام أن يقــّدم إىل جلن ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ن

  .دورهتا احلادية والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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    ١٩/٢القرار   
   تعزيز عملية مجع بيانات قابلة للمقارنة يف جمال اجلرمية وحتليلها واإلبالغ عنها    

  إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   
  مية قابلة للمقارنة دوليا حمدود جدا، توافر معلومات عن اجلر أنّإذ تدرك  
 باحلاجــة إىل معلومــات دقيقــة عــن اجتاهــات اجلرميــة وأمناطهــا علــى الــصعيد وإذ تــسلّم  

العاملي، مبا فيها مسائل متعلقة جبرائم حمددة، وبضرورة حتسني نوعية البيانـات املتعلقـة باجلرميـة                
  ونطاقها واكتماهلا،

ــستذكر   ــم  وإذ ت ــب األم ــرة     اســتراتيجية مكت ــة للفت ــين باملخــدرات واجلرمي  املتحــدة املع
ــيعية    )١٠٦(،٢٠١١-٢٠٠٨ ــة باالجتاهـــات املواضـ ــز املعرفـ ــدافها يف تعزيـ ــد أهـ  الـــيت يتمثـــل أحـ

واالجتاهات اليت تشمل عدة قطاعات من أجل فعالية صوغ السياسات واختـاذ التـدابري العمليـة                
  وتقييم األثر يف جمال املخدرات واجلرمية،

ــضع يف اعت   ــاوإذ تـ ــة    بارهـ ــشاملة ملواجهـ ــتراتيجيات الـ ــشأن االسـ ــلفادور بـ ــالن سـ  إعـ
 الـذي دعـت   )١٠٧(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّيـر،       : التحديات العاملية 

ــز     ــة إىل تعزي ــدول األعــضاء اللجن ــه ال ــدرةالفي ــدى ق ــة ل  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    التحليلي
  باملخدرات واجلرمية،

ــة  كروإذ تـــستذ   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــانون األول١٨ املـــؤرخ ٦٤/١٧٩ قـ ديـــسمرب / كـ
، الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن   ٢٠٠٩

ــشرها مــن أجــل       ــها ون ــة، مجــع املعلومــات وحتليل ــه احلالي ــّزز، يف إطــار واليت ــة حتــسنييع  املعرف
ء يف اختـاذ التـدابري املناسـبة للتـصدي يف جمـاالت حمـّددة       دعم الدول األعـضا يباجتاهات اجلرمية و 

ــيما يف بُ   ــاجلرائم، وال س ــة ب ــة،    متعلق ــدها العــابر للحــدود الوطني ــار ع ــذا يف االعتب  ضــرورة آخ
  استخدام املوارد املتاحة على أفضل وجه ممكن،

/  متــوز٣٠ املــؤرخ ٢٠٠٩/٢٥ بقـرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمـاعي   وإذ حتـيط علمــا   
 بــشأن حتــسني مجــع البيانــات واإلبــالغ عنــها وحتليلــها تعزيــزاً للمعرفــة باالجتاهــات ٢٠٠٩ يوليــه

السائدة يف جماالت حمّددة من جماالت اجلرمية، الذي طلب فيـه اجمللـس إىل مكتـب األمـم املتحـدة            
املعين باملخدرات واجلرمية أن ينشئ فريقا عامال حكوميا دوليا من اخلرباء إلعداد توصيات بشأن      

                                                         
  .، املرفق٢٠٠٧/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )106(
)107( A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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حتسني أدوات مجع البيانات ذات الصلة باجلرمية، وطلـب إىل األمـني العـام، بالتنـسيق مـع اللجنـة                   
  اإلحصائية، أن يقّدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تقريرا عن تنفيذ القرار،

 بالتوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء، املعقود يف بوينس آيرس  حتيط علماً   -١  
ــر / شــباط١٠  إىل٨مــن  ــستهدف الــيت )١٠٨(،٢٠١٠فرباي  مــساعدة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   ت

  باملخدرات واجلرمية على حتسني مجع البيانات املتعلقة باجلرمية وحتليلها واإلبالغ عنها؛
ــة أن   تطلـــب  -٢   ــدرات واجلرميـ ــدة املعـــين باملخـ ــم املتحـ ــّزز إىل مكتـــب األمـ ، يعـ

