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      الفصل األول

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

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

رمية والعدالة اجلنائية اجمللس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة علـى          منع اجل  توصي جلنةُ   -١
  :ا اجلمعية العامةريع القرارات التالية لكي تعتمدهمشا

    
    مشروع القرار األول  
   قواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءال  

  إنَّ اجلمعية العامة، 

بإضـافة الطـابع اإلنـساين       طويـل  أمـد  انـشغال األمـم املتحـدة منـذ          يف اعتبارهـا   إذ تضع   
  ماية حقوق اإلنسان،حب نظام العدالة اجلنائية وعلى

 منـع اجلرميـة والعدالـة    جمـال  أمهيـة معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف           جمّددا وإذ تؤكّد   
   وخصوصاً أمهية تعزيز تنفيذها،اجلنائية،

 بـشأن االسـتراتيجيات      يف إعـالن سـلفادور     َسـلَّمت  على أنَّ الـدول األعـضاء        وإذ تشّدد   
 )١(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عـامل مـتغري،          : الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية   

 محايـة حقـوق     بتكـريس يستند إىل االلتزام    إمنا   وإنساين  ومنصف  نظام عدالة جنائية فّعال    أيَّبأنَّ  
 بأمهية وتـأثري معـايري األمـم        كما َسلَّمت ها،  اإلنسان يف سياق إقامة العدل ومنع اجلرمية ومكافحت       

  ،يف إعداد وتنفيذ سياسات وقوانني وإجراءات وبرامج وطنية املتحدة وقواعدها

املعنـون  و،  ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ املـؤرَّخ    ٦٥/٢٣٠ قرارها   وإذ تستذكر   
طلبـت فيـه إىل جلنـة منـع     ، الـذي  "مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة      "

اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إنـشاء فريـق خـرباء حكـومي دويل مفتـوح العـضوية لتبـادل املعلومـات           
 الــصيغة عــن أفــضل املمارســات والتــشريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل الــساري وعــن تنقــيح   

───────────────── 
 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )1(  
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خـر مـا متّ التوّصـل       قواعد األمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء لتـضمينها آ              احلالية ل 
 فيه، بغية تقـدمي توصـيات إىل اللجنـة بـشأن            اجليِّدة إليه يف جمال علم اإلصالحيات واملمارسات     

اخلطوات الـيت ميكـن اختاذهـا الحقـا، وطلبـت إىل فريـق اخلـرباء أن يقـّدم إىل جلنـة منـع اجلرميـة                          
  والعدالة اجلنائية تقريراً عن التقّدم احملرز يف عمله،

 بأنَّ نظـام الـسجون هـو أحـد املكّونـات الرئيـسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة                    هامنً  وإدراكا  
 يف وضـع قـوانني اإلصـالحيات    اً وتـأثري أمهيـةً  )٢(لقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء  لوبأنَّ  

  وسياساهتا وممارساهتا،

ين ارتكبـوا جـرائم   األفـراد الـذ   استخدام السجون إالَّ ملعاقبة  ه ال ينبغي  بأنَّ منها واقتناعاً  
 ،الناس حلماية عندما يكون ذلك ضرورياً أو/وخطرية، 

ــها أيــضاًواقتناعــاً  ــة، وفقــا التــدابري خاصــة الســتخدام ال بــضرورة بــذل جهــود   من بديل
  )٣(،)قواعد طوكيو(لقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية 

 للــصكوك الدوليــة املتعلقــة ١٩٥٥ي منــذ عــام  التطــّور التــدرجيوإذ تــضع يف اعتبارهــا  
مبعاملــة الــسجناء، وخباصــة اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة    

 والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه      )٤(،القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   
  )٥(،سانية أو املهينةمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن

ً أمهيـة إجـراءات التنفيـذ الفّعـال للقواعـد الـدنيا النموذجيـة        وإذ تضع يف اعتبارهـا أيـضا     
 املـؤرَّخ   ١٩٨٤/٤٧ اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف قـراره           أقّرهـا  الـيت    )٦(ملعاملة السجناء، 

ين يتعّرضـون أليِّ    وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الـذ        ،١٩٨٤مايو  / أيار ٢٥
 وقواعــد )٨( واملبــادئ األساســية ملعاملــة الــسجناء؛)٧(شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الــسجن؛

───────────────── 
منشورات األمم املتحدة،  ( صكوك عاملية،)اجلزء األول(اجمللد األول جمموعة صكوك دولية، : حقوق اإلنسان  )2(  

 .٣٤ الرقم -، الفرع ياء )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم املبيع 
 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )3(  
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )4(  
 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )5(  
 .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )6(  
 .٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة  )7(  
 .٤٥/١١١مرفق قرار اجلمعية العامة  )8(  
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 وقواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة        )٩(األمم املتحدة بـشأن محايـة األحـداث اجملـرَّدين مـن حريتـهم؛             
  )١٠(،)قواعد بانكوك(السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 

العمل الذي تضطلع به اللجنـة الدائمـة ألمريكـا الالتينيـة            يف اعتبارها كذلك     تضعوإذ    
مـة إىل  من أجـل تنقـيح وحتـديث قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء املقدَّ           

 بالربازيـل،  سـلفادور مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة املنعقـد يف                     
 ، عــن مــدى تطبيـق البلــدان األفريقيــة للقواعــد النموذجيــة الــدنيا ٢٠١١ تقريــر عــام فـضال عــن 
  ، املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمنيالذي قدَّمه

قـد   واجلرميـة  املخـدِّرات  مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب    بـأنَّ  حتيط علماً مع التقـدير وإذ    
، ودلـيالً بـشأن      الترحيل الدويل للمحكـوم علـيهم      نودليالً بشأ  )١١(،ديري السجون مل دليالً أعّد

 ،)اللجنــة الدوليــة للــصليب األمحــر بالتعــاون مــع ( مــن اكتظــاظ الــسجون  احلــداســتراتيجيات 
   يف اجملتمع،اجلناة وإعادة إدماج النكوص تفادي ودليالً بشأن

ــادل املعلومــات    تعــرب عــن تقــديرها   -١   ــدول األعــضاء علــى طلــب تب ــردود ال    ل
قواعـد األمــم املتحـدة النموذجيــة الــدنيا   ل الفـضلى وعــن تنقـيح الــصيغة احلاليــة  ات املمارســ عـن 

  ملعاملة السجناء؛

 الـذي ُعقـد   بالعمل املنجز يف اجتماع فريق اخلرباء الرفيع املـستوى  حتيط علماً   -٢  
 يف الـذي ُعقـد   واجتمـاع فريـق اخلـرباء    ،٢٠١١أغـسطس  / آب٥إىل  ٣ منيف سانتو دومينغو   

  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ و٦فيينا يومي 

املعـين  احلكومي الدويل املفتوح العـضوية      العمل الذي أجنزه فريق اخلرباء      ب تنوِّه  -٣  
املـذكورين  بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء استنادا إىل نتائج اجتمـاعي فريـق اخلـرباء               

  )١٢(؛أعاله

 الـيت اعتمـدها مـؤمتر    )١٣(ملـة الـسجناء،    بأنَّ القواعد النموذجية الدنيا ملعا     تسلِّم  -٤  
اجمللــس االقتــصادي ، وأقّرهــا ١٩٥٥، عــام األمــم املتحــدة األول ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني

───────────────── 
 .٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعية العامة  )9(  
 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة  )10( 
 )11( Handbook for Prison Leaders: A Basic Training Tool and Curriculum for Prison Managers 

 Based on International Standards and Norms, Criminal Justice Handbook Series  
(United Nations publication, Sales No. E.10.IV.4).  

  .EG.6/2012/1UNODC/CCPCJ/ وE/CN.15/2012/18انظر الوثيقتني   )12( 
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، ووسَّــع اجمللــس ١٩٥٧يوليــه / متــوز٣١ املــؤرَّخ ،)٢٤-د( جــيم ٦٦٣واالجتمــاعي يف قــراره 
 قد أثبتت جدواها علـى مـّر        ،١٩٧٧مايو  / أيار ١٣ املؤرَّخ   ،)٦٢-د (٢٠٧٦ قراره   نطاقها يف 

  السنني، وبأهنا ال تزال هي املعايري الدنيا املعترف هبا عامليا الحتجاز السجناء؛

 القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة         جمـاالت  مراجعـة بعـض      بأنـه ميكـن   ً  تسلِّم أيـضا    -٥  
املمارسـات  حدث التطّورات يف جمال علوم اإلصالحيات و      أل لكي تصبح القواعد جمسِّدة    ،السجناء

  ، شريطة أالّ تؤدي أيُّ تغيريات يف القواعد إىل خفض أيٍّ من املعايري املوجودة؛اجليدة فيها

املعـين  املفتـوح العـضوية     احلكـومي الـدويل     توصيات فريـق اخلـرباء      ب حتيط علماً   -٦  
، لتاليـة ليـة ا  ألوجملاالت ا ا وبأنَّ فريق اخلرباء قد حّدد    بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،      

  )١٤(:توخياً إلمكانية النظر فيها

  ؛الكرامة املتأصلة يف نفوس السجناء وقيمتهم كبشراحترام   )أ(  

  اخلدمات الطبية والصحية؛  )ب(  

 واحلــبس يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني ، مبــا اإلجــراءات التأديبيــة والعقــاب   )ج(  
   كمية الطعام؛وخفضاالنفرادي 

مظـاهر أو مـزاعم      أثناء االحتجـاز، وكـذلك يف أيِّ         وفياتالالتحقيق يف مجيع      )د(  
  ؛معاقبتهمهينة أو مالإنسانية أو تهم معاملة  أو معاملتشري إىل تعذيب السجناء

 ومراعـاة احتياجاهتـا اخلاصـة، مـع         احملرومـة مـن حرِّيتـها     محاية الفئات الضعيفة      )ه(  
   الدول اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار؛أخذ

  ق يف احلصول على متثيل قانوين؛ احل  )و(  

  الشكاوى والتفتيش املستقل؛  )ز(  

   املصطلحات القدمية؛استبدال  )ح(  

  تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛  )ط(  

───────────────── 
منشورات األمم املتحدة،  (، صكوك عاملية)اجلزء األول(جمموعة صكوك دولية، اجمللد األول : حقوق اإلنسان  )13( 

 .٣٤ الرقم -، الفرع ياء )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم املبيع 
تقرير ذلك االجتماع ينبغي النظر يف التوصيات ضمن سياق مداوالت اجتماع فريق اخلرباء، اليت ُجسِّدت يف   )14( 

)UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/1.(  
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احتياجـات الـسجناء ذوي اإلعاقـة بعـني         و متطلبـات    أخـذ  على ضرورة    تؤكّد  -٧  
  )١٥(وفقا التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛حسب مقتضى احلال، ب، االعتبار الواج

املعـين بالقواعـد النموذجيـة    احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية     لفريق اخلرباء    تأذن  -٨  
 إىل  عـن سـري عملـه     بغية تقـدمي تقريـر      ، ضمن نطاق واليته،     الدنيا ملعاملة السجناء بأن يواصل عمله     

ة اجلنائيـة يف دورهتـا الثانيـة والعـشرين، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل           جلنة منع اجلرمية والعدالـ    
  تقدمي ما يلزم من دعم وخدمات؛

 الدول األعضاء إىل املـشاركة بنـشاط يف االجتمـاع القـادم لفريـق اخلـرباء        تدعو  -٩  
ت وإىل العمـل علـى إعـداد تقريـر يتـضّمن ملخَّـصاً للمناقـشا              احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية        

  والتوصيات، مبا فيها التعليقات والشواغل اليت ُيعرِب عنها اخلرباء احلكوميون وسائر املشاركني؛

ــرب  -١٠   ا أبدتــه مــن اســتعداد الستــضافة     ملــ حلكومــة األرجنــتني عــن امتناهنــا  تع
املعـين بالقواعـد النموذجيـة      احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية         االجتماع القادم لفريق اخلـرباء      

  ملعاملة السجناء؛الدنيا 

 إعـداد ورقـة غرفـة االجتماعـات املعنونـة           مبا أُجنز من عمـل علـى       حتيط علما   - ١١  
ــسجناء      ملحوظــات" ــة ال ــدنيا ملعامل ــة ال ــم املتحــدة النموذجي ــد األم ــى قواع ــات عل ، " وتعليق

 وكـذلك بنـشرها   ،مجيع لغات األمـم املتحـدة الرمسيـة األخـرى    إىل  بترمجتها   بالتبكريوتوصي  
  واسع؛على نطاق 

تنفيــذ قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة   ل التــرويج الــدول األعــضاء علــى  عتــشّج  -١٢  
  )١٦(؛)قواعد بانكوك(السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 

 الــدول األعــضاء بــأن تــسعى، عنــد االقتــضاء، إىل احلــد مــن اكتظــاظ   توصــي  -١٣  
ت االحتكام إىل آليـات إقامـة العـدل         السجون واحلبس االحتياطي، وتشّجع على زيادة إمكانيا      

فــرض ، ضــمن مجلــة أمــور،  تــشملميكــن أنوالــدفاع القــانوين، وتعزيــز بــدائل الــسجن، الــيت  
غرامات واخلدمة اجملتمعية والعدالة التصاحلية واملراقبة اإللكترونية، وكذلك دعـم بـرامج إعـادة              

  التأهيل وإعادة اإلدماج؛

ــشّج  -١٤   ــضاء علـــى  عتـ ــدول األعـ ــل الـ ــدة، ةمواصـ ــات اجليِّـ ــادل املمارسـ ــل  تبـ  مثـ
ــن   يف جمــاالت منــها املــساعدة  زاعــات الناشــئة يف مرافــق االحتجــاز،  املمارســات املتعلقــة حبــل ال

───────────────── 
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )15( 
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )16( 
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ــة،  ــة       وكــذلك التقني ــدنيا ملعامل ــة ال ــد النموذجي ــذ القواع ــتبانة التحــديات املطروحــة يف تنفي اس
 تــوفري املعلومــات ذات الــصلةولتلــك التحــديات،  التــصدِّي ا يف جمــالجتارهبــ وتبــادل، الــسجناء

  ؛ احلكومي الدويل املفتوح العضويةخلربائها املشاركني يف اجتماع فريق اخلرباء

 طلبها إىل األمني العام أن يواصل التشجيع على استخدام وتطبيـق معـايري              تكّرر  -١٥  
 اخلـدمات   األمم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بوسـائل منـها تقـدمي                     

 مبـا يف ذلـك املـساعدة يف جمـال     علـى طلبـها،   ًءاالستشارية واملساعدة التقنيـة للـدول األعـضاء بنـا       
تدريب موظفي إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية وتقدمي تنظيم العدالة اجلنائية واإلصالح القانوين، و    

   وقدراهتا؛الدعم إلدارة وتنظيم اإلصالحيات والسجون، مبا يسهم يف حتسني كفاءهتا

ــة   أمهيــة جمــّدداًتؤكّــد   -١٦    دور شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال
 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات املركـز االستـشاري لـدى              ،اجلنائية

  القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــةاملــساعدة علــى تعمــيماجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف 
الفعَّــال للقواعــد النموذجيــة تنفيــذ  ال إلجــراءات، وفقــاًوالتــرويج هلــا وتطبيقهــا عمليــاً الــسجناء

  )١٧(الدنيا ملعاملة السجناء؛

خــارج مــن تــدعو الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد      -١٧  
 .امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ع القرار الثاينمشرو  
تعزيز سيادة القانون وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، وال سّيما يف اجملاالت   

ذات الصلة بنهج منظومة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 
    واالجتار باملخدِّرات

 إن اجلمعية العامة، 

 واملعنـــون ٢٠١١يـــسمرب د/ كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٦٦/١٠٢قرارهـــا إذ تـــستذكر  
مبقاصــد ، الـذي أكَّــدت فيـه جمــدداً التزامهـا    "سـيادة القـانون علــى الـصعيدين الــوطين والـدويل    "

ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اليت متثل أسـسا ال غـىن عنـها إلرسـاء عـامل أكثـر                     
ام هلـا وإحـالل سـالم     تأكيـد عزمهـا علـى تعزيـز االحتـرام التـ        تر، وكـرّ   وعدالً  وازدهاراً سلماً

 عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،
───────────────── 

 .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )17( 
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على أمهية وجود نظام جيد وناجع وفّعـال وإنـساين للعدالـة اجلنائيـة باعتبـاره             وإذ تشّدد    
أساسا لنجاح استراتيجيات مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والفـساد واإلرهـاب واالجتـار                   

 باملخدِّرات وسائر أشكال االجتار،

 إزاء مــا يترّتــب علــى اجلرميــة املنظَّمــة مــن تــأثري ســليب علــى   إذ يــساورها بــالغ القلــقو 
حقوق اإلنسان وسيادة القانون واألمن والتنميـة، وكـذلك إزاء تعقّـد أسـاليب اجلرميـة املنظَّمـة                  
وتنّوع أشكاهلا وطابعها عرب الوطين وصالهتا بأنشطة إجراميـة أخـرى وباألنـشطة اإلرهابيـة يف                

