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      الفصل األول

  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   
      انتباهه إليهااليت ُيلفَُت بشأهنا أو اختاذ إجراء

مشاريع قرارات ُيراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي اجلمعية  - ألف 
      العامة باعتمادها

 االقتصادي واالجتماعي باملوافقة علـى       منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللسَ     توصي جلنةُ   -١
  :ا اجلمعية العامةريع القرارات التالية لكي تعتمدهمشا

    
      مشروع القرار األول  
متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

   ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية واألعمال التحضريية
     والعدالة اجلنائية

 إنَّ اجلمعية العامة، 

ــستذكر  ــا إذ ت ــ٥٦/١١٩ قراره ــسمرب / كــانون األول١٩ ؤّرخ، امل ــشأن ٢٠٠١دي ، ب
دور مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني ووظيفــة تلــك املــؤمترات وتواترهــا  

رست فيه املبـادئ التوجيهيـة الـيت ينبغـي أن ُتعقـد مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع                     ومدهتا، الذي أ  
 مـن بيـان   ٣٠ و٢٩، عمـالً بـالفقرتني    ٢٠٠٥اجلرمية والعدالة اجلنائية وفقاً هلا، ابتداء مـن عـام           

 )١(.املبادئ وبرنامج العمل اخلاصني بربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 علــى املــسؤولية الــيت تتحّملــها األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة   دإذ تــشدِّو 
ــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    ــة، مبقتــضى ق ــ) ٧-د( جــيم ١٥٥اجلنائي / آب ١٣ ؤّرخامل

 ،١٩٥٠ديسمرب /كانون األول ١ ؤّرخامل) ٥-د (٤١٥ وقرار اجلمعية العامة ١٩٤٨أغسطس 

ت األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بوصـفها حمافـل          بـأنَّ مـؤمترا   وإذ ُتسلِّم  
حكومية دولية كربى، قد أثَّرت يف السياسات واملمارسـات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدويل                 

───────────────── 
  .٤٦/١٥٢ قرارالمرفق   )1(  
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يف هــذا امليــدان، بتيــسريها تبــادل اآلراء واخلــربات وحــشدها الــرأي العــام وتقــدميها توصــيات    
 وطين واإلقليمي والدويل،خبيارات سياساتية على الصعيد ال

، بـشأن تنفيـذ   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ ؤّرخ باء، املـ   ٥٧/٢٧٠ قرارها   وإذ تستذكر  
ــدانني        ــدها األمــم املتحــدة يف املي ــيت تعق ــؤمترات الكــربى ومــؤمترات القمــة ال ــائج امل ــة نت ومتابع

ه ينبغـي  االقتصادي واالجتماعي على حنو متكامل ومنسَّق، الذي شدَّدت فيـه اجلمعيـة علـى أنـ          
جلميع البلدان أن تشّجع على اتباع سياسات متوافقة ومتَّسقة مع االلتزامات املنبثقـة مـن تلـك                 

ــى    ــه عل ــدت في ــذي أكّ ــؤمترات، وال ــة يف      أنَّ امل ــسؤولية هام ــل م ــم املتحــدة تتحّم ــة األم منظوم
ات مساعدة احلكومات على أن تواصل اهنماكها الكامل يف متابعة وتنفيذ االتفاقـات وااللتزامـ             

اليت ُيتوّصل إليهـا يف املـؤمترات الكـربى ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة، ودعـت              
هيئاهتا الدولية احلكومية إىل زيادة العمل على تنفيـذ مـا يـتمخض عـن تلـك املـؤمترات الكـربى                     

 ومؤمترات القمة من نتائج،

ــستذكر  ــضاً وإذ ت ــ/ كــانون األول٢١ ؤّرخ، املــ٦٥/٢٣٠ قرارهــا أي ، ٢٠١٠سمرب دي
: يَّـدت فيـه إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـّديات العامليـة                    أ الذي

 بصيغته اليت اعتمـدها مـؤمتر األمـم       )٢(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّير،        
إىل جلنــة منــع اجلرميــة  املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والــذي طلبــت فيــه    

والعدالة اجلنائية أن تنظر يف دورهتا العشرين يف اخليارات املتعلقـة بتحـسني كفـاءة العمليـة الـيت                   
 تضطلع هبا مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 بتقريـر األمـني العـام عـن متابعـة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين              حتيط علماً  -١ 
 )٣(ر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛عش

ــشأن       تكــرِّر -٢  ــلفادور ب ــالن س ــأن تأخــذ إع ــات ب ــة إىل احلكوم ــا املوّجه  دعوهت
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا        : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية    

شر، بعــني االعتبــار لــدى وضــع   والتوصــيات الــيت اعتمــدها املــؤمتر الثــاين عــ )٤(يف عــامل متغّيــر،
تـشريعاهتا وتوجيهاهتــا املتعلقــة بالــسياسة العامــة، وبـأن تبــذل قــصارى جهــدها، حيثمــا اقتــضى   
األمــر، لتنفيــذ املبــادئ الــواردة يف ذلــك اإلعــالن، آخــذةً يف االعتبــار اخلــصوصيات االقتــصادية 

 واالجتماعية والقانونية والثقافية لدوهلا؛

───────────────── 
  )2(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار. 
  )3(  E/CN.15/2011/15. 
  )4(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار. 
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، ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ ؤّرخ، املـــ٦٢/١٧٣قرارهـــا  إىلتـــشري  -٣ 
ــدروس        ــدويل املعــين بال ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــيت أصــدرها فري ــه التوصــيات ال ــّرت في الــذي أق
املستخلــصة مــن مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف اجتماعــه املعقــود يف 

 ؛٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إىل ١٥بانكوك من 

ول األعضاء إىل تقدمي اقتراحاهتـا بـشأن املوضـوع العـام ملـؤمتر األمـم          الد تدعو -٤ 
املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وبنــود جــدول أعمالــه ومواضــيع حلقــات   
العمل اخلاصة به، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـّدم إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف           

 شرين تقريراً عن االقتراحات املقّدمة من الدول؛دورهتا احلادية والع

، تـدعيماً لنتـائج مـؤمترات اجلرميـة الـيت سـُتعقد يف املـستقبل، بـأن يكـون                    توصي -٥ 
عــدد بنــود جــدول أعماهلــا وحلقــات العمــل الــيت تنظمهــا حمــدوداً، وتــشّجع علــى عقــد أحــداث 

 ون مكّملة هلا؛جانبية تركّز على بنود جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل وتك

 إىل جلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة أن تقـــّر يف دورهتـــا احلاديـــة  تطلـــب -٦ 
والعشرين املوضوع العام ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وبنـود                  

 .جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اخلاصة به
    

      مشروع القرار الثاين  
 املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية تقدمي  

      املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
 إنَّ اجلمعية العامة، 

 مجيع قراراهتا وقرارات جملـس األمـن املتعلقـة باملـساعدة التقنيـة يف جمـال                 تأكيد إذ تعيد  
 مكافحة اإلرهاب،

لدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل       على ضرورة تدعيم التعاون ا     وإذ تشّدد جمدداً   
الـة، وخـصوصاً بتعزيـز القـدرات الوطنيـة للـدول مـن خـالل           منع اإلرهاب ومكافحته بـصورة فعّ     

 تزويدها باملساعدة التقنية بناء على االحتياجات واألولويات اليت حتددها الدول اليت تطلبها،

، الــذي ٢٠١٠يــسمرب د/ كــانون األول٢١ ؤّرخ، املــ٦٥/٢٣٢ قرارهــا وإذ تــستذكر 
كّررت فيه، ضمن مجلة أمور، طلبها إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة بـأن                 

ز مساعدته التقنية للدول األعضاء، بناء على طلبها، من أجـل تـدعيم التعـاون الـدويل علـى               يعّز
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امليـة املتعلقـة    منع اإلرهاب ومكافحته، بتـسهيل التـصديق علـى االتفاقيـات والربوتوكـوالت الع             
 باإلرهاب وتنفيذها،

، الذي أعـادت فيـه      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٨ ؤّرخ، امل ٦٤/٢٩٧ قرارها   وإذ تستذكر أيضا   
 وشّددت على أمهية زيادة التعاون فيمـا   )٥(تأكيد استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب      
 فرقـة العمـل املعنيـة بتنفيـذ تـدابري مكافحـة             بني كيانات األمم املتحدة، وأمهية العمل الذي تقـوم بـه          

اإلرهاب لـضمان التنـسيق العـام والـتالحم فيمـا تبذلـه منظومـة األمـم املتحـدة مـن جهـود يف جمـال                          
 تعزيز الشفافية وتفادي االزدواجية، مكافحة اإلرهاب، وكذلك ضرورة االستمرار يف

ــذلك   ــستذكر كـ ــشام   وإذ تـ ــتراتيجيات الـ ــشأن االسـ ــلفادور بـ ــالن سـ ــة  إعـ لة ملواجهـ
 الـذي اعتمـده   )٦(اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتطورهـا يف عـامل مـتغري      نظم منع: التحديات العاملية

  مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
 مجيــع جوانــب اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب  وإذ تعيــد تأكيــد 

  الدول تنفيذها،وضرورة أن تواصل

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ ؤّرخ، امل٦٥/٢٢١قرارها وإذ تعيد تأكيد  
، الـذي   ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ ؤّرخ، املـ  ٦٥/٢٣٢قرارهـا   وإذ تعيد تأكيـد      

أعربت فيه، ضمن مجلة أمور، عن قلقها البالغ بشأن ما يوجد يف بعض احلاالت من صالت بني          
ملنظمة عرب الوطنية واإلرهاب، وأكّدت على ضـرورة تعزيـز التعـاون علـى              بعض أشكال اجلرمية ا   

الصعيد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين من أجل تدعيم تدابري التـصدي هلـذا التحـدي                
 اآلخذ يف التطور،

ــد   ــد التأكي ــىوإذ تعي ــذ       أنَّ  عل ــسية عــن تنفي ــسؤولية الرئي ــل امل ــدول األعــضاء تتحّم ال
مم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، وإذ تـدرك ضـرورة تعزيـز مـا تؤديـه األمـم            استراتيجية األ 

املتحــدة، بالتنــسيق مــع ســائر املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة، مــن دور هــام يف   
تسهيل التالحم يف تنفيذ تلك االستراتيجية على الصعيد الوطين واإلقليمـي والعـاملي ويف تقـدمي            

 قنية، خصوصا يف جمال بناء القدرات،املساعدة الت

───────────────── 
 .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )5(  
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 باتفاقيــة قمــع األفعــال غــري املــشروعة املتعلقــة بــالطريان املــدين الــدويل  وإذ حتــيط علمــا 
ل التفاقيــة قمــع االســتيالء غــري املــشروع علــى الطــائرات والربوتوكــول املكّمــ) اتفاقيــة بــيجني(
 )٧(،٢٠١٠مرب سبت/ أيلول١٠مدا بالتصويت يف ، اللذين اعُت)بروتوكول بيجني(

 الـدول األعـضاء الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت                   حتثّ -١ 
الدوليـة املوجـودة بـشأن اإلرهـاب، علـى النظــر يف فعـل ذلـك، وتطلـب إىل مكتـب األمـم املتحــدة           
املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل، ضـمن نطـاق واليتـه وبالتنـسيق الوثيـق مـع الكيانـات ذات                       

لصلة التابعة لفرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـدول                  ا
 األعضاء من أجل التصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وجتسيدها يف التشريعات؛

الدول األعضاء على مواصلة تدعيم التنسيق والتعـاون الـدوليني مـن أجـل              حتثّ -٢ 
هاب ومكافحته، وفقا للقانون الدويل، مبا يشمل ميثـاق األمـم املتحـدة، وكـذلك، عنـد                 منع اإلر 

ــة وتبــادل      ــإبرام معاهــدات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف بــشأن تــسليم املطلــوبني للعدال االقتــضاء، ب
املساعدة القانونية، وعلى ضمان التدريب الوايف جلميع العـاملني املعنـيني بتنفيـذ التعـاون الـدويل،            

ب إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يـزود الـدول األعـضاء، ضـمن                      وتطل
نطاق واليته، باملساعدة التقنية الالزمة هلذه الغاية، بوسـائل منـها مواصـلة وتعزيـز مـا يقدمـه مـن                

 مساعدة متصلة بالتعاون القانوين الدويل يف اجملاالت املتعلقة باإلرهاب؛

ــةتــشّدد -٣  ــة منــصفة وفعّ   علــى أمهي ــة جنائي ــة، وفقــا  إنــشاء وصــون نظــم عدال ال
ألحكام القانون الدويل املنطبقة، باعتباره ركيـزة أساسـية ألي اسـتراتيجية ملكافحـة اإلرهـاب،           
ــني االعتبــار يف          ــة أن يأخــذ بع ــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب إىل مكت وتطل

اب، حيثما اقتـضى األمـر، العناصـر الـضرورية لبنـاء            مساعداته التقنية الرامية إىل مكافحة اإلره     
 القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصـل، ضـمن     تطلب -٤  
ط بـذلك   صة يف جمال مكافحـة اإلرهـاب ومـا يـرتب          نطاق واليته، تكوين معارف قانونية متخصّ     

من جماالت مواضيعية ذات صلة بواليتـه، وأن يـوفّر ملـن يطلـب مـن الـدول األعـضاء املـساعدة                 
بشأن تدابري العدالة اجلنائية اخلاصة بالتصدي لإلرهاب، مبا يف ذلك، عند االقتـضاء، اإلرهـاب                
النووي، ومتويل اإلرهاب، واسـتخدام اإلنترنـت ألغـراض إرهابيـة، وكـذلك مـساعدة ضـحايا                 

 هاب ومساندهتم؛اإلر
───────────────── 

 ٥٥ملشروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل بأغلبية اعتمد املؤمتر الدويل لقانون اجلو اتفاقية قمع األفعال غري ا )7(  
ل التفاقية قمع االستيالء غري املشروع واعتمد املؤمتر الربوتوكول املكّم . صوتا معارضا١٤صوتا مؤيدا مقابل 

 . صوتا معارضا١٣ صوتا مؤيدا مقابل ٥٧على الطائرات بأغلبية 
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 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة إىل أن يواصـل، ضـمن              تدعو -٥ 
نطاق واليته، تطوير براجمه اخلاصة باملـساعدة التقنيـة بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء ملـساعدهتا                   

 على التصديق على الصكوك القانونية الدولية املتصلة باإلرهاب وتنفيذها؛

 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل أن يواصـل             أيـضاً  تدعو -٦ 
تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل بنــاء قــدرة الــدول األعــضاء علــى التــصديق علــى االتفاقيــات  

هـة وتـدريب    والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب وتنفيـذها، بوسـائل منـها الـربامج املوجّ            
لة عنـد الطلـب وإعـداد مبـادرات يف هـذا الـشأن واملـشاركة                موظفي العدالة اجلنائيـة ذوي الـص      

 فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات؛

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على أن يقوم، بالتنـسيق            حتثّ -٧ 
مــع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة وفرقــة العمــل املعنيــة بتنفيــذ تــدابري مكافحــة   

بتدعيم تعاونه مع املنظمات الدوليـة وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الـصلة،                 اإلرهاب،  
وكذلك مع املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة                     

 كلما اقتضت احلاجة؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة أن يواصـل إعطـاء              تطلب -٨ 
   عالية لتنفيذ هنج متكامل من خالل ترويج براجمه اإلقليمية واملواضيعية؛أولوية

 الدول األعضاء على التعاون معـا وعلـى التـصدي، حـسب االقتـضاء،               تشّجع -٩ 
ال، للـصالت القائمـة بـني       بوسائل منـها تبـادل املعلومـات والتـشارك يف اخلـربات علـى حنـو فعّـ                 

، تعزيــزا لتــدابري العدالــة اجلنائيــة يف جمــال التــصدي  اإلرهــاب واألنــشطة اإلجراميــة املرتبطــة بــه 
لإلرهاب، وتـدعو مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل القيـام، ضـمن نطـاق                      

 واليته، بدعم جهود الدول األعضاء يف هذا الشأن عند الطلب؛

يت يقـوم    للدول األعضاء اليت دعمت أنشطة املساعدة التقنية ال        تعرب عن تقديرها    -١٠ 
هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بوسـائل منـها التربعـات املاليـة، وتـدعو الـدول                   
األعضاء إىل النظر يف تقدمي تربعات مالية إضافية، وكذلك إىل تقدمي دعـم عـيين، خـصوصا بـالنظر                   

ألعـضاء علـى تنفيـذ      إىل ضرورة تعزيز املساعدة التقنية وضمان فعاليتها مـن أجـل مـساعدة الـدول ا               
 )٨(األحكام ذات الصلة من استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب؛

ــزود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات     تطلــب  -١١   ــام أن ي  إىل األمــني الع
واجلرمية مبوارد كافية لتنفيذ ما يندرج ضمن نطاق واليته من أنشطة من أجل مـساعدة الـدول          

───────────────── 
 .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )8(  
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عند الطلب، على تنفيـذ العناصـر ذات الـصلة مـن اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة               األعضاء،  
 ملكافحة اإلرهاب؛

 إىل األمني العام أن يقدِّم إليها يف دورهتا الـسابعة والـستني تقريـرا               تطلب أيضا   -١٢  
 .عن تنفيذ هذا القرار

    
     مشروع القرار الثالث  
نع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل محاية تعزيز التدابري املتخذة يف جمال م  

      املمتلكات الثقافية، وخاصة من االجتار هبا
 إنَّ اجلمعية العامة، 

 ،٦١/٥٢ و،٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٣ ؤّرخ املــ،٥٨/١٧ قراراهتــا إذ تــستذكر 
ديـــسمرب  / كـــانون األول ٧ ؤّرخ املـــ ،٦٤/٧٨ و،٢٠٠٦ديـــسمرب  / كـــانون األول ٤ ؤّرخاملـــ

شأن إعـــادة أو رد املمتلكـــات الثقافيـــة إىل بلـــداهنا األصـــلية، وقـــرارات اجمللـــس       ، بـــ٢٠٠٩
منـع جــرائم  " واملعنـون  ٢٠٠٣يوليـه  / متـوز ٢٢ ؤّرخ املـ ،٢٠٠٣/٢٩االقتـصادي واالجتمـاعي   

 ؤّرخ املـ  ،٢٠٠٤/٣٤ و ،"انتهاك التراث الثقايف للـشعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة             
احلمايــة "واملعنــونني  ،٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٤ ؤّرخ املــ،٢٠٠٨/٢٣ و،٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢١

ــة   ــن االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــ،٢٠١٠/١٩ و،"م ــوز٢٢ ؤّرخ امل ــه / مت ــون٢٠١٠يولي   واملعن
تعزيز التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجـل محايـة املمتلكـات الثقافيـة                  "

االستراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات       "دور بشأن   وإعالن سلفا  ،"وخاصة من االجتار هبا   
 )٩(،"نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري :العاملية

 الــيت )١٠(اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  وإذ تــستذكر أيــضاً    
، ٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٥ ؤّرخ املــ٥٥/٢٥اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا     

 ٥٨/٤ الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة مبوجـب قرارهـا           )١١(،اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد       كذلك  و
 ،٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ ؤّرخامل

───────────────── 
  )9( A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار. 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )10( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩اجمللد املرجع نفسه،  )11( 
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االتفاقيـة املتعلقـة بالتـدابري الواجـب اختاذهـا حلظـر ومنـع اسـترياد                كـذلك ر  وإذ تستذك  
 الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـام         )١٢(،ات الثقافيـة بطـرق غـري مـشروعة        وتصدير ونقل ملكية املمتلكـ    

، واالتفاقيـة   ١٩٧٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف           
 الـيت اعتمـدها املعهـد    )١٣(،املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصّدرة بطرق غري مـشروعة     

ــان   ــد الق ــدويل لتوحي ــران٢٤ون اخلــاص يف ال ــه / حزي ــة املمتلكــات   ١٩٩٥يوني ــة محاي ، واتفاقي
، ١٩٥٤مـــايو / أيـــار١٤ املربمـــة يف الهـــاي يف )١٤(،الثقافيـــة يف حالـــة نـــشوب نـــزاع مـــسلح 

 وإذ )١٥(،١٩٩٩مــارس  / آذار٢٦ و)١٤(١٩٥٤مــايو / أيــار١٤ املعتمــدين يف ،وبروتوكوليهــا
صدق أو تنـضم بعـد إىل تلـك الـصكوك           د من جديد ضرورة أن تنظر كل الدول اليت مل تـ           تؤكّ

  بتنفيذها،األطراففعل ذلك وأن تقوم الدول النظر يف الدولية يف 

 املمتلكات الثقافية وضرورة محايتها، باعتبارهـا جـزءا مـن تـراث             أمهيةوإذ تعيد تأكيد     
البشرية املشترك وشاهدا فريدا ومهما على ثقافـة الـشعوب وهويتـها، وإذ تعيـد تأكيـد احلاجـة                   

 هذا الصدد إىل توثيق التعاون الدويل علـى منـع مجيـع جوانـب جـرائم االجتـار الـيت ترتكـب                        يف
 ضد املمتلكات الثقافية وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،

ــة    وإذ يــساورها القلــق   ــة املــسروقة واملنهوب ــد الطلــب علــى املمتلكــات الثقافي  إزاء تزاي
فز على مزيـد مـن النـهب والتـدمري واإلزالـة            رة أو املستوردة بطرائق غري مشروعة مما حي       واملصدَّ

 بـضرورة اختـاذ تـدابري تـشريعية      ومزيد من االجتار هبا، وإذ تقرُّ     الفريدةوالسرقة هلذه املمتلكات    
 الطلـب يف األسـواق علـى املمتلكـات الثقافيـة            الترغيـب عـن   وإدارية عاجلة ومناظرة ترمـي إىل       

 ،مشروعةاملقتناة بطرائق غري 

مة يف مجيع أشـكال وأوجـه االجتـار          تنامي ضلوع مجاعات إجرامية منظّ     وإذ يثري جزعها    
 تزايـد بيـع تلـك املمتلكـات يف األسـواق،         وإذ تالحـظ  باملمتلكات الثقافية واجلرائم ذات الـصلة،       

ر أو  صدَّج وتُـ  ستخَر تلك املمتلكات تُ   ، وأنَّ اإلنترنتسيما عن طريق     مبا يف ذلك باملزادات، وال    
  مة،التكنولوجيات احلديثة واملتقدِّ مشروعة بتسهيل من د بطرائق غريستوَرُت

 محاية املمتلكـات الثقافيـة ومنـع االجتـار هبـا، وذلـك مـن                إىل الدول األعضاء    وإذ تدعو  
خــالل اســتحداث تــشريعات مالئمــة، تــشمل بــاألخص إجــراءات لــضبط املمتلكــات الثقافيــة   

مـالت التوعيـة وحتديـد أمـاكن        واستردادها وردها، وتشجيع أنـشطة التثقيـف، واالضـطالع حب         
───────────────── 

 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، اجمللد  )12( 
 .www.unidroit.orgمتاحة على املوقع  )13( 
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، اجمللد تجمموعة املعاهدااألمم املتحدة،  )14( 
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣املرجع نفسه، اجمللد  )15( 
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تلك املمتلكات وإجراء حصر هلـا، ووضـع التـدابري األمنيـة الكافيـة، وتنميـة القـدرات واملـوارد                    
اجلمارك والقطاع الـسياحي، وإشـراك وسـائط        والشرطة  دوائر  البشرية ملؤسسات الرصد، مثل     

 اإلعالم، ونشر املعلومات عن سرقة املمتلكات الثقافية وهنبها،

 للـشؤون العلميـة والفنيـة التـابع          بأمهية ما يقدمه اجمللـس االستـشاري الـدويل         مسلّوإذ ت  
 برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من إسهام يف هذا اجملال،ة كلشب

 مبا لتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من دور ال غـىن عنـه يف مكافحـة مجيـع                   وإذ تقرُّ  
 الجتار باملمتلكات الثقافية واجلرائم ذات الصلة بطريقة شاملة وفعالة،أشكال وأوجه ا

ــصادي واالجتمــاعي   ترّحــب -١  ــرار اجمللــس االقت ــالقرار ٢٠١٠/١٩ بق  ٥/٧ وب
الـذي اعتمـده مـؤمتر     " مكافحة اجلرائم املنظّمة عرب الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافيـة        "املعنون  

ة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف دورتــه اخلامــسة   األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــد 
 ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨املعقودة يف فيينا يف الفترة من 

 الدول األعضاء اليت هي أطراف يف االتفاقيـات املـذكورة آنفـاً، مبـا فيهـا         حتثّ -٢ 
 واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         )١٦(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة          

ع الدول األعـضاء الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـاً يف هـذه                 على تنفيذها الكامل، وتشجّ    )١٧(،الفساد
ع الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة ذات          االتفاقيات أن تنظر يف االنضمام إليها، كما تـشجِّ        

يف إطار اتفاقيات األمم املتحـدة وقراراهتـا   الصلة على تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،     
ذات الصلة، من أجل محاية املمتلكات الثقافية، وخاصة محايتها من االجتار هبا، وذلـك بغـرض           
إقامة أوسع تعاون دويل ممكن للتصدي هلذه اجلرائم، بوسائل منها تسليم اجملـرمني، واملـساعدة               