ون مـع معاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة         بالتشاور مع الـدول األعـضاء وبالتعـا     
تكـون    مجع بيانات عن اجتاهات اجلرمية وأمناطهـا علـى الـصعيد العـاملي             عمليةوالعدالة اجلنائية،   

ــة وموثوقــ  ــة  ةدقيق ــة للمقارن ــلو وقابل ــها  حتلي ــات واإلبــالغ عن كــذلك ، وأن جيــري  هــذه البيان
  ّددها الدول األعضاء ضمن والية املكتب؛دراسات عن املسائل ذات األولوية اليت حت

 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل                تطلب أيضا   -٣  
وضع نظام بسيط وفّعال لإلبالغ من شأنه أن يشّجع الدول األعضاء على أن تقّدم، علـى حنـو         

لتحــديات الـــيت  منــسَّق ومتكامـــل ويف الوقــت املناســـب، بيانــات عـــن جهودهــا وإجنازاهتـــا وا    
تواجهها يف جمال منع اجلرمية، وأن توفّر املعلومات املتعلقة بطبيعة أوضاع اجلرمية علـى الـصعيد                

  الوطين ومداها وتطّورها؛
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصـل           تطلب كذلك   -٤  

 تعزيـز قـدراهتا علـى مجـع البيانـات           تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء اليت تطلبها هبدف        
  املتعلقة باجلرمية وحتليلها واإلبالغ عنها؛

 الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها من أجل اسـتعراض وحتـسني أدوات             تدعو  -٥  
  مجع البيانات تعزيزاً للمعرفة باجتاهات اجلرمية وأمناطها على الصعيد العاملي؛

ا، يف دورهتـا العـشرين، تقريـرا عـن تنفيـذ             إىل األمني العام أن يقّدم إليه      تطلب  -٦  
  .هذا القرار

    

                                                         
)108( E/CN.15/2010/14.  



 

V.10-54135 95 
 

E/2010/30 
E/CN.15/2010/20 

    ١٩/٣القرار   
  استضافة مجهورية كوريا ملؤمتر القمة العاملي الرابع لوزراء العدل     

    ورؤساء النيابة العامة
  ،إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
ميكــن أن يــسهم فيــه  علــى أمهيــة التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة، الــذي  إذ تؤكّــد 

  العامة إسهاما كبريا،اتأعضاء النياب

مـؤمتر القمـة   "، واملعنـون  ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٢٤ املؤرخ   ١٨/٤ قرارها   وإذ تستذكر  
 ،"العاملي الرابع لرؤساء النيابة العامة

/ للكارثـة الطبيعيـة املـدّمرة الـيت ضـربت شـيلي يف شـباط             عن عميـق أسـفها       وإذ تعرب  
عــت احلكومــة الــشيلية إىل ســحب عرضــها استــضافةَ مــؤمتر القمــة العــاملي   ، ودف٢٠١٠فربايــر 

  الرابع لوزراء العدل ورؤساء النيابة العامة،

ــا حتــيط -١   ــاملي      علم ــة الع ــؤمتر القم ــصادرة عــن م ــتنتاجات والتوصــيات ال  باالس
ــومي        ــت يـ ــود يف بوخارسـ ــة، املعقـ ــة العامـ ــاء النيابـ ــدل ورؤسـ ــوزراء العـ ــث لـ  ٢٥ و٢٤الثالـ

   )١٠٩(؛٢٠٠٩س مار/آذار
 مببادرة حكومة مجهورية كوريا الستضافة مـؤمتر القمـة العـاملي الرابـع              ترّحب -٢  

 ؛٢٠١١لوزراء العدل ورؤساء النيابة العامة يف عام 

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة مـساعدة حكومـة              تطلب -٣  
املي الرابـع بالتعـاون مـع األمانـة الفنيـة           مجهورية كوريا يف األعمال التحـضريية ملـؤمتر القمـة العـ           

 الـدول األعـضاء وغريهـا     وتـدعو ملؤمتر القمة العاملي والرابطة الدولية ألعـضاء النيابـات العامـة،          
ــم املتحــدة          ــا لقواعــد األم ــة، وفق ــدمي تربعــات خــارج إطــار امليزاني مــن اجلهــات املاحنــة إىل تق