  االت،بعض احل

بأمهية سـيادة القـانون يف مجيـع جمـاالت العمـل مـع منظومـة األمـم املتحـدة،                    وإذ تسلِّم     
وتنوه مع التقـدير بالتقـدُّم احملـرز يف ضـمان اتـساق األنـشطة وتنـسيقها دعمـاً لـسيادة القـانون،            
 بالتعاون مع الفريق التنسيقي املرجعـي املعـين بـسيادة القـانون، وتقـر يف الوقـت نفـسه مبختلـف               

  واليات شىت كيانات األمم املتحدة،

 / متـوز  ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٥واالجتمـاعي   ات اجمللس االقتـصادي     قرارستذكر  وإذ ت   
/  متــوز٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٦/٢٥ و٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢٢ املــؤرخ ٢٠٠٥/٢١و ٢٠٠٤يوليــه 
ــه  ــة، وكــذلك      ٢٠٠٦يولي ــة اجلنائي ــانون وإصــالح مؤســسات العدال ــز ســيادة الق ــشأن تعزي ، ب
يف هــذا   املـساعدة املنفّــذة يف إطـار برنـامج األمــم املتحـدة ملنـع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيـة       أنـشطة 

زاعـات، وإدراكـا منـها للـدور          اجملال، مبا يف ذلك يف سـياق إعـادة اإلعمـار يف فتـرة مـا بعـد الـن                   
الرائـد الــذي تــضطلع بــه كيانــات منــها بــصفة خاصــة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم يف األمانــة  

 زاعات،  يف تقدمي املساعدة إىل البلدان اخلارجة من النالعامة

يوليه / متوز ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٩/٢٣ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وإذ تستذكر أيضا     
دعــم إعــداد وتنفيــذ الــربامج اإلقليميــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات    " واملعنــون ٢٠٠٩
دعــم العمــل علــى وضــع " واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢ املــؤرخ ٢٠١٠/٢٠، وقــراره "واجلرميــة

  ،"وتنفيذ هنج متكامل إلعداد الربامج يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية

 إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات           وإذ تستذكر كذلك     
 فيـه الـدول     قـّرت  الـذي أ   )١٨(،هـا يف عـامل مـتغري      نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتطور       : العاملية

يف سيادة القـانون، وبـأن   من أمهية أساسية  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبا يتسم به نظام   األعضاء  
جيــد طويــل وإرســاء نظــام عدالــة جنائيــة  الألمــد يف االتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة املــستدامة  

  ، إجيابياًا يف اآلخر تأثرياًر كل منهمال وإنساين يؤثّناجع وفّعو
───────────────── 
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 أنَّ سيادة القانون تشمل أمـورا منـها تعزيـز احتـرام ثقافـة سـيادة                 وإذ تضع يف اعتبارها      
القانون، واملؤسـسات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية الالزمـة لوضـع قـوانني فّعالـة وتطبيقهـا،                   

تياجـاهتم وبـأن يتـسم تطبيـق     وتعزيـز الثقـة بـأنَّ ُتراعـى يف وضـع القـوانني شـواغل الـسكان واح        
  القانون بالعدل والنجاعة والشفافية،

 بالتأثري السليب للفساد، الذي يقـّوض الثقـة العامـة واملـشروعية والـشفافية               واقتناعا منها    
  ويعوق وضع قوانني منصفة وفّعالة وتطبيقها وإنفاذها والفصل مبوجبها،

ــة ســيادة القــانون، علــى الــصع  وإذ تــشدِّد    يدين الــوطين والــدويل، باعتبارهــا   علــى أمهي
  عنصرا أساسيا يف التصدِّي للجرمية املنظّمة والفساد ومنعهما،

 بقيمــة اجلهــود املبذولــة علــى صــعيد منظومــة األمــم املتحــدة لتعزيــز األنــشطة   وإذ تقــر   
الرامية إىل تعزيز سيادة القـانون، مبـا يف ذلـك إنـشاء الفريـق التنـسيقي واملرجعـي املعـين بـسيادة              

  القانون ووحدة سيادة القانون يف املكتب التنفيذي لألمني العام،

 قيــام األمــني العــام بإنــشاء فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املعنيــة    الحــظ مــع التقــدير توإذ    
ــة واالجتــار ب    ــة املنظمــة عــرب الوطني ــى األمــن   باعتبارمهــاملخــدِّراتمبكافحــة اجلرمي ــرين عل ا َخطَ

ال وشـامل بــشأن اجلرميــة  نظومــة األمــم املتحـدة هنــج فعَّــ واالسـتقرار، لكــي ُيــستحدث داخـل م  
دا مـا للـدول األعـضاء مـن دور بـالغ      ؤكـد جمـدّ  ت، وإذ املخـدِّرات املنظمة عرب الوطنية واالجتـار ب     

  ن يف ميثاق األمم املتحدة،األمهية يف هذا الشأن حسبما هو مبّي

جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       بأن معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمـال منـع ا           عترفوإذ ت    
ــة وفــق مــا هــو مكــرس يف ســيادة       ــة منــصفة وفّعال ــة جنائي هــي أدوات هامــة إلقامــة نظــم عدال
  القانون، وبأنه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها يف تقدمي املساعدة التقنية، حسب االقتضاء،

ن فيمــا  الكيانــات املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة إىل مواصــلة التعــاو تــدعو  -١   
ــهج متكامــل لتقــدمي         ــشجيع األخــذ بن ــها، لت ــة كــل من ــشطتها، يف إطــار والي ــسيق أن ــها وتن بين
املساعدة مـن أجـل بنـاء القـدرات يف جمـال سـيادة القـانون وإصـالح العدالـة اجلنائيـة ومواصـلة                        

  استكشاف إمكانيات تنفيذ مشاريع مشتركة يف هذا اجملال؛

ظومـة األمـم املتحـدة إىل أن تراعـي بانتظـام             الكيانات املعنيـة يف من     تدعو أيضا   -٢   
خمتلــف جوانــب ســيادة القــانون يف براجمهــا ومــشاريعها وســائر أنــشطتها املتعلقــة مبنــع اجلرميــة    

  والعدالة اجلنائية، وإىل أن تطبقها فيما خيص مجيع الفئات السكانية، وال سّيما النساء،
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ع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        أمهيـة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـ          تؤكــد مـن جديـد      -٣   
ل منـع اجلرميـة     الـة لتعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـا          فيما يتصل بالتـشجيع علـى اختـاذ إجـراءات فعَّ          

  ؛والعدالة اجلنائية

تحدة املعـين   العمل الذي يقوم به مكتب األمم امل      أمهية   أيضا   تؤكــد من جديد    -٤   
 ولتزويــد جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،تنفيــذ واليتــه يف ، يف ســياق باملخــدِّرات واجلرميــة

الدول األعضاء بناء على طلبها وعلى سبيل األولوية باملـساعدة التقنيـة واخلـدمات االستـشارية            
وســائر أشــكال املــساعدة، والتنــسيق مــع مجيــع اهليئــات واملكاتــب املختــصة واملعنيــة يف األمــم    

  ا؛املتحدة وتكميل عملها، مع مراعاة والية كل منه

 مجيـع الـدول علـى تعزيـز التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد الثنـائي                     تشجِّع بقوة   -٥   
واإلقليمي والدويل، وفقا لتشريعاهتا الوطنية، بغية تذليل التحديات النامجـة عـن اجلرميـة املنظمـة          

  عرب الوطنية واالجتار باملخدِّرات؛

ــشجِّع  -٦    ــين باملخــدِّرات واجلرميــ    ت ــم املتحــدة املع ــب األم ــدرج   مكت ــى أن ي ة عل
عناصر ذات صلة بـسيادة القـانون يف براجمـه ومـشاريعه املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                      
بالتنــسيق حــسب االقتــضاء مــع ســائر كيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة، ومنــها الفريــق التنــسيقي  

دارة عمليـات   ، وإ اإلنـسان مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق         واملرجعي املعـين بـسيادة القـانون، و       
  حفظ السالم التابعة لألمانة العامة؛

 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى مواصـلة               تشجِّع أيضا   -٧   
ــا          ــها، دعم ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول األع ــشارية لل ــة واخلــدمات االست ــساعدة التقني ــدمي امل تق

يف هـذه املـساعدة، حـسبما يكـون     إلصالح العدالة اجلنائية، وعلى إدراج عنصر سيادة القانون  
زاعـات،    ذلك مناسبا، مبا يف ذلك يف إطار بناء السالم، وحفظ السالم، وإعادة اإلعمار بعد الن              

والترويج للصكوك القانونية الدولية، ومنها اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب                 
اتفاقيـة   و)٢٠(ألمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،      واتفاقيـة ا   )١٩(الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا،    

 )٢١(،١٩٨٨ لعـام    رات العقليـة   واملـؤثِّ  املخـدِّرات األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف        
وصكوك مكافحة اإلرهاب الدوليـة ذات الـصلة، حـسب مقتـضى احلـال، واالسـتناد أيـضا إىل           

   اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ما لدى األمم املتحدة من معايري وقواعد يف جمال منع

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥ات  اجمللد،جمموعة املعاهدات ،األمم املتحدة  )19( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللد املرجع نفسه،  )20( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )21( 
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 بالتقّدم الذي حققه مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،               ترّحب  -٨   
يف إطار واليته وبالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء والكيانات اإلقليميـة، يف وضـع وتنفيـذ هنـج                  

  لوضعه موضع التنفيذ؛برناجمي متكامل للمساعدة التقنية، يشمل برامج مواضيعية وإقليمية 

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على مواصلة وضع أدوات           تشجِّع  -٩   
  ومواد تدريبية بشأن منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية، استنادا إىل املعايري والقواعد الدولية؛

/ انون األول كـ ١٩ املـؤرخ   ٦٦/١٨١ توصيتها الواردة يف قرارها      تعيد تأكيد   -١٠   
 بأن تعتمد الدول األعضاء، حـسبما يناسـب سـياقاهتا الوطنيـة، هنجـا متكـامال                 ٢٠١١ديسمرب  

وشامال ملنع اجلرمية وإصالح العدالـة اجلنائيـة، اسـتنادا إىل التقييمـات األساسـية ومجـع البيانـات         
ملنـع  والتركيز على مجيـع قطاعـات نظـام العدالـة، وأن تـضع سياسـات واسـتراتيجيات وبـرامج               

اجلرميــة، وطلبــها يف ذلــك القــرار للمكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مواصــلة تزويــد الــدول   
  األعضاء بناء على طلبها باملساعدة التقنية هلذا الغرض؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي            تطلب  -١١   
 الــدول األعــضاء بنــاء علــى طلبــها فيمــا يتعلــق بــسيادة   املــساعدة التقنيــة، يف إطــار واليتــه، إىل 

  القانون واستدامة إصالح العدالة اجلنائية يف األمد الطويل؛

 الدول األعضاء الـيت تقـدِّم مـساعدة إمنائيـة للبلـدان اخلارجـة مـن نزاعـات                 حتثّ  -١٢   
جلنائية الـيت تقـدمها إىل   على أن تزيد عند االقتضاء املساعدة الثنائية يف جمال منع اجلرمية والعدالة ا 

  تلك البلدان، وتوصي بأن تتضمن هذه املساعدة عند الطلب عناصر تتعلق بسيادة القانون؛

أن إىل   معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة              دعوت  -١٣   
رميـة والعدالـة   ، وخاصـة اجلوانـب املتـصلة مبنـع اجل    ُتدرج يف برامج عملها مسألة سـيادة القـانون     

ــة، ــتبانة الــ  اجلنائي ــة روابط الس ــني املمكن ــار باملخــدِّرات      ب ــة واالجت ــرب الوطني ــة ع ــة املنظَّم اجلرمي
والفساد، وأن حتدِّد يف حال وجود هذه الروابط مستواها وطبيعتها والتحـديات الـيت ميكـن أن                 

  تطرحها فيما خيص سيادة القانون، وأن تعد املواد التدريبية املناسبة؛

 إىل األمني العـام أن يقـدِّم إليهـا يف دورهتـا الثامنـة والـستني تقريـرا عـن                     تطلب  -١٤   
  تنفيذ هذا القرار؛

 الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج    تــدعو  -١٥   
  .امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
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   مشروع القرار الثالث  
  مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية   

    يف نظم العدالة اجلنائية
 إن اجلمعية العامة، 

الـــذي يرســـي املبـــادئ الرئيـــسية  )٢٢(، اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسانإذ تـــستذكر  
وعلنيـة أمـام حمكمـة     عادلـة احلـق يف حماكمـة   كذلك أمام القانون، وافتراض الرباءة، و للمساواة
 ، إىل جانـب مجيـع الـضمانات الـضرورية للـدفاع عـن أيِّ               ونزيهة ُمنَشأَة حبكم القـانون     مستقلة

، ويف أن حيـاكَم      األخـرى   أدىن من الـضمانات    حبد ويف التمتُّع    ،جبرمية من اجلرائم  هم  شخص متَّ 
  ،دون تأخري ال مربِّر له

وخـصوصا   )٢٣(، املدنيـة والـسياسية     العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        ستذكر أيـضاً  توإذ    
م حـضوريا وأن    أن حيـاكَ   متَّهم بارتكاب جرميـة    من حق كل     نَّعلى أ يت تنص   ، ال  منه ١٤املادة  

، كلمـا كانـت مـصلحة       أو حمام ُيعـيَّن لـه     يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من اختياره          
ة مـستقلة حياديـة،      حمكمـة خمتـصَّ    جانب منصف وعلين من     وذلك بشكل العدالة تقتضي ذلك،    

  ،نشأة حبكم القانونُم

 الـيت وافـق عليهـا      )٢٤(، القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء          اعتبارهـا  يف   تضعوإذ    
 ١٩٥٧يوليـه  / متـوز ٣١خ املـؤرَّ ) ٢٤-د( جـيم  ٦٦٣ هقـرار   يفاجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي   

ُيـسمح مبوجبـها    ، والـيت    ١٩٧٧مـايو   /أيـار  ١٣خ  املـؤرَّ ) ٦٢-د (٢٠٧٦مدَّدها مبوجب قـراره     و
  ، ألغراض تتعلَّق بالدفاع عنهمستشاره القانوين ى زيارات منم أن يتلقَّللسجني الذي مل ُيحاكَ

  جمموعــة املبــادئ املتعلقــة حبمايــة مجيــع األشــخاص الــذين ً أيــضااعتبارهــا يف تــضعوإذ   
  منـها علـى أن  ١١أ  املبـد اليت يـنصّ  )٢٥(، شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  يتعّرضون أليِّ 

حيصل على مـساعدة حمـام بالطريقـة          ُيدافع عن نفسه أو أن     يكون من حق الشخص احملتَجز أن     
  ،اليت حيّددها القانون
───────────────── 

  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )22( 
  ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )23( 
سبتمرب / أيلول٣ ‐أغسطس / آب٢٢م املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، جنيف، مؤمتر األم  )24( 

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

  .٤٣/١٧٣امة مرفق قرار اجلمعية الع  )25( 
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وخــصوصا  )٢٦(،املبــادئ األساســية بــشأن دور احملــامني كــذلك  اعتبارهــاضع يف وإذ تــ  
 احلـق يف أن يعـيَّن       يكون لألشخاص الذين لـيس هلـم حمـامون         ينّص على أن    منها، الذي  ٦املبدأ  

هلــم حمــامون ذوو خــربة وكفــاءة تتفــق مــع طبيعــة اجلرميــة املتــهمني هبــا، ليقــّدموا إلــيهم مــساعدة 
قانونية فّعالة، وذلك يف مجيع احلاالت اليت يقتـضي فيهـا صـاحل العدالـة ذلـك، ودون أن يـدفعوا                     

  مقابال هلذه اخلدمة إذا مل يكن لديهم مورد كاف لذلك،

التحالفــــات :  أوجــــه التــــآزر واالســــتجابات بــــشأنن بــــانكوك إعــــالتــــستذكروإذ   
 منــه الــيت تناشــد ١٨وخباصــة الفقــرة  )٢٧(،اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة االســتراتيجية يف جمــال منــع

الدول األعضاء أن تتخذ خطوات، وفقا لقوانينها الداخلية، من أجل ترويج سبل الوصـول إىل               
قانونيـة ملـن هـم يف حاجـة إليهـا، وأن متكّنـهم مـن التأكيـد         العدالة، وأن تنظر يف توفري املعونة ال     

  الفعلي على حقوقهم يف نظام العدالة اجلنائية،

يات  إعالن سلفادور بشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـدِّ           أيضا تستذكروإذ    
 ، منـه  ٥٢رة   وخباصة الفق  )٢٨(،رنظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغيّ        : العاملية

، احتجـاز األشـخاص قبـل حماكمتـهم        احلـد مـن   الدول األعضاء إىل    اليت أوصي فيها بأن تسعى      
  ،القانوين ز سبل الوصول إىل آليات العدالة والدفاع يكون ذلك مناسبا، وأن تعزِّحيثما