 الثقافية املسروقة إىل أصحاهبا الشرعيني؛القانونية املتبادلة، واملصادرة ورد املمتلكات 

 ٢٠١٠/٩ بالقرار الذي اختذه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قـراره       بترّح -٣ 
بأن يعقد اجتماعاً إضـافياً واحـداً علـى األقـل لفريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية                       

 الـدول األعـضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة          عوتـشجِّ املعين باحلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة،         
على دعم انعقاد اجتماع ذلك الفريـق، وتقـدمي مقترحـات عمليـة إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة                     
اجلنائية، يف دورهتا الثانية والعشرين، بشأن القيام، حسب االقتضاء، بتنفيذ التوصيات الـيت تقـدم               

، مــع إيــالء ٢٠٠٩نــوفمرب /ينــا يف تــشرين الثــاينهبــا فريــق اخلــرباء يف اجتماعــه الــذي انعقــد يف في
  االهتمام الواجب جلوانب التجرمي والتعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة؛

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )16( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )17( 
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مــه مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة   بالطلــب الــذي قّدب أيــضاًترّحــ -٤ 
ه العامل املعـين بالتعـاون الـدويل        ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف دورته اخلامسة، إىل فريق         

ــة عــن         ــصلة املنبثق ــائج ذات ال ــة لدراســة التوصــيات والنت ــساعدة التقني ــل املعــين بامل ــه العام وفريق
اجتماعات فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة املنـشأ يف إطـار جلنـة منـع                 

ر مـؤمتر األطـراف فيهـا مـن أجـل تـرويج التطبيـق               اجلرمية والعدالة اجلنائية، وتقدمي توصـيات لينظـ       
العملي التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة مـن خـالل النظـر يف نطـاق                     
املعــايري القائمــة ومــدى مالءمتــها ووضــع معــايري أخــرى، مــع إيــالء االهتمــام الواجــب جلوانــب    

 القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني يف هذا السياق؛التجرمي والتعاون الدويل، مبا يف ذلك املساعدة 

 الدول األعضاء واملؤسسات ذات الصلة على القيام، حـسب االقتـضاء،            حتثّ  -٥ 
بتعزيز اآلليات اخلاصة بتقوية التعاون الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة، وتطبيقهـا              

ه االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة واجلـرائم ذات          تطبيقاً كامال بغرض مكافحة مجيع أشكال وأوجـ       
الصلة، كسرقة املمتلكات الثقافية وسلبها وإحلاق الضرر هبا وإزالتـها وهنبـها، وتيـسري اسـتعادة                

ــة األمــم املتحــدة   وتطلــباملمتلكــات الثقافيــة املــسروقة وردهــا،    إىل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
 منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مواصـلة جهودمهـا مـن              ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وجلنة     

أجل تعزيز التـدابري املتخـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل محايـة املمتلكـات                         
 مـن قـرار     ١٢الـة، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للفقـرة             الثقافية، وخاصة من االجتار هبا، بصورة فعّ      

 ؛٢٠١٠/١٩اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 الــدول األعــضاء علــى النظــر يف تطبيــق تــدابري، مــن بــني تــدابري أخــرى   ّحتــث  -٦  
ــة، يف إطــار تــشريعاهتا الوطنيــة، لتجــرمي األنــشطة املتعلقــة جبميــع أشــكال وأوجــه االجتــار     فّع ال

باملمتلكات الثقافية واجلرائم ذات الـصلة باسـتخدام تعريـف واسـع النطـاق ميكـن تطبيقـه علـى                    
سروقة واملنهوبة واملستخرجة واملصدرة أو املستوردة بطرائق غري مـشروعة،          مجيع املمتلكات امل  

وتدعوها إىل جعل االجتار باملمتلكات الثقافية، مبـا يف ذلـك سـرقتها وهنبـها مـن املواقـع األثريـة                
 من اتفاقية األمم املتحـدة      ٢وسائر املواقع الثقافية، جرمية خطرية وفقاً للتعريف الوارد يف املادة           

حــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، وذلــك بغــرض اســتغالل تلــك االتفاقيــة اســتغالالً تامــاً   ملكاف
ألغراض التعاون الدويل الواسع النطاق يف مكافحـة مجيـع أشـكال وأوجـه االجتـار باملمتلكـات                  

 الثقافية واجلرائم ذات الصلة؛

الـة  دابري الفّع الـدول األعـضاء علـى اختـاذ مجيـع اخلطـوات املناسـبة والتـ              أيضاً حتثّ  -٧ 
ــسروقة        ــة امل ــة إىل مكافحــة جتــارة املمتلكــات الثقافي ــة الرامي ــشريعية واإلداري ــز اإلجــراءات الت لتعزي

 داخليــةواملنهوبــة وتلــك املــصدرة أو املــستوردة بطرائــق غــري مــشروعة، بوســائل منــها اختــاذ تــدابري  
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سـيما عـن طريـق       السوق، وال لتطبيق أقصى قدر من الشفافية يف أنشطة جتار املمتلكات الثقافية يف            
وضع قواعـد تنظيميـة وإشـرافية فعالـة علـى أنـشطة املتجـرين بـالقطع األثريـة ومؤسـسات الوسـاطة                       

 واملؤسسات املشاهبة، مبا يتماشى مع القوانني الوطنية لتلك الدول والقوانني األخرى املطبقة؛

عاهـــدة  الـــدول األعـــضاء إىل مواصـــلة تقـــدمي آرائهـــا كتابـــة بـــشأن امل  تـــدعو  -٨ 
 )١٨(النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة،              

حتـسينات عليهـا يف أقـرب وقـت ممكـن       أيِّ وبشأن ما إذا كان من الضروري النظـر يف إدخـال     
بغرض مساعدة األمانة على إعداد حتليل وتقريـر لتقـدميهما إىل فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل         

، فيـة أثنـاء انعقـاد اجتماعـه القـادم         فتوح العضوية املعين باحلماية مـن االجتـار باملمتلكـات الثقا          امل
 إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعشرين؛وكذلك 

، يف إطـار واليتـه،      تحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة      إىل مكتب األمم امل    تطلب  -٩ 
 األعضاء وبالتعاون الوثيق، حـسب االقتـضاء، مـع منظمـة األمـم املتحـدة                مع الدول وبالتشاور  

 ،للتربية والعلم والثقافة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية وغريمهـا مـن املنظمـات الدوليـة املعنيـة        
 :القيام مبا يلي

أن يواصــل اســتطالع ســبل وضــع مبــادئ توجيهيــة حمــددة بــشأن تــدابري منــع    )أ(  
  اجلنائية املتعلقة باالجتار باملمتلكات الثقافية؛اجلرمية والعدالة

 إمكانية مجع وحتليل ونشر البيانات املتعلقة بشكل حمـدد بـسبل            يستكشفأن    )ب(  
 معاجلة أوجه االجتار باملمتلكات الثقافية؛

ــشر املعلومــات عــن اجتاهــات اجلرميــة باســتخدام       )ج(   ــل ون أن يواصــل مجــع وحتلي
 جتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية؛ال صائيةاالستقدراسة األمم املتحدة 

 ز املمارسات اجليدة، مبا يف ذلك يف جمال التعاون الدويل؛أن يعّز  )د(  

م إىل الدول األعضاء املساعدة، بناء على طلبها، يف جمال تعزيـز تـدابري              أن يقدّ   )ه(  
 خاصة محايتها من االجتار هبا؛منع اجلرمية العدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، و

أن ينظــر، عنــد االقتــضاء، يف إدراج مــسألة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة يف         )و(  
 .براجمه املواضيعية اإلقليمية واألقاليمية

───────────────── 
: ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧‐أغسطس/ آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  )18( 

 ،١-، الفصل األول، الباب باءA.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير أعّدته األمانة العامة
  ).املرفق
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 إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف  أن يقــدِّم إىل األمــني العــام تطلــب -١٠ 
  تنفيذ هذا القرار؛عن اًتقريردورهتا الثانية والعشرين، 

 مــوارد مــن خــارج  تــوفري الــدولَ األعــضاَء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل   تــدعو  -١١ 
 .فقاً للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدةوذلك امليزانية ألغراض هذا القرار، و

    
      مشروع القرار الرابع  
النامجة عن التدفّقات املالية تعزيز التعاون الدويل على مكافحة اآلثار الضارة   

     غري املشروعة املتأتِّية من األنشطة اإلجرامية
 إنَّ اجلمعية العامة، 

ــواع اجلرميــة املنظَّمــة العــابرة    القلــق إذ يــساورها   إزاء الــصالت القائمــة بــني خمتلــف أن
ات  واجلــرائم ذ)١٩(للحــدود الوطنيــة، مبــا فيهــا، حــسب االقتــضاء، جرميــة االجتــار باملخــّدرات   

 وإزاء  )٢٠(،الصلة املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة              
 ثارها على التنمية، وعلى األمن يف بعض احلاالت،آ

 اميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ألنـشطته          إزاء توسيع مجاعـات اجلر     وإذ يساورها القلق أيضاً    
قيق غرضني، يف مجلة أغـراض، ومهـا إضـفاء الـشرعية            لتشمل خمتلف القطاعات االقتصادية لتح    

 على عائدات خمتلف أنواع اجلرمية واستخدام تلك العائدات لغايات إجرامية،

 إزاء حـاالت اجلرميـة املنظَّمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا                وإذ يساورها القلق كذلك    
لة، املنـصوص عليهـا يف      فيها، حسب االقتـضاء، جرميـة االجتـار باملخـّدرات واجلـرائم ذات الـص              

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت تنطوي على كميـات هائلـة مـن                 
قتــصادات الوطنيــة بعــض الــدول وتــضعف نظــم احلوكمــة واالاملوجــودات لعلّهــا تفــوق مــوارد 

 ٥٠ منـها الفقـرة   احلسبان، يف هذا الشأن، أمـوراً يف القانون يف تلك الدول، وإذ تأخذ  وسيادة  
من خطة العمل بشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة                    

 )٢١(،املخدرات العاملية

───────────────── 
  وينطبق ذلك على مجيع اإلشارات ذات الصلة الواردة . مجيع أنواع املخدرات اخلاضعة للمراقبة الدولية )19( 

  .يف هذا القرار
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )20( 
 )21( A/64/92-E/2009/98ًألف-، اجلزء ثانيا.  
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 بــضرورة تعزيــز التعــاون الــدويل ملنــع التحــويالت الدوليــة للموجــودات  واقتناعــاً منــها 
ة للحـدود الوطنيـة، حـسب       املكتسبة بطرائق غـري مـشروعة واملتأتيـة مـن اجلرميـة املنظمـة العـابر               

االقتضاء، وجرمية االجتـار باملخـّدرات واجلـرائم ذات الـصلة املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم                    
 ،شف تلك التحويالت وردعها بفعاليةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وك

 واتفاقيـة   ، الوطنيـة  ُّ بإسهام اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب              وإذ تقر  
 والــصكوك األخــرى ذات الــصلة، مبــا فيهــا اتفاقيــة األمــم  )٢٢(،األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد

ــسنة        ــة ل ــؤثّرات العقلي ــشروع يف املخــّدرات وامل  )٢٣(،١٩٨٨املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري امل
نـع التـدفقات   والقرارات ذات الصلة الصادرة عن هيئات األمم املتحدة، يف إنشاء إطـار دويل مل            

 ،ن طريق غسل األموال، والتصدي هلااملالية غري املشروعة، مبا يف ذلك ع

واتفاقيـة  ،   بأنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة            وإذ تقرُّ أيضاً   
شروع يف  واتفاقية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـ             األمم املتحدة ملكافحة الفساد   

توفِّر للدول األطـراف إطـاراً أساسـياً عامليـاً للمعـايري             ١٩٨٨ات واملؤثّرات العقلية لسنة     املخّدر
 ،ومكافحتهالدولية اخلاصة مبنع غسل األموال 

 بـــشأن ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ ؤّرخ املـــ٦٥/٢٣٢بقرارهـــا وإذ ترحِّـــُب  
لـة اجلنائيـة، وال سـيما اسـتعمال قدراتـه يف جمـال          تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدا       

 التعاون التقين يف منع التدفقات املالية غري املشروعة والتصدي هلا،

 إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة  مــن٢٢الفقــرة وإذ تــستذكر    
 الـذي اعتمـده   )٢٤(تغّيـر،  اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل م   نظم منع اجلرمية والعدالة :التحديات العاملية

 فيه الدول األعـضاء     ُشجِّعتمؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والذي           
  ،على النظر يف وضع استراتيجيات أو سياسات ترمي إىل مكافحة التدفّقات املالية غري املشروعة

ة غـسل األمـوال يف إطـار        ما اضطُلع بـه مـن عمـل يف جمـال مكافحـ            وإذ تالحظ باهتمام     
، مثـل البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل              ذات الـصلة   اهليئات اإلقليميـة والدوليـة املتخّصـصة      

وجمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية وفرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة               
منظَّمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان         بغسل األموال واهليئات اإلقليمية املشاهبة لفرقة العمل تلـك و         

 ،االقتصادي واملنظَّمة الدولية للشرطة اجلنائية واملنظَّمة العاملية للجمارك
───────────────── 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللد ،جمموعة املعاهدات ،األمم املتحدة )22( 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )23( 
 )24(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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 ما قام به مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة               أيضاً وإذا تالحظُ باهتمام   
رميـة ومتويـل اإلرهـاب    من عمل يف إطار الربنامج العاملي ملكافحـة غـسل األمـوال وعائـدات اجل             

 وما قامت به وحدة التقييم املستقل من تقييم هلذا الربنامج العاملي،

 تـوافر املـساعدة التقنيـة ميكـن أن يـؤّدي دوراً هامـاً يف تـدعيم قـدرة             بـأنَّ  منـها  واقتناعاً 
 منـها تطـوير القـدرات وبنـاء املؤسـسات، مـن أجـل منـع التـدفّقات املاليـة غـري                       بطرائـق الدول،  

روعة املتأتِّية من اجلرمية املنظَّمة العابرة للحـدود الوطنيـة، ومنـها، حـسب االقتـضاء، جرميـة          املش
االجتــار باملخــّدرات واجلــرائم ذات الــصلة املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  

 ،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وكشف تلك اجلرائم وردعها

 عن التدفّقات املالية غري املشروعة املتأتِّيـة مـن اجلرميـة            توافرةاملاملعلومات   أنَّ   ُوإذ تدرك  
املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، مبا فيها، حسب االقتضاء، جرمية االجتار باملخـّدرات واجلـرائم           
ذات الــصلة املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة،  

 ، من الضروري حتسني نوعية تلك املعلومات ونطاقها واكتماهلاحمدودة جدا، وأنَّ

د الطرائــق الــيت تــستخدمها مجاعــات اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف   تعــّدوإذ تالحــظ 
وإذ غــسل عائــدات اجلرميــة، مبــا فيهــا االجتــار غــري املــشروع باملعــادن الثمينــة وموادهــا اخلــام،     

 زيد من البحث لدراسة هذه الطرائق،ب بقيام دول أعضاء وهيئات أخرى مبترّح

 باألعمـــال التحليليـــة الـــيت يقـــوم هبـــا مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  علمـــاًوإذ حتـــيطُ  
باملخــّدرات واجلرميــة الــيت تقــّدم حملــة عامــة أوليــة عــن خمتلــف األشــكال الناشــئة مــن األنــشطة     

 اإلجرامية وأثرها السليب على التنمية املستدامة للمجتمعات،

باجلهود املبذولة يف إطار مبـادرة ميثـاق بـاريس بـشأن التعامـل             يط علماً باهتمام    وإذ حت  
 مع التدفقات املالية غري املشروعة باعتبارها مسألة رئيسية يف اقتصاد املخدرات،

تــدعيم التــدابري الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل مكافحــة غــسل عائــدات   بــأنَّ ُوإذ تــسلِّم 
مية املنظَّمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا فيهـا، حـسب االقتـضاء، جرميـة                  اجلرمية املتأتية من اجلر   

االجتــار باملخــّدرات واجلــرائم ذات الــصلة املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، سيسهم يف إضعاف القدرة االقتصادية للمنظمات اإلجرامية،

سـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            الية وجود آليات     بأمه م أيضاً وإذ تسلّ  
الفساد ملنع التدفقات املالية غري املشروعة، وكذلك وجود آلية أو آليات حمتملـة لتنفيـذ اتفاقيـة                 

  اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،األمم املتحدة ملكافحة
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ائدات اجلرمية املتأتيـة أو     مصادرة وحجز ع  على   ضرورة تعزيز التعاون الدويل      وإذ تدرك  
 احملصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة من ارتكاب جرائم، بوسائل منها هتريب املبالغ النقدية،

ُّ الدولَ األطراَف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف                 حتث -١   
تحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب       واتفاقية األمم امل   )٢٥(،١٩٨٨املخّدرات واملؤثّرات العقلية لسنة     

 على تطبيق أحكام هـذه االتفاقيـات تطبيقـا          )٢٧( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،     )٢٦(،الوطنية
تامــا، وخــصوصا تطبيــق تــدابري هبــدف منــع غــسل األمــوال ومكافحتــه، بوســائل منــها جتــرمي غــسل 

 االقتضاء، جرمية االجتار باملخـدرات واجلـرائم        عائدات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها، حسب       
 وتـدعو ذات الصلة املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،                   
 الدول األعضاء اليت مل تصبح بعُد أطرافاً يف هذه االتفاقيات إىل أن تنظر يف القيام بذلك؛

ــشجِّ -٢   ــدولع ت ــذ   ال ــى تنفي ــضاء عل ــاً، حــسب     األع ــذا تام ــة تنفي ــايري املنطبق  املع
ــل          ــوال ومتوي ــع غــسل األم ــة ملن ــدابري الالزم ــن الت ــة شــاملة م ــاد جمموع ــضاء، هبــدف اعتم االقت

 اإلرهاب ومكافحتهما؛

 الدولَ األعضاَء، وفقاً لقوانينها الوطنية، على أن تلـزم املؤسـسات املاليـة            حتثُّ -٣  
ــشآت أو األعــضاء يف   ــن املن ــا م ــات ذات صــلة      أيِّ أو غريه ــن املهــن اخلاضــعة اللتزام ــة م مهن

حتويـل ملبـالغ ماليـة تـثري لـديهم       بـأيِّ  مبكافحـة غـسل األمـوال بـإبالغ الـسلطات املختـصة فـورا       
املوجودات املرتبطة به هي عائدات جـرائم وغـسل أمـوال متأتِّيـة مـن اجلرميـة        بأنَّ شبهة معقولة 

 حـسب االقتـضاء، االجتـار باملخـّدرات واجلـرائم           املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، مبـا يف ذلـك،        
 ذات الصلة املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

 الدولَ األعـضاَء علـى النظـر يف اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان            أيضاًُّ  حتث -٤  
اكموا عائدات متأتِّية من اجلرمية املنظَّمة العـابرة  عدم اختاذها مالذا آمنا للفارين املطلوبني الذين ر       

للحــدود الوطنيــة، مبــا فيهــا، حــسب االقتــضاء، جرميــة االجتــار باملخــّدرات واجلــرائم ذات الــصلة 
املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، أو الـذين حيتفظـون                

ولون اجلرميـة املنظَّمـة أو املنظمـات اإلجراميـة، وعلـى أن تـشمل               يف حوزهتم بتلك العائدات أو مي     
على وجه اخلصوص تسليمهم أو مقاضاهتم، وحتث الدول األعضاء كذلك على التعاون الكامـل          

 فيما بينها يف هذا الشأن، وفقاً لقوانينها الوطنية والتزاماهتا مبوجب القوانني الدولية؛
───────────────── 

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ اجمللد ، املعاهداتجمموعة ،األمم املتحدة  )25( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )26( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )27( 
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بلـدان األخـرى أقـصى قـدر ممكـن          إىل ال أن تقـّدم    الدولَ األعضاَء على    ُ  تشجِّع -٥  
مــن املــساعدة القانونيــة وأن تتبــادل معهــا أكــرب قــدر مــن املعلومــات يف ســياق التحقيقــات          
والتحرِّيات واإلجراءات املتعلقة بتعقّب التدفّقات املاليـة غـري املـشروعة والـسعي للكـشف عـن                 

ن اجلرمية املنظَّمة العابرة للحـدود الوطنيـة،        املوجودات املكتسبة بطريقة غري مشروعة واملتأتِّية م      
مبا فيها، حسب االقتضاء، جرمية االجتار باملخّدرات واجلـرائم ذات الـصلة املنـصوص عليهـا يف                 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

ات  الــدول األعــضاء علــى التعــاون يف التحقيقــات واإلجــراءات ذأيــضاًع تــشجِّ -٦  
 بـاألوامر القـضائية األجنبيـة املؤقتـة وإنفاذهـا وبأحكـام             االعتـراف الصلة باملـصادرة، مبـا يف ذلـك         

 قة؛املصادرة وإدارة املوجودات وتنفيذ تدابري تقاسم املوجودات، وفقاً لقوانينها واملعاهدات املطّب

ت  الدولَ األعضاَء على إنشاء مؤسسات وطنية متخّصـصة يف االسـتخبارا           حتثُّ -٧  
 أو تدعيم تلك املؤسسات، عند االقتضاء، بتمكينـها مـن تلقّـي وحتليـل ونـشر املعلومـات                   املالية

املالية املتعلقـة مبنـع التـدفّقات املاليـة غـري املـشروعة املتأتِّيـة مـن اجلرميـة املنظَّمـة العـابرة للحـدود                     
ت الـصلة املنـصوص   الوطنية، مبا فيها، حسب االقتضاء، جرمية االجتـار باملخـّدرات واجلـرائم ذا       

عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وكـشف تلـك التـدفّقات                    
تـسهيل تبـادل تلـك املعلومـات مـع       متتع تلـك املؤسـسات بالقـدرة علـى     وردعها، وعلى ضمان

 ؛الشركاء الدوليني املعنيني، وفقاً إلجراءاهتا الداخلية
 األعـضاَء علـى النظـر يف املبـادرات العامليـة واإلقليميـة ذات             ً الـدولَ  أيـضا  حتثُّ -٨  

الصلة بتيـسري تعقّـب العائـدات املتأتِّيـة مـن اجلرميـة املنظَّمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا فيهـا،                    
حسب االقتضاء، جرميـة االجتـار باملخـّدرات واجلـرائم ذات الـصلة املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة                    

  الوطنية؛عرباجلرمية املنظمة األمم املتحدة ملكافحة 

 الــدول األعــضاء، وفقــاً للمبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة ومبــا        جعشِّتــ -٩  
يتماشــى مــع أطرهــا القانونيــة الوطنيــة، النظــر يف تنفيــذ تــدابري بــشأن مــصادرة املوجــودات، يف  

تيـة مـن عائـدات      تلك املوجـودات متأ    أنَّ   غياب إدانة جنائية، يف احلاالت اليت ميكن فيها إثبات        
 جرمية وال ميكن احلصول على إدانة جنائية؛

استعراض اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة            أنَّ   ترى  -١٠  
 مهم أيـضاً ألعمـال      ١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة          

   يف جمال غسل األموال؛جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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ــُب  -١١   ــوم،    تطلـ ــة أن يقـ ــّدرات واجلرميـ ــدة املعـــين باملخـ ــم املتحـ  إىل مكتـــب األمـ
بالتشاور مع الدول األعضاء وبالتعاون الوثيق معها ومع املنظمات الدولية ذات الصلة، بتعزيـز              

نظَّمـة العـابرة    نظام مجـع وإبـالغ البيانـات الدقيقـة واملوثوقـة والقابلـة للمقارنـة بـشأن اجلرميـة امل                   
 للحدود الوطنية، وجعله أكثر بساطة وكفاءة؛

ُ مبكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية أن يواصـل تقـدمي املـساعدة       هتيب  -١٢  
التقنية إىل الدول األعـضاء، بنـاًء علـى طلبـها، مـن أجـل تعزيـز قـدراهتا علـى مجـع البيانـات املتعلقـة                           

روعة املتأتِّية من اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنيـة، مبـا فيهـا، حـسب               بالتدفّقات املالية غري املش   
االقتضاء، جرمية االجتار باملخّدرات واجلرائم ذات الصلة املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                 

ملاليـة  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وحتليـل تلـك البيانـات واإلبـالغ عنـها، وملنـع التـدفقات ا             
 غري املشروعة وغسل األموال املتأتية من تلك األنشطة اإلجرامية، والكشف عنها وردعها؛

أن يواصـل تقـدمي     علـى    األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة            مكتبحتثّ    -١٣  
املساعدة التقنية إىل الدول األعـضاء بغيـة مكافحـة جـرائم غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب عـن                      

 وفقـا   وذلـك امج العاملي ملكافحة غـسل األمـوال وعائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب،        طريق الربن 
لصكوك األمم املتحدة ذات الصلة واملعايري املقبولة دوليا، مبا يف ذلك، عند االنطباق، التوصيات              
الــصادرة عــن اهليئــات احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، كفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة    

لقــة بغــسل األمــوال واملبــادرات ذات الــصلة مبكافحــة غــسل األمــوال املنبثقــة عــن املنظمــات   املتع
 اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف، على سبيل املثال؛