 .لقمة العاملي الرابعوإجراءاهتا، من أجل املساعدة يف استضافة مؤمتر ا
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    ١٩/٤القرار   
التدابري الالزمة إلحراز تقدم بشأن مسألة االجتار باألشخاص، عمال بإعالن     

نظم منع : سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية
      اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّير

  دالة اجلنائية،إن جلنة منع اجلرمية والع  
 إعالن سلفادور بشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـّديات            إذ تضع يف اعتبارها     
 الذي اعتمده مؤمتر األمـم      )١١٠(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّير،        : العاملية

   إىل ١٢دور، الربازيــل، مــن املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، املعقــود يف ســلفا
  ،٢٠١٠أبريل / نيسان١٩

 إعالن سلفادور قـد تنـاول االجتـار باألشـخاص مبعنـاه الواسـع دون       على أنّ وإذ تشّدد     
ق الـدول األعـضاء علـى املـشاكل احملـّددة املتـصلة بتلـك اجلرميـة وال علـى مـا أُحـرز مـن                          أن تعلّ 

فيمــا يتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل تثبــيط تقــدم علــى الــصعيد الــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي 
  الطلب على ذلك االجتار،

 قرارات اجلمعيـة العامـة بـشأن التـدابري الراميـة إىل حتـسني تنـسيق اجلهـود                 وإذ تستذكر   
املبذولــة يف جمــال مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وقــرارات اجلمعيــة األخــرى املتــصلة باالجتــار    

/  آذار ٨ املـؤرخ    ٦١/١٨٠ة، وخـصوصا القـرارات      باألشخاص وسـائر أشـكال الـرق املعاصـر        
 املـــؤرخ ٦٣/١٩٤ و٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٦٣/١٥٦ و٢٠٠٧مـــارس 

 ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٣٧ و٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٨
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٧٨و

يوليـه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٨/٣٣الجتماعي  قرار اجمللس االقتصادي وا   وإذ تستذكر     
 بــشأن تعزيــز تنــسيق جهــود األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــود املبذولــة يف مكافحــة    ٢٠٠٨

  االجتار باألشخاص، وقرارات اجمللس السابقة بشأن االجتار باألشخاص،
 ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٧ املــؤرخ ١١/٣ بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان وإذ ترّحــب  

   النساء واألطفال،وخاصةار باألشخاص، بشأن االجت
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يف مـؤمتر قمـة األلفيـة       علـى أنفـسهم      قـادة العـامل      قطعـه  االلتـزام الـذي      وإذ تؤكّد جمّددا    
 ملكافحـة مجيـع أشـكال االجتـار          وتعزيزهـا  وضع تدابري فعالـة   ب ٢٠٠٥ومؤمتر القمة العاملي لعام     

 القـضاء علـى     الـيت تـستهدف   لقائمة  تحسني التدابري ا  بباألشخاص ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم، و    
، مبا يتفـق مـع بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                ومحاية ضحاياه االجتار  هذا  الطلب على   

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة              
  )١١١(عرب الوطنية،

 تعّهــدت هبــا الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم  االلتزامــات الــيتوّجـه االنتبــاه إىل وإذ ت  
   ويف بروتوكول االجتار باألشخاص،)١١٢(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

، يف  بروتوكــول االجتــار باألشــخاص حيــثّ الــدولأنّإىل  خــصوصا توّجــه االنتبــاهوإذ   
 التعــاون ا يف ذلــك مــن خــاللمبــ،  القائمــةتــدابريال أو تعــّزز تتخــذ تــدابري أن علــى ،مجلــة أمــور

الثنــائي واملتعــدد األطــراف، مــن أجــل التقليــل مــن العوامــل الــيت تعــّرض األشــخاص، وخباصــة    
  ،النساء واألطفال، للوقوع ضحايا لالجتار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص

 ،ول بروتوكول االجتـار باألشـخاص حيـثّ الـد     أنّإىل  أيضاً    خصوصا وّجه االنتباه وإذ ت   
ــة أمــور يف  ــة أو     علــى ،مجل ــدابري التعليمي ــدابري أخــرى، مثــل الت ــشريعية أو ت ــدابري ت  أن تعتمــد ت