 / متـوز ٢٦ املـؤرَّخ   ٢٠٠٧/٢٤ قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       وإذ تستذكر كذلك    
املـساعدة القانونيـة يف نظـم        سبل احلصول على     التعاون الدويل على حتسني    بشأن   ٢٠٠٧يوليه  

  ،خصوصا يف أفريقيا العدالة اجلنائية،

يتَّــسم  نظــام للعدالــة اجلنائيــة   املــساعدة القانونيــة عنــصر أساســي يف أيِّ    بــأنَّ وإذ تــسلِّم  
ع حبقـوق أخـرى مـن       لتمتّـ اس ا ويقوم على سيادة القانون، وأهنـا أسـ       والكفاءة  باإلنصاف واإلنسانية   
ضمانة مهمـة   باعتبار كل ذلك العادلة، وشرط مسبق ملمارسة هذه احلقوق، بينها احلق يف احملاكمة

  ة،يف إجراءات العدالة اجلنائيناس ثقة ال وتكفل حتقيق مبدأ اإلنصاف األساسي

───────────────── 
سبتمرب / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧ ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، الثامنمؤمتر األمم املتحدة  )26( 

 األول، الفصل، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير من إعداد األمانة العامة: ١٩٩٠
  .، املرفق٣-الباب باء

  .٦٠/١٧٧مة مرفق قرار اجلمعية العا  )27( 
  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )28( 
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ملـساعدة   بأنَّ مبادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بـشأن احلـصول علـى ا               وإذ تسلِّم أيضا    
القانونيــة يف نظــم العدالــة اجلنائيــة، املُرفقــة هبــذا القــرار، ميكــن أن تطبِّقهــا الــدول األعــضاء مــع  

  مراعاة التباين الكبري يف النظم القانونية ويف الظروف االجتماعية واالقتصادية يف العامل،

 احلكــومي الــدويلفريــق اخلــرباء  بالنتــائج الــيت حققهــا حتــيط علمــا مــع التقــدير  -١  
، يف اجلنائيـة  املعين بتعزيز سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالةاملفتوح العضوية 

ــن     ــرة م ــا يف الفت ــد يف فيين ــه املنعق ــاين ١٨ إىل ١٦اجتماع ــشرين الث ــوفمرب / ت ، لوضــع ٢٠١١ن
  ؛اجلنائية مبادئ وتوجيهات بشأن احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالةجمموعة 

مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن احلصول على املـساعدة القانونيـة            تعتمد  -٢  
 اجلنائيـة، املرفقـة هبـذا القـرار، باعتبارهـا إطـاراً مفيـداً ُيرِشـد الـدول األعـضاء إىل                      يف نظم العدالـة   

مراعـاة  املبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليها نظام للمـساعدة القانونيـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة، مـع                  
 مضمون هذا القرار وكون كلِّ العناصر الواردة يف املرفق ستطبَّق وفقا للتشريعات الوطنية؛

 الــدول األعــضاء إىل أن تعمــل، مبــا يتماشــى مــع تــشريعاهتا الوطنيــة، علــى   تــدعو  -٣  
ع اعتماد وتعزيز التدابري اليت تكفـل تـوفُّر املـساعدة القانونيـة، وفقـا لـروح املبـادئ والتوجيهـات، مـ                     

مراعاة تنوُّع ُنظم العدالة اجلنائية يف خمتلف البلدان واملناطق يف العامل وضرورة استحداث املـساعدة               
  القانونية وفقا للتوازن العام لنظام العدالة اجلنائية وكذلك مع مراعاة ظروف البلدان واملناطق؛

دة  الدول األعـضاء علـى أن تنظـر، حـسب االقتـضاء، يف تـوفري املـساع           تشجِّع  -٤  
 القانونية ويف توفري أقصى قدر ممكن من تلك املساعدة؛

 الدول األعضاء على االسـتناد، حـسب االقتـضاء ووفقـا للقـانون          أيضاً تشجِّع  -٥  
مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بـشأن احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف نظـم                 الوطين، إىل   

ه مــن تــدابري علــى الــصعيد الــوطين لزيــادة   يف مــا تبذلــه مــن جهــود ومــا تتخــذ اجلنائيــة العدالــة
 ؛اجلنائية احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالةإمكانيات 

 واجلرميـة أن يواصـل، رهنـا        املخـدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب     تطلب    -٦  
لــدول اخلــدمات االستــشارية واملــساعدة التقنيــة إىل ا خــارج امليزانيــة، تقــدمي بتــوافر مــوارد مــن

، مبــا يف ذلــك العدالــة التــصاحلية العدالــة اجلنائيــة ، يف جمــال إصــالح بنــاء علــى طلبــهااألعــضاء
 ؛لتقدمي املساعدة القانونية  متكاملةطوبدائل السجن، ووضع خط

، يعمـل أن  واجلرميـة    املخـدِّرات إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب          تطلب أيضاً   -٧  
مبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا بــشأن علــى جعــل يــة، رهنــا بتــوافر مــوارد مــن خــارج امليزان
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 متاحة على نطاق واسع، بوسائل منـها        اجلنائية احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة      
  وضع األدوات الالزمة لذلك، مثل الكتّيبات اإلرشادية واألدلة التدريبية؛

 مــوارد مــن خــارج   الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري  تــدعو  -٨  
 امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

ــة يف    تطلــب   -٩   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلن
 .دورهتا الثالثة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

    
   املرفق    
  أن احلصول على املساعدة القانونية  بش وتوجيهاهتامبادئ األمم املتحدة    

    يف نظم العدالة اجلنائية
   مةمقّد -ألف    

إلنـصاف  سم با نظـام للعدالـة اجلنائيـة يتّـ    ل املساعدة القانونيـة عنـصراً أساسـياً يف أيِّ        متثّ  -١
وتــشكل املــساعدة القانونيــة أساســاً للتمتــع .  ويقــوم علــى ســيادة القــانونكفــاءةواإلنــسانية وال
 مـن   ١١ من املادة    ١ من بينها احلق يف احملاكمة العادلة، كما هو حمدد يف الفقرة             حبقوق أخرى 

ةً تكفـل    وشرطاً مسبقاً ملمارسة هذه احلقوق، وضمانةً مهمّـ        )أ(،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
 . العدالة اجلنائيةإجراءاتساسي وترسيخ ثقة اجلمهور العام يف اإلنصاف األمبدأ حتقيق 

ــضالً عــ   -٢ ــرة   وف ــنص الفق ــك، ت ــادة  ) د( ٣ن ذل ــن امل ــدويل اخلــاص   ١٤م ــد ال ــن العه  م
أن حيــاكم " علــى جمموعــة حقــوق مــن بينــها حــق كــل فــرد يف   )ب(والــسياسيةدنيــة بــاحلقوق امل

حــضورياً وأن يــدافع عــن نفــسه بشخــصه أو بواســطة حمــام مــن اختيــاره، وأن خيطــر حبقــه يف     
، وأن تـزوده احملكمـة حكمـاً، كلمـا كانـت            وجود من يدافع عنه إذا مل يكن له من يـدافع عنـه            

مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون حتميله أجراً على ذلـك إذا كـان ال ميلـك              
 ".الوسائل الكافية لدفع هذا األجر

قانونيــة، باعتبــاره جــزءاً مــن نظــام عدالــة  ال ساعدةال للمــتطبيــق نظــام فعَّــمــن شــأن و  -٣
دة احتجــاز املــشتبه هبــم يف أقــسام الــشرطة ومراكــز االحتجــاز، إىل  مــأن يقلّــصال، جنائيــة فعَّــ

 الـسجون والتكـدس داخـل    اكتظـاظ جانب خفـض عـدد نـزالء الـسجون واإلدانـات اخلاطئـة و         
───────────────── 

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )أ(  
 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )ب(  
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لـذلك النظـام أيـضا أن       وميكـن   . ل تكرار اجلرمية ومعاودة اإليـذاء     قاعات احملاكم، وخفض معدّ   
ــصوهنا يف إطــ     ــشهود وأن ي ــضحايا وال ــوق ال ــراءاتحيمــي حق ــة ار إج ــة اجلنائي وميكــن .  العدال

  .القانونية للمسامهة يف منع وقوع اجلرائم عن طريق زيادة الوعي بالقانوناملساعدة استخدام 

  اللجوء إىل اإلجـراءات القـضائية      جتّنبوتؤدي املساعدة القانونية دوراً مهماً يف تيسري          -٤
تـشجيع  الالعقوبـات غـري الـسالبة للحريـة؛ و      اجملتمعية، مبا يف ذلك     تدابري  واستخدام اجلزاءات وال  

 يف نظم العدالة اجلنائية؛ واحلـد مـن اللجـوء إىل االحتجـاز              ات احمللية اجملتمععلى زيادة مشاركة    
 . بكفاءةستخدام موارد الدولةاوالسجن بال داعٍ؛ وترشيد سياسات العدالة اجلنائية؛ وكفالة 

فتقر إىل املوارد والقدرات الالزمة لتقـدمي       زال ت ال ت العديد من البلدان    ّمما يؤسف له أنَّ     و  -٥
 .والضحايا والشهودسجناء للوبارتكاب جرائم املساعدة القانونية للمشتبه هبم واملتهمني 

بـشأن احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف            وتوجيهاهتـا    وهتدف مبادئ األمم املتحـدة      -٦
زويـد  ، إىل تعتـرف هبـا  يـة واملمارسـات اجليـدة امل     ة من املعايري الدول   نظم العدالة اجلنائية، املستمدَّ   

 نظــام للمــساعدة إرشــادات بــشأن املبــادئ األساســية الــيت ينبغــي أن يرتكــز عليهــا أيُّ  بلــدول ا
ال  العناصــر احملــددة الالزمــة لتطبيــق نظــام وطــين فعـّـ  بيــانالقانونيــة يف ســياق العدالــة اجلنائيــة و 

صول على املـساعدة القانونيـة عمـالً بقـرار اجمللـس      قانونية، بغية تعزيز احل الومستدام للمساعدة   
حتــسني ســبل احلــصول التعــاون الــدويل علــى "، املعنــون ٢٠٠٧/٢٤االقتــصادي واالجتمــاعي 

 ".، خصوصاً يف أفريقيانائية اجلالعدالة القانونية يف نظم ساعدةعلى امل

ــة يف ن  حــول اللجــوء إىل ي وومتــشياً مــع إعــالن ليلونغــ    -٧ ــة  املــساعدة القانوني ظــام العدال
ــد      ــالن، تعتمـ ــذ ذلـــك اإلعـ ــوي لتنفيـ ــل ليلونغـ ــة عمـ ــا وخطـ ــة يف أفريقيـ ــذه اجلنائيـ ــادئ هـ املبـ

 . مفهوماً واسعاً للمساعدة القانونيةاتوالتوجيه

املـــشورة " املـــساعدة القانونيـــة"وألغـــراض املبـــادئ والتوجيهـــات، يـــشمل مـــصطلح    -٨
عـتقلني أو املـسجونني أو املـشتبه هبـم أو     واملساعدة والتمثيل القانوين لألشخاص احملتجزين أو امل   

ــشهود يف  بارتكــاب جــرائم املتــهمني  ــة،  إجــراءات، وللــضحايا وال ــة اجلنائي هــذه تقــدَّم و العدال
ــة أو مــىت تطلبــت    اليفتكــفــرض أيِّ دون املــساعدة   علــى مــن ال ميلكــون وســائل ماليــة كافي

 مفـاهيم   أن تتـضّمن  " نيـة املـساعدة القانو   "يقـصد مـن   وفضالً عـن ذلـك،      . مصلحة العدالة ذلك  
ــة وغــري     مــن اخلــدمات الــيت تقــدَّم   ذلــكالتثقيــف القــانوين واحلــصول علــى املعلومــات القانوني

 .التصاحلية العدالة إجراءات ولتسوية املنازعاتلألشخاص من خالل آليات بديلة 

م  يقـدِّ  الفـرد الـذي   وألغراض املبادئ والتوجيهات املذكورة، يشار يف هذه الوثيقة إىل            -٩
 مـساعدة م  ، ويـشار إىل املنظمـات الـيت تقـدِّ         "م املـساعدة القانونيـة    مقـدِّ "قانونية بعبـارة    ساعدة  م
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مي ويــأيت احملــامون يف صــدارة مقــدِّ   ". مي خــدمات املــساعدة القانونيــة  مقــدِّ"قانونيــة بعبــارة  
سـعة   أيـضاً أن تـشرك الـدول طائفـة وا          والتوجيهـات تقتـرح   املساعدة القانونية، غري أنَّ املبـادئ       

قانونيـة يف شـكل منظمـات غـري         ال املـساعدة مي خـدمات    من أصحاب املصلحة باعتبارهم مقـدِّ     
حكومية ومنظمات أهلية ومنظمات خريية دينية وغري دينيـة وهيئـات ورابطـات مهنيـة ودوائـر        

 اتفاقيـة فيينـا   قتـضيات    دولـة أجنبيـة مب     لرعاياتقدمي املساعدة القانونية    يف   التقّيدوينبغي  . أكادميية
 . واملعاهدات الثنائية السارية األخرى)ج(للعالقات القنصلية

. وجتدر مالحظة اختالف النماذج اليت تستخدمها الدول يف تقـدمي املـساعدة القانونيـة              -١٠
والــنظم تعاقــدين واحملــامني املاخلــواص  واحملــامني العمــوميني امنياحملــ تلــك النمــاذج شملفقــد تــ

  املبـادئ والتوجيهـات أيَّ     ؤيِّـد وال ت .  وغريهـم  القانونيني نعديساامل ونقابات احملامني و   التطوعية
ــا تــشجِّ منــوذج حمــدَّ  ــدول علــى ضــمان احلــق األساســي يف   د وإمن  املــساعدة احلــصول علــى ع ال

أو املتـهمني    )ه( أو املـشتبه هبـم     )د(أو املسجونني قبوض عليهم   أو امل تجزين  القانونية لألشخاص احمل  
ــة لتــشمل ، مــع توســيع نطــاق  جرميــة بارتكــاب ــذين خــرين  األشــخاص اآلاملــساعدة القانوني ال
 .  ونظم تقدمي املساعدة القانونية املتنوعةاجلنائيةبنظام العدالة حيتكّون 

، حـسب االقتـضاء، اختـاذ       دولللـ  ه ينبغـي  لـى اإلقـرار بأنَّـ     ع املبادئ والتوجيهات    قوموت  -١١
 إنـشاء نظـم سـليمة    حيدثَـه ي ميكن أن سلسلة من التدابري اليت من شأهنا تعظيم األثر اإلجيايب الذ       

الـة وعلـى احلـصول علـى      الفّعاجلنائيـة أو تعزيزها على نظم العدالة    /وللمساعدة القانونية   األداء  
 . العدالة، حىت وإن مل تكن هذه التدابري مرتبطة متاماً باملساعدة القانونية

 احلــصول علــى محايــة نـة يف حبــق جمموعــات معّيوالتوجيهـات  املبــادئ هــذه  ُنقـّر يف وإذ   -١٢
 عنــد اخنراطهــا يف نظــام العدالــة اجلنائيــة، فهــي تتــضمن خطــرإضــافية أو بكوهنــا أكثــر عرضــة لل

 .موعات ذات االحتياجات اخلاصةعن املرأة واألطفال واجملحمّددة  أحكاماأيضاً 

ة، وُتعىن املبادئ والتوجيهات يف املقام األول باحلق يف احلصول على املـساعدة القانونيـ              -١٣
علـى النحـو املعتـرف بـه يف           القـانوين  العـون باعتباره حقـاً متمـايزاً عـن احلـق يف احلـصول علـى               

ر قـدراً  علـى أنـه يـوفّ   والتوجيهـات   يف هـذه املبـادئ     يء شـ  وال ينبغي تفسري أيِّ   . القانون الدويل 
───────────────── 

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )ج(  
جمموعة حسب تعاريفها الواردة يف " جونالشخص املس"، و"الشخص احملتجز"، و"القبض"فهم مصطلحات ُت  )د(  

مرفق ( شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ضون أليِّاملبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعّر
 ).٤٣/١٧٣قرار اجلمعية العامة 

م ينشأ حق املشتبه هبم يف احلصول على املساعدة القانونية قبل االستجواب، مىت أصبحوا على علم بأهن  )ه(  
 .خاضعون للتحقيق، وعندما يتعّرضون للتهديد باالعتداء أو الترهيب، يف سياق االحتجاز، مثال
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ان منصوص عليه يف القوانني واللوائح الوطنيـة واتفاقيـات حقـوق اإلنـس            ا هو   من احلماية أقل مم   
ــة أو  ــة واإلقليمي ــا يف   الدولي ــال    جمــال العهــود املعمــول هب ــى ســبيل املث ــها عل ــدل، ومن ــة الع   إقام

واتفاقيـة   )و(ال احلصر، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية واتفاقيـة حقـوق الطفـل               
عمـال   واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع ال           )ز(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       

ــراد أســرهم  ــدول    نينبغــي أغــري أنَّ ذلــك ال   )ح(.املهــاجرين وأف ــزام ال ــه يعــين إل ــى أن  يفــسر عل
  . إليهاتنضمَّمل بصكوك دولية وإقليمية مل تصدق عليها أو 