 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة أن يواصــل،       تطلــُب  -١٤  
ة املنظَّمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا فيهـا         بالتشاور مع الدول األعضاء، حبوثه املتعلقة باجلرمي      

 التدفقات املالية غري املشروعة؛

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل تعزيــز الربنــامج   دعوتــ  -١٥  
العاملي ملكافحة غسل األموال متاشياً مع أمور منـها التوصـيات املنبثقـة عـن اسـتعراض الربنـامج             

 تقييم املستقل؛الذي أجرته وحدة ال

  مكتَب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة علـى تعزيـز تعاونـه مـع           حتثُّ  -١٦  
 املنظمات الدولية واإلقليمية املناسبة املعنية مبكافحة اآلثـار الـضارة النامجـة عـن التـدفّقات                 سائر

وطنيــة، مبــا فيهــا، حــسب  املاليــة غــري املــشروعة املتأتِّيــة مــن اجلرميــة املنظَّمــة العــابرة للحــدود ال  
االقتــضاء، جرميــة االجتــار باملخــّدرات واجلــرائم ذات الــصلة املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم  

 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بغرض تقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال؛
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 مــن خــارج تــدعو الــدولَ األعــضاَء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد    -١٧  
 امليزانية من أجل هذه األغراض، وفقاً للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة؛

 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة أن     تطلُب  -١٨  
ن التــدابري يقــّدم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــا الثانيــة والعــشرين تقريــراً عــ   

 .املتخذة والتقّدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار
    

   عتمادهاال اجمللس االقتصادي واالجتماعي ُمقدَّمة إىلمشاريع قرارات  - باء 
 االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد  منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــسَ توصــي جلنــةُ  -٢

 :مشاريع القرارات التالية
    

      ولمشروع القرار األ  
حلماية والتعاون الدويل يف جمال مكافحة استعمال تكنولوجيات ااملنع و  

     أو استغالهلم/املعلومات اجلديدة بغرض االعتداء على األطفال و
 إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

ــستذكر   ــة  إذ يـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــ،٥٥/٦٣قـ ــانون األول٤ ؤّرخ املـ ــسمرب / كـ ديـ
ــ،٥٦/١٢١و ،٢٠٠٠ ــانون األول١٩ ّرخؤ املـــ ــسمرب / كـــ ــ،٦٤/٢١١ و،٢٠٠١ديـــ    ؤّرخ املـــ

 بشأن مكافحـة إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـات املعلومـات            ،٢٠٠٩ ديسمرب   / كانون األول  ٢١
 ألغراض إجرامية، وقرارات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،

ــد    ــد مــن جدي ــراره وإذ يؤكِّ ــ،٢٠٠٤/٢٦ق ــه / متــوز٢١ ؤّرخ امل ــون ،٢٠٠٤يولي  واملعن
االحتيال وسوء استعمال اهلوية وتزييفها ألغـراض إجراميـة ومـا     لتعاون الدويل على منع جرائما"

ــهم       ــا ومعاقبت ــة مرتكبيه ــا مــن جــرائم والتحــري عــن تلــك اجلــرائم ومالحق ــصل هب ــراره "يت ، وق
التعاون الدويل على منع جرائم االحتيال     " واملعنون   ،٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٦ ؤّرخ امل ،٢٠٠٧/٢٠

 ،"ممالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبته واجلرائم املتصلة باهلوية والتحّري عنها واالقتصادي

   ؤّرخ املــ،١٦/٢قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وإذ يؤكّــد مــن جديــد أيــضا  
ــة    " واملعنــون ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٧ ــدابري املواجهــة الناجعــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال ت

 ،"إىل مكافحة استغالل األطفال جنسياوالرامية  اجلنائية
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 بشأن اجلرائم ذات الـصلة باحلاسـوب، الـذي اعتمـده مـؤمتر              ٩بالقرار  وإذ حييط علماً     
األمم املتحدة الثامن ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني والـذي أهـاب بالـدول األعـضاء أن تكثّـف                      

 اسوب،جهودها لكي تكافح مبزيد من الفعالية عمليات إساءة استعمال احل

نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني                وإذ يأخذ يف اعتباره      
 بشأن جماهبة حتّديات القرن احلادي والعشرين فيما خيص مكافحةَ اجلرمية وتعزيَز العدالة،

 من إعالن سلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة            ٤٢أمهية الفقرة   وإذ يؤكِّد      
)٢٨(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغّيـر،    : التحّديات العاملية

الـذي اعتمـده    
مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والذي قّرر فيه املـؤمتر أن يـدعو جلنـة                   

ء حكــومي دويل مفتــوح منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إىل النظــر يف عقــد اجتمــاع لفريــق خــربا  
اجلرمية السيربانية وتـدابري التـصّدي هلـا مـن جانـب       العضوية من أجل إجراء دراسة شاملة ملشكلة

باجتمـاع فريـق اخلـرباء هـذا الـذي          الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص، وإذ يرّحب       
 ،٢٠١١يناير / كانون الثاين٢١ إىل ١٧ُعقد يف فيينا يف الفترة من 

 لعمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف مكافحة اجلرمية السيربانية،ذ يعرب عن تقديره وإ 

 )٢٩(أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             وإذ يضع يف اعتباره        
ــات املعلومــات       ــة باســتعمال تكنولوجي ــسية يف ســبيل مكافحــة اجلــرائم املتعلق متثــل خطــوة رئي

 تصاالت اجلديدة،واال

لكون أوجه التقّدم التكنولوجي املتزايدة السرعة قد هيَّـأت فرصـاً           وإذ يعرب عن قلقه      
 جديدة أمام إساءة استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة ألغراض إجرامية،

ة  وإىل الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــ)٣٠(اتفاقيــة حقــوق الطفــل، إىلوإذ يــشري    
 )٣١(،حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

ــد    ــد مــن جدي ــال واإلجــراءات     وإذ يؤكّ ــة حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطف أنَّ اتفاقي
 الـصادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة         ) ١٨٢االتفاقية رقـم     (١٩٩٩الفورية للقضاء عليها لعام     
الة اليت تكفل حظر استخدام طفل أو تـشغيله         اذ التدابري الفورية والفعّ   تلزم الدول األطراف باخت   

───────────────── 
 )28(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )29( 
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧د املرجع نفسه، اجملل  )30( 
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )31( 
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أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتـاج أعمـال إباحيـة أو أداء عـروض إباحيـة، وتكفـل القـضاء                     
 على تلك األعمال،

   ؤّرخ، املــ١٩/١قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وإذ يؤكّــد مــن جديــد أيــضا  
ــار٢١ ــايو / أي ــون ٢٠١٠م ــام واخلــاص يف جماهبــة    " واملعن ــشراكات بــني القطــاعني الع ــة ال تقوي

، وإذ يأخــذ يف االعتبــار كــذلك النتــائج املنبثقــة عــن نــدوة   "اجلرميــة بكــل أشــكاهلا ومظاهرهــا 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية حول الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص               

ــة امل   ــا يف     مــن أجــل مكافحــة اجلرمي ــيت عقــدت يف فيين ــة، ال ــة عــرب الوطني ــسان٨نظم ــل / ني أبري
، واليت دعت الدول خالهلا إىل التعاون الفّعال مـع القطـاع اخلـاص مـن أجـل مكافحـة                    ٢٠١١

 استغالل األطفال جنسيا يف عصر التكنولوجيا الرقمية،

أنَّ األطفــال ُيكثــرون يف تفاعلــهم االجتمــاعي مــن اســتعمال      وإذ يــضع يف حــسبانه   
 لفضاءات االجتماعية اليت أُنشئت باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة،ا

على أنَّ التكنولوجيات والتطبيقات اجلديدة يف جمال املعلومـات واالتـصاالت           وإذ يشّدد    
ُيــساء اســتعماهلا الرتكــاب جــرائم اســتغالل األطفــال جنــسيا وأنَّ التطــورات التقنيــة قــد أتاحــت 

 مثل إنتاج أو توزيع أو حيـازة صـور أو تـسجيالت صـوتية أو مرئيـة تنطـوي علـى                      ظهور جرائم 
اعتداء جنسي على األطفال، وتعريض األطفال حملتويات مـضرة ولإلغـواء والتحـّرش، واالعتـداء               

 اجلنسي على األطفال، والبلطجة السيربانية،

 املتاحــة علــى احملتويــاتوإذ يأخــذ يف االعتبــار املخــاطر الــيت قــد ينطــوي عليهــا بعــض   
اإلنترنت والشبكات االجتماعية االفتراضـية وأنَّ سـهولة االتـصال بـاجملرمني عـرب اإلنترنـت قـد                  

  يف منو األطفال الكامل،تؤثر

تنتهك سالمة الطفل وحقوقـه أصـبحت متاحـة لعـدد متزايـد مـن       يالحظ أنَّ مواد  وإذ   
 ي،األشخاص نتيجة ملا شهدته السنوات األخرية من تقّدم تكنولوج

لكون تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت اجلديـدة قـد أتاحـت      وإذ يعرب عن قلقه     
 للمجرمني إمكانية االتصال باألطفال على حنو يسري وبسبل مل تكن ممكنة من قبل،

ــدرك   ــة      وإذ ي ــد أتاحــت إمكاني ــدة ق ــصاالت اجلدي ــات واالت ــات املعلوم أنَّ تكنولوجي
 أو استغالهلم،/ االعتداء على األطفال وانتحال هويات مزّيفة ُتيسِّر للمجرمني

وجـوب متتـع األطفـال يف الفـضاء الـسيرباين بـنفس احلمايـة الـيت                 وإذ يؤكّد من جديـد       
 حيظون به يف العامل املادي،
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ــشّدد   ــدول والقطــاع اخلــاص يف مكافحــة اســتعمال      وإذ ي ــاون بــني ال ــة التع ــى أمهي عل
  أو استغالهلم،/ االعتداء على األطفال وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة هبدف

علــى أمهيــة التعــاون والتنــسيق الــدوليني يف املكافحــة الفّعالــة إلســاءة  وإذ يــشّدد أيــضاً  
استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة ألغراض إجرامية هبدف االعتـداء علـى            

 أو استغالهلم،/األطفال و

فرص الوصول إىل تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت        بأنَّ تفاوت الدول يف     وإذ يقّر    
اجلديــدة واســتعماهلا ميكــن أن يقلّــل مــن فعاليــة التعــاون الــدويل يف مكافحــة اســتعمال تلــك           

 أو استغالهلم،/التكنولوجيات هبدف االعتداء على األطفال و

سـتخدام  إسـاءة ا  : محايـة األطفـال يف عـصر رقمـي        " باملناقشة املواضيعية بعنـوان      وإذ ينّوه  
، اليت أجرهتا جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           "التكنولوجيا يف التعّدي على األطفال واستغالهلم     

 يف دورهتا العشرين،

ــة حقــوق الطفــل   حيــثّ  -١   وعلــى الربوتوكــول )٣٢(الــدولَ الــيت مل ُتــصدِّق بعــُد علــى اتفاقي
سـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف    االختياري امللحق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال وا            

وعلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واإلجـراءات الفوريـة للقـضاء      )٣٣(املواد اإلباحية؛ 
وعلــى اتفاقيــة  ، الــصادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة،)١٨٢االتفاقيــة رقــم  (١٩٩٩عليهــا لعــام 

كـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار           وبروتو )٣٤(األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة          
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                  

  على أن تنظر يف القيام بذلك؛)٣٥(عرب الوطنية،

الدولَ األعضاَء على إرسـاء ووضـع وتنفيـذ سياسـات عامـة وممارسـات               حيثّ   -٢  
ــة حقــوق     ــي إىل محاي ــدة ترم ــها  جي ــدفاع عن ــل وال ــاألمن واخلــصوصية    )٣٦(الطف ــق ب  فيمــا يتعلّ

 واحلميمية يف الفضاءات اليت أُنشئت باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة؛

ــشّجع  -٣  ــصاالت     ي ــوزارات املــسؤولة عــن االت ــى إشــراك ال ــدولَ األعــضاَء عل ال
ولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف       والوكاالت املسؤولة عن محاية البيانات وممثّلي صـناعة تكن        

───────────────── 
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )32( 
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )33( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )34( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )35( 
  .إىل الفتيان والفتيات واملراهقني" األطفال"و" الطفل "يشري مصطلح  )36( 
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آليات مشتركة بني القطاعات ترمي إىل تناول مسألة إساءة استعمال تكنولوجيـات املعلومـات     
أو اسـتغالهلم بغيـة طـرح حلـول شـاملة      /واالتصاالت اجلديدة هبدف االعتـداء علـى األطفـال و      
 إلساءة االستعمال هذه وجتّنب انتهاك حقوق الطفل؛

األعضاَء على أن تعتمد تدابري تشمل، عنـد االقتـضاء، تـشريعات            الدولَ  حيثّ   -٤ 
إسـاءة اسـتعمال التكنولوجيـا الرتكـاب جـرائم اسـتغالل            مناسبة ترمي إىل جترمي مجيع جوانـب      

األطفال جنسيا، وعلـى أن تنظـر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة، وفقـا للقـانون الـوطين والـدويل، مـن                     
 على األطفال املعروفة من اإلنترنت وتيـسري كـشف          أجل كشف وإزالة صور االعتداء اجلنسي     

 أو استغالهلم؛/هوية املسؤولني عن االعتداء على األطفال و

الــدولَ األعــضاَء علــى تعزيــز وضــع وتطبيــق تــدابري التحقّــق املالئمــة    يــشّجع  -٥ 
 حلماية األطفال على اإلنترنت؛

حتديـدا علـى أنَّ إنتـاج       الدولَ األعضاَء على أن تنّص يف نظمها القانونية         حيثّ   -٦ 
صـور االعتـداء علـى األطفـال واسـتغالهلم جنـسيا وتوزيعهـا ونـشرها وتلقيهـا طوعـا وحيازهتــا           
ُتعتــرب أعمــاال إجراميــة، إىل جانــب الــدخول املتعمَّــد واملتكــرِّر إىل مواقــع شــبكية تتــضمن هــذه 

 الصور ومشاهدة هذا النوع من احملتويات املخزَّنة على اإلنترنت؛

 الــدولَ األعــضاَء، وفقــا ألطرهــا القانونيــة الوطنيــة، علــى التعــاون   أيــضاًحيــثّ -٧ 
الوثيق مع مقّدمي خدمات اإلنترنـت وشـركات اهلـاتف النقـال وغريهـا مـن اجلهـات الرئيـسية                    
ــإبالغ          ــق ب ــشريعات تتعل ــشمل وضــع ت ــة، ميكــن أن ت ــات مناســبة وناجع ــن أجــل وضــع آلي م

يـة علـى االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال وتعطيـل             السلطات املختصة عن الـصور واملـواد املنطو       
املواقع الشبكية اليت تتضّمن صورا لالعتداء اجلنـسي علـى األطفـال والتعـاون مـع أجهـزة إنفـاذ            

 القانون يف التحقيق مع اجملرمني املسؤولني عن هذه املواقع ومالحقتهم قضائيا؛

نيــة، طبقــا لنظمهــا الــدولَ األعــضاَء علــى أن تــدرج يف تــشريعاهتا الوطيـشّجع   -٨ 
القانونيــة، تــدابري حلفــظ البيانــات اإللكترونيــة وكفالــة ســرعة الوصــول إليهــا أثنــاء التحقيقــات   
اجلنائية املتعلقة باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت اجلديـدة هبـدف االعتـداء علـى               

 أو استغالهلم؛/األطفال و

ــه   حيــثّ  -٩  ــزوِّد مكاتب ــى أن ت ــدولَ األعــضاَء عل ــع   ال ــق م ــسؤولة عــن التحقي ا امل
اجلرائم باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة بغرض انتهاك حقـوق           مرتكيب

 الطفل، ومالحقتهم قضائيا، باملوارد الكافية للنهوض باملهام املنوطة هبا بفعالية؛



E/2011/30 
E/CN.15/2011/21 

V.11-82607 23 
 

مبعلومات الدولَ األعضاَء على تنفيذ أنشطة توعية ترمي إىل تزويد األطفال يشّجع   -١٠ 
أو /عن اآلليات اليت ميكنهم من خالهلا التماس احلماية واملـساعدة واإلبـالغ عـن حـاالت االعتـداء و             

االســتغالل يف الفــضاءات الــيت أُنــشئت باســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت اجلديــدة،   
 ئم؛هة إىل اآلباء واملربِّني للوقاية من هذه اجلراوكذلك تنفيذ أنشطة توعية موّج

الـدولَ األعـضاَء إىل أن تنفّـذ آليـات إبالغيـة فّعالـة ميكـن للمـواطنني أن          يدعو    -١١ 
أو األنشطة االفتراضية ذات الصلة جبـرائم اسـتغالل         /ُيبلغوا من خالهلا عن املواقع اإللكترونية و      

 األطفال جنسيا؛

سـاءة   الدولَ األعضاَء على شّن محالت لتوعيـة عامـة اجلمهـور مبخـاطر إ            حيثّ  -١٢  
 استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة؛

الدولَ األعضاَء على إنشاء وتشغيل آليات تكفـل للـسلطات املختـصة            يشّجع    -١٣  
ــداء و    ــذين يتعّرضــون لالعت ــة األطفــال ال ــات  /كــشف هوي أو االســتغالل باســتعمال تكنولوجي

 م؛املعلومات واالتصاالت اجلديدة، وعلى وضع إجراءات حلمايته

الــدولَ األعــضاَء علــى تعزيــز صــوغ واعتمــاد مــدونات قواعــد ســلوك،  حيــثّ   -١٤  
ــة للــشركات، ختــّص مقــدمي خــدمات اإلنترنــت      وآليــات أخــرى بــشأن املــسؤولية االجتماعي

 وشركات اهلاتف النقّال ومقاهي اإلنترنت وغريها من اجلهات الرئيسية ذات الصلة؛

عــين باملخـدرات واجلرميــة أن جيـري دراســة   إىل مكتـب األمــم املتحـدة امل  يطلـب   -١٥  
تسهِّل حتديد ووصف وتقييم آثار تكنولوجيات املعلومات اجلديدة علـى االعتـداء علـى األطفـال                
واستغالهلم، مع مراعاة الدراسات ذات الصلة اليت أجرهتا املنظمات اإلقليميـة ومنظمـات أخـرى               

للطفولـة واالحتـاد الـدويل لالتــصاالت    داخـل منظومـة األمـم املتحــدة مثـل منظمـة األمـم املتحــدة       
ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بغية تعزيز تبادل اخلربات واملمارسـات اجليـدة، علـى أن                
ُيراِعَي يف ذلك، عند االقتضاء ، البيانات ذات الصلة الـيت مجعهـا فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل             

 ؛السيربانيةكلة اجلرمية املفتوح العضوية املعين بإجراء دراسة شاملة ملش

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يـصّمم                يطلب أيضاً     -١٦  
وجيــري تقييمــاً الحتياجــات الــدول مــن التــدريب علــى التحقيــق يف اجلــرائم الــيت ترتكــب ضــد 
ــدة وأن يــصّمم، اســتناداً إىل     األطفــال باســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت اجلدي
نتائج هذا االستقصاء، برنامج تدريب ومساعدة تقنية من أجل مساعدة الـدول األعـضاء علـى          
مكافحة تلـك اجلـرائم بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة، رهنـا بتـوافر املـوارد ومـع عـدم تكـرار جهـود                           
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية يف هذا اجملال، آخذا يف اعتبـاره، عنـد االقتـضاء، البيانـات ذات                 

 انية؛يربصلة اليت مجعها فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية السال
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الـدولَ األعــضاَء علـى زيــادة تعاوهنـا وتنـسيقها وتبــادل املعلومـات فيمــا      حيـثّ    -١٧ 
بينها بشأن املمارسـات اجليـدة والتجـارب الناجحـة يف جمـال مكافحـة اسـتعمال تكنولوجيـات                   

 أو استغالهلم؛/ف االعتداء على األطفال واملعلومات اجلديدة هبد

الـدولَ األعـضاَء علـى االسـتفادة مـن معـارف وجهـود األمـم املتحـدة                  يشّجع   -١٨ 
وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ومؤسسات اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص،             

تعمال تكنولوجيــات وكــذلك املبــادرات الوقائيــة لتلــك اهليئــات، يف جمــال مكافحــة إســاءة اســ  
 املعلومات واالتصاالت اجلديدة ألغراض إجرامية؛

الــدولَ األعــضاَء علــى احلــرص علــى أن تكفــل نظــُم املــساعدة املتبادلــة   حيــثّ   -١٩ 
سرعةَ تبادل األدلة يف القضايا املتعلقة باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديـدة            

 غالهلم؛أو است/هبدف االعتداء على األطفال و

الدولَ األعضاَء إىل تقدمي املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، مبا يف ذلـك      يدعو    -٢٠ 
التدريب على أدوات التحقيق، وخاصة لصاحل البلدان النامية، بغية متكني تلك البلدان من إرساء            

مـات  قدرات وطنية تكفل فعالية مكافحة أنـشطة اجملـرمني الـذين يـستعملون تكنولوجيـات املعلو               
 واالتصاالت اجلديدة هبدف انتهاك حقوق الطفل؛

إىل األمـني العـام أن يقـدِّم تقريـراً عــن تنفيـذ هـذا القـرار إىل جلنـة منــع         يطلـب    -٢١ 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛

 الدول األعضاء واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج             يدعو  -٢٢ 
 .نية لتنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذا القرار، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزا

    
     مشروع القرار الثاين  
يف مكتب األمم املتحدة نفيذ هنج متكامل إلعداد الربامج دعم العمل على وضع وت  

      املعين باملخدرات واجلرمية
 إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

ــستذكر  ــة  إذ يـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــ،٦٤/١٧٩ قـ ــانون األول١٨ ؤّرخ املـ ديـــسمرب / كـ
تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما قدراتـه                 " واملعنون   ٢٠٠٩

 ،"يف جمال التعاون التقين
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 استراتيجية مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة للفتـرة            وإذ يستذكر أيضا     
  اليت توفّر إطارا واضحا لعمل املكتب،)٣٧( ،٢٠١١-٢٠٠٨

ــستذكر كــذلك   ــراره وإذ ي ــ،٢٠٠٩/٢٣ ق ــوز٣٠ ؤّرخ امل ــه / مت ــون ٢٠٠٩يولي  واملعن
، وقـراره  "دعم إعداد وتنفيذ الربامج اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة         "

عــم العمــل علــى وضــع وتنفيــذ هنــج د" واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢ ؤّرخ املــ،٢٠١٠/٢٠
 ،"متكامل إلعداد الربامج يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

إعداد وتنفيذ الربامج اإلقليمية ملكتـب      دعم   بتقرير املدير التنفيذي عن      يرّحب -١  
 )٣٨(؛تحدة املعين باملخدرات واجلرميةاألمم امل

 الوطنية للـربامج اإلقليميـة واملـشاركة الوطنيـة           لزيادة امللكية  ُيعرب عن تقديره   -٢ 
فيهــا، ويــشّجع الــدول األعــضاء يف املنــاطق الفرعيــة األخــرى علــى العمــل مــع مكتــب األمــم     

 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف إعداد برامج دون إقليمية مماثلة؛

ــيم علــى نطــاق املنظّمــة، و   يطلــب -٣  ــة التقي ــروِّج ثقاف ــة أن ت ــم  إىل األمان أن تعمِّ
استعمال أدوات الرصد والتقييم املناسـبة يف ختطـيط الـربامج وتنفيـذها، وأن تـزوِّد املـوظَّفني يف                   

 املقّر ويف املكاتب امليدانية بالتدريب املالئم، حسب االقتضاء ويف حدود املوارد املتاحة؛

 مبـا   يـيم،  أن تتضّمن مجيع الربامج اإلقليميـة واملواضـيعية خمّصـصات للتق           يطلب -٤ 
هــارات التقيــيم وأن ُتــستكمل الــربامج مل ا وتقريــرا عــن التقيــيم وتطــويريف ذلــك ميزانيــة للتقيــيم

 القائمة بالفعل مبرفقات تتضّمن تلك املخّصصات؛

 بإنـشاء وحـدة مراقبـة النوعيـة والرقابـة يف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                    يرّحب -٥ 
 املـساءلة  وهتـدف إىل جتـسيد   براجمهـا،    وأداءيدانيـة   رصد أداء املكاتب امل   تباملخدرات واجلرمية اليت    

 مقــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  مبــا يــساعداملاليــة مــن خــالل الــشفافية والــسجالت املوثَّقــة،  
 باملخدرات واجلرمية ومكاتبه امليدانية على السواء يف ممارسة الرقابة املالية وضمان اجلودة؛

ــشّجع -٦  ــلة ت  يـ ــى مواصـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــة    الـ ــربامج اإلقليميـ ــدعم للـ ــدمي الـ قـ
واملواضيعية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن خـالل تقـدمي تربعـات                   

، مـىت أمكـن ذلـك مـن الناحيـة           تكون أمـواال عامـة الغـرض      غري خمصَّصة األغراض، وُيفضَّل أن      
 ويات على الصعيد اإلقليمي؛العملية، ّمما يتيح دعم امللكية الوطنية للربامج وحتديد األول