 التعـاون   مبـا يف ذلـك مـن خـالل          أو أن تعـّزز القـائم مـن هـذه التـدابري،            االجتماعية أو الثقافيـة،   
ي ويـؤدّ سـتغالل  االالثنائي واملتعدد األطراف، من أجل تثبيط الطلب الذي حيفّز مجيـع أشـكال        

  األشخاص، وخباصة النساء واألطفال،إىل االجتار ب
 علــى أمهيــة الــدعم الــذي يقدمــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   ؤكّــدوإذ ت  

واجلرمية إىل الدول األعـضاء يف تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة وبرتوكـول االجتـار باألشـخاص،                    
ــا،      ــسِّر تطبيقهمـ ــيت ُتيـ ــع األدوات الـ ــب بوضـ ــصوترّحـ ــذ    وصاوخـ ــام لتنفيـ ــل العـ ــار العمـ  إطـ

  الربوتوكول،
 أنه، ضـمن قـرارات أخـرى اعتمـدها مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة                 وإذ تضع يف اعتبارها     

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة يف دورتـه الرابعـة، ُدعيـت الـدول األطـراف                    
 وأُنـشئ فريـق خــرباء   ، االسـتغالل إىل اعتمـاد تـدابري لتثبـيط الطلــب الـذي ُيحفّـز مجيـع أشــكال      
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االجتـار باألشـخاص لكـي يقـّدم إىل املـؤمتر توصـيات يف              ب معـين حكومي دويل مفتوح العضوية     
  هذا الصدد،

 االجتــار باألشــخاص تفــاقم يف القــرن احلــادي والعــشرين وأصــبح   أنّ علــى تؤكّــدوإذ   
  ،متنوعةأكثر تعقّدا من خالل استخدام تكنولوجيات جديدة 

ــدر   ــضاء       أنك وإذ ُت ــزاع األع ــسي وانت خمتلــف أشــكال االســتغالل، كاالســتغالل اجلن
   للعيان يف جمتمعاتنا،باديةوالعمل القسري والرق واملمارسات الشبيهة بالرق، قلّما تكون 

بــضرورة مواصــلة تعزيــز قيــام شــراكة عامليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص   وإذ ُتــسلّم   
  وغريه من أشكال الرق املعاصرة،

 التعـاون الـدويل الواسـع النطـاق بـني الـدول األعـضاء واملنظمـات                  بـأنّ  تسلّم أيضا وإذ    
أساسـي للتـصدي بفعاليـة خلطـر     أمـر  احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصلة       

  االجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة،
 اإلقليمـي ودون اإلقليمـي       علـى الـصعيد    يف هـذه املـسألة    أُحـرز   بالتقّدم الـذي     تنّوهوإذ    

ائج الــيت تــالن واضــعة يف اعتبارهــا علــى وجــه اخلــصوصفيمــا يتعلــق بتــدابري احلــد مــن الطلــب،  
زبـائن أو مــستهلكي أو مـستخدمي العمالـة القـسرية أو خـدمات ضــحايا      ب فيمـا يتعلّـق   حتققـت 
   أشكال الرق املعاصرة،غريه مناالجتار و
التنسيق املـشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار       باجلهود اليت يبذهلا فريق     وإذ ترّحب     

ــة، لت        وباألشــخاص،  ــا الوكــاالت املعني ــع هب ــيت تتمّت ــسبية ال ــا الن ــن املزاي ــا م ــستفيد فيه ــمي  قاس
املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة املتعلقة بأنشطة الوكاالت الـشريكة يف جمـال مكافحـة              

 الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري    االجتــار باألشــخاص مــع احلكومــات وســائر املنظمــات     
  احلكومية وسائر اهليئات املعنية،

على أنّ أي سياسات ملنـع االجتـار باألشـخاص ومالحقـة اجلنـاة ومعاقبتـهم                وإذ تشّدد     
  جيب أن تستند إىل االحترام التام حلقوق اإلنسان،

 ملكافحـة   اليت مل تصدِّق بعد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة            ّ الدول األعضاء  حتث  -١  
 وعلــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص،  )١١٣(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

 أو مل تنضم إليهما بعـد، علـى أن تنظـر،       )١١٤(وخباصة النساء واألطفال، املكّمل لتلك االتفاقية،     
                                                         