    
    املبادئ  - باء    
    احلق يف احلصول على املساعدة القانونية: ١املبدأ     

عدة القانونيـة يف نظمهـا القانونيـة الوطنيـة          احلق يف املسا  التمتع ب ينبغي للدول أن تكفل       -١٤
 بــأنَّمنــها ، إقــراراً ، عنــد انطبــاق احلــال الدســتوريف علــى أعلــى مــستوى ممكــن، مبــا يف ذلــك   

 نظم العدالة اجلنائية اليت تقوم على سـيادة القـانون،   أساسيا ألداءاملساعدة القانونية متثل عنصراً   
مبـدأ  حملاكمـة العادلـة، وضـمانةً مهمـةً لكفالـة           وأساساً للتمتـع حبقـوق أخـرى تـشمل احلـق يف ا            

 )ط(. العدالة اجلنائيةإجراءاتإلنصاف األساسي وثقة اجلمهور يف ا
    

    مسؤوليات الدولة: ٢املبدأ     
ات سؤولياملومن الواجبات     ذلك  يف تقدمي املساعدة القانونية باعتبار     أن تنظر  دولينبغي لل   -١٥

 ينبغي هلا النظر، حسب االقتضاء، يف سن تشريعات ولـوائح حمـددة    وحتقيقا هلذه الغاية،  . املنوطة هبا 
. ةمــصداقيذي  ومــستدامال و وفّعــقريــبِ املنــالوضــمان تطبيــق نظــام شــامل للمــساعدة القانونيــة   

 .وينبغي للدول ختصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة لنظام املساعدة القانونية

عــن املــستفيد مــن املــساعدة القانونيــة أو دافعــة  املاملنظمــةعرقــل وال ينبغــي للدولــة أن ت  -١٦
 .م املساعدة القانونيةاستقاللية مقدِّ

───────────────── 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )و(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )ز(  
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )ح(  
 على النحو املعّرف يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور " العدالةإجراءات "فهم مصطلحُي  )ط(  

). ٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرفق (املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 
، ونقل السجناء، وبني املطل، يشمل املصطلح أيضا مفاهيم تسليماتاملبادئ والتوجيههذه وألغراض 

 .وإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة
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تعزيـز معرفـة األشـخاص حبقـوقهم والتزامـاهتم مبقتـضى            أن تعمـل علـى      وينبغي للـدول      -١٧
 . سلوك إجرامي أو حاالت إيذاءالقانون من خالل وسائل مالئمة، بغية منع أيِّ

 ووظائفــه، لــديهانظــام العدالــة ب إىل تعزيــز معرفــة جمتمعاهتــا أن تــسعىوينبغــي للــدول   -١٨
 .نازعات امللتسويةوسبل التظلم أمام احملاكم واآلليات البديلة 

األفعـال الـيت جيرمهـا    بيف اعتماد تدابري مالئمة إلعالم جمتمعاهتا      أن تنظر    دولوينبغي لل   -١٩
 أخـرى، حيـث خيتلـف       يـات قـضائية   وال تقـدمي هـذه املعلومـات للمـسافرين إىل           عتربوي. القانون

  .، عامالً جوهرياً ملنع اجلرميةكيفية مقاضاة مرتكبيهاتصنيف اجلرائم و
    

  بارتكاهبم جرائم ألشخاص املشتبه إىل ااملساعدة القانونية تقدمي : ٣املبدأ     
    بارتكاب جرائمأو املتهمني 

يــة يف مجيــع مراحــل ينبغــي للــدول أن تكفــل احلــق يف احلــصول علــى املــساعدة القانون   -٢٠
 جرميـة يعاقـب   هارتكابب أو ُيحتجز أو ُيشتبه  يقبض عليه،  شخص    العدالة اجلنائية أليِّ   إجراءات

 . يتهم بارتكاب تلك اجلرمية بالسجن أو اإلعدام أو اعليه

ــة، بغــض النظــر عــن الوســائل         -٢١ ــساعدة القانوني ــدمي امل ــضاً تق ــي أي ــةوينبغ  املتاحــة املادي
دها أو تعقّـ االسـتعجايل   القضية طابع بسببذلك مصلحة العدالة اقتضت للشخص املعين، مىت  

 .أو شدة العقوبة احملتملة، على سبيل املثال

ــة بــنفس الــشروط      -٢٢  الــيت تقــدَّم هبــا وينبغــي أن حيــصل األطفــال علــى املــساعدة القانوني
 .للبالغني أو بشروط أكثر تساهالً

ر املــساعدة القانونيــة  مــسؤولية ضــمان تــوفّوالقــضاةالعامــة وتتحمــل الــشرطة والنيابــة   -٢٣
أو الـذين ينتمـون     / توكيل حمام و   كاليف ميثلون أمامهم وال يستطيعون حتمل ت      لألشخاص الذين 

 . ضعيفةإىل فئات
    

   املساعدة القانونية لضحايا اجلرائمتقدمي : ٤املبدأ     
يا اجلرائم، دون املـساس      املساعدة القانونية لضحا   متقدِّأن  ينبغي للدول، حسب االقتضاء،       -٢٤

 .حبقوق املتهمني أو التعارض معها
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   املساعدة القانونية للشهود: ٥املبدأ     
 املـساعدة القانونيـة للـشهود علـى اجلـرائم،           متقـدِّ أن  ينبغي للـدول، حـسب االقتـضاء،          -٢٥

 .دون املساس حبقوق املتهمني أو التعارض معها
    

   عدم التمييز: ٦املبدأ     
للدول أن تكفـل تقـدمي املـساعدة القانونيـة جلميـع األشـخاص بغـض النظـر عـن                    ينبغي    -٢٦

 أو لغتهم أو دينهم أو معتقدهم أو رأيهـم           أو إناثاً  كوهنم ذكوراً عمرهم أو عرقهم أو لوهنم أو       
السياسي أو غريه أو أصلهم الوطين أو االجتماعي أو ممتلكاهتم أو جنسيتهم أو مكـان إقامتـهم                 

  .خرآ وضع مهم أو وضعهم االجتماعي أو أيِّأو مولدهم أو تعلي
    

   ةسرعالفّعالة بتقدمي املساعدة القانونية : ٧املبدأ     
الـة علـى وجـه الـسرعة يف مجيـع           تقـدَّم املـساعدة القانونيـة الفعّ      أن  ينبغي للـدول كفالـة        -٢٧

 . العدالة اجلنائيةإجراءاتمراحل 

ل املثـال ال احلـصر، وصـول األشـخاص        الـة، علـى سـبي     وتشمل املـساعدة القانونيـة الفعّ       -٢٨
مي املــساعدة القانونيــة دون عوائــق، وســرية االتــصاالت، والوصــول إىل      احملتجــزين إىل مقــدِّ 
 .ر الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهمملفات القضية، وتوفّ

    
   صول على املعلوماتاحلق يف احل: ٨املبدأ     

حبقهـم يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة           ينبغي أن تكفل الدول إعـالم األشـخاص           -٢٩
 تنـازهلم   الـيت قـد تترّتـب علـى        وكـذلك إعالمهـم بالعواقـب        ،وغريها مـن الـضمانات اإلجرائيـة      

 . حرماهنم من حريتهمأثناء استجواب هلم و عن تلك احلقوق، وذلك قبل أيِّطواعيةً

املتعلقـة بـاحلقوق   املعلومـات  سـبل احلـصول جمانـا علـى     وينبغي للدول أن تكفل إتاحـة      -٣٠
ــة   إجــراءاتخــالل  ــساعدة القانوني ــة وخبــدمات امل ــة اجلنائي جعــل تلــك املعلومــات يف   و، العدال
  .جلمهورمتناول ا
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   سبل االنتصاف والضمانات: ٩املبدأ     
إمكانيـة   يف حالـة تقـويض   طبـق تفّعالـة  نتصاف وضمانات اسبل د  أن حتدِّ ينبغي للدول     -٣١

 أو يف حالــة عــدم إعــالم األشــخاص رفــضها أو أخريهــانيــة أو تاملــساعدة القانواحلــصول علــى 
 .حبقهم يف املساعدة القانونية بصورة مالئمة

    
    اإلنصاف يف احلصول على املساعدة القانونية: ١٠املبدأ     

 ذات االحتياجـات    لفئـات ينبغي اختاذ تدابري خاصة لكفالة حصول النساء واألطفال وا          -٣٢
 املعّوقـون ونيـة بـصورة جمديـة، مبـا يف ذلـك كبـار الـسن واألقليـات و                 اخلاصة على املساعدة القان   

 وغريه مـن األمـراض املعديـة        بفريوس نقص املناعة البشرية    املصابونوصابون بأمراض عقلية    وامل
ــاملخــدِّرات واخلطــرية األخــرى ومتعــاط  ــسية وطــال و وعــدمية األصــليشعوب وال  اللجــوء بو اجلن

ــاوا . شّردون داخــل بلــداهنم واملــون والالجئــونمــال املهــاجر والعون األجانــب واملهــاجرلرعاي
، مبـا يف ذلـك التـدابري املراعيـة          الفئـات حتياجـات اخلاصـة هلـذه       الهـذه التـدابري ا    لـيب   وينبغي أن ت  

 .لالعتبارات اجلنسانية واملالئمة ملراحل العمر املختلفة

 الـذين يعيـشون يف   ألشـخاص إىل اوينبغي للدول أيضاً كفالة تقدمي املـساعدة القانونيـة       -٣٣
إىل رومــة اقتــصادياً واجتماعيــاً وإىل األشــخاص الــذين ينتمــون       احملنائيــة و الريفيــة و النــاطق  امل
 . رومة اقتصادياً واجتماعياًاحملجملموعات ا

    
     الفضلىهممصاحللألطفال على حنو خيدم  املساعدة القانونيةتقدمي : ١١املبدأ     

 يف مجيـع قـرارات      )ي(راعاة املصاحل الفضلى للطفل    األول مل  إيالء االعتبار يف املقام   ينبغي    -٣٤
 . ر على األطفالاملساعدة القانونية اليت تؤثّ

تقدمي املساعدة القانونية لألطفال، مبا خيدم مصلحتهم الفـضلى،         ل األولوية   إيالءوينبغي    -٣٥
صـصات  ختشـاملة لعـدة    ألعمـارهم و ئمـة  ومال تكون هـذه املـساعدة ميـسورة املنـال        أن  ينبغي  و

 .الحتياجات األطفال القانونية واالجتماعية احملددةمستجيبة  وةالوفّع
    

───────────────── 
 .، وفقا التفاقية محاية الطفلالثامنة عشرة شخص مل يتجاوز عمره أّي" طفل"ح لقصد مبصطُي  )ي(  
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    مي املساعدة القانونية ومحايتهماستقالل مقدِّ: ١٢املبدأ     
ــدِّ     -٣٦ ــدول ملق ــل ال ــي أن تكف ــة  ينبغ ــساعدة القانوني ــاممي امل ــة   القي ــة وحري ــهم بفعالي  بعمل

القـدرة  مي املـساعدة القانونيـة   ن تكفـل ملقـدِّ  على وجـه التحديـد، أ  ، وينبغي للدول . واستقاللية
ش أو التـدخل غـري      ض للتخويف أو التعويق أو التحرّ     أداء مجيع وظائفهم املهنية دون التعرّ     على  

الالئق؛ ومتكُّنهم من السفر والتشاور مع عمالئهم ومقابلتهم حبريـة وبـسرية تامـة سـواء داخـل                
دعـاء وغريهـا مـن امللفـات ذات الـصلة؛      ال ملفـات ا علـى  حبريـة  طـالع بلدهم أو خارجهـا، واال    

 جزاءات إدارية أو اقتصادية أو غريهـا، أو هتديـدهم       أو أليِّ  وعدم تعرضهم للمالحقة القضائية   
ــزاءات  ــة أو اجلـ ــايري أو   ، بـــسبب أيِّبتلـــك املالحقـ ــاً للواجبـــات أو املعـ ــه وفقـ ــراء يتخذونـ  إجـ
 .األخالقيات املهنية املعترف هبا

    
    مي املساعدة القانونية ومساءلتهممقدِّكفاءة : ١٣املبدأ     

علـى  مي املـساعدة القانونيـة       مجيـع مقـدِّ    حـصول  آليـات لـضمان      أن تضع ينبغي للدول     -٣٧
املهارات واخلربات املالئمة لطبيعة عملهم، مبا يف ذلك خطورة اجلرائم الـيت            التدريب و التعليم و 

 .ياجات اخلاصة واحتياجاهتم ذات االحتلفئاتيتعاملون معها وحقوق النساء واألطفال وا

مي املـساعدة القانونيـة والفـصل فيهـا      تأديبية ضد مقـدِّ ى شكاووينبغي التحقيق يف أيِّ    -٣٨
 . حمايدة ورهنا مبراجعة قضائيةهيئةعلى وجه السرعة وفقاً ملدونات األخالقيات املهنية أمام 

    
    شراكاتإقامة : ١٤املبدأ     

غريهـا   رابطـات احملـامني واجلامعـات واجملتمـع املـدين و      أن تعترف بإسـهام   ينبغي للدول     -٣٩
 .ذلك اإلسهامع تشّجأن يف تقدمي املساعدة القانونية، و  واملؤسساتمن اجملموعات

 شراكة شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص وغريهـا مـن أشـكال الـ                  رسـاء وينبغي إ   -٤٠
 . مقتضى احلاللتوسيع نطاق املساعدة القانونية، حسب 

    
    اتالتوجيه -جيم    
    تقدمي املساعدة القانونية: ١التوجيه     

أهلية احلصول على املساعدة القانونيـة،      اختبارات لتحديد   أجرت  للدول، كلّما   ينبغي    -٤١
 :أن تراعي ما يلي
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 يــستبعد مــن احلــصول علــى املــساعدة األشــخاص الــذين تتجــاوز قــدرهتم    الّأ  )أ(  
 حمـام، أو الوصـول إىل       أتعـاب  سـداد  ولكن ال يستطيعون     ليةاختبار األه نة يف   املالية احلدود املعيّ  

، ومـىت كـان تقـدمي مثـل         لوال ذلك حمام، يف احلاالت اليت كانت ستقدَّم فيها املساعدة القانونية          
  هذه املساعدة يصب يف مصلحة العدالة؛ 

   القدرة املالية على نطاق واسع؛اختبارنشر املعايري املستخدمة يف   )ب(  

ــة لألشــخاص الــذين حيتــاجون إىل        تضــرورة  )ج(   قــدمي املــساعدة القانونيــة األولي
 جيـري البـت يف      ريثما قانونية عاجلة يف مراكز الشرطة أو مراكز االحتجاز أو احملاكم            مساعدة
  وُيعفى األطفال دائماً من اختبار القدرة املالية؛. أهليتهم

 هلم علـى أسـاس اختبـار        ألشخاص الذين ُيرفض تقدمي املساعدة القانونية     متتُّع ا   )د(  
  يف التظلم من ذلك القرار؛باحلق القدرة املالية 

جيوز للمحكمة، بعد أن تأخذ بعني االعتبار الظروف احملددة للـشخص املعـين         )ه( 
 بتقـدمي املـساعدة   أن تـأمر والنظر يف األسباب اليت أدت إىل رفض تقدمي املساعدة القانونيـة لـه،              

  ، مىت كان ذلك يف مصلحة العدالة؛امبسامهة منه أو بدوهن الشخص، سواًء لذلكالقانونية 

 نـزاع   حـدث إذا ما احتسبت القدرة املالية على أساس دخل األسـرة يف حـني                )و(  
م من دخـل األسـرة، فـال حيتـسب سـوى دخـل الـشخص املتقـدِّ                تفاوَت نصيُبهم   بني أفرادها أو    

  .اليةللحصول على املساعدة القانونية ألغراض اختبار القدرة امل
    

     املساعدة القانونيةصول على املعلومات عناحلق يف احل: ٢التوجيه     
ضــمان حــق األشــخاص يف إعالمهــم حبقهــم يف املــساعدة القانونيــة، ينبغــي   مــن أجــل   -٤٢

 :للدول أن تكفل ما يلي

ــذه           )أ(   ــه ه ــا تتكــون من ــة وم ــساعدة القانوني ــاحلق يف امل ــة ب ــات املتعلق ــة املعلوم إتاح
ا يف ذلك توفر خدمات املساعدة القانونية وكيفية احلصول عليها واملعلومات األخـرى             املساعدة، مب 

ة احمللية واملؤسـسات التعليميـة والدينيـة        يكاتب احلكوم املاجلمهور يف   عموم  ذات الصلة، للمجتمع و   
   من الوسائل املالئمة؛ ذلك، مبا يف ذلك اإلنترنت، أو غريمومن خالل وسائط اإلعال

وينبغـي يف هـذا الـصدد     . شة املهمّـ  لفئـات املعزولـة وا  فئـات   ملعلومـات لل  إتاحة ا   )ب(  
 مـن    ذلـك  ليمية واحمللية، واإلنترنت وغري   استخدام الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، والصحف اإلق     
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 جمتمـع  يفر  إجراء تغيريات يف القانون أو ظهور قـضايا حمـددة تـؤثّ   يف أعقاب الوسائل، ال سيما    
 ؛سبات اجتماعية مستهدفة، وذلك خالل منامعني