───────────────── 
  .، املرفق٢٠٠٧/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )37( 
 )38(  E/CN.7/2011/6-E/CN.15/2011/6.  
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بالتقّدم املُحَرز حىت اآلن يف تفعيل اآللية املشتركة بني منظومة تكامـل            يرّحب   -٧ 
ــة       ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــا الوســطى ومكت ــوازي يف   أمريك ــراد امل واالط

 ؛تطويرها

م مـن مكتـب     لوضع برامج مواضيعية وإقليميـة بـدع      جلارية   باجلهود ا  حييط علما  -٨ 
 وشـرق   الربنـاجمني اإلقليمـيني لغـرب أفريقيـا     وباسـتهالل األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرميـة       

شرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ،       لـ اإلقليميـة   لألعمال اجلارية للـربامج     ، وكذلك بالدعم املقّدم     أفريقيا
اإليـضاحي عـن    رض  عالي؛ وحييط علما أيضا ب      وجنوب شرق أوروبا، وأمريكا الوسطى والكاريب     

خـالل اجتمـاع الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم          املقـدَّم   الربنامج اإلقليمي للـدول العربيـة       
املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ووضـعه            

 امج؛هذا الربنوباستهالل عمل ، ٢٠١١فرباير / شباط١٨يف الذي ُعقد املايل 

 إىل إعـــداد بـــرامج إقليميـــة ألفغانـــستان والبلـــدان اجملـــاورة وللجنـــوب يتطلّـــع -٩ 
 ؛٢٠١١األفريقي، بالتشاور مع الدول األعضاء من تلك املنطقة، خالل عام 

ي    بإنشاء مراكز للتفّوق يف بلدان شّتى يف منطقة أمريكا الالتينية والكـاريب            يرّحب  -١٠ 
لربامج اإلقليمية واملواضيعية تنفيذا فّعاال، وحييط علما بإمكانية إنـشاء          باعتبارها عنصرا مهما لتنفيذ ا    

 مراكز تفّوق أخرى من هذا القبيل أو مؤسسات مماثلة يف بلدان أخرى يف املنطقة؛

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف       ُيعرب عن دعمه جلهود     -١١ 
 التعاون الوثيق مع الدول األعضاء؛ إعداد النهج الربناجمي املتكامل، بتوجيه

 علــى زيــادة األنــشطة املــشتركة بــني كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة   يــشّجع  -١٢ 
 والوكاالت اإلمنائية واملنظَّمات اإلقليمية، كل منها ضمن واليتها؛

 الــدول األعــضاء علــى االســتفادة، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، مــن     يــشّجع  -١٣ 
احملـّددة يف الــربامج اإلقليميــة ملكتــب األمـم املتحــدة املعــين باملخــدرات   أنـشطة املــساعدة التقنيــة  

زيـــادة التعـــاون اإلقليمـــي بـــشأن  مـــن أجـــل واجلرميـــة، وعلـــى االســـتعانة بـــالربامج اإلقليميـــة  
 االستراتيجيات املواضيعية؛

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى العمــل مــع     يــشّجع  -١٤ 
الثنائية واملتعّددة األطراف واملؤسـسات املاليـة علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم مـن          وكاالت املعونة   

 أجل تنفيذ الربامج اإلقليمية واملواضيعية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛
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 إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل إعطـاء                 يطلب  -١٥ 
 اإلقليميـة  جالـّنهج املتكامـل يف إعـداد الـربام       وتقـدمي دعـم كـبري لتنفيـذ         درجة عاليـة مـن األولويـة        

 إبالغ الفريق العامل احلكومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين        بسبل من بينها   واملواضيعية
بتحسني حوكمة مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعه املـايل مبـا حتقّـق مـن                       

م تقريـرا عـن التقـّدم املُحـَرز يف تنفيـذ ذلـك الـّنهج إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة                         تقّدم، وأن ُيقدّ  
  .اجلنائية يف دورهتا احلادية والعشرين

    
      مشروع القرار الثالث    
التعاون الدويل على منع جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية   

     هموالتحّري عنها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبت
  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
إزاء التزايد الـشديد يف حجـم اجلـرائم املتعلقـة باالحتيـال االقتـصادي           إذ يساوره القلق      

 واجلرائم املتصلة باهلوية ويف نطاق تلك اجلرائم ومعّدالت حدوثها عرب احلدود الوطنية،

باهلويـة لتيـسري ارتكـاب أنـشطة        إزاء استخدام اجلرائم املتـصلة      وإذ يساوره القلق أيضاً      
 غري مشروعة أخرى،

بشأن الدور الذي تؤّديـه تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           وإذ يساوره القلق كذلك      
 ،والتكنولوجيات احلاسوبية يف تطّور جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية

ة ومتعـّددة اجلوانـب ومتماسـكة       بضرورة وضع استراتيجيات وتـدابري شـامل      واقتناعاً منه    
 ،تشمل تدابري عالجية ووقائية، ملكافحة تلك األشكال من اجلرائم

  بأمهية التشارك والتضافر بـني الـدول األعـضاء ودوائـر اجملتمـع املـدين،               واقتناعاً منه أيضاً     
 ال سيما عند صوغها االستراتيجيات والتدابري اخلاصة بكل منها،

رورة أن تستكشف الدول األعضاء إمكانية استحداث تدابري دعـم  بضواقتناعاً منه كذلك     
 وخدمات مناسبة وحسنة التوقيت لضحايا جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية،

 إعالن سلفادور بشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـّديات          وإذ يضع يف اعتباره       
 الــذي أُعــرب فيــه عــن شــواغل )٣٩( اجلنائيــة يف عــامل متغّيــر،نظــم منــع اجلرميــة والعدالــة: العامليــة

───────────────── 
 )39(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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ــة      ــال االقتــصادي واجلــرائم املتــصلة باهلوي شــديدة إزاء التحــّديات الــيت تطرحهــا جــرائم االحتي
وصالهتا بأنشطة إجرامية أخرى، بل وبأنشطة إرهابيـة يف بعـض احلـاالت، والـذي ُدعيـت فيـه                   

ــة م   ناســبة ملنــع جــرائم االحتيــال االقتــصادي واجلــرائم   الــدول األعــضاء إىل اختــاذ تــدابري قانوني
املتصلة باهلويـة ومالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم، وإىل مواصـلة دعـم مـا يقـوم بـه مكتـب األمـم                        
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مــن عمــل يف هــذا اجملــال، كمــا ُشــجِّعت فيــه علــى تعزيــز    

 املعلومات واملمارسات الفضلى ذات الـصلة،       التعاون الدويل يف هذا اجملال، بوسائل منها تبادل       
  عالوة على تقدمي املساعدة التقنية والقانونية،

 مبا يبذله مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن جهـود لتيـسري                   ُيقّروإذ   
عمل فريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة، بـصفته حمفـالً يلتقـي فيـه بانتظـام                     

ثّلون عـن احلكومـات وكيانـات القطـاع اخلـاص واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واملؤسـسات                   مم
األكادميية من أجل جتميع اخلربات املكتـَسبة وصـوغ االسـتراتيجيات وتيـسري إجـراء املزيـد مـن           

 البحوث واالتفاق على إجراءات عملية ملكافحة اجلرائم املتصلة باهلوية،

 فريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة مـن                  مبـا قـام بـه      وإذ حييط علمـاً    
ــا مــن    ــه املعقــودين يف فيين ــاين ٢٢ إىل ١٨أعمــال يف اجتماعي ــاير / كــانون الث   ، ومــن ٢٠١٠ين

 ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨ إىل ٦

، ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٦ ؤّرخ، املـــ٢٠٠٧/٢٠ أنـــه طلـــب يف قراريـــه وإذ يـــستذكر 
، إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣٠ ؤّرخ، املــ٢٠٠٩/٢٢و

ــدول         ــد ال ــة، بتزوي ــوارد خارجــة عــن امليزاني ــوافر م ــاً بت ــد الطلــب ورهن ــوم، عن ــة أن يق واجلرمي
األعضاء اليت تعيد النظر يف قوانينها املتعلقـة جبـرائم االحتيـال واجلـرائم املتـصلة باهلويـة املرتكبـة                    

 ُتحــدِّثها، بــاخلربة القانونيــة أو غريهــا مــن أشــكال املــساعدة القانونيــة   عــرب احلــدود الوطنيــة أو
 ضماناً لوجود تدابري تشريعية مناسبة للتصّدي لتلك اجلرائم،

 بتقرير األمني العام عن التعاون الدويل علـى منـع جـرائم االحتيـال               حييط علماً  -١  
 )٤٠(ة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم،   االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية والتحّري عنـها ومالحقـ      

الــذي يتــضّمن معلومــات عّمــا بذلتــه الــدول األعــضاء املبلغــة مــن جهــود لتنفيــذ قــرار اجمللــس     
ــصادي واالجتمــاعي   ــه / متــوز٣٠ ؤّرخ املــ،٢٠٠٩/٢٢االقت  وعــن اســتراتيجياهتا  ،٢٠٠٩يولي

 اخلاصة مبعاجلة املشاكل اليت تطرحها تلك األشكال من اجلرائم؛

───────────────── 
 )40(  E/CN.15/2011/16.  
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بأن ُتؤخذ أعمال فريق اخلرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة               ي  يوص - ٢  
 عمـالً بـالفقرة   املفتـوح العـضوية، الـذي أُنـشئ         الدويل  يف االعتبار من ِقبل فريق اخلرباء احلكومي        

نظـم منـع    :  من إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة                 ٤٢
 مــن أجــل إجــراء دراســة شــاملة ملــشكلة  )٤١(الــة اجلنائيــة وتطّورهــا يف عــامل متغيِّــر، اجلرميــة والعد

اجلرميــة الــسيربانية وتــدابري التــصّدي هلــا مــن جانــب الــدول األعــضاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع    
اخلاص، مبا فيها تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية واملمارسات الفضلى واملـساعدة التقنيـة              

 الــدويل، هبــدف دراســة اخليــارات املتاحــة لتــدعيم مــا يوجــد مــن تــدابري قانونيــة وطنيــة  والتعــاون
 ودولية أو تدابري أخرى ملواجهة اجلرائم السيربانية والقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن؛

كتّيـب اجلـرائم    بإعداد مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة          يرحِّب   -٣ 
لذي تضمَّن دليالً إرشادياً عمليـاً بـشأن التعـاون الـدويل يف جمـال مكافحـة تلـك                ، ا املتصلة باهلوية 

اجلرائم، وبتوزيعه على الدول األعضاء، وُيعرب عن امتنانه حلكومة كندا ملا قدَّمته من دعم مايل         
 املذكور يف أنشطة املساعدة التقنية، مبا يتوافـق مـع           الكتّيبلذلك العمل، ويشجِّع على استخدام      

 ؤّرخ، امل ٢٠٠٧/٢٠، و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢١ ؤّرخ، امل ٢٠٠٤/٢٦اليات املنبثقة من قراراته     الو
 ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ ؤّرخ، امل٢٠٠٩/٢٢، و٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦

بالعمل املبذول، يف إطار برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة             يرحِّب أيضاً    -٤ 
ها، بـشأن مـسائل الـضحايا يف ميـدان اجلـرائم املتـصلة باهلويـة،                اجلنائية واملؤسـسات الـيت يتـألّف منـ        

وخصوصاً إصدار دليل يوفِّر ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون ووكالء النيابة العامة توجيهـات إرشـادية         
بــشأن محايــة ضــحايا تلــك اجلــرائم، ويــدعو مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن   

  مـن  اء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة ورهنـاً بتـوافر مـوارد                يعمل، من خـالل فريـق اخلـرب       
 امليزانية، جنباً إىل جنب مع املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالـة اجلنائيـة                خارج

 بغية توسيع الدليل، عند االقتضاء، لكي ُيستخَدم يف خمتلف النظم القانونية؛

 على أن تتعاون تعاوناً فّعاالً على الصعيد الثنـائي واإلقليمـي            الدولَ األعضاءَ حيثّ   -٥ 
والدويل بشأن عدة أمور منها تسليم اجملـرمني وتبـادل املـساعدة التقنيـة ومـصادرة عائـدات اجلـرائم                    

 واملمتلكات وإعادهتا، فيما خيّص جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية؛

َء على إجراء دراسـة، علـى الـصعيد الـوطين، ملـا يترتَّـب                الدولَ األعضا  يشجِّع -٦ 
على جرائم االحتيال االقتصادي واجلـرائم املتـصلة باهلويـة، يف األمـدين القـصري والطويـل، مـن                   

───────────────── 
 )41(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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آثار خاصة يف اجملتمع ويف ضحايا تلك األشكال من اجلرائم، وعلـى اسـتحداث اسـتراتيجيات                
  أو برامج ملكافحة تلك األشكال من اجلرائم؛

إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل  يطلـــب  -٧ 
جهوده، بالتـشاور مـع جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل، لتعزيـز التفـاهم وتبـادل                       
اآلراء بني كيانات القطاعني العام واخلاص بشأن املـسائل املتعلقـة جبـرائم االحتيـال االقتـصادي         

 باهلويــة، وأن يكفــل علــى وجــه اخلــصوص أن يركِّــز فريــق اخلــرباء األساســي  واجلــرائم املتــصلة
املعين باجلرائم املتـصلة باهلويـة يف عملـه، ضـمن مجلـة أمـور، علـى خمتلـف املـسائل الناشـئة عـن                         

  إشراك موارد القطاع اخلاص وخربته الفنية يف صوغ وتنفيذ املساعدة التقنية يف هذا امليدان؛
 املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل التعـاون مـع سـائر                مكتَب األمم  يدعو -٨ 

املنظمات الدولية ذات الصلة العاملة يف هذا امليدان، مبا فيها االحتاد الدويل لالتصاالت وفريقـه             
الدراســي الرائــد املعــين بــإدارة شــؤون اهلويــة، وكــذلك مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة     

يل يف جمــاالت مثــل وضــع معــايري تقنيــة للوثــائق وفحــص الوثــائق  ومنظمــة الطــريان املــدين الــدو
املزّيفة فحصاً حتليلياً جنائيـاً وجتميـع بيانـات ميكـن اسـتخدامها يف حتليـل األمنـاط ومنـع اجلـرائم                      

 املتصلة باهلوية؛

رات واجلرميـــة أن يواصـــل إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــديطلـــب  -٩ 
 اخلرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة، جلمـع              نة بفريق االستعاوسائل منها   بجهوده،  

معلومات وبيانات عن التحّديات اليت تطرحهـا جـرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم املتـصلة                 
 باهلوية يف خمتلف املناطق اجلغرافية؛

ــة اجلنائيــ   يطلــب   -١٠  ــع اجلرميــة والعدال ــة من ة يف إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلن
  .دورهتا الثانية والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

    
      مشروع القرار الرابع    
   التدابري الالزمة يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للحماية من االجتار    

       باالنقراضاملهدَّدة الّربية  والنباتاتغري املشروع بأنواع احليوانات
  جتماعي،إنَّ اجمللس االقتصادي واال  
ــستذكر إذ    ــهيـ ــ،٢٠٠١/١٢ قراريـ ــوز٢٤ ؤّرخ املـ ــه / متـ  ،٢٠٠٣/٢٧و ،٢٠٠١يوليـ

 الّربيـة    والنباتـات   بشأن االجتار غري املشروع بـأنواع احليوانـات        ،٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٢ ؤّرخامل
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 بشأن التعـاون الـدويل      ،٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٤ ؤّرخ امل ،٢٠٠٨/٢٥اخلاضعة للحماية، وقراره    
حــة االجتــار الــدويل غــري املــشروع باملنتجــات احلرجيــة، مبــا فيهــا األخــشاب    علــى منــع ومكاف

   الّربية وسائر املوارد األحيائية احلرجية،واألحياء
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٧ ؤّرخ املـ  ،٦٢/٩٨ قـرار اجلمعيـة العامـة        ً أيضا يستذكروإذ    
يـع أنـواع الغابـات     بـشأن مج  غـري ملـزم قانونـاً     صكاً  اجلمعية العامة   الذي اعتمدت فيه   ،٢٠٠٧

يدعو الدول األعضاء وغريها إىل توثيق التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل علـى معاجلـة مـسألة                
االجتار الدويل غري املـشروع باملنتجـات احلرجيـة مـن خـالل تعزيـز العمـل علـى إنفـاذ القـوانني                       

ن علـى مكافحـة   احلرجية واحلوكمة الرشيدة على مجيع املستويات وكـذلك تعزيـز قـدرة البلـدا     
 األخـشاب واألحيـاء الّربيـة وسـائر         مبـا فيهـا   االجتار الـدويل غـري املـشروع باملنتجـات احلرجيـة،            

  الة من خالل توثيق التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل،احلرجية، مكافحة فّعاألحيائية املوارد 
الّربيـة املهـدَّدة   اتفاقية االجتار الدويل بـأنواع احليوانـات والنباتـات         وإذ يستذكر كذلك      
   وباجلهود اليت تبذهلا أطراف هذه االتفاقية من أجل تنفيذها،١٩٧٣ لعام )٤٢(باالنقراض
عت فيــه ّج الــذي شــ١٦/١جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  قــرار ًداد جمــدَّوإذ يؤكِّــ  
قليمـي  ة الدول األعضاء، ضمن مجلة أمور، على التعـاون علـى الـصعيد الثنـائي واإل        بشّداللجنة  

ــا األخــشاب          ــا فيه ــة، مب ــشروع باملنتجــات احلرجي ــدويل غــري امل ــع االجتــار ال ــى من ــدويل عل وال
ــاء ــه،      واألحي ــة، ومكافحــة ذلــك االجتــار والقــضاء علي ــة احلرجي ــة وســائر املــوارد األحيائي  الّربي

ــم املتحــدة         ــة األم ــل اتفاقي ــة مث ــة الدولي ــصكوك القانوني ــضاء، بال ــد االقت ــك، عن ــستعينةً يف ذل م
  )٤٤( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،)٤٣( عرب الوطنيةافحة اجلرمية املنظمةملك

  مــسألة ألمهيــة تعزيــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص ملعاجلــة    منــهوإدراكــاً  
سـيما فيمــا    بـاالنقراض، وال املهــدَّدة الّربيـة   والنباتـات االجتـار غـري املـشروع بــأنواع احليوانـات    

   تدابري وقائية،يتصل باعتماد
 بشأن مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عـشر ملنـع        ،٦٥/٢٣٠ بقرار اجلمعية العامة     يرحِّبوإذ    

فيه اجلمعيـة العامـة إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات             أّيدت  اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي     
 )٤٥(ررها يف عـامل متغيّـ      وتطوّ نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    : الشاملة ملواجهة التحديات العاملية   

───────────────── 
  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )42( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )43( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )44( 
 )45(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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ودعت فيه احلكومـات إىل أن تأخـذه يف اعتبارهـا عنـد صـوغ التـشريعات والتوجيهـات املتعلقـة                     
  وإىل بذل كل ما يف وسعها، حيثما اقتضى األمر، لتنفيذ املبادئ الواردة فيه، واضـعةً       اتبالسياس

  ية وثقافية،يف اعتبارها ما لدوهلا من خصوصيات اقتصادية واجتماعية وقانون
ي الناشـئ    بالتحـدّ  سـلَّمت  الـيت  إعـالن سـلفادور       من ١٤الفقرة   وإذ يأخذ يف احلسبان     

 الــدول الــيت شــّجعتر تــأثريا كــبريا يف البيئــة، وة مــن اجلرميــة الــيت تــؤثّ عــن األشــكال املــستجّد
دالــة األعــضاء علــى تــدعيم تــشريعاهتا وسياســاهتا وممارســاهتا الوطنيــة املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والع  

 إىل تعزيز التعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة         ، واليت دعت الدول األعضاء    اجلنائية يف هذا اجملال   
 جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           والـيت دعـت أيـضاً     وتبادل أفضل املمارسات يف هذا اجملال،       

 التحــّدي إىل أن تقــوم، بالتنــسيق مــع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة، بدراســة طبيعــة هــذا 
  وسبل التصّدي له على حنو فّعال،

 غـري   إزاء ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظّمة يف مجيع جوانب االجتاروإذ يساوره القلق   
د يف هذا الشأن جـدوى      يؤكّإذ   و ، باالنقراض املهدَّدة ّربية ال  والنباتات بأنواع احليوانات املشروع  

  يف تعزيز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة     عرب الوطنيةظمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن   
  ، اجلرائممثل هذه
باجلهود املبذولة على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل وبالعمل الـذي يؤديـه      وإذ يشيد     

االحتـاد الـدويل ملكافحـة اجلرميــة ضـد احليوانـات والنباتــات الّربيـة، وهـو جهــد تعـاوين بـني أمانــة          
لــدويل بــأنواع احليوانــات والنباتــات الّربيــة املهــدَّدة بــاالنقراض واملنظمــة الدوليــة  اتفاقيــة االجتــار ا

للشرطة اجلنائية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل واملنظمة العامليـة             
للجمارك، وكذلك العمل الـذي يؤّديـه كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومنظمـة األغذيـة                       

ــة يف      وا ــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي لزراعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة التجــارة العاملي
  مكافحة االجتار غري املشروع بأنواع احليوانات والنباتات الّربية املهدَّدة باالنقراض،

ال بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة        إىل أمهية التعاون الفعّ    وإذ يشري   
  والنباتـات  ملنظمات الدولية ذات الصلة يف مكافحة االجتـار غـري املـشروع بـأنواع احليوانـات               وا

 باالنقراض إىل جانب تنظيم العمل على تقدمي املساعدات التقنيـة إىل الـدول الـيت                املهدَّدةالّربية  
  تطلبها يف جماالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

لى اختاذ التدابري املناسبة ملنع ومكافحة االجتـار       الدول األعضاء ع   ةع بشدَّ يشجِّ  -١  
 القيـام عنـد     بوسـائل منـها    بـاالنقراض    املهـدَّدة  الّربيـة     والنباتـات  غري املشروع بأنواع احليوانـات    

االقتــضاء باعتمــاد التــشريعات الالزمــة مــن أجــل منــع هــذا االجتــار غــري املــشروع وإجــراء           
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التجـارة الدوليـة بـاألنواع احليوانيـة         وفقـا التفاقيـة      التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقـة بـه      
   مبا يف ذلك املبادئ اجلوهرية هلذه االتفاقية؛)٤٦(والنباتية الربية املعّرضة للخطر

 علــى توطيــد التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي، مبــا   األعــضاَء الــدولَحيــثّ  -٢  
حتديـد عائـدات اجلـرائم وضـبطها      وتبـادل املـساعدة القانونيـة   و  أغـراض تـسليم اجملـرمني   يـشمل 

 ومصادرهتا؛ ويدعو الدول األعضاء إىل توطيد وتطوير آليات ذات صـلة ختـدم تلـك األغـراض                
  والنباتـات  من أجل مكافحة مجيـع أشـكال وجوانـب االجتـار غـري املـشروع بـأنواع احليوانـات                  

ــة  ــواع    املهــدَّدةالّربي ــصادرة هــذه األن ــسري م ــاالنقراض إىل جانــب تي ــاأو إعا/و ب ــسق  دهت ــا يت  مب
  ؛والصكوك الدولية املنطبقة

 أطرهــا اســتعراض يف هــذا الــشأن علــى النظــر يف   األعــضاَء الــدولًَ أيــضاحيــثّ  -٣  
  مبـا يكفـل    القانونية، حسب االقتـضاء، بغيـة إتاحـة اجملـال ألكـرب قـدر ممكـن مـن التعـاون الـدويل                     

 املهـدَّدة  ّربيـة  ال والنباتـات نـات ي الكامل جلميع جوانب االجتار غري املشروع بـأنواع احليوا  لتصّدا
ــاالنقراض، ــرمني و   ســيما  ال ب ــا خيــص تــسليم اجمل ــساعدة القانونيــة   فيم  اتالتحقيقــيف تبــادل امل

   القضائية؛اتواملالحق
اتفاقيــة األمــم املتحــدة  الــدولَ األعــضاَء أن تــستخدم اســتخداماً كــامالًيناشــد   -٤  

 بغـرض منـع     )٤٨(ة األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد       واتفاقي )٤٧( عرب الوطنية  ملكافحة اجلرمية املنظمة  
ومكافحة االجتـار غـري املـشروع بـأنواع احليوانـات والنباتـات املهـدَّدة بـاالنقراض؛ ويناشـد يف                    
هــذا الــصدد الــدول األعــضاء الــيت مل تنــضمَّ بعــد إىل هــاتني االتفــاقيتني أن تنظــر يف االنــضمام    

  ؛مها تنفيذاً تاماً وفعاالًإليهما؛ ويهيب بالدول األطراف فيهما أن تنفذ
ــدعو   -٥   ــدولَي ــات    األعــضاَءال ــأنواع احليوان ــار االجتــار غــري املــشروع ب   إىل اعتب
مـن  ) ب(، وفقـاً لتـشريعاهتا الوطنيـة والفقـرة      باالنقراض جرميـة خطـرية     املهدَّدة الّربية   والنباتات

طنيـة، خاصـة عنـدما تكـون         من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الو              ٢املادة  
  ؛مجاعات إجرامية منظمة ضالعة يف هذا االجتار