  .املرجع نفسه )113(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ اجمللّداملرجع نفسه،  )114(
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كما حتـثّ الـدول األطـراف يف هـذين الـصكني علـى تنفيـذ                . حسب االقتضاء، يف القيام بذلك    
يع جوانبهما تنفيذا تاما، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد، مبا يف ذلـك سـّن تـشريعات حمـّددة        مج

  بشأن االجتار باألشخاص؛
علــى حتــسني التــدابري الوقائيــة وتثبــيط الطلــب الــذي حيفِّــز    احلكومــاتحتــّض   -٢  

ي، االستغالل جبميع أشكاله ويفضي إىل االجتار باألشخاص، بغية القـضاء عليـه، وإذكـاء الـوع               
، طاملـا أهنـم   هـذا االجتـار أو مـستهلكوه أو مـستخدموه          زبـائن    بالضرر الذي يتسبب بـه    من مث،   

  ؛ عليه الطلبإجيادهم املسؤولون عن 
 الدول األعضاء علـى أن تنظـر، ضـمن إطـار تـشريعاهتا الوطنيـة وضـمن                حتّض  -٣  

ــستهل       ــى امل ــات أخــرى عل ــة أو عقوب ــات جنائي ــق عقوب ــدابري مناســبة أخــرى، يف تطبي كني أو ت
 يف أي نـوع مـن   دمات ضـحايا االجتـار      خبـ  عـن عمـد وعـن علـم          فيدوناملستخدمني الـذين يـست    

  االستغالل؛
ــوع       حتــّض -٤   ــال وق ــن احتم ــدابري هتــدف إىل احلــد م ــذ ت ــى تنفي ــات عل  احلكوم

األشخاص ضحايا لالجتار، بوسائل منها على سبيل املثال إذكاء الوعي وأنشطة إنفـاذ القـانون               
  .ملّتجرين ومقاضاهتملتعطيل عمليات ا

    
    ١٩/٥القرار   

      التعاون الدويل يف جمال التحليل اجلنائي    
   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،إنّ  
 أمهية الدور التحقيقـي واالسـتخباري الـذي يؤّديـه مقـّدمو خـدمات التحليـل                 إذ تدرك   

  اجلنائي يف إطار نظم العدالة اجلنائية؛
ــضا     ــدرك أي ــة الوإذ ت ــائي ألغــراض املناســقة    أمهي ــل اجلن ــدويل يف جمــال التحلي تعــاون ال

الدولية من خالل تبادل اخلربة واملعلومات والبيانات يف جمـال التحليـل اجلنـائي وتنـسيقها علـى                  
ــدعم التنفيــذيني لبلــوغ مــستويات التأّهــب املناســبة لتقــدمي       ــادل املــساعدة وال نطــاق العــامل وتب

  خدمات التحليل اجلنائي،
الــدور الــذي تؤّديــه الــشبكات اإلقليميــة القائمــة ورابطــات معاهــد  كــذلك وإذ تــدرك  

علم التحاليل اجلنائيـة ورابطـات املهنـيني، مثـل اجلمعيـة األمريكيـة ملـديري املختـربات اجلنائيـة،                    
والشبكة األوروبية ملعاهد علم التحاليـل اجلنائيـة، وكبـار مـديري خمتـربات التحليـل اجلنـائي يف                   
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األمريكيـة ملعاهـد علـم التحاليـل اجلنائيـة، والـشبكة            -نـدا، واألكادمييـة اإليبرييـة     أستراليا ونيوزيل 
اآلسيوية لعلوم التحاليل اجلنائية، واللجنة الفرعية لعلم التحاليل اجلنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون                
اإلقليمي بني رؤسـاء الـشرطة يف اجلنـوب األفريقـي، يف االرتقـاء بنوعيـة علـم التحليـل اجلنـائي                      

  على املستوى اإلقليمي،
ــها     ــا من ــشبكات القائمــة      واقتناع ــني ال ــوح ب ــاون اســتراتيجي ومفت ــضرورة وجــود تع ب

واملستجّدة وأعضائها من خالل تبادل ونقل املعلومـات واملعـارف والتكنولوجيـات حبّريـة بغيـة             
  تعزيز اخلربة واملعارف واملهارات اإلقليمية،