عون العـامون واملوظفـون القـضائيون واملـسؤولون          الـشرطة واملـدّ    موظفو قومي  )ج(  
 يتم فيه سجن أشخاص أو احتجـازهم بـإبالغ األشـخاص غـري املمـثلني حبقهـم يف         مرفق يف أيِّ 

  املساعدة القانونية وغريها من الضمانات اإلجرائية؛

املـشتبه بارتكــاب جرميـة أو املتــهم   قـوق الــشخص  ملعلومـات املتعلقــة حب ا تقـدَّم   )د(  
إتاحــة خــدمات املــساعدة نائيــة، واملعلومــات املتعلقــة باجلعدالــة ال إجــراءات يف ســياق بارتكاهبــا
يف مراكـز الـشرطة ومراكـز االحتجـاز واحملـاكم والـسجون، علـى سـبيل املثـال، مـن                      القانونية،

وينبغـي تقـدمي    .  ذات صلة  ىخرأ ة رمسي ستمارةا أيِّب املتهم ببيان رمسي حبقوقه أو    تزويد  خالل  
واألطفـال؛ وينبغـي   املعـوقني  هذه املعلومات بطريقة تتوافق مع احتياجـات األمـيني واألقليـات و        

ويــتعني تقــدمي املعلومــات إىل . أن تقــدَّم هــذه املعلومــات بلغــة ميكــن هلــؤالء األشــخاص فهمهــا 
  األطفال بطريقة تتالءم مع عمرهم ومستوى نضجهم؛

 بالـشكل املناسـب علـى      ُيطلعـوا الـة لألشـخاص الـذين مل         سـبل انتـصاف فعّ     إتاحة  )ه(  
وجيوز أن تتضمن سبل االنتصاف هذه حظر اختـاذ خطـوات إجرائيـة             . حقهم يف املساعدة القانونية   

 راجعة القضائية والتعويض؛املوإطالق سراح الشخص املعين من االحتجاز واستبعاد األدلة و

  . على املعلومات الالزمة بالفعلحصلحقق من أنَّ الشخص املعين  وسائل للتتوفري  )و(  
    

بارتكاهبم حقوق أخرى لألشخاص احملتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه : ٣التوجيه     
      بارتكاهبا أو املتهمني جرمية
 : تدابري ترمي إىل حتقيق ما يليأن تتخذينبغي للدول   -٤٣

القـبض عليـه   غ أيِّ شـخص جـرى احتجـازه أو          القيام على وجه السرعة بإبال      )أ(  
مـا حبقـه يف التـزام الـصمت؛ وحبقـه يف استـشارة حمـام،              ة  مياالشتباه به أو اهتامه بارتكاب جر     أو  

 قانونيــة، إن كــان مــؤهالً لــذلك، يف أيِّ مرحلــة مــن مراحــل الـــدعوى،        مــساعدة م أو مقــدِّ 
لى املساعدة مـن مستـشار   وخصوصاً قبل استجوابه من جانب السلطات؛ وحبقه يف احلصول ع       

   قانونية مستقل أثناء استجوابه وأثناء اخلطوات اإلجرائية األخرى؛ مساعدةم قانوين أو مقدِّ

 اسـتجواب   جراء الـشرطة أليِّ   إيف حال عدم وجود أيِّ ظروف قاهرة، حظر           )ب(  
 للشخص املعين يف غياب حمام له، ما مل يوافـق هـذا الـشخص عـن علـم وطواعيـة علـى التنـازل                       
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وينبغـي أال  . عن حضور حماميه، وإنشاء آلية للتحقق من الطابع الطوعي ملوافقـة هـذا الـشخص        
  م املساعدة القانونية؛يبدأ االستجواب حىت حضور مقدِّ

إعالم مجيع احملتجزين والسجناء األجانب باسـتخدام لغـة يفهموهنـا حبقهـم يف                )ج(  
  طلب االتصال بسلطاهتم القنصلية دون إبطاء؛

 قانونيــة علــى وجــه  ساعدةم مــام أو مقــدِّ حملــالــة مقابلــة األشــخاص املعنــيني كف  )د(  
   هذه املقابلة يف سرية تامة؛ وضمان سرية أيِّ اتصاالت إضافية؛وإجراءالسرعة عقب اعتقاهلم 

 سـبب مـن إخطـار أحـد         متكني مجيع األشخاص الذين جرى احتجـازهم أليِّ         )ه(  
 ومبكـان   حتجـازهم خص مالئـم آخـر خيتارونـه، با       أفراد أسـرهم علـى وجـه الـسرعة، أو أيِّ شـ            

ه جيـوز للـسلطة املختـصة أن تؤجـل          ؛ بيـد أنَّـ    حتجازهم تغيري مرتقب يف مكان ا      وبأيِّ حتجازاال
 وإذا كـان مـن شـأن         يـنص علـى ذلـك       ما يف حالة الضرورة القصوى، إذا كان القانون        اإخطار

   مسار التحقيق اجلنائي؛إعاقةنقل املعلومات 

، وترمجـة    ذلـك   اقتـضت الـضرورة    إذادمات مترجم شـفوي مـستقل،       توفري خ   )و(  
  الوثائق حسب االقتضاء؛

  ؛ ذلك اقتضت الضرورةإذا،  قضائيتعيني حارس  )ز(  

مي املساعدة القانونيـة يف مراكـز الـشرطة وأمـاكن           إتاحة وسائل االتصال مبقدِّ     )ح(  
  االحتجاز؛

بارتكـاهبم   أو املـشتبه     مقبـوض علـيه   ضمان إطالع األشخاص احملتجـزين أو امل        )ط(  
رص ؛ واحلـ  ال لبس فيه   حبقوقهم وآثار تنازهلم عنها بأسلوب واضح        ابارتكاهب أو املتهمني    جرمية

  كال األمرين؛لعلى التأكد من فهم الشخص املعين 

 آليـة متاحـة لتقـدمي الـشكاوى مـن التعـذيب أو              ضمان إعالم األشخاص بـأيِّ      )ي(  
  سوء املعاملة؛

  . قضيتهسلباً يف ممارسة الشخص املعين هلذه احلقوق إىل التأثري ضمان أال تؤدي  )ك(  
  

    حملاكمةا ما قبلاملساعدة القانونية يف مرحلة : ٤التوجيه    
ضــمان حــصول األشــخاص احملتجــزين علــى املــساعدة القانونيــة علــى وجــه  مــن أجــل   -٤٤

 :السرعة وفقا للقانون، ينبغي للدول اختاذ التدابري التالية
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 بتقييـد حـق األشـخاص        تقوم الشرطة أو السلطات القضائية تعسفاً      ن أالّ ضما  )أ(  
احلصول علـى   يف  ا   أو املتهمني بارتكاهب   بارتكاهبم جرمية  أو املشتبه    قبوض عليهم احملتجزين أو امل  

  املساعدة القانونية أو تقييد حصوهلم عليها، وخصوصاً يف مراكز الشرطة؛

لألشـخاص  فني بتقدمي املساعدة    عدة القانونية املكلّ  مي املسا تيسري الوصول إىل مقدِّ     )ب(  
 احملتجزين يف مراكز الشرطة وغريها من أماكن االحتجاز بغرض تقدمي تلك املساعدة؛

  ضمان التمثيل القانوين يف مجيع اإلجراءات واجللسات السابقة للمحاكمة؛  )ج(  

و غريهـا مـن      حدود زمنية للحبس االحتياطي يف مراكـز الـشرطة أ          إنفاذ و رصد  )د(  
فحـص  أن ت  السلطات القضائية بـ    وعز إىل يأن   ،على سبيل املثال  بوسائل منها،   مراكز االحتجاز،   

 للتأكد من قانونيـة حـاالت احلـبس         حتجازملفات احلبس االحتياطي الراهنة يف مراكز اال      بانتظام  
  وتوافــق ظــروف احتجــاز يف الوقــت املناســباالحتيــاطي، وضــمان التعامــل مــع هــذه احلــاالت  

  أصحاب هذه احلاالت مع املعايري القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعايري الدولية؛

 االحتجـاز، مبعلومـات عـن       إىل مكـان  تزويد كل شخص منـهم، عنـد إدخالـه            )ه(  
حقه الذي يكفله له القانون والقواعد اليت حتكم أماكن االحتجاز واملراحل األوليـة إلجـراءات               

ــل  ــا قب ــةا م ــي. حملاكم ــلوب    وينبغ ــات بأس ــذه املعلوم ــدَّم ه ــيني  يناســب أن تق  احتياجــات األم
ملــساعدة إىل اواألطفــال، وأن تقــدَّم بلغــة يفهمهــا الــشخص الــذي حيتــاج املعــوقني واألقليــات و

. وينبغــي تقــدمي املعلومــات لألطفــال بأســلوب يناســب عمــرهم ومــستوى نــضجهم  . القانونيــة
  ضع بصورة واضحة يف مجيع مراكز االحتجاز؛وينبغي دعم املواد اإلعالمية بوسائل بصرية تو

 األخـرى   يكةؤسـسات الـشر   املة و نيـ  نقابـات احملـامني أو الرابطـات القانو        دعوة  )و(  
ــانوين شــامل       إىل وضــع ــانونيني مــن أجــل دعــم نظــام ق  قائمــة بأمســاء احملــامني واملــساعدين الق

ــيهم لمحتجــزين أو املل ــوض عل ــة أو    أو قب ــشتبه بارتكــاهبم جرمي ــهمنيامل ــة بارتكــاباملت  ، جرمي
  وخصوصاً يف مراكز الشرطة؛

كـل  لالوقـت والتـسهيالت والـدعم الـتقين واملـايل           إتاحة ما يكفـي مـن       ضمان    )ز(  
كافيــة، إلعــداد دفاعــه الاليــة املوســائل ال افتقــاره إىل بارتكــاب جرميــة، يف حالــة متــهمشــخص 

  .ية تامةوالتمكّن من استشارة حماميه يف سّر
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    عدة القانونية خالل اإلجراءات القضائيةاملسا: ٥التوجيه     
 تعاِقـب عليهـا    بارتكـاب جرميـة ميكـن أن         متـهم ضـمان حـصول كـل شـخص         من أجـل      -٤٥

 أثناءاحملكمة بالسجن أو باإلعدام على املساعدة القانونية يف مجيع إجراءات احملكمة، مبا يف ذلك               
  :ما يلي  تدابري ترمي إىل اإلجراءات املتصلة به، ينبغي للدول استحداثسائراالستئناف و

ــات        )أ(   ــة ضــده والتبع ــدعوى املرفوع ــهم لل ــم املت ــن فه ــب   التأكــد م ــد تترت ــيت ق   ال
  حملاكمة؛ا على

 الوقت والتـسهيالت والـدعم الـتقين واملـايل جلميـع            إتاحة ما يكفي من   ضمان    )ب(  
ن أجــل ، يف حالــة افتقــارهم للوســائل املاليــة الكافيــة، مــ ةميــبارتكــاب جرتــهمني األشــخاص امل

  إعداد دفاعهم والتمكن من استشارة حمام يف سرية تامة؛

 حمـــام مـــن بواســـطةيف مجيـــع اإلجـــراءات القـــضائية التمثيـــل القـــانوين تـــوفري   )ج(  
املـساعدة  أخـرى معنيـة ب    اختيارهم، حسب االقتضاء، أو حمام خمـتص تكلفـه احملكمـة أو سـلطة               

 حّمـل الوسـائل املاليـة لت    مـا يكفـي مـن       القانونية بدون مقابل إذا مل يكـن لـدى الـشخص املعـين              
   مصلحة العدالة ذلك؛اقتضتأو مىت /أتعاب احملاماة و

واملراحـل  . ضمان حضور حمامي املتهم يف مجيـع املراحـل احلرجـة لإلجـراءات              )د(  
 مـشورة حمـام لـضمان حـق         يلزم أثناءها تـوافر   احلرجة هي مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية اليت        

 إعـداد   عرقلـة  إىل   أثناءهالى حماكمة عادلة، أو اليت قد يؤدي غياب احملامي          املتهم يف احلصول ع   
  الدفاع أو تقدميه؛

إىل  األخـرى  يكةؤسـسات الـشر  امل نقابات احملامني والرابطات القانونية و  دعوة  )ه(  
دعم نظام قانوين شـامل لألشـخاص       من أجل   احملامني واملساعدين القانونيني     بأمساء قائمة   وضع

جرمية؛ وميكن أن يشمل هـذا      بارتكاب  أو احملتجزين أو املتهمني     قبوض عليهم   م أو امل  املشتبه هب 
  الدعم، على سبيل املثال، احلضور يف احملاكم يف أيام حمددة؛

متكني املـساعدين القـانونيني وطلبـة القـانون، وفقـاً للقـانون الـوطين، مـن تقـدمي                )و(  
  حملكمة، شريطة أن خيضعوا إلشراف حمامني مؤهلني؛أنواع املساعدة املالئمة لصاحل املتهمني يف ا

وقـد  . ضمان فهم املشتبه هبم واملتهمني الذين ليس هلـم ممثـل قـانوين حلقـوقهم                )ز(  
هلـؤالء مـا هلـم       القضاة واملـدعون العـامون       يشرحيتطلب ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، أن         

  .لغة واضحة وبسيطةاستخدام ب حقوقمن 
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    حملاكمةا ما بعدساعدة القانونية يف مرحلة امل: ٦التوجيه     
ــدول    -٤٦ ــضمن ينبغــي لل ــى     أن ت ــهم عل ــال احملــرومني مــن حريت ــسجناء واألطف حــصول ال

 املـساعدة القانونيـة، تلتـزم الـدول بـضمان           يف احلاالت الـيت ال تتـوافر فيهـا        و. املساعدة القانونية 
 .يف السجون مبا يتفق مع القانوناحتجاز هؤالء األشخاص 

 :من أجلوحتقيقاً هلذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابري   -٤٧

ــد     )أ(   ــخاص، عنـ ــع األشـ ــد مجيـ ــوهلم إىلتزويـ ــجنهم و  دخـ ــان سـ ــرة  مكـ ــالل فتـ خـ
وحقـوقهم مبوجـب القـانون، مبـا يف         مكـان الـسجن     احتجازهم، مبعلومات عن القواعـد الـيت حتكـم          

 بالـسرية؛ وعـن     اطنيـة يف جـو حمـ       واملـشورة واملـساعدة القانو     الـدعم ذلك حقهم يف احلـصول علـى        
احتماالت مواصلة استعراض الدعوى املرفوعة ضدهم؛ وعن حقوقهم خالل اإلجراءات التأديبيـة؛            

وينبغـي أن تقـدَّم هـذه       . وعن إجراءات الـتظلم أو االسـتئناف أو اإلفـراج املبكـر أو العفـو أو الرأفـة                 
واألطفـال وباسـتخدام لغـة    املعـوقني  واملعلومات بأسلوب يتناسب مع احتياجات األميني واألقليات   

إىل األطفـال   املوّجهـة   وينبغـي تقـدمي املعلومـات       .  قانونيـة  مساعدةيفهمها الشخص الذي حيتاج إىل      
وينبغـي دعـم املـواد اإلعالميـة بوسـائل بـصرية            . بأسلوب يتناسـب مـع عمـرهم ومـستوى نـضجهم          

  داخل مرافق السجن؛انتظام ليها بتوضع يف أماكن بارزة يف األجزاء اليت يتاح للسجناء الوصول إ

ــتـــشجيع نقابـــات احملـــامني والرابطـــات القانو   )ب(   ة وجهـــات تقـــدمي املـــساعدة  نيـ
، حـسب االقتـضاء،     القـانونيني  نساعدياملـ  قـوائم بأمسـاء احملـامني و       على وضـع  القانونية األخرى   

 الـسجناء  حتميـل لزيارة السجون من أجـل تقـدمي املـشورة واملـساعدة القانونيـة للـسجناء بـدون          
  ؛أي تكاليف

ــة أل    )ج(   ــداع ضــمان حــصول الــسجناء علــى املــساعدة القانوني  طلبــات غــراض إي
االستئناف وتقـدمي طلبـات تتعلـق مبعاملتـهم وظـروف سـجنهم، مبـا يف ذلـك عنـدما يواجهـون                      

لــسجناء احملكــوم عليــه با فيمــا يتعلــقهتمــاً تأديبيــة خطــرية، وتقــدمي التماســات للعفــو، ال ســيما 
   إىل جانب طلبات اإلفراج املشروط والتمثيل يف جلسات اإلفراج املشروط؛باإلعدام،

كـان ذلـك    إعالم السجناء األجانـب بإمكانيـة التمـاس نقلـهم إىل بلـدهم، مـىت                  )د(  
  .عقوبتهم يف البلد الذي حيملون جنسيته، رهناً مبوافقة الدولة املعنيةفترة  ن، حبيث يقضومتاحاً
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    لضحاياإىل اعدة القانونية املساتقدمي : ٧التوجيه     
دون املـساس حبقـوق املتـهمني       وينبغي للبلدان اختاذ التدابري املالئمة، حسب االقتضاء،          -٤٨