الدولَ األعضاَء على استبانة الفـرص املتاحـة أمـام تعزيـز التعـاون علـى                يشّجع    -٦  
إنفاذ القوانني وتقاسم املعلومـات، مثـل تبـادل العـاملني يف أجهـزة إنفـاذ القـوانني واالضـطالع                    

  وانني واستخدام شبكات إنفاذ القوانني القائمة؛بأنشطة مشتركة تتعلق بإنفاذ الق
───────────────── 

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )46( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )47( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )48( 
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الدولَ األعضاَء على تقاسـم خرباهتـا وممارسـاهتا الفـضلى املتعلقـة             يشّجع أيضاً     -٧  
بالكـــشف عـــن جـــرائم االجتـــار غـــري املـــشروع بـــأنواع احليوانـــات والنباتـــات الّربيـــة املهـــدَّدة  

ملناقـشات املواضـيعية الـيت سـتجرى        باالنقراض ومالحقة مرتكبيها قضائياً، مبا يف ذلـك خـالل ا          
  أثناء دورة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الثانية والعشرين؛

، ضـمن    إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن ينـضم            يطلب  -٨  
 إىل املنظمات الدولية املعنية يف العمل على ترويج وتنظيم اجتماعات وحلقات دراسـية              واليته،
 يـستطيع املكتـب أن يـسهم فيهـا           وكل أنواع املساعي التعاونية ذات الـصلة الـيت         طة مماثلة وأنش

فيمــا يتعلــق جبوانــب منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اخلاصــة باحلمايــة مــن االجتــار غــري املــشروع 
   باالنقراض؛املهدَّدة ّربية ال والنباتاتبأنواع احليوانات

تحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يعكـف،           إىل مكتب األمم امل   ً  أيضا يطلب  -٩  
 بالتشاور مـع الـدول األعـضاء ووفقـا لواليتـه وبالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة املختـصة                 

 اإلسـهام يف اجلهـود اجلاريـة    ، على حبث سبل ووسـائل على النحو املشار إليه آنفاً يف هذا القرار  
 املتـصلة باالجتـار غـري املـشروع         اول حتديدا اجلوانـبَ    مجع البيانات ذات الصلة اليت تتن      الرامية إىل 

إىل  و ونطـاَق هـذا االجتـار ومـدى تفـشيه      بـاالنقراض املهـدَّدة  ّربيـة  ال والنباتـات بأنواع احليوانات 
  ؛حتليل هذه البيانات ونشرها

إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن   كـــذلك يطلـــب  -١٠  
 والقطـاع   ذات الـصلة  عاون مع الدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة          بالتضمن واليته و  يواصل،  

سـيما املـساعدات املتعلقـة مبنـع االجتـار           اخلاص، توفري املساعدة التقنية للدول الـيت تطلبـها، وال         
ات  واملالحقـ  بالتحقيقـات  بـاالنقراض و   املهـدَّدة  الّربية    والنباتات غري املشروع بأنواع احليوانات   

 اسـتحداث أدوات وأنـشطة لبنـاء القـدرات وكـذلك          بوسـائل منـها   ، وذلك   اراملتصلة هبذا االجت  
  من خالل التثقيف وتنظيم محالت التوعية؛

 خــارجمــن  وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد    األعــضاَء الــدولَيــدعو  -١١  
امليزانية، عند الـضرورة ووفقـا للقواعـد واإلجـراءات املعمـول هبـا يف األمـم املتحـدة، مـن أجـل               

  تنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛
يقّدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف         و  ُيعدَّ  إىل األمني العام أن    يطلب  -١٢  

  .دورهتا الثانية والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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    مة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادهامقدَّمشاريع مقرَّرات   -جيم  
توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٣
  :رين التالينيروعي املقّرمش
    

      مشروع املقرَّر األول    
 دورهتا العشرين وجدول  أعمالتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن  

      ال دوراهتا املقبلة وتنظيم أعماألعمال املؤقّت لدورهتا احلادية والعشرين
 : اجمللس االقتصادي واالجتماعيإنَّ 

  بتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا العشرين؛حييط علماً )أ( 

ر أن  ، يقـرِّ  ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٢ ؤّرخ، امل ٢٠١٠/٢٤٣ره  إذ يستذكر مقرَّ  و )ب( 
العنـف ضـد املهـاجرين والعمـال     "عشرين هـو    يكون املوضوع احملوري لدورة اللجنة احلادية وال      

 ؛"املهاجرين وأسرهم

وإذ يضع يف اعتباره مناقشات اللجنة يف دورهتا العشرين بشأن كيفيـة حتـسني               )ج( 
  :طرائق عملها

يقرِّر، فيما خيص الدورات املقبلة للجنة اعتبارا من دورهتا احلادية والعـشرين،              ’١’  
ي، بعــد   األول مــن الــسنة، علــى أســاس جتــريب أن يبــدأ اجلــزء الــذي ُيعقــد يف النــصف 

ــة       ــرة كافيــة، ال تقــل عــن شــهرين إذا أمكــن، علــى إغــالق جــزء دورة جلن انقــضاء فت
املخدرات املعقود خالل النصف األول مـن الـسنة، لـتمكني الـدول األعـضاء واألمانـة               

  من حتضري األعمال وتنفيذها على حنو أكثر كفاءة؛ 
 اللجنة قرَّرت فيما خيص دوراهتا املقبلة اعتبـارا مـن      أنَّحييط علما مع التقدير ب      ’٢’  

  :ما يلي ي، دورهتا احلادية والعشرين، على أساس جتريب
يكــون املوعــد النــهائي لتقــدمي مــشاريع القــرارات املزمــع النظــر فيهــا     -أ    

خالل جزء الدورة املعقود يف النصف األول من السنة قبل شهر واحد مـن بـدء ذلـك                  
  ورة؛اجلزء من الد

ُتشجَّع الدول األعضاء على االسـتفادة مـن فتـرة الـشهر هـذه للنظـر،                 -ب    
ــة متكــني       حــسبما يكــون مناســبا، يف دمــج مــشاريع القــرارات أو ختفــيض طوهلــا، بغي

  اللجنة من تناول عدد معقول من مشاريع القرارات وتعزيز كفاءة عملها؛
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’ ١’) ج(ل تنفيـذ الفقـرتني       الترتيبـات الالزمـة مـن أجـ        أن تتخـذ األمانـة    يقرِّر    ’٣’  
أعاله على النحو املناسب، وال سيما بكفالة إتاحـة مـشاريع القـرارات باللغـات               ’ ٢’و

الرمسية الست قبل ثالثة أسابيع على األقل من بـدء جـزء الـدورة الـذي تعقـده اللجنـة                    
  يف النصف األول من السنة؛

   ؤّرخ املـــ،٥٢/٢١٤ بـــاء مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  بالبـــاب علمـــا حيـــيطإذ   )د(  
العامـة مجيـع اهليئـات احلكوميـة        ، الـذي دعـت فيـه اجلمعيـة          ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢

، يف إمكانيـة ختفـيض طـول تقاريرهـا مـن احلـد األقـصى        مناسـباً لنظر، حيثمـا كـان     الدولية إىل ا  
املرغوب فيه وهو اثنتان وثالثـون صـفحة إىل عـشرين صـفحة علـى مـدى فتـرة زمنيـة دون أن                       

ن لذلك أثر ضار على نوعية التقارير من حيث الـشكل أو املـضمون، وبغيـة تعزيـز العمـل                    يكو
ر أن تـضطلع جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة جبهـود         القـرار، يقـرّ  ذلـك على حتقيـق أهـداف     

لتخفــيض طــول تقاريرهــا الــسنوية، علــى أن تــضع يف االعتبــار ضــرورة تــضمني هــذه التقــارير   
ت الـيت تعتمـدها اللجنـة أو حتيلـها يف دوراهتـا، وخالصـات أوجـز ملـداوالهتا                   راالقرارات واملقـرّ  

بشأن كل بند من بنـود جـدول أعماهلـا، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى مـا تتوصـل إليـه مـن                            
  نتائج واستنتاجات يف جمال السياسة العامة؛

ــي  )ه(   ــة إىل ا  رّح ــها اللجن ــدعوة الــيت وجهت ــدويل   ب بال ــق العامــل احلكــومي ال لفري
ــدائم  ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات       ال ــوح العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األم املفت

 ملواصلة التفكر يف طرائق عمل اللجنة وتقدمي توصـياته إليهـا بـشأن هـذه               واجلرمية ووضعه املايل  
  املسألة يف دورهتا التالية؛

ة ووثـائق   للجنـ  لـدورة احلاديـة والعـشرين     ليوافق على جدول األعمال املؤقت       )ز(  
  . أدناهحسبما هو مبيَّنتلك الدورة 

    
جدول األعمال املؤقّت للدورة احلادية والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

   ووثائق تلك الدورة
 .انتخاب أعضاء املكتب -١

  .خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و -٢
  

 الوثائق  

 هجدول األعمال املؤقت وشروح  
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 :ستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلداريةإلمسائل اإلدارة ا -٣

عمــل الفريــق العامــل املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      )أ( 
 باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل؛

التوجيهــات املتعلقــة مبــسائل الــسياسة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة  )ب( 
 .العدالة اجلنائيةملنع اجلرمية و

  
 الوثائق 

 تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  

  م احملرز يف تنفيذ النهج الربناجمي اإلقليمي واملواضيعي املتكاملتقرير من األمانة عن التقّد  
  تقرير من األمانة عن تنفيذ القرارات  
 املفتـوح العـضوية    الـدائم الفريق العامل احلكومي الدويلال  عن أعم مذكّرة من األمانة    

  املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل
 املدير التنفيذي وفقاً لواليتهما أو تقارير أخرى لألمني العام  

 يملتحـدة األقـاليم  مذكّرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر جملـس أمنـاء معهـد األمـم ا                     
 ألحباث اجلرمية والعدالة

 .املناقشة املواضيعية بشأن العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم -٤
 

 الوثائق  

 مذكّرة من األمانة  

ــدول األعــضاء     توحيــد -٥  جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وال
 :جلنائيةوتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة ا

ــة      )أ(  التــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
 وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

 التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛ )ب( 

 التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛ )ج( 

 ال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛مسائل أخرى يف جم )د( 
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أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،             )ه( 
وخباصــة أنــشطة شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    

 .واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
  

 الوثائق  

 عاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والفسادتقرير األمني العام عن الت 

ــة          ــوالت العامليـ ــات والربوتوكـ ــذ االتفاقيـ ــساعدة يف تنفيـ ــن املـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ   تقريـ
 املتصلة باإلرهاب

ــة           ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــد شــبكة برن ــشطة معاه ــام عــن أن ــر األمــني الع   تقري
 والعدالة اجلنائية

مــني العــام عــن تعزيــز التــدابري املتخــذة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة تقريــر األ 
 ملواجهة العنف ضد النساء

  تقرير األمني العام عن التعاون الدويل يف جمال التحليل اجلنائي  
  خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص تنفيذ تقرير األمني العام عن  
، بالتعـاون مـع   العامـة  النيابـة  لرؤسـاء  الرابـع  العـاملي  القمـة  ؤمتراألمانـة عـن مـ   رة من مذكّ  

 األمانة الفنية ملؤمتر القمة العاملي والرابطة الدولية ألعضاء النيابات العامة

اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل املستجدة وتدابري التصدي يف جمـال منـع               -٦
 .ةاجلرمية والعدالة اجلنائي

  
 الوثائق  

تقرير األمني العـام عـن التـدابري املتخـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حلمايـة                  
  من االجتار هبا محايتها وخاصة،املمتلكات الثقافية

اخلـاص يف جماهبـة   القطـاع  تقرير األمني العام عن تقوية الشراكات بـني القطـاع العـام و        
  اجلرمية بكل أشكاهلا ومظاهرها

 تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

   عن أمناط وأشكال وتدفقات االجتار باألشخاص على مجيع املستويات مذكّرة من األمانة 
 )حسب االقتضاء(مذكّرة من األمانة  
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لـة اجلنائيـة واألعمـال      متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدا               -٧
 .التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  
 الوثائق  

تقريــر األمــني العــام عــن متابعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة      
نـع اجلرميـة    والعدالة اجلنائية واألعمـال التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر مل                

 والعدالة اجلنائية

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

 الوثائق 

 تقرير األمني العام عن معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  نفيذي وفقاً لواليتهمااملدير الت أو تقارير أخرى لألمني العام 
قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا      تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل عن تنقيح       

 ملعاملة السجناء

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والعشرين للجنة -٩

 .مسائل أخرى -١٠

  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا احلادية والعشرين -١١
    

      ر الثاينمشروع املقرَّ    
  : حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل    

متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 
      حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل

ــصادي و    ــس االقتـ ــاعي،إنَّ اجمللـ ــرَّره  االجتمـ ــستذكر مقـ ــ٢٠٠٩/٢٥١ إذ يـ    ؤّرخ، املـ
تواتر ومدة انعقاد الدورات املستأنفة للجنة املخّدرات وجلنـة         " واملعنون   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠

عقد كل من جلنة املخّدرات وجلنة منـع اجلرميـة   ، الذي أقرَّ فيه أن َت"منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
، دورة مـستأنفة لكـي   ٢٠١٠ الثاين من كـل سـنة، ابتـداء مـن عـام         والعدالة اجلنائية يف النصف   

تتمكن من النظر يف مجلة أمـور، منـها تقـارير الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح                       
العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضـعه املـايل          
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فريق، وذلـك عمـالً بقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                 والتوصيات اليت يقترحها ذلك ال    
  :٢٠٠٩ أبريل/  نيسان٢٤ ؤّرخ، امل١٨/٣

 ألمهية دور الفريق العامل احلكومي الـدويل الـدائم املفتـوح            يعرب عن إدراكه    )أ(  
العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضـعه املـايل          

املاليــة سائل املــ  معاجلــة مــساعدة جلنــة املخــّدرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة علــى يف
  ؛لة بعمل اللجنتني معاجلة فعالةاحلوكمة اليت هلا صومسائل 
 بصفتها هيئـة األمـم املتحـدة    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   دور جلنة   يعيد تأكيد     )ب(  
 اجلرميـة ، وبصفتها اهليئـة التـشريعية لربنـامج         رمية والعدالة اجلنائية  منع اجل  املعنية مبسائل    التشريعية

  التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية؛
ــه   )ج(   ــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات     يعــرب عــن قلق ــشأن حوكمــة مكتــب األم  ب

يف إطــار سألتني لحاجــة امللحــة إىل معاجلــة هــاتني املــيبــدي إدراكــه لواجلرميــة ووضــعه املــايل، و
  ؛عملي كفء يتسم بالتعاون وينحو إىل حتقيق النتائج

ــد   )د(   ــد تأكيـ ــة  يعيـ ــرار جلنـ ــة     قـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــ١٨/٣منـ    ؤّرخ، املـ
، ويقّرر جتديد والية الفريق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح               ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٤

 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضـعه املـايل     العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم     
، والـذي   ٢٠١٣موعد اجلـزء مـن دورة اللجنـة الـذي سـُيعقد يف النـصف األول مـن عـام                     حىت  

  ؛سُتجري اللجنة أثناءه مراجعة وافية ألداء الفريق العامل وتنظر يف متديد واليته
علـى األقـل، أحـدمها يف        أن يعقد الفريق العامل اجتمـاعني رمسـيني          يقّرر أيضاً   )ه(  

قبيــل اجلــزء مــن دوريت ، ٢٠١٣ والثــاين يف الربــع األول مــن عــام ٢٠١٢الربــع األول مــن عــام 
عقد يف النـصف األول مـن الـسنتني املـذكورتني، وأن يتـوىل رئيـسا الفريـق العامـل،                   الذي سيُ  اللجنة

  ؛لرمسية اإلضافية احملتملةبالتشاور مع األمانة، حتديد مواعيد هذين االجتماعني واالجتماعات غري ا
ويقـرُّ   تقدمي الوثائق ذات الصلة إىل الفريق العامل يف الوقـت املناسـب،              يطلب  )و(  

  :جدول األعمال املؤقت للفريق العامل على النحو التايل
امليزانيـــة املدجمـــة ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــّدرات واجلرميـــة لفتـــرة الـــسنتني    -١

٢٠١٣-٢٠١٢.  
  . املكتب ووضعه املايلحوكمة  -٢
  .التقييم والرقابة  -٣
  .مسائل أخرى  -٤
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     انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليهاُيلفَُتمسائل   -دال  
ــُت  -٤ ــرّ    ُيلفَ ــرارات واملق ــاعي إىل الق ــصادي واالجتم ــس االقت ــاه اجملل ــيت   انتب ــة ال رات التالي

  :اعتمدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
    

      ٢٠/١رار الق    
: حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل    

توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 
      حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل

   اجلنائية،إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة  
حتـسني حوكمـة    " واملعنون   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ ؤّرخ امل ،١٨/٣ قرارها   إذ تستذكر   

، الـذي قـّررت فيـه إنـشاء فريـق           "ة ووضـعه املـايل    مكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـ       
باحلوكمـة والتمويـل، مـن أجـل حتقيـق اهلـدف            عامل حكومي دويل دائـم مفتـوح العـضوية ُيعـىن            

  رك املتمثل يف تدعيم أداء وفعالية مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،املشت
ــضاً   ــستذكر أيـ ــرَّوإذ تـ ــاعي   مقـ ــصادي واالجتمـ ــ،٢٠٠٩/٢٥١ر اجمللـــس االقتـ    ؤّرخ املـ

تواتر ومّدة انعقـاد الـدورات املـستأنفة للجنـة املخـّدرات وجلنـة       "املعنون و ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠
، الذي قّرر اجمللس فيه أن تعقد كل من جلنـة املخـّدرات وجلنـة منـع                 "دالة اجلنائية منع اجلرمية والع  

، دورات مـستأنفة  ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداء مـن عـام     
الفريـق  ، مـن النظـر يف تقـارير    ١٨/٣منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      لكي تتمكن، وفقاً لقرار جلنة      

املفتـوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة               الدائم  امل احلكومي الدويل    الع
   ويف التوصيات اليت يقترحها،املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل

 على أن يكون الفريـق العامـل، يف         ١٨/٣  أنَّها شدَّدت يف قرارها    وإذ تستذكر كذلك    
حمفالً للحوار فيما بـني الـدول األعـضاء، وكـذلك بـني الـدول         اجتماعاته الرمسية وغري الرمسية،     

  األعضاء واألمانة، بشأن تطوير برامج مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،
 بــصفتها هيئــة األمــم املتحــدة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة دور جلنــة وإذ تعيــد تأكيــد  

، وبــصفتها اهليئــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةلــق الرئيــسية املعنيــة بوضــع الــسياسات فيمــا يتع
   التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،اجلرمية لربنامج اإلدارية
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ــد     ــضاً تأكي ــد أي ــصادي واالجتمــاعي   وإذ تعي ــرار اجمللــس االقت ــ٢٠٠٩/٢٣ ق    ؤّرخ، امل
 اإلقليميـة ملكتـب األمـم املتحـدة     دعـم إعـداد وتنفيـذ الـربامج    " واملعنـون  ٢٠٠٩يوليه / متوز ٣٠

 واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢ ؤّرخ، املــ٢٠١٠/١٧، وقــراره "املعــين باملخــّدرات واجلرميــة 
إعادة تنظيم مهام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة والـتغريات املدخلـة علـى                "

دعــم " واملعنــون ٢٠١٠ يوليــه/ متــوز٢٢ ؤّرخ املــ،٢٠١٠/٢٠، وقــراره "اإلطــار االســتراتيجي
العمــل علــى وضــع وتنفيــذ هنــج متكامــل إلعــداد الــربامج يف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين           

ــة "باملخــّدرات واجلرميــة ــرار جلن ــة  ، وق ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال  كــانون ٣ ؤّرخ، املــ١٨/٦من
 لـة اجلنائيـة   ملنـع اجلرميـة والعدا    ميزانية صـندوق األمـم املتحـدة        " واملعنون   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  ،"٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٤ ؤّرخ، املـــ٦٤/٢٤٣ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ تـــستذكر  
، "٢٠١١-٢٠١٠املسائل املتصلة بامليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة الـسنتني          " واملعنون   ٢٠٠٩

لوضـع املـايل العـام ملكتـب        منـه، عـن قلقهـا إزاء ا        ٨٥الذي أعربـت اجلمعيـة العامـة، يف الفقـرة           
ــة         ــدرج يف امليزاني ــام أن ي ــت إىل األمــني الع ــة، وطلب ــين باملخــّدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع األم

 اقتراحات تكفل توافر موارد كافية للمكتـب        ٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     
  لتمكينه من االضطالع بواليته،

 األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة   إزاء حوكمــة مكتــبوإذ يــساورها القلــق  
ــة      ووضــعه املــايل، وإذ تــدرك احلاجــة امللّحــة إىل معاجلــة هــاتني املــسألتني بطريقــة عمليــة وفّعال

  وتعاونية جتعل نصب عينها حتقيق النتائج املرجّوة،
 بأعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                حتيط علماً   -١  
ــايل،       املعــين ــة ووضــعه امل ــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرمي  بتحــسني حوكمــة مكتــب األم

  )٤٩(؛١٨/٣وبالتقرير اخلاص بأعماله، وفقاً لقرار اللجنة 
 للعمــل الــذي قــام بــه رئيــسا الفريــق العامــل، وملــا قّدمتــه  تعــرب عــن تقــديرها  -٢  

علومـات حمدَّثـة عـن الوضـع      األمانة من مساعدة لتسهيل عمل الفريـق، بوسـائل منـها تزويـده مب             
املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرميـة وعقـد جلـسات إحاطـة وتقـدمي عـروض                  
إيــضاحية عــن الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة إىل الفريــق العامــل، وكــذلك عــن مــسائل التقيــيم  

ع مراعـاة حمدوديـة   والرقابة، وتطلـب إىل األمانـة أن تواصـل تـوفري تلـك املـساعدة الـضرورية مـ            
  املوارد املتاحة هلا؛
───────────────── 

 )49(  E/CN.7/2011/9-E/CN.15/2011/9.  
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 باملمارسة املّتبعة يف وضع جدول زمين واضـح لالجتماعـات وبرنـامج             ترّحب  -٣  
ــدابري املتََّخــذة عمــل واضــح للفريــق العامــل، وكــذلك     لتحــسني أداء الفريــق العامــل  بــسائر الت

 جـدول أعمـال     وكفاءته، وتطلب أن ُيَعد لكل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل مـشروع           
  يوّزع قبل االجتماع بوقت معقول، مشفوعاً جبميع الوثائق ذات الصلة بذلك االجتماع؛

    
    ٢٠١٥- ٢٠١٢االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة     

 إىل األمانة والفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                 تطلب  -٤  
عين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل أن يعـدَّا،      املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة امل      

ــرة       ــة للفتـ ــّدرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــتراتيجية مكتـــب األمـ ــةً السـ -٢٠٠٨متابعـ
، وأن َيعرضــا تلــك االســتراتيجية علــى  ٢٠١٥-٢٠١٢اســتراتيجية حمدَّثــة للفتــرة  )٥٠(،٢٠١١

ن ُيطلعــا جلنـة املخــدرات علــى تلــك  اللجنـة يف دورهتــا العــشرين املــستأنفة لكـي تنظــر فيهــا، وأ  
  ؛٢٠١١االستراتيجية يف دورهتا الرابعة واخلمسني املستأنفة يف النصف الثاين من عام 

 األمانة على مواصلة ضمان أن ُيسترَشد باالستراتيجية احملدَّثـة، بـصيغتها            حتثّ  -٥  
 اللذين يـشمالن فتـريت     اليت أقّرهتا الدول األعضاء وحسبما هو مبّين يف اإلطارين االستراتيجيني         

، يف صوغ أهـداف حمـّددة بوضـوح ومعـايري قيـاس         ٢٠١٥-٢٠١٤ و ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
 علـى حنـو ميتثـل متامـاً ملـا يتـصل             اًيـ اً وكمّ يـ نوعومؤشرات أداء حمـسَّنة تقـيس أثـر عمـل املكتـب             

  بذلك من قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بامليزنة على أساس النتائج؛
    

    لرقابةالتقييم وا    
ــستذكر   -٦   ــّررت، يف قرارهــا  ت ــ،١٨/٦أهنــا ق ــسمرب / كــانون األول٣ ؤّرخ امل دي
، أن تتــضّمن امليزانيــة املدَجمــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة لفتــرة   ٢٠٠٩
 خمّصصات كافية إلنشاء وحدة تقيـيم مـستدامة وفّعالـة ومـستقلة مـن               ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

ترّحـب بتعـيني رئـيس وحـدة التقيـيم املـستقل، وحتـثّ األمانـة علـى اإلسـراع               حيث عملياهتا، و  
 ضماناً لتزويـد وحـدة التقيـيم املـستقل بكـل مـا يلزمهـا مـن مـوظفني           ١٨/٦بتنفيذ قرار اللجنة    

حبيث تصبح جاهزة للعمل دون مزيـد مـن اإلبطـاء، وتـدعو الوحـدة إىل أن تركّـز يف تقييماهتـا                  
عية واإلقليميــة وأدائهــا وأثرهــا، وأن تواصــل التــشاور مــع الفريــق   علــى تنفيــذ الــربامج املواضــي 