لـذي تؤّديـه املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون      بالـدور التكميلـي ا    واقتناعا منها أيضا      
اإلقليميـة ذات الــصلة، بوصـفها جهــات متكينيـة يف جمــال التحليـل اجلنــائي، فـضال عــن اجلهــود      
الثنائية، يف ترويج األخذ بنهج شامل وتآزري ومنـسَّق وفّعـال مـن حيـث التكلفـة إزاء التعـاون        

  الدويل يف جمال التحليل اجلنائي،
وألغـراض  يل اجلنائي ألغـراض إنفـاذ القـانون         ل بيانات التح  بأمهية  كذلك واقتناعا منها   
 زيادة تكامل الشبكات والرابطـات املعنيـة بالتحليـل اجلنـائي مـع              وائدوبفت اجلنائية   ااالستخبار

 علــى املــستوى اإلقليمــي، مثــل الــشبكة      والتحليــل اجلنــائي نظرائهــا يف جمــال إنفــاذ القــانون   
  شرعي ومكتب الشرطة األورويب،األوروبية ملعاهد الطب ال

املناقشات ذات الصلة اليت أجراها الفريق العامل املعـين خبـدمات التحليـل    وإذ تستذكر    
اجلنائي يف أفريقيـا، يف االجتمـاع التاسـع عـشر لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ قـوانني                       

 ٢٠٠٩أكتــوبر /ألول تــشرين ا١٦ إىل ١٢املخـدرات، أفريقيــا، الـذي ُعقــد يف وينــدهوك مـن    
واعترف بالتعاون بني مقّدمي خدمات التحليـل اجلنـائي باعتبـاره مبـادرة ممتـازة لتعزيـز القـدرة                   
على التحليل اجلنائي يف املنطقة وأوصى احلكومات بتشجيع مقّدمي خـدمات التحليـل اجلنـائي       

  التحليل اجلنائي،لديها على املبادرة إىل إنشاء شبكات تعاون إقليمي لتعزيز قدراهتم يف جمال 
 بالدراســة املتعلقـــة بالعقبــات الـــيت تعتــرض طريـــق التعــاون وتبـــادل     وإذ حتــيط علمـــا   

املعلومات فيما بني خمتربات علم التحليل اجلنائي وغريها من اهليئات ذات الـصلة لـدى خمتلـف                 
  الدول األعضاء وبني هذه ونظرائها يف بلدان العامل الثالث،

م املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف تعزيــز التعــاون بــدور مكتــب األمــوإذ تعتــرف   
الدويل يف جمال التحليل اجلنائي، مبا يف ذلك فيما يتعلّق بالعمل التحضريي إلنشاء شبكة اجلنوب          

ــشرين األول     ــل اجلنائيــة يف ت ــوم التحالي ــة لعل ــي اإلقليمي ــوبر /األفريق ــام مــؤّخرا  ٢٠٠٨أكت  والقي
  ،٢٠٠٩نوفمرب / التحاليل اجلنائية يف كواالملبور يف تشرين الثاينبتدشني الشبكة اآلسيوية لعلوم
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 الدول األعضاء واملنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة          تناشد  -١  
أن ُتسهم يف التعاون الدويل يف جمال التحليل اجلنائي بتشجيع مؤسسات علـم التحليـل اجلنـائي                 

 الشبكات اإلقليمية كوسـيلة إلقامـة خـدمات مـستدامة     ودعمها لكي تشارك مشاركة فّعالة يف   
ــائي؛ و   ــة  بيف مجيــع أحنــاء العــامل يف جمــال التحليــل اجلن ــوفري اخلــربة الفني إلقامــة عنــد االقتــضاء ت

ــذه           ــاء وصــيانة ه ــائي والعلم ــل اجلن ــم التحلي ــّدمي خــدمات عل ــني مق ــا ب ــاون فيم شــبكات تع
عاليـة يف تبـادل اخلـربة واملعلومـات يف          الشبكات؛ واستكشاف طرائق مبتكرة لـضمان زيـادة الف        

وضمان استقاللية خمتربات التحليـل اجلنـائي الوطنيـة          ،جمال التحليل اجلنائي يف مجيع أحناء العامل      
مـن أجـل   مبا يف ذلك تثقيف العـاملني فيهـا وتدريبـهم،            وحتديثها داخليا،    والعمل على تطويرها  
 تعزيز كفاءهتا التقنية؛

م املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل دعـم              مكتب األم  إىلتطلب    -٢  
أو اسـتدامة الرابطـات أو      /التعاون الدويل يف جمال التحليل اجلنائي، وأن يـرّوج وييـّسر إنـشاء و             

الشبكات اإلقليمية للتحليل اجلنائي وأن يواصل، هلـذه الغايـة، استكـشاف جمـاالت التـآزر بـني                  
تــربات حتليــل العقــاقري ومؤســسات علــم التحليــل  دعمــه التقليــدي للعمــل الــذي تــضطلع بــه خم 

  .اجلنائي بصورة أعّم
تطلب إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن          -٣  

  .ادية والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرارحلهتا اريقّدم إليها يف دو
    
    ١٩/٦القرار   

      احل الصومالمكافحة القرصنة البحرية قبالة سو    
  ، جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنّ  
ــة      إذ تالحــظ    ــذي أُســند إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــدور ال ال

  ملساعدة الدول األعضاء على مكافحة القرصنة البحرية قبالة شواطئ الصومال،
ــضا     ــة يف تقــدمي  دور مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   وإذ تالحــظ أي  واجلرمي

يف جمايل بناء القدرات يف قطاع العدالة اجلنائية وتنفيـذ االتفاقيـات، إىل الـدول                املساعدة التقنية 
  املعنية، عند الطلب، يف مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال،

ــين باملخــدرات        وإذ تالحــظ كــذلك    ــم املتحــدة املع ــب األم ــه مكت ــذي يؤّدي ــدور ال ال
ة يف إدارة الــصندوق االســتئماين لــدعم مبــادرات الــدول الــيت تتــصّدى للقرصــنة قبالــة    واجلرميــ
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سداد النفقات املقترنة باملالحقة القضائية للقراصنة املـشتبه هبـم ودعـم     هبدف  سواحل الصومال   
  غري ذلك من مبادرات مكافحة القرصنة،

اركة وشـركاء آخـرون      باملسامهات اليت قّدمتها الـدول املـش       وإذ حتيط علما مع التقدير      
  ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةإىل الصندوق االستئماين وإىل 

 وتطلـب   ،للـدول األعـضاء    باإلحاطات التقنية الـيت قّدمتـها األمانـة       حتيط علما     -١  
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقّدم للـدول األعـضاء إحاطـات دوريـة                 

املـساعدة التقنيـة املقّدمـة إىل الـدول األعـضاء املعنيـة وبـشأن إدارة الـصندوق االسـتئماين          بشأن  
  ؛لدعم مبادرات الدول اليت تتصّدى للقرصنة قبالة سواحل الصومال

الدول األعضاء وغريها من اجلهـات املاحنـة علـى تقـدمي مـوارد خـارج                 تشّجع  -٢  
املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف مـساعدة الـدول         إطار امليزانية لدعم عمل مكتب األمـم املتحـدة          

األعضاء على مكافحة القرصنة البحرية قبالـة سـواحل الـصومال، ضـمن الواليـة املـسندة إليـه،                   
مبا يف ذلـك مـن خـالل برناجمـه اإلقليمـي ذي الـصلة والـصندوق االسـتئماين واملـساعدة التقنيـة                       

  ؛الثنائية
م املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن           إىل املدير التنفيذي ملكتب األمـ      تطلب  -٣  

  .يقّدم إليها يف دورهتا العشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
    
    ١٩/٧القرار   

      تعزيز الشبكات اإلقليمية للتعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية    
   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،إنّ  
 يف العمـل علـى مكافحـة مجيـع أشـكال اجلرميـة            بأمهية التعاون القانوين الدويل    إذ تسلّم   

  املنظمة عرب الوطنية،
ــة يف جمــال التعــاون علــى     وإذ تؤكّــد   ــشبكات اإلقليمي  املــسامهة القّيمــة الــيت تقــدمها ال

  مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
 بالفوائد اليت ميكن جنيها من إنشاء مثل هـذه الـشبكات، قـدر اإلمكـان، يف      وإذ تسلّم   

  ناطق اليت ختلو منها،امل
 باملسامهات اليت قّدمتها عّدة شبكات إقليمية أثناء مؤمتر األمـم املتحـدة    وإذ حتيط علما    