 : لضمان ما يليأو التعارض معها ومبا يتفق مع التشريعات الوطنية ذات الصلة

ــدمي   )أ(   ــن   تق ــا يناســب م ــدعم    م ــسهيالت وال ــة والت ــساعدة والرعاي ــشورة وامل امل
ــ ــذاء أو     إجــراءات اجلــرائم، طــوال  ضحايال ــى حنــو حيــول دون تكــرر اإلي ــة، عل ــة اجلنائي  العدال

  )ك(حدوث إيذاء ثانوي؛

املــساعدة القانونيــة املطلوبــة، وفقــاً للمبــادئ الــضحايا علــى األطفــال حــصول   )ب(  
  )ل(التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛

املــشورة القانونيــة بــشأن أيِّ جانــب مــن جوانــب      علــى  الــضحايا حــصول  )ج(  
ــة     إجــراءاتاخنــراطهم يف  ــة أو املطالب ــة رفــع دعــوى مدني ــة، مبــا يف ذلــك إمكاني ــة اجلنائي  العدال

  بتعويض يف إجراءات قانونية منفصلة، أيهما اتفق مع التشريع الوطين ذي الصلة؛

مو اخلدمات الصحية  أي مقدِّ ( األخرى   قيام الشرطة وجهات االستجابة األولية      )د(  
بإخطــار الــضحايا علــى وجــه الــسرعة حبقهــم يف احلــصول علــى  ) واالجتماعيــة ورعايــة األطفــال

 واملساعدة واحلماية القانونيـة وكيفيـة احلـصول علـى     الدعماملعلومات، وحقهم يف احلصول على      
  هذه احلقوق؛

 إجـراءات  املراحل املناسبة مـن      عرض آراء الضحايا وشواغلهم والنظر فيها خالل        )ه(  
   مصلحة العدالة ذلك؛اقتضتمصاحلهم الشخصية أو مىت عندما تتأثر العدالة اجلنائية 

الـضحايا واملنظمـات غـري      إىل  خـدمات   تقـدمي   إمكانية قيـام الوكـاالت املعنيـة ب         )و(  
  احلكومية بتقدمي املساعدة القانونية للضحايا؛

 إحالة مالئمـة بـني      نظم وضعثيق التعاون و  وضع آليات وإجراءات لضمان تو      )ز(  
ــة واملهنــيني اآلخــرين  مقــدِّ ــة  أي مقــدِّ(مي املــساعدة القانوني مي اخلــدمات الــصحية واالجتماعي

الكتــساب فهــم أمشــل عــن الــضحايا، إىل جانــب تقيــيم حالتــهم واحتياجــاهتم  ) ورعايــة الطفــل
  .يةالقانونية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرف

    
───────────────── 

 من تذييل ٣-١ و٢-١ يف الفقرتني على النحو املعّرف" اإليذاء الثانوي"و" اإليذاءتكرار "ُيفهم مصطلحا   )ك(  
 .مساعدة ضحايا اجلرائمبشأن لدول األعضاء ا إىل جلنة جملس أوروبا الوزارية اليت وجهتها )٢٠٠٦(التوصية 

 .٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )ل(  



E/2012/30 
E/CN.15/2012/24 

 

 29 
 

    لشهودإىل ااملساعدة القانونية تقدمي : ٨التوجيه     
 :ينبغي للدول اختاذ تدابري مالئمة، حسب االقتضاء، لضمان ما يلي  -٤٩

قيام السلطة املعنية بإعالم الشهود على وجه السرعة حبقهم يف احلـصول علـى                )أ(  
  ل على هذه احلقوق؛املعلومات، وحقهم يف احلصول على املساعدة واحلماية وكيفية احلصو

تقدمي املشورة واملساعدة وتسهيالت الرعاية والدعم على حنو مالئـم للـشهود          )ب(  
   العدالة اجلنائية؛إجراءاتعلى اجلرائم طوال 

تلقي األطفال الشهود املـساعدة القانونيـة املطلوبـة، وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة                 )ج(  
  ايا اجلرمية والشهود عليها؛بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضح

توفري ترمجة شفوية وحتريريـة دقيقـة لكـل مـا يـديل بـه الـشاهد مـن بيانـات أو                        )د(  
  . العدالة اجلنائيةإجراءاتشهادات يف مجيع مراحل 

 .وينبغي للدول، حسب االقتضاء، توفري املساعدة القانونية للشهود  -٥٠

ا تــوفري املــساعدة القانونيــة للــشهود وتــشمل الظــروف الــيت قــد يكــون مــن املالئــم فيهــ  -٥١
 :احلاالت التالية، على سبيل املثال ال احلصر

   نفسه؛إدانة خلطر حيثما يكون الشاهد معرضاً  )أ(  

   بسبب وضعه كشاهد؛احتهحيثما يكون مثة خطر على سالمة الشاهد ور  )ب(  

  .حيثما يكون الشاهد شديد الضعف ألسباب منها كونه ذا احتياجات خاصة  )ج(  
    

     حق املرأة يف احلصول على املساعدة القانونيةإنفاذ: ٩التوجيه     
ذ تدابري قابلة للتطبيـق ومالئمـة لـضمان حـق املـرأة يف احلـصول علـى                  اختاينبغي للدول     -٥٢

 :املساعدة القانونية، مبا يف ذلك ما يلي

طة لـــدمج املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع الـــسياسات  ياســـتحداث سياســـة نـــش  )أ(  
انني واإلجراءات والربامج واملمارسات املتعلقـة باملـساعدة القانونيـة لـضمان املـساواة بـني          والقو

  إىل القضاء على أساس متساو وعادل؛توفري سبل الوصول اجلنسني و

ــةفعَّاختــاذ خطــوات    )ب(   ــل املــدعى    ال ــات، مــىت أمكــن، لتمثي ــوفري حمامي  لــضمان ت
  عليهن واملتهمات والضحايا من اإلناث؛
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دمي املــساعدة واملــشورة القانونيــة وخــدمات الــدعم يف احملــاكم يف مجيــع       تقــ  )ج(  
ــة وحتاشــي         ــى العدال ــضمان حــصوهلن عل ــاث ل ــضحايا العنــف مــن اإلن ــة ل اإلجــراءات القانوني

ــانوي، و  ــائق     ذلــكغــريتقــدمي تعرضــهن لإليــذاء الث  مــن اخلــدمات الــيت قــد تــشمل ترمجــة الوث
  .ته الضرورةالقانونية مىت طلب ذلك أو اقتض

    
    التدابري اخلاصة لصاحل األطفال: ١٠التوجيه     

ينبغي للدول ضمان اختاذ تدابري خاصة لصاحل األطفـال لتعزيـز حـصوهلم علـى العدالـة                   -٥٣
ثار سلبية أخرى نتيجة الخنراطهم يف نظـام        آل تعرضهمبصورة فعالة واحليلولة دون وصمهم أو       

 :العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما يلي

 حق الطفل يف االستعانة مبحام يكلّف بتمثيـل الطفـل يف اإلجـراءات حيثمـا      ضمان  )أ(  
  يوجد، أو حيتمل وجود، تضارب يف املصاحل بني الطفل ووالديه أو األطراف املعنية األخرى؛

 أو  بارتكــاهبم جرميــة أو املــشتبهقبــوض علــيهممتكــني األطفــال احملتجــزين أو امل   )ب(  
 فوراً، وحظر إجـراء أيِّ اسـتجواب        أوصيائهمصال بوالديهم أو    املتهمني بارتكاب جرمية من االت    
 إن وجـد،  وصـّيه،  وأحد والديه أو بهم املساعدة القانونية املكلف     للطفل يف غياب حماميه أو مقدِّ     

  الفضلى؛الطفل  خيدم مصاحل امب

، وصـّيه الـشرعي   يف حـضور والديـه أو   قضيتهبت يف ضمان حق الطفل يف أن يُ    )ج(  
   ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى؛ما مل يعترب

صـيائه  أو أو/ضمان متكّن الطفل من التشاور حبرية ويف سرية تامة مـع والديـه و      )د(  
  أو ممثليه القانونيني؛

ــل         )ه(   ــر الطف ــع عم ــة بأســلوب يتناســب م ــوق القانوني ــات عــن احلق ــدمي معلوم تق
للجوانـب  وجنـسني   للومستوى نضجه وباستخدام لغة ميكن للطفل أن يفهمها وبأسـلوب مـراعٍ      

مي الرعايـة لـه إجـراًء       أو مقدِّ صيائه  وينبغي أن ميثل تقدمي املعلومات لوالدي الطفل أو أو        . الثقافية
  إبالغ الطفل هبذه املعلومات، وليس بديال عنه؛ جانب إضافياً إىل 

 نظــام العدالــة اجلنائيــة الرمســي، حــسب االقتــضاء،   اللجــوء إىلجتّنــبتــشجيع   )و(  
جـراءات  ع األطفال باحلق يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف مجيـع مراحـل اإل                وضمان متت 

  ؛اليت يؤخذ فيها بنهج التجنيب
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تــشجيع اســتخدام تــدابري وجــزاءات بديلــة عــن احلرمــان مــن احلريــة، حــسب    )ز(  
ــة حبيــث يــصبح       ــاحلق يف احلــصول علــى املــساعدة القانوني ــع األطفــال ب االقتــضاء، وضــمان متت

   احلرية إجراء يلجأ إليه كمالذ أخري وألقصر مدة زمنية مالئمة؛احلرمان من

وضــع تــدابري لــضمان ســري اإلجــراءات القــضائية واإلداريــة يف جــو مــوات          )ح(  
 أو من خـالل ممثـل أو جهـة مالئمـة مبـا              ةًوبأسلوب يسمح لألطفال بالتعبري عن أنفسهم مباشر      

تضي مراعاة عمـر الطفـل ومـستوى نـضجه          وقد تق . يتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين     
  . اإلجراءات واملمارسات القضائية واإلداريةعلىإجراء تعديالت أيضا 

يف إجراءات قـضائية    ، أو الذي كان منخرطاً،      نبغي محاية خصوصية الطفل املنخرط    وي  -٥٤
 ومحايــة بياناتــه الشخــصية يف مجيــع املراحــل، وينبغــي ري قــضائية أو غريهــا مــن التــدخالتأو غــ

ويعين ذلك بوجـه عـام أنـه ال جيـوز إتاحـة أيِّ معلومـات                . ضمان هذه احلماية مبوجب القانون    
عـالم، مبـا مـن شـأنه أن يكـشف عـن       إلأو بيانات شخصية أو نـشرها، وخـصوصاً يف وسـائط ا      

، ويــشمل ذلــك نــشر صــور الطفــل واألوصــاف  ة أو غــري مباشــرة مباشــربــصورةهويــة الطفــل 
 . الصوتية واملرئيةهمساء أو عناوين أفراد أسرته، وتسجيالتالتفصيلية له أو ألسرته، وأ

    
   الصعيد الوطيننظام املساعدة القانونية على : ١١التوجيه     

، الـصعيد الـوطين  قانونيـة علـى   للمـساعدة ال ال  تطبيـق نظـام فعّـ     على  لتشجيع  من أجل ا    -٥٥
 : اختاذ التدابري التالية، حسب االقتضاءدولينبغي لل

 إجـراءات الـة يف مجيـع مراحـل        جيع تقـدمي املـساعدة القانونيـة الفعَّ       ضمان وتش   )أ(  
بارتكـاهبم   أو املـسجونني أو املـشتبه    قبوض عليهم العدالة اجلنائية إىل األشخاص احملتجزين أو امل      

    أو املتهمني بارتكاب جرمية وضحايا هذه اجلرمية؛جرمية

ض عليهم أو احتجـازهم     تقدمي املساعدة القانونية لألشخاص الذين جرى القب        )ب(  
بصورة غري قانونية أو الذين أصدرت احملكمـة حبقهـم حكمـاً هنائيـاً نتيجـة خطـأ قـضائي، بغيـة                      

، مبـا يف ذلـك تعويـضهم ماليـاً وإعـادة تأهيلـهم               ضـررهم   حقهم يف إعادة حماكمتهم وجرب     إنفاذ
  ؛تكرار ما حدثوإعطاؤهم ضمانات بعدم 

آخرين مثـل العـاملني يف جمـال        اختصاصيني   و أجهزة العدالة تعزيز التنسيق بني      )ج(  
الــصحة واخلــدمات االجتماعيــة ودعــم الــضحايا لتعظــيم فعاليــة نظــام املــساعدة القــانوين، دون  

  املساس حبقوق املتهمني؛
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إرســاء شــراكات مــع نقابــات احملــامني أو الرابطــات القانونيــة لــضمان تقــدمي      )د(  
  ؛اجلنائيةلعدالة  اإجراءاتاملساعدة القانونية يف مجيع مراحل 

 مـن تقـدمي هـذه األشـكال مـن املـساعدة القانونيـة               القانونيني نساعدياملمتكني    )ه(  
 أو احملتجـزين    قبوض علـيهم  اليت جييزها القانون الوطين أو املمارسة الوطنية لصاحل األشخاص امل         

 أو غريهـا     وخصوصاً يف مراكز الـشرطة      أو املتهمني بارتكاب جرمية     جرمية مأو املشتبه بارتكاهب  
  من مراكز االحتجاز؛

  .تقدمي املساعدة القانونية املالئمة بغرض منع وقوع اجلرائمعلى تشجيع ال  )و(  

 : اختاذ تدابري هتدف إىل ما يليوينبغي للدول أيضاً  -٥٦

ــات احملــامني و    )أ(   ــشجيع نقاب ــدمي املــساعدة    ةرابطــات القانونيــ الت ــم تق  علــى دع
مبـا يتماشـى   ، )التطّوعية(من اخلدمات، تشمل اخلدمات اجملانية  القانونية عن طريق توفري طائفة      

   املهين وواجبهم األخالقي؛توّجههم مع

مثـل  (حتديد حوافز للمحامني للعمل يف املنـاطق احملرومـة اقتـصادياً واجتماعيـاً         )ب(  
  ؛)، وبدالت السفر واملعيشةالت الدراسيةاإلعفاءات الضريبية، وبرامج الزما

لتقــدمي انتظــام بد أحنــاء البلــيف امني حملــ اجــوالتامني علــى تنظــيم تــشجيع احملــ  )ج( 
  .املساعدة القانونية ملن حيتاجوهنا

الـصعيد الـوطين،     عند تصميم خططها املتعلقة باملساعدة القانونية على         ،وينبغي للدول   -٥٧
ار دة، مـن بينـها، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، كبـ       أن تضع يف اعتبارهـا احتياجـات فئـات حمـدّ      

فـريوس نقـص املناعـة      ب املـصابون وصابون باألمراض العقليـة     وامل ذوو اإلعاقات السن واألقليات   
 و وعـدمي  ة األصـلي  شعوب والـ  املخـدِّرات  و ومتعـاط  البشرية وغريه من األمراض املعديـة الـشديدة       

، وذلــك شّردون داخــل بلــداهنم واملــئــون األجانــب والالجون اللجــوء واملواطنــواجلنــسية وطــالب
 .١٠ و٩توجيهني للوفقا 

 )م(وينبغــي للــدول اختــاذ التــدابري املالئمــة إلنــشاء نظــم معونــة قانونيــة مالئمــة لألطفــال   -٥٨
ــة الحتياجــاهتم ــار تطــّو، آخــذة ومراعي ــوازن   يف االعتب ر قــدرات األطفــال واحلاجــة إىل إقامــة ت

───────────────── 
تقدمي مساعدة قانونية لألطفال يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية " باملساعدة القانونية املالئمة للطفل"قصد ُي   )م(  

سم صات وجناعتها، كما تّتة ختّصر احلصول عليها ومالءمتها ألعمارهم واستنادها إىل عّدز بتيّسارية، تتمّيواإلد
ويتوىل تقدمي املساعدة القانونية . ألطفال والشبابلبتلبيتها لطائفة من االحتياجات القانونية واالجتماعية 

األطفال واملراهقني، وقادرون على منو الطفل و على قانون بونمتدرِّاملالئمة لألطفال حمامون وغري حمامني 
 .همعاالتواصل بفعالية مع األطفال ومع من ير
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، مبـا يف    مالئم بني مصاحلهم الفـضلى وحقهـم يف التعـبري عـن أنفـسهم يف اإلجـراءات القـضائية                  
 :ذلك ما يلي

صة املساعدة القانونية املتخصّـ   تقدمي   أمكن، لدعم    حيثماصة،  إنشاء آليات خمصّ    )أ(  
  صة؛ألطفال ودعم دمج املساعدة القانونية املالئمة لألطفال يف آليات عامة وغري متخّصإىل ا

تشريعات وسياسـات ولـوائح للمـساعدة القانونيـة تراعـي صـراحةً حقـوق                اعتماد  )ب(  
لطفل وحاجاته اإلمنائية اخلاصة، مبا يف ذلك احلق يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة وغريهـا مـن            ا

أوجه املساعدة املالئمة يف اإلعداد لدفاعه وتقدميه؛ واحلق يف التعبري عن أنفسهم يف مجيع اإلجراءات               
ضلى؛ واحلفـاظ علـى   ر علـيهم؛ وتطبيـق اإلجـراءات املعتـادة لتحديـد مـصاحلهم الفـ        القضائية اليت تـؤثّ   