   الشأن؛يف هذاالعامل 

───────────────── 
  .٢٠٠٧/١٢مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )50( 
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 إىل األمانــة أن تــرّوج لثقافــة تقييميــة يف كــل وحــدات مكتــب األمــم   تطلــب  -٧  
املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، وأن تدمج استخدام أدوات الرصد والتقيـيم ذات الـصلة يف    

نفيذها، وأن توفّر التدريب املناسب، حسب االقتضاء وضـمن حـدود           صميم ختطيط الربامج وت   
ــة         ــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرمي ــب األم ــوظفي مكت ــر وم ــوظفي املق ــوارد املتاحــة، مل امل

 املستأنفة تقريراً عن التـدابري املّتخـذة        العشرينومكاتبه امليدانية، وأن تقّدم إىل اللجنة يف دورهتا         
   هذا الشأن؛واملزمع اختاذها يف

ــضاً   -٨   ــيم املــستقل، مبــا فيهــا     تطلــب أي ــارير وحــدة التقي ــة أن جتعــل تق  إىل األمان
يف د  عقَالـذي سـيُ    دورات اللجنـة     اجلزء من تقريرها السنوي، متاحة جلميع الدول األعضاء قبل        

 بوقـت كـاف، مـن أجـل زيـادة وعـي مجيـع الـدول األعـضاء بأنـشطة                     العـام النصف األول مـن     
  املستقل واستنتاجاهتا، وتعزيزاً للشفافية؛وحدة التقييم 

اســتعراض التنظــيم  " بتقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون     حتــيط علمــاً   -٩  
 وتطلـب إىل الفريـق العامـل        )٥١(،"واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة          

اردة يف ذلـك التقريـر، بغيـة        أن ينظر ملّياً، ضمن حدود واليته، يف املالحظات والتوصـيات الـو           
ــا         ــاء دورهت ــا أثن ــة املناســبة لكــي تنظــر فيه ــدابري املتابع ــة بت ــدمي توصــيات إىل اللجن ــشرينتق  الع

 الرابعــة واخلمــسني  علــى تلــك التوصــيات يف دورهتــا    املخــدراتاملــستأنفة، وأن ُيطلــع جلنــة   
  ؛٢٠١١يف النصف الثاين من عام اليت سُتعقد املستأنفة، 
 هنايـة   قبـل الفريق العامل أن يستكشف إن كان مـن املمكـن القيـام             إىل  تطلب    -١٠  

 بإنشاء نظام داخلي لرصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة املعنيـة، مبـا               ٢٠١١عام  
سابات احلـ فيها مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة ووحـدة التفتـيش املـشتركة وجملـس مراجعـي                  

  .تقريراً هبذا الشأن  املستأنفة العشرين اللجنة يف دورهتاووحدة التقييم املستقل، وأن يقّدم إىل
    

    دعم النهج الربناجمي املتكامل    
 مبا أُحرز من تقّدم يف صـوغ وتنفيـذ هنـج برنـاجمي متكامـل،                مع التقدير  ترّحب  - ١١  

يــشتمل علــى بــرامج مواضــيعية وإقليميــة إلجنــاز واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات  
ة فيما يتعلق بوضع املعايري وتقـدمي املـساعدة التقنيـة، وذلـك ضـمن حـدود واليـة املكتـب                     واجلرمي

ويف إطار من التشاور املـستمر مـع الـدول األعـضاء، وتطلـب إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم                       
املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة أن يواصــل عــرض تلــك الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة علــى 

───────────────── 
 )51(   JIU/REP/2010/10.  
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 العامل، وأن يواصل إعطاء درجة عالية من األولوية وتقدمي الدعم لتنفيـذ النـهج الربنـاجمي      الفريق
املتكامل، من خالل ترويج تلك الـربامج اإلقليميـة واملواضـيعية، وأن يقـّدم إىل اللجنـة يف دورهتـا          

 علـى ذلـك     تاملخدرا املستأنفة تقريراً عن التقّدم احملرز يف ذلك التنفيذ، وأن ُيطلع جلنة             العشرين
  ؛٢٠١١عقد يف النصف الثاين من عام  املستأنفة، اليت ستالرابعة واخلمسنيالتقرير يف دورهتا 

    
    تدابري حتسني الوضع التمويلي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية    

ــايل        حتــثّ  -١٢   ــدعم امل ــن ال ــدر ممكــن م ــدمي أوىف ق ــى تق ــدول األعــضاء عل ــع ال  مجي
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية مـن خـالل توسـيع قاعـدة املـاحنني             والسياسي إىل 

وزيادة التربعات، وخصوصاً التربعات العامة الغرض، لكي يتمكن املكتب من مواصلة مـا يقـوم              
وتوســيع تلــك األنــشطة وحتــسينها أنــشطة يف جمــال التعــاون يف التــشغيل والتعــاون الــتقين بــه مــن 

 كـانون  ٢١ ؤّرخ، املـ ٦٥/٢٣٣حدود واليتـه، وتـستذكر قـرار اجلمعيـة العامـة           وتدعيمها ضمن   
، الذي أوصت فيه اجلمعية بأن يـستمر ختـصيص جـزء كـاف مـن ميزانيـة                  ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  األمم املتحدة العادية للمكتب لكي يتمكن من أداء مهامه على حنو متسق ومستقر؛
ريرها عن تنفيـذ الـربامج القائمـة علـى           إىل األمانة أن تواصل حتسني تقا      تطلب  -١٣  

النتائج واليت تنحـو إىل دراسـة احملـصالت، مـن أجـل تعزيـز الـشفافية وثقـة الـدول األعـضاء يف                        
أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة وإمـساكها بزمـام تلـك األنـشطة علـى                   

   معّينة؛الصعيد السياسي، سعياً إىل احلد من ختصيص التربعات ألغراض
 أن توّجـه جـزءاً مـن تربعاهتـا حنـو التمويـل العـام           علـى  الدول األعـضاء     تشّجع  -١٤  
 علـى تـوازن مـستدام بـني التربعـات املخّصـصة             ةافظـ ، إن كـان بوسـعها ذلـك، بغيـة احمل          الغرض

  ؛الغرض والتربعات العامة الغرض
لتربعــات يف ختــصيص ا" املرونــة" الــدول األعــضاء إىل النظــر يف تــوخِّي  تــدعو  -١٥  

املقدمة دعماً للربامج اإلقليمية واملواضيعية، من أجل إضـفاء مرونـة علـى نظـام متـويلي ال يـزال              
  يف معظمه حمكوماً بالتربعات املخّصصة الغرض؛

 باالجتاه الذي سـاد يف اآلونـة األخـرية، حيـث صـارت الـدول األعـضاء                   ترّحب  -١٦  
ة سـنوات لفـئيت التمويـل العـام الغـرض       أو لعـدّ تربعات مالية لفتـرة سـنتني  طواعيةً بتقدمي   تتعّهد  

، وتــشّجع مجيــع الــدول األعــضاء الــيت بوســعها أن تتعهــد    لالسترشــاد هبــاواملخــّصص الغــرض
أن لفئيت التمويل العام الغرض واملخصص الغـرض        ة سنوات   بتقدمي تربعات لفترة سنتني أو لعدّ     

لتعهدات متوافقة مع دورة ميزانيـة      ، ويفّضل جعل تلك ا    املستجدة املمارسة   تلكتنظر يف اتباع    
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لفترة السنتني، تعزيزاً إلمكانية التنبـؤ بالتمويـل        مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية       
  ؛املقّدم إىل املكتب واستقرار ذلك التمويل

 إىل األمانــة، ســعياً إىل تــذليل املــصاعب املاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة    تطلــب  -١٧  
رات واجلرمية، وخـصوصاً بـالنظر إىل تنـاقص التربعـات العامـة الغـرض، أن تكفـل                  املعين باملخدّ 

 يف ١٣ أالّ تقـلَّ نــسبةُ تكــاليف دعـم الــربامج عــن النـسبة املوّحــدة املوصــى هبـا حاليــاً، وقــدرها    
املائة، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لالتفـاق اإلطـاري املـايل واإلداري بـني اجلماعـة األوروبيـة،                      

  ضية اجلماعات األوروبية، واألمم املتحدة؛ممثلةً مبفو
ــضاً   -١٨   ــسبة     تطلــب أي ــق ن ــدة يف تطبي ــايري شــفافة وموحَّ ــة أن تأخــذ مبع  إىل األمان

تكاليف دعم الربامج، وأن تواصل التشاور مـع الفريـق العامـل بـشأن هـذه املـسألة، وأن تقـّدم                     
   املستأنفة تقريراً هبذا الشأن؛العشرينإىل اللجنة يف دورهتا 

 األمانة على أن تصوغ، بالتشاور الوثيق مع الفريـق العامـل، اسـتراتيجية              حتثّ  -١٩  
جلمع األموال من شأهنا أن توّسع قاعدة املاحنني وتـشّجع الـدول األعـضاء علـى التـربع لـصاحل                    

  التمويل العام الغرض إىل جانب التمويل املخّصص الغرض؛
واصـلة تقــدمي الـدعم الكــايف    البلــدان املـضيفة علــى استكـشاف ســبل مل  تـشّجع   -٢٠  

للمكاتــب امليدانيــة التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة، وتــدعو الفريــق    
ــة       ــدان املــضيفة علــى تقــدمي تربعــات لتغطي العامــل إىل أن ميــضي يف مناقــشة ســبل تــشجيع البل

ز االســتدامة املاليــة نفقــات التــشغيل االعتياديــة للمكاتــب القطريــة والربناجميــة، مــن أجــل تعزيــ  
لشبكة املكاتب امليدانية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة، وأن يقـّدم إىل           

   املستأنفة تقريراً هبذا الشأن؛العشريناللجنة يف دورهتا 
    

     لعملهاحتسني دور اللجنة يف جمال احلوكمة وأدائها    
ــة، مــن أجــل حتــسني دور  توصــي  -٢١   ــها   اللجن ــا لعمل ، يف جمــال احلوكمــة وأدائه

  :وتنفيذ القرارات اليت اعتمدهتا اللجنة تنفيذاً فّعاالً ووافياً، مبا يلي
أن تعقد جلنة املخّدرات وجلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة دورات مـستأنفة             )أ(   

نـهما،  مشتركة تقتصر على تناول البنـود املندرجـة يف اجلـزء العملـي مـن جـدول أعمـال كـل م             
بغية تزويد مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية بتوجيهات سياسـاتية متكاملـة فيمـا               

وينبغـي، يف هـذا الـسياق، أن يـستمر     . يتعلق بالشؤون اإلدارية وامليزانيـة واإلدارة االسـتراتيجية       
اجلنائيـة لـدورتني    اتباع املمارسـة املتمثلـة يف عقـد جلنـة املخـّدرات وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة                     
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مستأنفتني متعاقبتني، ولكن منفصلتني، ملعاجلـة البنـود املندرجـة يف اجلـزء املعيـاري مـن جـدول                   
  أعمال كل منهما؛

إىل املكتـب علـى      التوجيهات   تقدميبأن يدرس الفريق العامل الوسائل الكفيلة         )ب(   
  حنو متكامل؛

قبل اجلزء من   ة مشاريع القرارات    أن ُتشجََّع الدولُ األعضاء على تقدمي ومناقش        )ج(   
لكــي تــتمكّن دورات جلنــة املخــّدرات الــذي ســُيعقد يف النــصف األول مــن العــام بوقــت كــاف  

شـكل مـن     بـأيِّ     وجيـب أال تـؤوَّل تلـك املناقـشات التمهيديـة           على بينـة؛  من اختاذ قرارات    اللجنة  
  األشكال على أهنا تستبعد والية اللجنة أو حتل حملها؛

ضّمن كل وثيقة عمل ُتقدَّم رمسيـاً إىل اللجنـة ملخـصاً، وكـذلك حتديـداً                أن تت   )د(   
  واضحاً أليِّ إجراءات الزمة؛

أن ُتتاح أيُّ توصيات يصدرها الفريق العامل جلميع الدول األعضاء قبـل اجلـزء                )ه(   
  من دورات اللجنة الذي سُيعقد يف النصف األول من العام بوقت كاف وأن تنظر فيها اللجنة؛

عــن تنفيــذ القــرارات إىل اللجنــة يف  خمتــصراً ووجيــزاً تقريــراً أن تقــّدم األمانــة   )و(   
 للنظــر فيــه، مــن خــالل الفريــق   الــذي ســُيعقد يف النــصف األول مــن العــام دوراهتــااجلــزء مــن 

  .العامل، حسب االقتضاء
    

      ٢٠/٢القرار     
جلنائية لفترة السنتني تنفيذ ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة ا    

٢٠١١- ٢٠١٠      
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
، ٦١/٢٥٢لة إليها من اجلمعية العامـة يف قرارهـا           املهام اإلدارية واملالية املوكّ    إذ متارس   

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢ ؤّرخامل
عـين باملخـّدرات واجلرميـة      األمم املتحـدة امل   ملكتب  تقرير املدير التنفيذي     يف    نظرت وقد  

عــن تنفيــذ امليزانيــة املُدَمجــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة لفتــرة الــسنتني    
٥٢(،٢٠١١-٢٠١٠(  

───────────────── 
 )52(  E/CN.7/2011/11-E/CN.15/2011/11.  
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 ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣ ؤّرخ امل١٨/٦ قرارها وإذ تستذكر  

ّدرات املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــ   قريــرأنَّ تتالحــظ   -١  
واجلرميــة عــن تنفيــذ امليزانيــة املُدَمجــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة لفتــرة   

   املدخلة على امليزانية املدجمة؛التسوياتر معلومات عن  يوفّ)٥٣(٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
ــق  -٢   ــى تواف ــات املنقّحــة   عل ــرة    االســتخدام التوقّع ــرض يف فت ــة الغ ــوال العام ألم
، وتدعو الـدول األعـضاء إىل تقـدمي مـسامهات ال يقـل جمموعهـا عـن                  ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
   دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛٤ ٢٥٠ ٩٠٠

مــوال تكــاليف الــدعم الربنــاجمي واألمــوال اخلاصــة  املنقَّحــة ألتقــديرات ال تقــّر  -٣  
  الغرض على النحو الوارد أدناه؛

    
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةحدة لصندوق األمم املتاملُتوقَّعة املوارد   

  
 

  بآالف دوالرات (املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

 
 امليزانية املعتمدة،

٢٠١١‐٢٠١٠ 
   امليزانية املنقَّحة،

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 امليزانية املعتمدة،

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 امليزانية املنقَّحة،

٢٠١١‐٢٠١٠ 

   األموال العامة الغرض

 ١٤ ١٣ ٢١٠,٩ ٤ ٥١٧,٢ ٤  بالوظائفاملتعلقة 

 – – ٤٠,٠ –  بالوظائفاملتعلقةغري  

 ١٤ ١٣ ٢٥٠,٩ ٤ ٥١٧,٢ ٤ اجملموع الفرعي 

   أموال تكاليف الدعم الربناجمي

 ٤٠ ٣٨ ٣٨٠,٨ ٥ ٨٨٦,٧ ٤  بالوظائفاملتعلقة 

 – – ٨٣٠,٧ ٢ ١٩٩,٢ ٢  بالوظائفاملتعلقةغري  

 ٤٠ ٣٨ ٢١١,٥ ٨ ٠٨٥,٩ ٧ اجملموع الفرعي 

 – – ٢٥٤,٢ ١٧٣ ٥٦٥,٧ ١٤٠ الغرض اخلاصةاألموال 

 – – ٤٠٢,١ ٢٩٣,٤ الوكاالت املنفذة اخلارجية

 ٥٤ ٥١ ١١٨,٧ ٤٦٢,٢١٨٦ ١٥٢ اجملموع 
    

  .فر التمويلااملقدَّرة الواردة أعاله مرهونة بتواملُتوقَّعة املوارد  أنَّ تالحظ  -٤  
    

───────────────── 
  .املرجع نفسه  )53( 
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      ٢٠/٣القرار     
      عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاصتنفيذ خطة     

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
ماد اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني خطـةَ عمـل       ت باع إذ حتيط علماً مع التقدير      

  ذها تنفيذا تاما، وإذ تؤكّد على أمهية تنفي)٥٤(األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص،
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ ؤّرخ املـــ،٦١/١٨٠ قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة وإذ تـــستذكر  
ــ،٦٣/١٩٤، و٢٠٠٦ ــانون األول١٨ ؤّرخ املــ ــسمرب / كــ ــ،٦٤/١٧٨، و٢٠٠٨ديــ  ١٨ ؤّرخ املــ

حتــسني تنــسيق اجلهــود املبذولــة ملكافحــة االجتــار "، املعنونــة مجيعهــا ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول
 وسائر قـرارات اجلمعيـة العامـة بـشأن االجتـار باألشـخاص وغـريه مـن أشـكال الـرّق                      ؛"باألشخاص

االجتـار  " واملعنون   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ ؤّرخ امل ،٦٣/١٥٦املعاصرة، وال سيما القرار     
 واملعنـــون ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ ؤّرخ املـــ،٦٤/١٣٧، والقـــرار "بالنـــساء والفتيـــات

  ،"اء على مجيع أشكال العنف ضد املرأةتكثيف اجلهود للقض"
 / متـوز  ٢٥ ؤّرخ امل ،٢٠٠٨/٣٣ً قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وإذ تستذكر أيضا    

ــه  ــون ٢٠٠٨يولي ــة يف      " واملعن ــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــود املبذول ــسيق جهــود األم ــز تن تعزي
باألشـخاص، ومنـها القـرار       وقرارات اجمللس السابقة بشأن االجتار       ،"مكافحة االجتار باألشخاص  

تعزيــز التعــاون الــدويل علــى منــع االجتــار " واملعنــون ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٢٧ ؤّرخ املــ٢٠٠٦/٢٧
 ،"باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه

التـدابري  " واملعنـون    ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢١ ؤّرخ امل ،١٩/٤ قرارها   تؤكد من جديد  وإذ    
باألشــخاص، عمــال بــإعالن ســلفادور بــشأن     الالزمــة إلحــراز تقــدُّم بــشأن مــسألة االجتــار      

نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا        : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية    
تقويـة  " واملعنـون    ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢١ ؤّرخ املـ  ،١٩/١، وإذ تستذكر قرارها     " يف عامل متغّير  

 وقرارهـا  ،" اجلرميـة بكـل أشـكاهلا ومظاهرهـا      الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص يف جماهبـة        
تعزيـز عمليـة مجـع بيانـات قابلـة للمقارنـة يف             " واملعنـون    ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢١ ؤّرخ امل ،١٩/٢

  ،"جمال اجلرمية وحتليلها واإلبالغ عنها

───────────────── 
  .٦٤/٢٩٣قرار ال  )54( 
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أمهيـة دور اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                 أيـضا  د من جديـد   وإذ تؤكّ   
وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،           )٥٥(عرب الوطنية 

 وإذ تقرُّ بأهنمـا الـصكان العامليـان الرئيـسيان امللزمـان قانونـاً يف جمـال                  )٥٦(املكّمل هلذه االتفاقية،  
  مكافحة االجتار باألشخاص،

جلرميـة املنظمـة     بأعمال مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة ا             وإذ ترّحب   
عرب الوطنية الرامية إىل حتقيق مزيد من الفعالية يف تنفيذ بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                  
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة              

 يواصـل فريقـه العامـل املعـين     عرب الوطنية، وإذ تعرب عن تقديرها للقرار الذي اختذه املؤمتر بأن        
  ،لمؤمترلالسادسة قبل الدورة باالجتار باألشخاص عمله وأن يعقد اجتماعا واحدا على األقل 

نــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق  بــاخلطوات الــيت اختــذهتا اهليئــات املوإذ ترّحــب أيــضا  
 واألطفـال،   ال سيما النـساء   واالجتار باألشخاص،   بشأن   ومقرِّر جملس حقوق اإلنسان      اإلنسان

ومقّرر اجمللس اخلاص املعين بالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وتبعاتـه، واملقـّرر اخلـاص املعـين مبـسألة                     
، واملقــّرر اخلــاص املعــين بأشــكال الــرّق اإلباحيــةبيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف املــواد 

ملنظمــات احلكوميــة املعاصــرة، مبــا يف ذلــك أســبابه وتبعاتــه، ووكــاالت األمــم املتحــدة وســائر ا
احلكوميـة الدوليـة املعنيـة، يف إطـار والياهتـا احلاليـة، فـضال عـن اجملتمـع املـدين، مـن                املنظمات  و

أجــل التــصّدي جلرميــة االجتــار باألشــخاص اخلطــرية، وإذ تــشّجعها علــى مواصــلة القيــام بــذلك 
  وتبادل معارفها وأفضل ممارساهتا على أوسع نطاق ممكن،

 لالجتــار باألشــخاص، وال ســيما النــساء واألطفــال،  ا الــشديدةعــن إدانتــه وإذ تعــرب  
  الذي يشكّل جرمية وهتديداً خطرياً لكرامة اإلنسان وسالمته البدنية وحقوقه وللتنمية،

أوجـــه القلـــق مـــن احتمـــال وجـــود صـــالت بـــني االجتـــار باألشـــخاص    وإذ تالحـــظ   
 واألشكال األخرى من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

ــرب    ــا  وإذ تع ــالغ قلقه ــن ب ــدد احلــوادث املبلّــ   ع ــاد ع ــار    إزاء ازدي ــشأن االجت ــها ب غ عن
باألشخاص بغرض نزع األعضاء البشرية، كما ورد يف تقرير األمني العـام عـن منـع ومكافحـة         

 الـذي خلـص فيـه إىل أنَّ هنـاك نقـصاً يف البيانـات              )٥٧(االجتار باألعضاء البشرية واملعاقبـة عليـه،      
  د،املوثوق هبا يف هذا الصد

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )55( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )56( 
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أنَّ هناك عوامل اجتماعية واقتصادية، مثل الفقر والتخلف وانعدام تـساوي           وإذ تدرك     
الفرص، توفِّر تربة خصبة يترعرع فيها االجتار باألشخاص، وإذ تؤكـد مـن جديـد وجـوب أن                  
تتــصدى الــسياسات الــشاملة ملنــع اجلرميــة، إىل جانــب الــسياسات االجتماعيــة واالقتــصادية        

 وراء  تكمـن  وسياسات العدالة وحقـوق اإلنـسان، لألسـباب اجلذريـة الـيت              والصحية والتعليمية 
 جرمية االجتار باألشخاص،

ــة األمــم     وإذ تــدرك    احلاجــة إىل تــشجيع مجيــع دول العــامل علــى التــصديق علــى اتفاقي
املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة وبروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار    

النساء واألطفال، املكمِّل هلذه االتفاقية، وكذلك على الـصكوك الدوليـة           باألشخاص، وخباصة   
األخــرى الــيت تتنــاول االجتــار باألشــخاص، وتنفيــذها تنفيــذا تامــا، وإىل تعزيــز تنفيــذ الــصكوك 
القائمة بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، وذلك عن طريق تنسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول                 

  سات الدولية املعنية لتنفيذ خطة العمل العاملية،األعضاء واملنظمات واملؤس
 باستحداث صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات لـضحايا االجتـار              وإذ ترّحب   

باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، الذي سـيكون صـندوقا فرعيـا تابعـا لـصندوق األمـم                  
ب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يتــوىل إدارتــه مكتــ  

بالتّربعـات املقّدمـة سـابقا       ، وإذ تنـّوه   ٦٤/٢٩٣ من قرار اجلمعية العامة      ٤واجلرمية وفقاً للفقرة    
  وحاليا ملصادر التمويل األخرى اليت تدعم اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص،

خدرات واجلرمية من دور مركـزي يف       مبا لعمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل       وإذ تقرّ   
اجلهــود العامليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص وبــدوره كمنــّسق ألنــشطة الفريــق املــشترك بــني   

  الوكاالت للتعاون على مكافحة االجتار باألشخاص واملبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، 
كــاالت للتعــاون علــى   ضــرورة تعزيــز الفريــق املــشترك بــني الو وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

مكافحــة االجتــار باألشــخاص بتنــسيق مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة،  
ضماناً لتوافر عنصري التنسيق واالتساق العاّمني يف اجلهود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة                  

  لعاملية،من أجل التصّدي لالجتار باألشخاص، بوسائل متعددة منها تنفيذ خطة العمل ا
ــم املتحــدة       حتــثُّ   -١   ــة األم ــراف يف اتفاقي ــؤمتر األط ــدعو م ــضاء، وت ــدول األع ال

 وغـريه مـن هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا، وسـائر               )٥٨(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،     
 املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية، أن ُتـسهم، كـلٌّ منـها يف إطـار واليتـها، يف              

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )58( 
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 تنفيـذا فّعـاال وتامـا، بوسـائل منـها           )٥٩(تنفيذ خطـة العمـل العامليـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص            
  تعزيز التعاون وحتسني التنسيق يف ما بينها لبلوغ هذا اهلدف؛

الـــدول األعـــضاء واألطـــراف املهتّمـــة األخـــرى إىل تقـــدمي مزيـــد مـــن تـــدعو   -٢  
ّربعـات لـضحايا االجتـار باألشـخاص، وخباصـة          التّربعات لصندوق األمم املتحدة االسـتئماين للت      