 ١٩إىل  ١٢الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، الـذي ُعقـد يف سـلفادور، الربازيـل، مـن                  
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يـة التنـسيق بـني    شبكات، ّممـا بـرهن علـى أمه   خمتلـف الـ  ، ومـشاركة ممثلـي     ٢٠١٠أبريـل   /نيسان
 منع اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة والتحقيـق فيهـا              العاملة يف جمال  خمتلف املؤسسات   

  ، قضائيا مرتكبيهاالحقةوم
بأنه لكي يتـسّنى مكافحـة اجلـرائم اخلطـرية علـى الـصعيد العـاملي                وإذ حتيط علما أيضا       

ويل بـني أعـضاء خمتلـف الـشبكات القائمـة      مكافحة وافية ال بّد من تعزيـز التعـاون القـانوين الـد     
وبأنّ زيادة التعاون بني الشبكات اإلقليميـة سـيكون فيمـا يبـدو أجـدى يف الوقـت الـراهن مـن                      

  إنشاء شبكة للتعاون القضائي على الصعيد العاملي،
ــز  وإذ تأخــذ يف االعتبــار    ــةإنــشاء مراكــز التمّي ، )كوســتاريكا(التحليــل اجلنــائي ب املعني

، ومنـع اجلرميـة     )اجلمهوريـة الدومينيكيـة   ( علـى املخـدرات وإصـالح الـسجون          فض الطلـب  خبو
، واألمـن البحـري     )غواتيمـاال (، واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة        )السلفادور(احلضرية  

، الــيت هتــدف يف املقــام األول إىل توثيــق التعــاون األقــاليمي يف الــشؤون اجلنائيــة بتبــادل   )بنمــا(
اءات املوثوقة إىل جانب بناء قدرات اخلرباء واملوظفني اإلقليمـيني العـاملني يف             اخلربات واإلحص 

  جمال منع اجلرمية والتحقيق اجلنائي،
ــق     حتــثّ   -١   ــانوين علــى توثي ــدولَ األعــضاَء املــشاركة يف شــبكات للتعــاون الق ال

  التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية بني هذه الشبكات وتعزيز التنسيق فيما بينها؛
ــأن ُيتوصــي  -٢   ــادئ األساســية       ب ــى املب ــة عل ــشبكات اإلقليمي ــني ال حــافظ التفاعــل ب

والتقاليد واملالمح املمّيزة لدى كل شـبكة إقليميـة وأن يراعـي أوجـه االخـتالف يف الـنظم القانونيـة                
  والثقافات القانونية؛

كـان،  مماثلة، قدر اإلم   إقليمية الدولَ األعضاَء على تيسري إنشاء شبكات     تشّجع    -٣  
بسبل منها التـدريب وتبـادل املمارسـات الفـضلى يف الـشؤون اجلنائيـة، وذلـك مبـساعدة مكتـب                     

  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية حسب االقتضاء؛
 بــأن ينظــر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة توصــي  -٤  

ــشبكات اإلقليميــ   ــة يف دعــوة ال ــه اخلامــسة  املنظمــة عــرب الوطني ة القائمــة إىل املــشاركة يف دورت
ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات         ــة ومكتــب األم ــشبكات اإلقليمي ــني ال ــاون ب هبــدف حتــسني التع
ــة        ــة املنظمــة عــرب الوطني ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي ــة وال واجلرمي

  )١١٥(.الت امللحقة هباوتوكووالرب
  

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥ات اجمللّد، جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل )115(
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    ١٩/١املقرر   
  التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تعزيز     

      ملواجهة التزييف والقرصنة
 ٢١أحاطت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية علمـا، يف جلـستها العاشـرة املعقـودة يف               

، بنشر تقرير معهد األمم املتحدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة املعنـون                ٢٠١٠مايو  /أيار
، وقررت دعوة املعهد لكـي ُيقـّدم أمـام          ٢٠٠٧، يف عام    استشراء عاملي، هتديد عاملي   : ييفالتز

ــون      ــد جــدول األعمــال املعن ــا العــشرين، يف إطــار بن ــة يف دورهت ــى  "اللجن ــة عل اجتاهــات اجلرمي
، "الـصعيد العـاملي واملــسائل املـستجدة وتـدابري التــصدي يف جمـال منـع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيــة       

  .ريره مع التحديثات املدخلة عليهعرضا لتق