  ؛اللجوء إىل القضاء النظر يف إمكانية جتنيبهمخصوصيتهم ومحاية بياناهتم الشخصية؛ واحلق يف 

وضع معايري حتكم خدمـة املـساعدة القانونيـة املالئمـة للطفـل ومدونـة سـلوك                   )ج(  
عملـون  مو املـساعدة القانونيـة الـذين ي       وينبغي، مىت اقتضت الضرورة، أن خيضع مقـدِّ       . مهنية هلا 

  عمليات تقييم منتظمة للتأكد من مالءمتهم للعمل مع األطفال؛لمع األطفال أو من أجلهم 

فينبغـي تـدريب    . للتدريب على املساعدة القانونية    قياسية برامج   تنفيذتشجيع    )د(  
مي املساعدة القانونية الذين ميثلون األطفال على حقوق الطفـل ومـا يتـصل هبـا مـن قـضايا                    مقدِّ

قـاً، وأن  وا تدريباً مـستمراً ومتعمّ  للمعرفة الالزمة يف هذا الشأن، كما ينبغي أن يتلقّ         وامتالكهم
وينبغـي أن يتلقـى   . يكونوا قادرين على التواصل مع األطفال مبـا يتناسـب مـع مـستوى فهمهـم            

صات مي املساعدة القانونية الذين يعملون مع األطفال تدريباً أساسياً جيمع بـني ختصّـ      مجيع مقدِّ 
فة على حقوق واحتياجات األطفـال مـن الفئـات العمريـة املختلفـة وعلـى اإلجـراءات الـيت                    خمتل

ر الطفـل وغريهــا مــن  وا تـدريباً علــى اجلوانــب النفـسية لتطــوّ  يـتم تطويعهــا لـصاحلهم؛ وأن يتلقّــ  
فئـات مـن    اجلوانب، مع إيالء اهتمـام خـاص للفتيـات واألطفـال الـذين ينتمـون إىل أقليـات أو                    

  لقانون؛ملخالفني ل، وعلى التدابري املتاحة لتعزيز الدفاع عن األطفال اصليةاأل الشعوب

إرساء آليات وإجراءات لضمان توثيق التعاون وتطبيـق نظـم اإلحالـة املالئمـة                )ه(  
 الكتـساب فهـم شـامل عـن األطفــال،     االختــصاصينيمي املـساعدة القانونيـة وخمتلـف    بـني مقـدِّ  

  . والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفيةوتقييم حالتهم واحتياجاهتم القانونية

ــة ينــاط هبــا تقــدمي       -٥٩ ــة أو ســلطة للمــساعدة القانوني وينبغــي للــدول النظــر يف إنــشاء هيئ
ال خلطـط   خدمات املساعدة القانونية وإدارهتا وتنسيقها ومراقبتها، وذلك لـضمان التنفيـذ الفعّـ            

 :ينبغي هلذه اهليئةو. الصعيد الوطيناملساعدة القانونية على 
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 ةستقلمـ  من التدخل السياسي أو القضائي غـري الـضروري، و          ةتحررأن تكون م    )أ(  
 ختـضع يف أدائهـا       القرارات ذات الصلة باملساعدة القانونية، كمـا ينبغـي أالّ          اختاذعن احلكومة يف    

ض النظـر  لوظائفها إىل التوجيه أو التحكم أو التهديد املايل من جانب أيِّ شخص أو سـلطة، بغـ       
 عن هيكلها اإلداري؛

 الــصالحيات الالزمــة لتقــدمي املــساعدة القانونيــة، ومنــها علــى  أن يكــون لــديها  )ب(  
سبيل املثال ال احلـصر، صـالحية تعـيني املـوظفني؛ وحتديـد خـدمات املـساعدة القانونيـة لألفـراد؛                

تطلبــات التــدريب؛ مي املــساعدة القانونيــة واعتمــادهم، مبــا يف ذلــك حتديــد مووضــع معــايري ملقــدِّ
مي املساعدة القانونية وإنشاء هيئـات مـستقلة للنظـر يف الـشكاوى املرفوعـة               واإلشراف على مقدِّ  

  ؛ وصالحية وضع ميزانيتها اخلاصة؛الوطين الصعيدضدهم؛ وتقييم االحتياجات القانونية على 

ة إعــداد اســتراتيجية طويلــة األجــل، بالتــشاور مــع األطــراف املعنيــ أن تــضطلع ب  )ج(  
الرئيــسية يف القطــاع القــضائي ومــع منظمــات اجملتمــع املــدين، ُيــسترشد هبــا يف تطــور واســتدامة    

  املساعدة القانونية؛

  .تقدَّم تقارير دورية إىل السلطة املسؤولةأن   )د(  
      

   الوطينمتويل نظام املساعدة القانونية : ١٢التوجيه     
ــأنَّ     -٦٠ ــدول، إقــراراً ب ــي لل ــس  ينبغ ــا خــدمات امل ــا املاليــة     مزاي ــة تــشمل املزاي اعدة القانوني

 مالئمـة وحمـددة     ختـصيص اعتمـادات    العدالة اجلنائيـة،     إجراءاتوالوفورات يف التكاليف طوال     
وسـائل  يف امليزانية، حسب االقتضاء، خلدمات املساعدة القانونية مبا يالئم احتياجاهتـا، وذلـك ب             

 . اعدة القانونية الوطينمنها ختصيص آليات للتمويل املستدام ألغراض نظام املس

 :وحتقيقاً هلذه الغاية، ميكن للدول اختاذ تدابري ترمي إىل  -٦١

إنشاء صندوق للمساعدة القانونية من أجل متويل خطط املساعدة القانونية، مبا             )أ(  
يف ذلــك اخلطــط اخلاصــة مبحــامي املــساعدة القــضائية، لــدعم تقــدمي نقابــات احملــامني والرابطــات 

مساعدة القانونية؛ ودعم مراكز التدريب واخلـدمات القانونيـة يف اجلامعـات؛ ورعايـة              القانونية لل 
املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمـات، مبـا يف ذلـك منظمـات املـساعدين القـانونيني، يف                   
تقدمي خدمات املساعدة القانونيـة يف مجيـع أرجـاء البلـد، وال سـيما يف القـرى واملنـاطق احملرومـة                      

  اً واجتماعياً؛اقتصادي

  :حتديد آليات ضريبية لتوجيه األموال للمساعدة القانونية، مثل  )ب(  
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ختصيص نسبة من ميزانية الدولـة اخلاصـة بالعدالـة اجلنائيـة خلـدمات املـساعدة                ‘١‘  
  الة؛القانونية مبا يتناسب مع احتياجات توفري املساعدة القانونية الفعَّ

 عمليـات احلجـز   األنشطة اإلجراميـة مـن خـالل       استخدام األموال املستعادة من     ‘٢‘  
   غرامات لتغطية تكاليف املساعدة القانونية للضحايا؛فرضأو 

حتديد وتطبيـق حـوافز للمحـامني للعمـل يف املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احملرومـة                    )ج(  
على سـبيل املثـال مـنحهم إعفـاءات أو ختفيـضات ضـريبية، أو ختفيـضات                 (اقتصادياً واجتماعياً   

  ؛)ى سداد القروض الدراسيةعل

ضمان توزيع األموال بني اإلدعاء ووكاالت املساعدة القانونية توزيعـا عـادال              )د(  
  .ومتناسبا

ر  الكاملــة مــن اخلــدمات املقــرَّ موعــةوينبغــي أن تغطــي ميزانيــة املــساعدة القانونيــة اجمل   -٦٢
 أو  بارتكـاهبم جرميـة    شتبه أو الـسجناء، أو املـ      قبوض علـيهم  تقدميها لألشخاص احملتجزين، أو امل    

وينبغــي تكــريس متويــل خــاص مالئــم لتغطيــة  .  جرميــة، وللــضحايا كــذلك بارتكــاباملتــهمني
نفقــات الــدفاع مــن قبيــل نفقــات نــسخ امللفــات والوثــائق ذات الــصلة، ونفقــات مجــع األدلــة    

نفقـات  والنفقات املتصلة بالشهود اخلرباء ونفقات اخلرباء الـشرعيني واملرشـدين االجتمـاعيني و           
 .وينبغي أداء هذه املدفوعات يف الوقت املناسب. السفر

    
    املوارد البشرية: ١٣التوجيه     

وظفي نظـام املـساعدة   ملـ ينبغي للدول، حسب االقتضاء، وضع أحكام مالئمة وحمـددة            -٦٣
 . د مبا يتناسب مع احتياجاهتاالقانونية على نطاق البلد على حنو مالئم وحمدَّ

 الــذين يعملــون لــصاحل نظــام املــساعدة     االختــصاصينيمان حــصول  ضــاوينبغــي هلــ   -٦٤
 .القانونية الوطين على املؤهالت والتدريب الالزمني لتقدمي خدماهتم

وإذا كان هناك نقص يف عدد احملـامني املـؤهلني، جيـوز أيـضاً أن تـشمل جهـات تقـدمي                  -٦٥
ويف الوقــت ذاتــه، ينبغــي  . املــساعدين القــانونيني وأخــدمات املــساعدة القانونيــة غــري احملــامني   

 .للدول تعزيز منو املهن القانونية وتذليل العقبات املالية اليت تواجه التثقيف القانوين

 املهن القانونية على نطاق واسـع، مبـا يف ذلـك         ممارسةفرص  وينبغي للدول أيضاً تعزيز       -٦٦
 احملرومـة اقتـصادياً مـن       اتلفئستفادة النساء واألقليات وا   ا لضمان   ةمن خالل اختاذ تدابري إجيابي    

 .الفرصهذه 
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    املساعدون القانونيون: ١٤التوجيه    

 وحسب االقتضاء، االعتراف بالدور الذي يؤديـه        الداخليينبغي للدول، وفقاً لقانوهنا       -٦٧
 اخلــدمات يف تقــدمي املــساعدة القانونيــة  جهــات مماثلــة معنيــة بتقــدمي املــساعدون القــانونيون أو 

 .ول إىل حمامني حمدوداًحيثما يكون الوص

والرابطـات  أجهـزة العدالـة     وهلذا الغرض، ينبغي للدول، بالتـشاور مـع اجملتمـع املـدين و              -٦٨
 :املهنية، استحداث تدابري ترمي إىل

، حسب االقتـضاء، تقـوم      ني القانوني املساعدين لتقدمي خدمات    وطنيةإعداد خطة     )أ(  
  عمليات فحص وتدقيق مالئمة؛إجراء يف ذلك دة، مبا على مناهج تدريبية ونظم اعتماد موّح

ضــمان وضــع معــايري جلــودة خــدمات املــساعدين القــانونيني وحــصوهلم علــى    )ب(  
  التدريب املالئم وعملهم حتت إشراف حمامني مؤهلني؛

 الــيت يقــّدمهار آليــات للرصــد والتقيــيم لــضمان جــودة اخلــدمات  ضــمان تــوفّ  )ج(  
  ن؛ون القانونيواملساعد

أجهــزة ســلوك، بالتــشاور مــع اجملتمــع املــدين و قواعــد عــداد مدونــة تــشجيع إ  )د(  
  نظام العدالة اجلنائية؛إطار ، تكون ملزمة جلميع املساعدين القانونيني العاملني يف العدالة

حتديــد أنــواع اخلــدمات القانونيــة الــيت ميكــن للمــساعدين القــانونيني تقــدميها      )ه(  
، مـا مل يكـن ذلــك   دون غريهــماحملـامني  ميها علـى  ن يقتـصر تقــد وأنـواع اخلـدمات الــيت يـتعني أ   

  يف نطاق اختصاص احملاكم أو نقابات احملامني؛مندرجا التحديد 

ضمان سهولة وصول املساعدين القانونيني املعتمدين املكلفني بتقـدمي املـساعدة             )و(  
  كمة؛حملاا قبلالقانونية إىل مراكز الشرطة والسجون ومرافق االحتجاز أو مراكز االحتجاز 

السماح للمساعدين القانونيني املعتمدين من احملاكم واحلاصلني علـى تـدريب           )ز(  
مناسب، وفقاً للقانون واللوائح الوطنية، باملـشاركة يف اإلجـراءات القـضائية وإخطـار املتـهمني                

 . للقيام بذلكونر حمامعندما ال يتوفّ
    

    ابة عليهمرقمي املساعدة القانونية والتنظيم مقدِّ: ١٥التوجيه     
الــشفافية واملــساءلة، الــذي يــضمن ، ووفقــا للتــشريع الــوطين القــائم ١٢  باملبــدأالتزامــاً  -٦٩

 : مبا يلي بالتعاون مع الرابطات املهنية القيامينبغي للدول
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  مي املساعدة القانونية؛ضمان وضع معايري العتماد مقدِّ  )أ( 

الــسلوك املهنيــة قواعــد ت مي املــساعدة القانونيــة ملــدوناضــمان خــضوع مقــدِّ  )ب(  
  ءات مالئمة على أيِّ خمالفات ترتكب؛ااملعمول هبا، مع تطبيق جز

مي املساعدة القانونية بطلب أيِّ مبـالغ  وضع قواعد لضمان عدم السماح ملقدِّ      )ج(  
  من املستفيدين من املساعدة القانونية، إال إذا أجيز هلم ذلك؛

كاوى التأديبيــة املرفوعــة ضــد   ضــمان تــويل جهــات حمايــدة اســتعراض الــش       )د(  
  مي املساعدة القانونية؛مقدِّ

مي املـساعدة القانونيـة بغيـة منـع الفـساد علـى              مالئمـة ملقـدِّ    رقابةوضع آليات     )ه(  
  .وجه التحديد

    
    اجلامعاتمع وكوميني مي اخلدمات القانونية غري احل شراكات مع مقدِّقامةإ: ١٦التوجيه     

مي اخلـدمات القانونيـة     ، االخنراط يف شراكات مع مقـدِّ      ضاءحسب االقت ينبغي للدول،     -٧٠
 . اآلخروناتمو اخلدم، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومقدِّغري احلكوميني

ــاً  -٧١ ــدين و      وحتقيق ــع امل ــع اجملتم ــشاور م ــدول، بالت ــي لل ــة، ينبغ ــذه الغاي ــة   هل ــزة العدال أجه
 :والرابطات املهنية، اختاذ تدابري ترمي إىل ما يلي

اإلقرار يف نظمها القانونيـة بـدور األطـراف الفاعلـة مـن غـري الـدول يف تقـدمي                      )أ(  
  خدمات املساعدة القانونية لتلبية احتياجات السكان؛

وضع معايري جودة خلدمات املساعدة القانونية ودعـم تـصميم بـرامج تدريبيـة                )ب(  
  مي اخلدمات القانونية من غري الدول؛دة ملقدِّموحَّ

   آليــات رصــد وتقيــيم لــضمان جــودة خــدمات املــساعدة القانونيــة،        إنــشاء  )ج(  
  وال سيما تلك اليت تقدَّم بدون مقابل؛

ــع مقــدِّ    )د(   ــة لتوســيع نطــاق   العمــل مــع مجي ــشرمي خــدمات املــساعدة القانوني  ن
 وأثرها وتيسري الوصول إليها يف مجيع أرجـاء البلـد       حتسني نوعيتها خدمات املساعدة القانونية و   

ــع ــاً ويف     ويف مجي ــصادياً واجتماعي ــة اقت ــة احملروم ــاطق الريفي ــة، وال ســيما يف املن  اجملتمعــات احمللي
  أوساط األقليات؛
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 املــساعدة القانونيــة باعتمــاد هنــج شــامل، علــى ســبيل اتمي خــدمتنويــع مقــدِّ  )ه(  
 عن طريق تـشجيع إنـشاء مراكـز لتقـدمي خـدمات املـساعدة القانونيـة يعمـل هبـا حمـامون                 ،املثال

دون قــانونيون، وعــن طريــق إبــرام اتفاقــات مــع اجلمعيــات القانونيــة ونقابــات احملــامني  ومــساع
 وغريهــا مــن ومراكــز التــدريب واخلــدمات القانونيــة يف اجلامعــات واملنظمــات غــري احلكوميــة   

  . من أجل تقدمي خدمات املساعدة القانونيةاملنظمات

 : ما يليوينبغي للدول، حسب االقتضاء، اختاذ تدابري ترمي إىل  -٧٢

تشجيع ودعم إنشاء مراكـز التـدريب واخلـدمات القانونيـة يف أقـسام القـانون                  )أ(  
 العامــة بــني املــصلحة وقــانون عملــيداخــل اجلامعــات لتعزيــز بــرامج التــدريب علــى القــانون ال  

  موع الطالب، مبا يف ذلك يف املناهج املعتمدة يف اجلامعات؛جمأعضاء هيئة التدريس و

 طالب القانون، حتت إشراف مالئم ووفقا للقانون الـوطين أو           تشجيع وحتفيز   )ب(  
املمارسة الوطنية، على املشاركة يف مراكز التـدريب واخلـدمات القانونيـة أو غريهـا مـن الـنظم                   

  جهم األكادميي أو تطورهم املهين؛ا منهيف إطاراجملتمعية املعنية بتقدمي املساعدة القانونية 