  النساء واألطفال؛
ــدعو   -٣   ــار باألشــخاص، ال    ت ــسألة االجت ــصدي مل ــضاء إىل الت ــدول األع ــيما  ال س

النساء واألطفال، من خالل عدة حمافل منها مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       
ل أشـكال هــذا االجتـار، مبــا فيهـا االجتــار    اجلرميـة املنظمـة عــرب الوطنيـة، هبــدف القـضاء علــى كـ     

  بغرض نزع األعضاء البشرية واستغالل األطفال جنسياً؛
الدولَ األعضاء اليت مل تصدِّق بعُد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              حتثُّ    -٤  

اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة     
ألطفال، املكمِّل هلذه االتفاقية أو مل تنضمَّ إليهما بعـد علـى أن تنظـر يف القيـام بـذلك                    النساء وا 

  )٦٠(على سبيل األولوية؛
ــد   -٥   ــار       تناشـ ــز االجتـ ــذي حيفـ ــب الـ ــسألة الطلـ ــاول مـ ــضاء أن تتنـ ــدولَ األعـ الـ

باألشخاص الستغالهلم بكل األشكال، بغيـة إزالـة أسـباب هـذا الطلـب، وأن تعمـل مـن أجـل                     
الغاية على تعزيز اختاذ تدابري وقائية تشمل تـدابري تـشريعية مـن أجـل ردع مـستغلي                  بلوغ تلك   

  األشخاص املتَّجر هبم وضمان مساءلة هؤالء املستغلني؛
ــدعو   -٦   ــدابري املالئمــة مــن أجــل رصــد وتنظــيم     ت ــدول األعــضاء إىل اختــاذ كــل الت ال

   تيسري االجتار باألشخاص؛ممارسات وكاالت التوظيف ضماناً لعدم استخدام تلك الوكاالت يف
 حنـة األخـرى إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج        واجلهـات املا   الدول األعضاء تدعو    -٧  

  امليزانية هلذه األغراض وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن    تطلب    -٨  

  لتعزيز قدرات املكتب على مكافحة االجتار باألشخاص؛يتخذ ما يلزم من خطوات 
 إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل تعزيـز                   تطلب  -٩  

الـــشراكات بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص، وال ســـيما النـــساء   
───────────────── 

  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )59( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتدة، األمم املتح  )60( 
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ــشرية، وأن يعتــرب هــذا      ــزع األعــضاء الب ــها ن اجملــال أحــد اجملــاالت ذات  واألطفــال، ألغــراض من
  ؛١٩/١ من قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٤األولوية يف هذه الشراكات مبوجب الفقرة 

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يـسعى إىل              أيضا تطلب  -١٠  
، اعتبـارا مـن عـام    تعزيز قدرات املكتب على مجع املعلومـات وحتليلـها وتقـدمي تقريـر كـل سـنتني        

، عن أمناط وأشكال وتدفقات االجتار باألشخاص على كل املستويات على حنـو موثـوق          ٢٠١٢
ي العرض والطلب وباعتبار ذلك خطـوة ضـمن خطـوات أخـرى               وشامل وبرؤية توازن بني جانب    

علــى طريــق حتــسني تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وبتعــاون وثيــق مــع الــدول  
   وإىل تبادل أفضل املمارسات والعرب املستخلصة من خمتلف املبادرات واآلليات؛األعضاء،
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يـدرس        تطلب كذلك   -١١  

ــار        ــة االجتـ ــن مكافحـ ــات عـ ــضاء، معلومـ ــسب االقتـ ــه، حـ ــضمني براجمـ ــة إىل تـ ــابع احلاجـ ويتـ
  باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال؛

إىل األمني العام أن يقدِّم إليها يف دورهتا احلادية والعـشرين تقريـراً عـن               تطلب    -١٢  
 .تنفيذ هذا القرار

    
      ٢٠/٤القرار     
       اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةمكافحةزيد من التعاون يف امل تشجيع    

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
ــ علــى  متنوعــةأشــكاالً اختــذتعــرب الوطنيــة قــد   اجلرميــة املنظَّمــة  أنَّتــدركإذ    صعيد ال

 وحوكمتـها   لدول األعضاء اأمن  اإلنسان وسالمته، وعلى     صحة   خطراً على ل  متثّي، وأهنا   العامل
  وتنميتها املستدامة،

ملواجهـة  مسؤولية مشتركة يف اختـاذ خطـوات        تتحّمل   مجيعاً الدول    على أنَّ  دوإذ تشدِّ   
 املعنيـة، وسائل منها التعاون الدويل والتعاون مع املؤسسات        بالوطنية،   اجلرمية املنظَّمة عرب     خطر

  مثل مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ ؤّرخ امل ،٦٥/٢٣٢ قرار اجلمعية العامة     وإذ تستذكر   
ئيـة، وال سـيما قدراتـه يف جمـال          تعزيز برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنا            "واملعنون  

، الذي أعربت فيه اجلمعية عن قلقها البالغ إزاء ما يترّتب على اجلرمية املنظَّمة عرب        "التعاون التقين 
الوطنية، مبا فيهـا هتريـب البـشر واالجتـار هبـم وهتريـب املخـّدرات واألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                    
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يـة والـسلم واألمـن وحقـوق اإلنـسان، وإزاء تزايـد             اخلفيفة واالجتار هبـا، مـن آثـار سـلبية يف التنم           
  تعرُّض الدول لتلك اجلرائم،

 التنفيذ العاملي التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة             على ضرورة  تشدِّدوإذ    
 وكـذلك زيــادة  )٦٢( واتفاقيــة األمـم املتحـدة ملكافحــة الفـساد،   )٦١(ا،عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـ   

  اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة     على مكافحة دول األعضاء وكيانات القطاع اخلاص      التعاون بني ال  
  ،على النحو املبيَّن يف خمتلف تقارير مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية

نظـم منـع    : لتحديات العاملية بشأن االستراتيجيات الشاملة ل   إعالن سلفادور   وإذ تستذكر     
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثاين عـشر   )٦٣(ر،رها يف عامل متغيّ  نائية وتطوّ اجلرمية والعدالة اجل  

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والـذي اعترفـت فيـه الـدول األعـضاء، ضـمن مجلـة أمـور، بتزايـد                      
خماطر الترابط بني اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والشبكات غري املشروعة، الـيت يّتـسم كـثري منـها                  

  أنه جديد أو ناشئ،ب
تعـاون  ال وإىل   ،ال للمعلومـات علـى الـصعيد الـدويل         فعّـ  تبادلإىل  املتزايدة   احلاجة   تدركوإذ    

  اللتزامات الدولية،ا مبا يتوافق مع وإىل املساعدة القانونية املتبادلة، ،أجهزة إنفاذ القانونبني 
 عــرب الوطنيــة علــىمــة  املنظَّقــدرة اجلماعــات اإلجراميــةإزاء  القلــق وإذ يــساورها بــالغ  

   املشروعة،املوظفني العموميني وعلى التغلغل يف األنشطة االقتصاديةفساد إتيسري 
تعزيـز الـشراكات   " واملعنـون  ٢٠١٠مـايو  / أيار٢١ ؤّرخ امل،١٩/١قرارها تستذكر وإذ    

 ةتدرك أمهي ، وإذ   " اجلرمية بكل أشكاهلا ومظاهرها    مكافحة العام واخلاص من أجل      نيبني القطاع 
 يف وفقـاً للقـانون الـوطين واللـوائح الوطنيـة،      ،يـه ن علـى القطـاع اخلـاص أن يؤدّ   الدور الـذي يتعـيّ   

  ، اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةمكافحةمساندة اجلهود الرامية إىل 
تعزيـز عمليـة    " واملعنون   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١ ؤّرخ امل ،١٩/٢ قرارها   وإذ تستذكر أيضاً    

، الـذي طلبـت فيـه، ضـمن         "نة يف جمـال اجلرميـة وحتليلـها واإلبـالغ عنـها           مجع بيانات قابلة للمقار   
مجلة أمور، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة أن يعمـل، بالتـشاور مـع الـدول                    
األعضاء، على تدعيم مجع بيانات دقيقة وموثوقة وقابلة للمقارنـة عـن اجتاهـات وأمنـاط اإلجـرام                  

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللدات   )61( 
  .٤٢١٤٦الرقم  ،٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )62( 
 )63(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
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 البيانات واإلبالغ عنها، ودعت الدول األعـضاء إىل تـدعيم جهودهـا الراميـة      العاملية وحتليل تلك  
  إىل مراجعة وحتسني أدوات مجع البيانات من أجل تعزيز املعرفة بتلك االجتاهات واألمناط،

 اجتمـاع األمـم املتحـدة االسـتثنائي الرفيـع املـستوى بـشأن اجلرميـة                 وإذ تالحظ مع التقـدير      
 مبناسـبة   ٢٠١٠ود الوطنية واحلـدث اخلـاص باملعاهـدات اللـذين ُعقـدا يف عـام                املنظَّمة العابرة للحد  

الــذكرى الــسنوية العاشــرة العتمــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة،    
وكذلك اجلزء الرفيع املـستوى الـذي ُعقـد أثنـاء الـدورة اخلامـسة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم                  

كفالـة التنفيـذ    "، املعنـون    ٥/١ة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، وإذ ترحِّب بقرار املؤمتر           املتحد
  ،"الفّعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

الـة  ء خطـوات فعّ  احلاجة إىل زيادة التعاون الدويل وإىل اختاذ الـدول األعـضا  تدركوإذ    
   عرب احلدود الدولية،االنتقال قدرهتم على وخصوصاً حركة اجملرمني، لتقييد

 الـذي كـان أحـد أهدافـه     )٦٤(، إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة      وإذ تضع يف اعتبارها     
  ،مكافحة اجلرمية عرب الوطنية بكل أبعادهاتكثيف اجلهود الرامية إىل 

 اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة وبتأثريهـا           خبطـر لتوعيـة   ل ذولـة املبهـود   اجلأمهيةَ   تدركوإذ    
 وسـائط  أن تؤّديـه ن  يتعـيّ ومـا  واألعمال التجارية واملؤسـسات الـسياسية،       احمللية على اجملتمعات 

احملترفة والصحفيني احملترفني من دور أساسي يف توعية الناس هبذا الـشأن، وإذ تالحـظ               اإلعالم  
ري مـن ُمعـدِّي التقـارير الـصحفية أثنـاء أداء واجبـاهتم يف اإلبـالغ عـن              أيضاً مـا يتعـرَّض لـه الكـث        

  اجلرائم املنظَّمة من خماطر استثنائية، تشمل أفعاالً انتقامية عنيفة من جانب اجملرمني،
ق بعد على اتفاقية األمـم املتحـدة         اليت مل تصدّ    األعضاءَ  الدولَ مناشدهتاتكرِّر    -١  

 أن  ُد، إليهـا بعـ    أو مل تنضمّ   )٦٥(،رب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا    ملكافحة اجلرمية املنظَّمة ع   
  تشّجع الدولَ األطراَف على تنفيذ هذه املعاهدات تنفيذاً تاماً؛ ذلك، وتنظر يف فعل

يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  مــؤمتر األطــراف الــصادر عــن، ٥/٥بــالقرار  ترحِّــب  -٢  
ة، الــذي قــّرر فيــه املــؤمتر إنــشاء فريــق عامــل الستكــشاف   ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــ 

الــة تــساعد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  آليــة مالئمــة وفّعإلنــشاءاخليــارات املتاحــة 
 الـدول    وبروتوكوالهتا، وحتـثّ    عرب الوطنية على استعراض تنفيذ االتفاقية      املنظَّمةملكافحة اجلرمية   

   الشأن؛يف هذا يف تعاون وثيق األعضاء على مواصلة العمل

───────────────── 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )64( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات  املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة،   )65( 
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 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة أن يواصــل تقــدمي   تطلــب  -٣  
تيسري التصديق على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة               ، عند الطلب، ل   املساعدة التقنية 

تفاقيـة  االمؤمتر األطـراف يف  إىل أمانة  كمبا يف ذلعرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا وتنفيذها،     
  لمؤمتر؛، التابع لت املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيةوفريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقّ

املنظمـات  األعضاَء، استناداً إىل مبدأ املسؤولية املشتركة، وكذلك         الدولَ تدعو  -٤  
، مبـا يف ذلـك يف شـكل بنـاء            املـساعدة  تلـك دعم  لـ  إضـافية    تـوفري مـوارد طوعيـة      إىل   ،ذات الصلة 

قــدرات املــوارد البــشرية وتعزيزهــا بواســطة التــدريب املتخــّصص، وكــذلك بتــوفري مــا يلــزم مــن   
  املعدات التقنية واملرافق؛

  أنَّ آليــات متويــل املــساعدة التقنيــة الــيت ُدعــي إىل إنــشائها يف الفقــرة    تالحــظ   -٥  
مــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة، ويف   مــن اتفاقيــة األ٣٠مــن املــادة ) ج (٢

ــادة ) ج (٢الفقــرة  ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،  ٦٢مــن امل  قــد أنــشئت، )٦٦( مــن اتفاقي
  وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي تّربعات إىل تلك اآلليات التمويلية؛

ة أن يواصـل تقـدمي     إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـ            تطلب    -٦  
الدعم إىل املؤمتر وأفرقته العاملة، مبا فيها الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص والفريق العامل           

قمـع ومعاقبـة االجتـار      بروتوكـول منـع و    املعين بتهريب املهاجرين يف أعماهلما املقبلة بـشأن تنفيـذ           
هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب          مكافحـة   وبروتوكول   ،خباصة النساء واألطفال  باألشخاص، و 

  )٦٧(؛ التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةنوالبحر واجلو، املكمِّال
أن يواصـل،   األمم املتحدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة    إىل مكتبأيضاً   تطلب  -٧  

إجــراء حتلــيالت عامليــة  واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة،  األعــضاء بالتــشاور مــع الــدول  
ودراســة أشــكاهلا وأبعادهــا اجلديــدة، وحتليــل   اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة وطرائقهــا  ألخطــار

  ؛سياساتية قائمة على شواهدوضع إرشادات ل اً دعمالتحّديات اجلديدة والناشئة،
 مـن جهـود    يبذله مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة             مبا بترحِّ  -٨  

 منـع  ، مـن أجـل     العـام واخلـاص    القطـاعني  بـني    بـصورة فّعالـة   تعزيز التعاون وتقاسم املعلومـات      ل
جتارهبــا املتعلقــة  تبـادل  علــى  األعــضاَء الـدولَ وحتــثُّاجلرميـة املنظَّمــة عــرب الوطنيـة ومكافحتــها،   

  ، حسب االقتضاء؛الة يف هذا اجملالاملمارسات الفّعب

───────────────── 
  . ٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )66( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١ و٢٢٣٧اجمللدان املرجع نفسه،   )67( 
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لتعزيــز وعــي النــاس بوجــود الــة اذ تــدابري فّع علــى اختــ األعــضاَء الــدولَعتــشجِّ  -٩  
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وأسباهبا ومدى فداحتها وما متثلـه مـن خطـر، بوسـائل تـشمل عنـد                    

 من اتفاقيـة    ٣١ من املادة    ٥االقتضاء تعميم املعلومات من خالل وسائط اإلعالم، وفقاً للفقرة          
 الوطنيـة، وعلـى دعـم جهـود أولئـك الـذين ُيعـدون               األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب       

تقــارير عــن اجلــرائم املنظَّمــة، مبــن فــيهم وســائط اإلعــالم والــصحفيني، بوســائل تــشمل عنــد      
االقتضاء اختاذ تدابري ملنع األفعـال االنتقاميـة مـن جانـب اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّمـة، وذلـك                    

  ضمن أُطرها القانونية الداخلية؛
ضــمن إىل النظــر يف اختـاذ مـا تـراه مناســباً مـن تـدابري،        األعـضاءَ لَالـدو  تـدعو   -١٠  

لتقييـد الـسفر الـدويل ألفـراد اجلماعـات اإلجراميـة          والتزاماهتا الدوليـة،     الداخليةإطار تشريعاهتا   
  .املنظَّمة، وإىل التعاون الوثيق فيما بينها بتبادل املمارسات الفضلى يف هذا الشأن

    
      ٢٠/٥القرار     
      فحة مشكلة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحرمكا  

 إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٧ ؤّرخ امل،٦٥/٣٧قرار اجلمعية العامة ب يط علماًإذ حت  
 اتخــّدراتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف امل      إىل  وإذ تــشري  
وبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب  )٦٨(،١٩٨٨ لــسنة رات العقليــةواملــؤثّ

لـذين  ال )٦٩( عـرب الوطنيـة،    نظَّمـة األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة امل      والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية   
ين ات يف البحـر وهتريـب املهـاجر       خـّدر  الدول األطـراف بالتعـاون علـى قمـع االجتـار بامل            ُيلزمان

  )٧٠(اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،وعن طريق البحر 
إىل وجوب أن تكـون مجيـع اإلجـراءات الـيت تتخـذها الـدول ملكافحـة                  وإذ تشري أيضاً    

حقوقهــا والتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا  متفقــة مــع الــسلوك غــري املــشروع يف البحــر 
  يشمل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،

───────────────── 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )68( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )69( 
  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣فسه، اجمللد املرجع ن  )70( 
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 إزاء استمرار مشكلة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة املرتكبـة يف البحـر،     القلق إذ يساورها و 
مبــا يف ذلــك االجتــار غــري املــشروع باملخــّدرات واملــؤثّرات العقليــة وهتريــب املهــاجرين واالجتــار    

املـسلّح  باألشخاص، واألخطار اليت هتّدد السالمة واألمن البحريَّني، ومن بينها القرصنة والـسطو             
ــساحلية       ــاه ال ــسفن واملنــشآت املقامــة علــى املي ــة ضــد ال ــهريب واألعمــال اإلرهابي يف البحــر والت
ــا يقــع مــن خــسائر مؤســفة يف األرواح ومــا يلحــق       ــة األخــرى، وإذ تالحــظ م واملــصاحل البحري

ق األنـشطة، وفـ    لتلك بالتجارة الدولية واألمن يف جمال الطاقة واالقتصاد العاملي من أضرار نتيجة          
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ ؤّرخ امل،٦٤/٧١يف قرار اجلمعية العامة املشار إليه 

له أعمــال اء تزايــد اخلطــر الــذي تــشكّمــن جــّر ه خــاصجــبو  القلــقوإذ يــساورها بــالغ  
القرصنة والسطو املسلح املرتكبـة يف البحـر ضـد الـسفن، مبـا يـشمل قـوارب الـصيد التقليديـة،                      

 قبالة ساحل الصومال،

ــساورها وإ   ــقذ ي ــة امل  القل ــشطة اجلرمي ــة يف البحــر   نظَّمــةمــن أنَّ أن ــة املرتكب  عــرب الوطني
 املنظمـات اإلجراميـة قـادرة علـى التكّيـف           عة وقد تكون متشابكة يف بعض احلاالت، وأنَّ       متنّو

ســيما الــدول الــساحلية والــدول اجلزريــة   واالســتفادة مــن َمــواطن الــضعف لــدى الــدول، وال 
 مناطق العبور، وإذ هتيب بالـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة                الصغرية النامية يف  

زيادة التعاون والتنسيق فيما بينها علـى مجيـع املـستويات وفقـا للقـانون الـدويل لكـشف وقمـع                     
  ،٦٥/٣٧قرار اجلمعية العامة ل اعمليات هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، وفق

 مشكلة عاملية هتـّدد     هي عرب الوطنية املرتكبة يف البحر       نظَّمة امل  بأنَّ اجلرمية  واقتناعاً منها   
أمن الدول واسـتقرارها وسـيادة القـانون فيهـا وتقـّوض الرخـاء االقتـصادي والتنميـة املـستدامة                    

  وهتّدد البيئة، مما جيعل التعاون الدويل على منعها ومكافحتها ضرورة أساسية،
ــد   ــى أنَّ وإذ تؤكِّ ــدول، وال عل ــع ال ــات     مجي ــف االتفاقي ــراف يف خمتل ــيما األط  ذات س
 عرب الوطنية املرتكبـة     نظَّمة، مسؤولية مشتركة يف اختاذ خطوات للتصّدي خلطر اجلرمية امل         الصلة

يف البحــر وأمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل علــى كــلّ املــستويات ملكافحــة مجيــع أشــكال اجلرميــة    
ــيت تقــ    نظَّمــةامل ــة يف البحــر ال ــة املرتكب ــم املتحــدة ملكافحــة     عــرب الوطني ــة األم   ع يف نطــاق اتفاقي

واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  )٧١( عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــانظَّمــةامل اجلرميــة
ــدة لل  )٧٢(الفــساد ــة الوحي ــسنة مخــّدرواالتفاقي ــة بربوتوكــول ســنة  غتها املعّد بــصي١٩٦١ات ل ل

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللدات   )71( 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )72( 
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتـار       و )٧٤(،١٩٧١رات العقلية لسنة     واتفاقية املؤثّ  )٧٣(،١٩٧٢
، واتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون ١٩٨٨رات العقليــة لــسنة ات واملــؤثّخــّدرغــري املــشروع يف امل

   حسب االقتضاء،البحار،
 باملساعدة التقنيـة الـيت يقـّدمها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات                  وإذ ترحِّب    

، إىل الــدول الــيت تطلــب منــه ذلــك بغيــة منــع اجلرميــة املنظَّمــة عــرب  واجلرميــة، يف إطــار واليتــه
الوطنية املرتكبة يف البحـر ومكافحتـها والقـضاء عليهـا وفقـا للـصكوك الدوليـة ذات الـصلة،                    

ب بتعـاون مكتـب     ومن بينها اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، وإذ ترحِّـ                
رات واجلرمية مـع هيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة ذات          األمم املتحدة املعين باملخدّ   

  ت،يئاالصلة وغريها من اهل
ات خـّدر ً بالعمل املشترك القائم بـني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل               أيضا وإذ ترحِّب    

ان  العاملية للجمارك يف إطار الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات وأثره علـى ضـم             نظَّمةواجلرمية وامل 
  ني يف سلسلة توريد البضائع التجارية املشحونة يف حاويات،السالمة واألمن البحريَّ

تتطــرق إىل الــيت ات واجلرميــة خــّدربحــوث مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملب هنــوِّوإذ ت   
  )٧٥(املرتكبة يف البحر،عرب الوطنية  نظَّمةاجلرمية امل

 اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        ُّ الدولَ اليت مل تصبح بعد أطرافا يف       حتث  - ١   
 )٧٧(واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          )٧٦( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا       نظَّمةامل

 تلــك الــصكوك وأن إىلنظــر يف االنــضمام كــأطراف أن تعلــى وســائر االتفاقيــات ذات الــصلة، 
  اال؛تتخذ التدابري املناسبة لضمان تنفيذها تنفيذا فّع

ات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي    خـّدر  إىل مكتب األمم املتحدة املعـين بامل       تطلب  -٢   
املــساعدة التقنيــة إىل الــدول األعــضاء الــيت تطلبــها منــه لتيــسري التنفيــذ الكامــل التفاقيــة األمــم    

 عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا مـن أجـل مكافحـة                 نظَّمـة املتحدة ملكافحـة اجلرميـة امل     
   عرب الوطنية املرتكبة يف البحر بصورة أشّد فعالية؛نظَّمةجلرمية املا

───────────────── 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )73( 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )74( 
  بعنوان٢٠١١ يف عام رات واجلرميةنشرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدالورقة البحثية اليت  انظر  )75(  

“Transnational organized crime in the fishing industry” ، اليت ركّزت على االجتار باألشخاص وهتريب
 .املهاجرين واالجتار غري املشروع باملخدرات

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥لدات ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )76( 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )77( 
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 أن يواصل تقـدمي      على ات واجلرمية خّدر مكتب األمم املتحدة املعين بامل     عتشجِّ  -٣  
 العدالـة  قطـاع املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء اليت تطلبها منه يف جماالت بنـاء القـدرات يف            

 املرتكبـة يف البحـر، مبـا    نظَّمـة ات ذات الـصلة املتعلقـة مبكافحـة اجلرميـة امل     اجلنائية وتنفيذ االتفاقي  
علمـا   الـدول األعـضاء       بانتظـام إحاطـة    كتب أن يواصل  امليشمل القرصنة البحرية، وتطلب إىل      

  القرصنة؛كافحة  مب اخلاصبرناجمهفيذ براجمه ذات الصلة، مبا يشمل تنب
 أن يواصـل     علـى  ات واجلرمية خّدرعين بامل  مكتب األمم املتحدة امل     أيضاً عتشجِّ  -٤  

تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء اليت تطلبـها منـه يف جمـاالت بنـاء القـدرات يف قطـاع                     
كافحـة القرصـنة البحريـة قبالـة سـاحل الـصومال،            املتـصلة مب  العدالة اجلنائيـة وتنفيـذ االتفاقيـات        

اخلــاص تنفيــذ برناجمــه علمــا بل األعــضاء  الــدو بانتظــام إحاطــةكتــب أن يواصــلاملوتطلــب إىل 
  كافحة القرصنة؛مب

 يف ستويات املــلّ علــى توثيــق التعــاون الــدويل علــى كــ  األعــضاَء الــدولَّحتــث  -٥  
   عرب الوطنية املرتكبة يف البحر؛نظَّمةمكافحة اجلرمية امل

 الــدولَ األعــضاَء علــى اختــاذ التــدابري املناســبة مبــا يتفــق مــع تــشريعاهتا   تــشجِّع  -٦  
 عـرب الوطنيـة     نظَّمـة الوطنية وأطرها القانونية لتعزيز العمل على إنفاذ القانون بغية منع اجلرميـة امل            

ــة يف البحــر  ــا  املرتكب ــضاء عليه ــها والق ــانون     ومكافحت ــضى الق ــا مبقت ــا والتزاماهت ــا حلقوقه ، وفق
  )٧٨(اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛الدويل، مبا يشمل 

 يف   علـى أن يتعـاون،     ات واجلرميـة  خـّدر مم املتحدة املعـين بامل    مكتَب األ  تشجِّع  -٧  
مــع الــدول األعــضاء وهيئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة ، حــدود والياتــه

 ته اخلاصـة  أنـشط  يف إطـار   االقتضاء، فيما يتعلق بتبادل املعلومات       عند واآلليات،   اهليئات سائرو
يات الــيت تفرضــها  التحــّد دراســة، عنــدة املنظَّمــة عــرب الوطنيــةباجلرميــ املتــصلة نيــةاملــساعدة التقب

  لبحر؛ عرب الوطنية املرتكبة يف انظَّمةاجلرمية امل
 إىل النظر يف كل ما جيريـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين          األعضاءَ  الدولَ تدعو  -٨  

  بة يف البحر؛ عرب الوطنية املرتكنظَّمةاجلرمية املبات واجلرمية من حبوث ذات صلة خّدربامل
شــواغلها غريهــا مــن خرباهتــا وتــشرك يف  إىل أن  األعــضاَءالــدولًَ أيــضاتــدعو   -٩  

ات واجلرميـة بـشأن الثغـرات وجوانـب         خـّدر الدول األعـضاء ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل           
  عـرب الوطنيـة املرتكبـة يف البحـر،         نظَّمـة ي ألنـشطة اجلرميـة امل     عند التـصدّ  اليت قد ُتواَجُه    الضعف  

───────────────── 
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣املرجع نفسه، اجمللد   )78( 
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اجلرميـة  ب  ذات الـصلة   ات واجلرميـة  خـّدر حبوث مكتب األمم املتحدة املعين بامل     آخذة يف اعتبارها    
  )٧٩( عرب الوطنية املرتكبة يف البحر؛نظَّمةامل

، حتقيقا لتلك الغاية، أن يـدعو مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات                 تطلب  - ١٠   
ق مع النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس         واجلرمية إىل عقد اجتماع خرباء استشاري، مبا يّتس       

االقتــصادي واالجتمــاعي، ُيراَعــى فيــه التناســُب اإلقليمــي واجلغــرايف يف املــشاركة حــقَّ املراعــاة،  
وُيركِّز على السلطات املركزية للدول األعضاء وخربائها املتخصصني يف إنفـاذ القـوانني البحريـة               

دة األوجه اليت تعتـرض نظـام العدالـة اجلنائيـة           ى واملتعدّ وغري البحرية، الستقصاء التحّديات الكرب    
ــة        ــة يف البحــر ومالحق ــة املنظَّمــة املرتكب ــشطة اإلجرامي ــضايا الناشــئة عــن األن ــق يف الق يف التحقي
مرتكبيها قضائيا، واليت تندرج يف حدود واليات املكتـب ومل تعـالَج بالفعـل يف حمافـل أو آليـات                    

ّددة الــيت ميكـن فيهــا للمكتــب ومــوارده تيــسري أعمــال التحقيــق  أخـرى، بغيــة تعــيني اجملــاالت احملــ 
واملالحقة القضائية يف تلك القـضايا مـن جانـب الـدول األعـضاء، مبـا يـشمل حتديـد الثغـرات أو                       
اجملــاالت املمكنــة للمناســقة، والتــدابري الالزمــة لتعزيــز القــدرات الوطنيــة، وال ســيما يف البلــدان     

  ة املنظَّمة عرب الوطنية على حنو أكثر كفاءة؛النامية، من أجل مكافحة اجلرمي
 املاحنني إىل توفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة مـن               وسائرَ َءا األعض  الدولَ تدعو  -١١   

  قا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛أجل هذه األغراض وف
 أن ات واجلرميـة خـّدر إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل     تطلب  -١٢   

  .يقدِّم إليها يف دورهتا الثانية والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
    

      ٢٠/٦القرار     
      هبااالجتار ، وخصوصا  األدوية املغشوشةمكافحة    

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
ساس بــاملعىن املــراد يف هــذا القــرار، دون مــ    " األدويــة املغــشوشة  "عبــارة  أنَّإذ تؤكّــد   

الـيت  " األدوية املزّيفـة  "بالتعاريف املقبولة واألعمال األخرى املنجزة يف هذا اجملال، تشري عادة إىل            
ن اليت تكون مكّوناهتـا عدميـة املفعـول أو يكـون مفعوهلـا أقـلّ ممـا هـو مبـيّ          املزعومة  شمل األدوية   ت

  انتهت صالحيتها،اليت عليها أو أكثر منه أو خمتلفاً عنه أو 
───────────────── 

  بعنوان٢٠١١ يف عام الورقة البحثية اليت نشرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية انظر  )79(  
“Transnational organized crime in the fishing industry” ، اليت ركّزت على االجتار باألشخاص وهتريب

  .املهاجرين واالجتار غري املشروع باملخدرات
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 ذات وعامليـة متناميـة  إزاء األدويـة املغـشوشة، باعتبارهـا مـشكلة           عن قلقهـا     وإذ تعرب   
ر تـأثريا صـحيا خطـريا     ، سواء من حيـث كوهنـا خطـرا علـى الـصحة العامـة يـؤثّ                وخيمةعواقب  

 يف نوعيـة    عامـة النـاس   فقـدان ثقـة      مـن حيـث    وأ ،ي حـىت إىل وفـاهتم     على من يتعاطاها أو يـؤدّ     
  ، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحيةوفعاليتهااملنتجات الصيدالنية وسالمتها 

إزاء مـا تنطـوي عليـه األدويـة املغـشوشة يف مجيـع مراحـل                 تعرب عـن قلقهـا أيـضاً       وإذ  
ر هتـّدد صـحة     خماط من،  وخصوصا االجتار هبا والدعاية التجارية هلا وتوزيعها      ة إمداداهتا،   لسلس

  البشر وسالمتهم،
كمـا   ،تمـع الـدويل   تزال مسألة حتظى باهتمام اجمل     أنَّ األدوية املغشوشة ال      وإذ تستذكر   

يتجلّى ذلك يف اجلهود اليت تبذهلا منظمة الـصحة العامليـة واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة يف                    
  ،هذا املضمار

مـة يف مجيـع جوانـب االجتـار          ضـلوع اجلماعـات اإلجراميـة املنظّ       الحظ مع القلـق   وإذ ت   
ا الصدد على إمكانية االستفادة من اتفاقية األمـم املتحـدة           باألدوية املغشوشة، وإذ تؤكّد يف هذ     

تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة االجتـار باألدويـة               ل )٨٠(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
املغشوشة، مبا يشمل إنتاجها وتوزيعها على حنو غري مشروع، وذلك بوسائل مـن بينـها تبـادل                 

   اجلرمية،عائداتلوبني واسترداد املساعدة القانونية وتسليم املط
إذكاء الوعي لدى مجيع الدول باحلاجة املاّسة إىل أن يتحّرك اجملتمع الـدويل             وإذ ترغب يف      

 وإذ تدرك أمهيـة إقامـة التعـاون الـدويل علـى أوسـع نطـاق مبـا            ،ويتصّدى ألخطار األدوية املغشوشة   
  لضوابط الرقابية الوطنية،يتفق مع الصكوك واآلليات الدولية ذات الصلة، وكذلك مع ا

 أنَّ مجيع مراحـل سلـسلة إمـدادات األدويـة املغـشوشة، وخـصوصا توزيعهـا                 وإذ تالحظ   
واالجتــار هبــا، ال تتطلّــب بنيــة حتتيــة متطــّورة وال مهــارة عاليــة، وأنــه بــسبب اســتحداث أســاليب 

ليبهم يف حماكـاة    جديدة للتعّرف على األدوية املغشوشة، يعمد اجملرمون باستمرار إىل حتسني أسـا           
  التغليف والعالمات اجملسَّمة وكذلك سائر اجلوانب املادية والتركيبات الكيميائية ملنتجاهتم،

ي لــشبكات اجلرميــة لتــصّدا آليــات بتعزيــزضــرورة القيــام، عنــد االقتــضاء، وإذ تــدرك   
 ، وخــصوصا توزيعهــااألدويــة املغــشوشةمجيــع مراحــل سلــسلة إمــدادات  املنظمــة الــضالعة يف 

  ، من خالل تعزيز قدرات العدالة اجلنائية، وبتطبيق هذه اآلليات تطبيقا كامال،االجتار هباو

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )80( 
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 الدولَ األعضاَء واملؤسسات اإلقليمية والدولية املعنيـة، حـسب االقتـضاء،            حتثّ  -١  
على تعزيز التدابري واآلليات الرامية إىل منع االجتـار باألدويـة املغـشوشة وتوثيـق التعـاون الـدويل،                   

ذلــك بوســائل مــن بينــها االســتعانة بــربامج مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    و
للمساعدة التقنية القانونيـة والتـشغيلية تعزيـزا لفعاليـة الـسلطات يف التعـّرف علـى األدويـة املزّيفـة                 

  ، وعلى تطبيق هذه التدابري واآلليات تطبيقا كامال؛األدويةهبذه والتصّدي لالجتار 
 تــشريعات  علـى منـع االجتـار باألدويـة املغـشوشة بـسنّ       األعـضاءَ  الـدولَ حتـثّ   -٢  
ــشمل،  ــضاء ت ــوال      حــسب االقت ــل غــسل األم ــشوشة، مث ــة املغ ــة باألدوي ــع اجلــرائم املتعلق ، مجي
ف فيهـا   يـة مـن أنـشطة إجراميـة والتـصرّ          املوجـودات املتأتّ   مـصادرة  وكذلك    والتهريب والفساد

ــة، ضــمانا لعــدم  وتــسليم املطلــوبني واملــساعدة ال  ــة املتبادل مرحلــة مــن  أيِّ التغاضــي عــنقانوني
   األدوية املغشوشة؛مراحل إمدادات

 إىل مراجعة أطرها القانونيـة والتنظيميـة مـن أجـل تـوفري           األعضاءَ  الدولَ تدعو  -٣  
بوســائل منــها تعزيــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام نة الــة وآليــات تنظيميــة حمــسَّتــشريعات فّع

تشمل جهات الصنع واالسترياد والتصدير والتوزيع والبيـع بالتجزئـة لكـي تـردع              يت  واخلاص ال 
  األدوية املغشوشة؛ب االجتارة الشبكات اإلجرامية املنظمة اليت تشارك يف بشّد

، مبـا يف     عـرب احلـدود    التعـاون ز  بري تعـزّ  ا على اعتماد تـد     األعضاءَ  الدولَ عتشّج  -٤  
ي اخلاصـة وإنفـاذ القـوانني علـى     شتركة وأسـاليب التحـرّ  تبادل املعلومات والتحقيقات املـ   ذلك  

الوطنيـة  انون   إنفـاذ القـ    أجهـزة الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل وتوثيـق التعـاون بـني           كل من   
ــشوشة، وال   ــة املغـ ــار باألدويـ ــبح االجتـ ــة و  هبـــدف كـ ــز األدوات القائمـ ــيما بتعزيـ ــر يف سـ النظـ

  استحداث أدوات جديدة؛
 الـصعيد الـوطين   كبرية للتوعية على إىل أن تبذل جهودا      َء األعضا  الدولَ تدعو  -٥  

 مغـشوشة العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية الوخيمـة لـشراء األدويـة الـيت قـد تكـون                ب
وأن تربز يف هذا الشأن خطر استخدام األدوية اجمللوبة من أسـواق غـري مـشروعة حتاشـيا لفقـد                    

  ن حيث نوعية الدواء وسالمته وفعاليته؛ يف التجارة الصيدالنية معامة الناسثقة 
يواصـل إجـراء    األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل أن         مكتبَ تدعو  -٦  
بشأن طرائق اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، مبا يف ذلك ضـلوعها يف مـشكلة               البحوث  

ــدول األعــضاء وبالتعــاون     ــشاور مــع ال ــة املغــشوشة، وذلــك بالت ــة  األدوي  مــع املنظمــات الدولي
الـة علـى إعـداد تـدابري     لعمـل بـصورة فعّ  لتوفري إطـار معـريف أفـضل     املختصة األخرى، من أجل     

  ي هلذه التجارة غري املشروعة؛ التصّدواقعية بغيةدلة بأ معّززة
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ــشّج  -٧   ــوم،       عت ــى أن يق ــة عل ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــَب األم  مكت
، بتحديـد الـدول األعـضاء الرئيـسية يف أشـد املنـاطق تـضّررا مـن                  بالتشاور مع الـدول األعـضاء     

  تلك الظاهرة وبتقدمي املساعدة التقنية الالزمة إىل هذه الدول األعضاء، بناًء على طلبها؛
 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يقــوم، وفقــا   تطلــب  -٨  

األمم املتحدة واملنظمات الدولية، مثل اهليئة الدوليـة  لواليته وبالتعاون الوثيق مع غريه من هيئات    
ملراقبة املخدرات ومنظمـة الـصحة العامليـة واملنظمـة العامليـة للجمـارك واملنظمـة الدوليـة للـشرطة                    
اجلنائية وكـذلك املنظمـات واآلليـات اإلقليميـة ذات الـصلة والوكـاالت الوطنيـة املعنيـة بـالتنظيم                   

اص ومنظمات اجملتمع املدين والرابطات املهنيـة عنـد االقتـضاء، مـن             القطاع اخل والرقايب لألدوية،   
مـة الـضالعة يف      تعطيـل وتفكيـك الـشبكات اإلجراميـة املنظَّ         علـى أجل مـساعدة الـدول األعـضاء        

مجيع مراحل سلسلة إمدادات األدوية املغشوشة غري املشروعة، وخصوصا توزيعها واالجتـار هبـا،         
ارب كل منظمة وخرباهتـا الفنيـة ومواردهـا وحتقيـق التـآزر بـني               من أجل حتسني االستفادة من جت     

الشركاء املعنيني وتدعو الدولَ األعضاَء وسائَر اجلهات املاحنة إىل تقـدمي مـسامهات خارجـة عـن                  
   لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛امليزانية لتنفيذ األحكام ذات الصلة من هذا القرار، وفقاً

نفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن  إىل املــدير التتطلــب  -٩  
  .يقّدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

    
  ٢٠/٧القرار 

    
 املساعدة التقنية تعزيز األنشطة املتصلة مبكافحة اجلرمية السيربانية، مبا يف ذلك    

       القدراتوبناء
  إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
، ٢٠٠٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٤ ؤّرخ، امل ٥٥/٥٩ قرارات اجلمعية العامة     إذ تستذكر   

 / كــانون األول١٩ ؤّرخ، املــ٥٦/١٢١، و٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٤ ؤّرخ، املــ٥٥/٦٣و
 ؤّرخ املـ  ،٦٤/١٧٩، و ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ ؤّرخ، امل ٦٣/١٩٥، و ٢٠٠١ديسمرب  

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ ؤّرخ امل،٦٥/٢٣٢ و،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨
/  متـوز  ٣٠ ؤّرخ، امل ٢٠٠٩/٢٢ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وإذ تستذكر أيضاً    

ــه  ــه  ٢٠٠٩يولي ــ،٢٠٠٧/١٢، وكــذلك قراري ــوز٢٥ ؤّرخ امل ــه / مت ، ٢٠٠٧/١٩، و٢٠٠٧يولي
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، املـتعلقني باسـتراتيجية مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات               ٢٠٠٧يوليـه   /وز متـ  ٢٦ ؤّرخامل
  ،٢٠١١-٢٠٠٨واجلرمية للفترة 

إعــالن ســـلفادور بــشأن االســـتراتيجيات الــشاملة للتحـــديات     أنَّ وإذ تــضع يف اعتبارهـــا   
مـده مـؤمتر األمـم       الـذي اعت   )٨١(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغّيـر،            : العاملية

تطـــّور تكنولوجيـــا املعلومـــات  أنَّ املتحـــدة الثـــاين عـــشر ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، نـــّوه إىل 
  واالتصاالت وتزايد استخدام اإلنترنت يتيحان فرصاً جديدة للمجرمني ويسّهالن تنامي اإلجرام،

 يف مكافحـة اجلرميـة      يات اليت تواجه الدول، وخصوصاً البلـدان الناميـة،         التحدّ وإذ تدرك   
على ضرورة تعزيز أنشطة املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات مـن أجـل منـع                   دوإذ تشدِّ السيربانية،  

  ي تلك األفعال ومعاقبتهم، استخدام تكنولوجيا املعلومات يف أغراض إجرامية ومالحقة مرتكب
ة الــسيربانية بأمهيــة االرتقــاء بالتعــاون الــدويل مــن أجــل تــسهيل منــع اجلرميــ  وإذ تــسلّم   

والتحــرِّي عنــها ومالحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتــهم، بوســائل منــها تقــدمي املــساعدة التقنيــة هبــدف  
  اعتماد التشريعات الوطنية وحتسينها،

ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ ؤّرخ، املـــ٦٥/٢٣٠ بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ ترّحـــب  
 أنَّ  وإذ تـشري إىل   والعدالـة اجلنائيـة،      ملنع اجلرميـة      الثاين عشر  ، بشأن مؤمتر األمم املتحدة    ٢٠١٠

 بأن يقّدم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات             الدول األعضاء أوصت يف إعالن سلفادور     
واجلرميــة إىل الــدول، عنــد الطلــب وبالتعــاون مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة املعنيــة    

ــشريعا      ــدريباً هبــدف حتــسني ت ــة وت ــساعدة تقني ــدرات   والقطــاع اخلــاص، م ــاء ق ــة وبن هتا الوطني
ســلطاهتا الوطنيــة مــن أجــل التــصدِّي للجرميــة الــسيربانية، مبــا يف ذلــك منــع تلــك اجلرميــة بكــل   

  أشكاهلا والتحرِّي عنها ومالحقة مرتكبيها وتعزيز أمن الشبكات احلاسوبية،
 )٨٢( على جدوى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       وإذ تؤكِّد   

يف تدعيم التعاون الدويل على منع اجلرمية السيربانية والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها، عنـدما              
  يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين وينطوي على ضلوع مجاعات إجرامية منظَّمة يف ارتكابه،

ــة     أنَّ وإذ تــستذكر   ــا املعلومــات ألغــراض إجرامي مكافحــة إســاءة اســتعمال تكنولوجي
تأخذ يف االعتبـار محايـة حريـات األفـراد وحيـاهتم اخلاصـة واحملافظـة علـى          لوضع حلو تقتضي  

  ،قدرة احلكومات على مكافحة إساءة االستعمال هذه

───────────────── 
 )81(  A/CONF.213/18 ١، الفصل األول، القرار.  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد اهدات جمموعة املعاألمم املتحدة،  )82( 
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وإذ تــدرك دور مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف تقــدمي املــساعدة   
ي للمكتـب، لـدى صـوغ       التقنية من خالل براجمه املواضيعية واإلقليميـة، وإذ تـستذكر أنـه ينبغـ             

براجمه اخلاصة باملساعدة التقنية وتنفيذها، أن يهـدف إىل حتقيـق نتـائج مـستدامة وطويلـة األمـد          
ــة      ــة اجلنائي يف جمــال منــع اجلرميــة ومالحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتــهم، وخــصوصاً ببنــاء نظــم العدال

 بـرامج لبلـوغ     وحتديثها وتدعيمها، وكذلك بتعزيـز سـيادة القـانون، كمـا ينبغـي لـه أن يـصّمم                 
تلك األهداف فيما خيص مجيع عناصر نظـام العدالـة اجلنائيـة، علـى حنـو متكامـل ومـن منظـور                      
طويل األمد، مما يزيد من قدرة الدول الطالبة على منع وقمع خمتلـف أنـواع اجلـرائم الـيت متـّس                     

  باجملتمعات، مبا فيها اجلرمية املنظمة واجلرمية السيربانية،
أن يتعــاون مــع  تحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   ألمــم امل إىل مكتــب اتطلــب  -١  

الدول األعضاء واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة والقطـاع اخلـاص، حـسب االقتـضاء، علـى           
ــة         ــساعدة التقني ــة، بامل ــا الوطني ــها واســتنادا إىل احتياجاهت ــى طلب ــاًء عل ــدول، بن ــد ال مواصــلة تزوي

اجلــرائم الــسيربانية بكــل أشــكاهلا وكــشف تلــك اجلــرائم والتــدريب، خــصوصاً فيمــا يتعلــق مبنــع 
والتحـــري عنـــها ومالحقـــة مرتكبيهـــا، دون املـــساس باألعمـــال والنتـــائج الـــيت تـــتمخض عنـــها  

الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية    املعين ب فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية       اجتماعات  
  ؛الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاصالسيربانية وتدابري التصدِّي هلا من جانب 

 الدراسة الـشاملة ملـشكلة      بشأن بنتائج الدورة األوىل لفريق اخلرباء       حتيط علما   -٢  
  )٨٣(؛اجلرمية السيربانية

 الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية الـسيربانية     ب املعينفريق اخلرباء احلكومي     تدعو  -٣  
 عن املداوالت الـيت جـرت خـالل دورتـه األوىل، وتطلـب إىل               إىل وضع الصيغة النهائية لتقريره    

مــه علــى الــدول األعــضاء جبميــع اللغــات الرمسيــة، وتطلــب إىل األمانــة أيــضا أن األمانــة أن تعّم
  تواصل تقدمي الدعم الجتماعات الفريق العامل؛

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يعـّزز تعاونـه          تطلب    ٤  
لدول األعضاء واملنظمات املعنية، مثل املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة ومكتـب الـشرطة                 مع ا 

األورويب واالحتاد الـدويل لالتـصاالت واملفوضـية األوروبيـة وجملـس أوروبـا ومنظمـة شـنغهاي             
للتعاون وكومنولث الدول املستقلة، وكذلك مع القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك شـركات صـنع                 

  ي خدمات اإلنترنت، على مكافحة اجلرمية السيربانية؛احلواسيب ومقدِّم

───────────────── 
 .E/CN.15/2011/19انظر   )83( 
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 الدول األعضاء إىل مواصلة تبادل اآلراء عـن الـسبل والوسـائل الكفيلـة                تدعو  -٥  
بتحسني األهداف احملدَّدة للمساعدة التقنية، وال سيما يف ضوء التحديات اليت قد تواجههـا يف               

الدراسـة الـشاملة ملـشكلة اجلرميـة        ب املعـين  فريق اخلـرباء احلكـومي    سياق التعاون الدويل، وتدعو     
   إىل النظر يف اآلراء املتبادلة يف سياق عمله حيثما يكون ذلك مناسبا؛السيربانية
ــ  -٦    خــارجمــن دعو الــدولَ األعــضاَء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد   ت

املتحـدة، مـن أجـل    امليزانية، عند الـضرورة ووفقـا للقواعـد واإلجـراءات املعمـول هبـا يف األمـم            
  تنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذا القرار؛

 إىل جلنـة  ُيعّد تقريراً عـن تنفيـذ هـذا القـرار ويقّدمـه      إىل األمني العام أن  تطلب  -٧  
  . دورهتا الثانية والعشرينمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف

    
      ٢٠/١ر املقّر    
      مية والعدالة اجلنائيةتنظيم أعمال الدورات املقبلة للجنة منع اجلر    

 / نيــسان١٥ العاشــرة املعقــودة يف جلــستهايف ،  جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةإنَّ  
سـبل  العـشرين بـشأن   ، إذ وضعت يف اعتبارها املناقـشات الـيت أجرهتـا يف دورهتـا      ٢٠١١أبريل  

  :حتسني طرائق عملها
رهتـا احلاديـة والعـشرين، علـى        دو ابتـداء مـن      ،قرَّرت فيما خيص دوراهتا املقبلة      )أ(  

يكون املوعد النهائي لتقدمي مشاريع القرارات املزمع النظر فيها خالل جـزء            أن  ي،    أساس جتريب 
  احد من بدء ذلك اجلزء من الدورة؛الدورة املعقود يف النصف األول من السنة قبل شهر و

ر، حـسبما  شجَّعت الدول األعضاء على االستفادة من فترة الـشهر هـذه للنظـ         )ب(  
يكون مناسبا، يف دمج مشاريع القرارات أو ختفيض طوهلا، بغية متكني اللجنة مـن تنـاول عـدد                

  معقول من مشاريع القرارات وتعزيز كفاءة عملها؛
أعـاله  ) أ(قرَّرت أن تتخـذ األمانـة الترتيبـات الالزمـة مـن أجـل تنفيـذ الفقـرة                     )ج(  

اللغـات الرمسيـة الـست    اريع القـرارات جبميـع   ا بكفالة إتاحة مـش   على النحو املناسب، وال سيم    
لألمم املتحدة قبل ثالثة أسابيع على األقل من بدء جزء الدورة الذي تعقده اللجنة يف النـصف                 

  .األول من السنة
    