بية، إذا مل تكن موجودة بالفعـل، تتـيح للطـالب           وضع قواعد للممارسة الطال     )ج(  
ممارسة القانون يف احملـاكم حتـت إشـراف حمـامني مـؤهلني أو أعـضاء هيئـة تـدريس، شـريطة أن           
توضــع هــذه القواعــد بالتــشاور مــع احملــاكم املختــصة أو األجهــزة املــسؤولة عــن تنظــيم ممارســة 

  القانون أمام احملاكم وموافقتها عليها؛ 

عد تسمح لطالب القانون بالتدريب يف احملاكم حتت إشـراف حمـامني            وضع قوا   )د(  
  . تدريبية يف اجملال القانوينإمتامهم لربامج اليت تقتضي الواليات القضائيةمؤهلني، وذلك يف 

    
    البحوث والبيانات: ١٧التوجيه    

ينبغــي للــدول ضــمان وضــع آليــات لتتبــع املــساعدة القانونيــة ورصــدها وتقييمهــا،           -٧٣
 .لسعي حثيثاً لتحسني عملية تقدمي املساعدة القانونيةوا

 :وحتقيقا هلذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابري ترمي إىل  -٧٤

 حسب  صنفةإجراء حبوث منتظمة ومجع بيانات عن متلقي املساعدة القانونية م           )أ(  
  هذه البحوث؛والعمر والوضع االجتماعي واالقتصادي والتوزيع اجلغرايف، ونشر نتائج نس اجل

  تبادل املمارسات اجليدة يف سياق تقدمي املساعدة القانونية؛  )ب(  
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ــة حلقــوق         )ج(   ــايري الدولي ــا للمع ــة وفق ــاءة وفعالي ــة بكف ــساعدة القانوني ــدمي امل رصــد تق
  اإلنسان؛

ــة تقــدمي تــدريب ملقــدِّ   )د(    ثقافــات يكــون جامعــا بــني عــدة  مي املــساعدة القانوني
  ألعمار؛ا ناسبا ملختلفالعتبارات اجلنسانية ومل ياية ومراع الثقافمالئما من الناحيةو

ــةحتــسني االتــصال والتنــسيق والتعــاون بــني مجيــع     )ه(   ، ال ســيما علــى أجهــزة العدال
  .املستوى احمللي، لتحديد املشكالت احمللية واالتفاق على حلول لتحسني تقدمي املساعدة القانونية

    
    املساعدة التقنية: ١٨التوجيه    

يت تـستجيب   ينبغي أن تتوىل منظمات حكومية دولية مالئمة تقدمي املـساعدة التقنيـة الـ               -٧٥
 األمـم املتحـدة     ، علـى سـبيل املثـال      ،دها الدول الطالبـة، منـها     الحتياجات واألولويات اليت حتدّ   ل

، وكـذلك الـدول املـشاركة يف إطـار           املختصة واجلهات املاحنة الثنائية واملنظمات غري احلكومية     
د األطـراف، بغيـة بنـاء القـدرات واملؤسـسات الوطنيـة وتعزيزهـا لتطـوير                 اون الثنائي واملتعدّ  التع

  .وتنفيذ نظم املساعدة القانونية وإجراء إصالحات يف نظام العدالة اجلنائية، حسب االقتضاء
    

    مشروع القرار الرابع  
  القضاء على العنف ضد املهاجرين تعزيز اجلهود الرامية إىل   

   ال املهاجرين وأُسرهموالعّم
 إنَّ اجلمعية العامة، 

ــستذكر   ــؤرَّخ ٦٦/١٧٢ قرارهــا إذ ت ــسمرب / كــانون األول١٩ امل ــون ٢٠١١دي  واملعن
  ،"محاية املهاجرين"

ال املهـاجرين وأُسـرهم يـشكِّل حتـّدياً خطـرياً       أنَّ العنف ضد املهاجرين والعمّـ      ب تقّرإذ  و  
  اوناً متعدِّد األطراف بني مجيع البلدان،ب استئصاله تع ويتطلّ األعضاءأمام الدول

الــذي ترتكبــه اجلماعــات اإلجراميــة هــذا التحــّدي يــشمل العنــف أنَّ بــ تقــّر أيــضاًإذ و  
  والعنف بدافع العنصرية،املنظَّمة، 

إزاء ما يستهدف املهاجرين والعّمال املهـاجرين وأُسـرهم مـن          وإذ يساورها بالغ القلق       
  هتديدات حقيقية بالعنف،من مييز والعنف و تتَّسم بالتعصُّب والتأفعال
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 مأمـام حـصوهل   القائمـة   عقبـات    بـأنَّ صـعوبة أوضـاع املهـاجرين تـزداد بفعـل ال             وإذ تقرّ   
ــصحية واخلــدمات         ــيم املدرســي واخلــدمات ال ــسكن والتعل ــدريب املهــين وال ــى العمــل والت عل

  ،لتشريعات الوطنية وفقا لعامة الناساليت يستفيد منها االجتماعية، وكذلك سائر اخلدمات 

 كثرة وتنّوع العوامـل الـيت تـدفع النـاس إىل حماولـة عبـور احلـدود الدوليـة،                وإذ تالحظ   
 دوافـع اقتـصادية، فقـد يكـون بـني املهـاجرين يف بعـض                األغلبيـة ه يف حـني قـد يكـون لـدى           وأنَّ

  احلاالت فئات مستضعفة،

ت املهـاجرين وحيـاولون االلتفـاف       قاون تدفّ  اجملرمني يستغلّ  ه بالنظر إىل أنَّ    أنَّ وإذ تدرك   
، يــصبح املهــاجرون أكثــر عرضــة ملخــاطر منــها االختطــاف واالبتــزاز الــضوابط احلدوديــةعلــى 

  والعمل القسري واالستغالل اجلنسي واالعتداء البدين وعبودية الديون واهلجر،

 ِحيال ضخامة عدد املهـاجرين، وخباصـة النـساء واألطفـال، الـذين               القلق يساورهاوإذ    
لتلـك  حياولون عبور احلدود الدولية بـدون وثـائق سـفر مناسـبة، ممـا جيعلـهم شـديدي التعـرُّض                     

ملتزمة بأن تعاملهم معاملةً إنسانيةً، مـع تـوفري احلمايـة           األعضاء  ، وإذ ُتسلِّم بأنَّ الدول      املخاطر
  الكاملة حلقوقهم، بغضِّ النظر عن وضعيتهم فيما خيّص اهلجرة،

مركـز ومّتـسق   األخذ يف إطـار العدالـة اجلنائيـة بنـهج           احلاجة إىل    وإذ تضع يف اعتبارها     
 علـى   معرَّضـة  باعتبارهم فئة    ، وال سّيما النساء واألطفال،    املهاجريناجلرائم املرتكبة ضد    حيال  

   لإلجرام والتعّدي،حنو خاص

 إىل  ُّ بأمهية مبدأ الوصول إىل العدالـة، واقتناعـا منـها بأنَّـه يتعـذَّر دون الوصـول                 وإذ تقر   
  العدالة التمّتع حبقوق اإلنسان األساسية متّتعاً تاماً،

 لكل فـرد    أنَّيرد فيه    الذي   )٢٩(،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   أمهية   وإذ تؤكُِّد جمدَّداً    
 ملعاملـة أو  هإخـضاع  وأه ال جيوز استرقاق أحد أو استعباده        احلّق يف احلياة واحلرية واألمان، وأنَّ     

ع جبميـع احلقـوق واحلريـات       ه حيـق لكـل إنـسان التمتّـ        إنـسانية أو مهينـة، وأنَّـ      عقوبة قاسـية أو ال    
   نوع، دون متييز من أيِّيف اإلعالننة املبّي

 أنَّ اختاذ تدابري فّعالة ملنع ومكافحة هتريب املهاجرين عن طريـق            وإذ تؤكُِّد جمدَّداً أيضاً     
  ، شامالً دولياًب هنجاًالرب والبحر واجلو يتطلّ

───────────────── 
  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )29( 
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  املنطبقـة  القانون الـدويل  أحكام  مبقتضى  األعضاء   ما يقع على عاتق الدول       حظوإذ تال   
 ومعاقبـــة يف تلــك اجلـــرائم  بـــالتحقيقنــع ارتكـــاب جـــرائم ضــد املهـــاجرين و  مبمــن التزامـــات  

ضـحايا تلـك اجلـرائم      متّتـع   حيـول دون    القيـام بـذلك      وإذ تـضع يف اعتبارهـا أنَّ عـدم           مرتكبيها،
  ساسية،حبقوق اإلنسان واحلريات األ

 على احلاجة إىل مزيد من التعـاون فيمـا بـني الـدول األعـضاء، وبـني الـدول                   وإذ تشدِّد   
  األعضاء وكيانات القطاع اخلاص، ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،

 على ضرورة التنفيـذ الكامـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                 وإذ تشدِّد أيضاً    
 وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو،            )٣٠(ية،املنظَّمة عرب الوطن  

ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة    )٣١(االتفاقيــة،لتلــك املكمِّــل   وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقب
 وضرورة اختاذ تـدابري مناسـبة لتـوفري محايـة فّعالـة             )٣٢(التفاقية،لتلك ا النساء واألطفال، املكمِّل    

ع العنف الذي ميكن أن ُيـسلَّط علـيهم، مبـا يف ذلـك محايتـهم مـن احتمـال                     أنوا منللمهاجرين  
   إلدالئهم بإفادات كشهود يف اإلجراءات اجلنائية،منهماالنتقام ترهيبهم أو 

 واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠ املــؤرَّخ ٦٤/٢٩٣ قــرار اجلمعيــة العامــة وإذ تــستذكر  
وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة      " ار باألشـخاص خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجت      "

ــة  تنفيــذ خطــة عمــل األمــم املتحــدة   " واملعنــون ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥املــؤرَّخ  ٢٠/٣اجلنائي
ال خلطــة الفعَّــالكامــل والتنفيــذ ، وإذ تــشدِّد علــى ضــرورة "العامليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص

ي، يف   هـذه اخلطـة سـتؤدّ       أنَّ تـرى وإذ  ،   باألشـخاص  عمل األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة االجتـار        
 مكافحـة االجتـار باألشـخاص     وحتـسني تنـسيق اجلهـود الراميـة إىل          مجلة أمـور، إىل تعزيـز التعـاون         

  امللحق هبا،بروتوكول االجتار باألشخاص والتنفيذ الكامل التفاقية اجلرمية املنظَّمة و

د املهــاجرين، مبــا يف ذلــك عمليــات االجتــار   اجلــرائم املرتكبــة ضــ أنَّ جمــدَّداًدوإذ تؤكِّــ  
ق علـى   هلـا بـشكل منـسَّ   التـصدِّي  وال بـد مـن تقييمهـا و    خطرياً ياًل حتدّ باألشخاص، ال تزال متثّ   

د األطـراف بـني البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور       املستوى الدويل ومن قيام تعاون حقيقي متعـدّ   
  وبلدان املقصد من أجل القضاء عليها،

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )30( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )31( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧د املرجع نفسه، اجملل  )32( 
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 املخــدِّراتا اضــطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بمبــ  مــع التقــديرعلمــاًحتــيط وإذ   
واجلرمية من عمل لتسليط الضوء على مدى تعـّرض املهـاجرين املهـرَّبني للعنـف، بوسـائل منـها             

ــون   ــشور املعنـ ــاجرين املنـ ــدث    : هتريـــب املهـ ــشروح ألحـ ــع مـ ــاملي وثبـــت مراجـ ــتعراض عـ اسـ
موضـوع  املناقـشة املواضـيعية بـشأن       ، ودليـل    ٢٠١٠م  ، الذي ُنشر ألول مـرة يف عـا        املنشورات

  )٣٣(سرهم،العنف ضد املهاجرين والعّمال املهاجرين وأُ

 باختــاذ تــدابري )٣٤(داً يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة  بــااللتزام جمــّدبوإذ ترحِّــ  
ــال        ــى األفع ــضاء عل ــاجرين وأُســرهم، والق ــال امله ــاجرين والعّم ــسان للمه ــوق اإلن ــة حق حلماي

   الوئام والتسامح،مستوىالعنصرية وكراهية األجانب، وتعزيز 

 إنفــاذ يف جمــال املعلومــات والتعــاون تبــادل فعاليــة تعزيــزاحلاجــة املتزايــدة إىل ب تقــّروإذ   
  القانون واملساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل،

ك مـن تـدابري للقـضاء       على تعزيز فعالية إنفـاذ القـانون ومـا يتـصل بـذل            وإذ تعقد العزم      
  ، العنف ضد املهاجرين والعّمال املهاجرين وأُسرهمعلى 

ضــد املهــاجرين والعّمــال املهــاجرين   اســتمرار ارتكــاب اجلــرائم  تــدين بــشّدة  -١  
 يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك العنف اإلجرامي بدافع العنـصرية والتمييـز العنـصري                 وأُسرهم

  ذلك من تعصُّب؛وكراهية األجانب وما يتعلق ب

ــب  -٢   ــدول تطل ــضاء  إىل ال ــاجرين   األع ــع امله ــة مجي ــل معامل ــيما أن تكف ، وال س
معاملــة إنــسانية مــع تــوفري النــساء واألطفــال، بغــض النظــر عــن وضــعيتهم فيمــا خيــص اهلجــرة، 

احلماية الكاملة حلقوقهم، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمـة لـذلك، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب           
  ؛م وكرامتهتهملسالم

أن تتخذ تدابري ملنع حاالت العنف ضـد املهـاجرين   على   األعضاءَ الدولَحتثُّ    -٣  
 مــن جانبــها معاملــةال، وأن تكفــل  هلــا علــى حنــو فعـّـ التــصدِّيســرهم ووالعّمــال املهــاجرين وأُ

  ، معاملة إنسانية وكرمية؛وضعيتهم النظر عن  اجلرائم، بغّضهذهضحايا 

 اليت مل تقم بعد بـسنِّ تـشريعات داخليـة واختـاذ تـدابري        اَء األعض  الدولَ تشجِّع  -٤  
ــة،      مناســبة أخــرى  ــة وإداري ــضائية وتنظيمي ــشريعية وق ــدابري ت ــك ت ــا يف ذل ــب  ، مب ملكافحــة هتري

املرتكبـة ضـد     اجلـرائم  علـى أن تفعـل ذلـك، اعترافـاً بـأنَّ تلـك                علـى الـصعيد الـدويل      املهاجرين
───────────────── 

 )33(  E/CN.15/2012/5.  
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )34( 
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علهم عرضةً لالجتـار أو االختطـاف أو غـري ذلـك مـن       للخطر أو جتهتماملهاجرين قد تعرِّض حيا   
عِّم التعـاون الـدويل   َد، وأن تُـ  من جانب اجلماعات اإلجراميـة املنظَّمـة   أشكال اإلجرام والتعّدي  

  ؛تلك اجلرائمعلى مكافحة 

بـسنِّ تـشريعات داخليـة واختـاذ          اليت مل تقـم بعـد       األعضاءَ  الدولَ  أيضاً تشجِّع  -٥  
 العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتعلـق       كافحة جرائم ملتدابري مناسبة أخرى    

مبا يف ذلك اختاذ تدابري تتسق مع القـوانني الوطنيـة مـن أجـل احلـد مـن تعـرض                     هبا من تعّصب،    
  ؛املهاجرين خلطر اجلرمية وزيادة اخنراطهم يف اجملتمعات املضيفة، على أن تفعل ذلك

 بعـُد إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة           الـيت مل تنـضمَّ     ضاَء األعـ   مناشدهتا الـدولَ   تكرِّر  -٦  
 ذلـك،   فعـل  أن تنظـر يف      )٣٥(ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،           

  ؛ كامالً تنفيذاًاملعاهدات هذهوهتيب بالدول األطراف أن تنفِّذ 

ــدابري لتعزيــ   هتيــب  -٧   ز إجــراءات  بالــدول األعــضاء أن تــضع حــسب االقتــضاء ت
العدالة اجلنائيـة برمتـها، وللتحقيـق جبديـة يف اجلـرائم املرتكبـة ضـد املهـاجرين، مبـا فيهـا جـرائم                   
االجتار باألشخاص وسائر اجلرائم اخلطرية، وال سّيما تلـك الـيت متثّـل انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان                   

خاصــة ملــساعدة الــيت يتمّتعــون هبــا، ومالحقــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم قــضائياً، مــع إيــالء عنايــة   
  الضحايا ومحايتهم، وخاصة النساء واألطفال؛

 الذين يكونون يف أوضاع جتعلهم عرضـة للخطـر،          شخاص أمهية محاية األ   دتؤكِّ  -٨  
مــة العاملــة عــرب تعــرب يف هــذا الــصدد عــن قلقهــا إزاء تزايــد أنــشطة الكيانــات اإلجراميــة املنظَّ  و

ــة والكيانــات اإلجراميــة املنظَّ  ــة وغريهــا مــن اجلهــات الــيت تــستفيد مــن    مــةاحلــدود الوطني  الوطني
ة ريارتكاب اجلرائم ضد املهـاجرين، وال سـيما النـساء واألطفـال، دون اكتـراث بـالظروف اخلطـ                  

   والقانون الدويل؛الوطنيةيف انتهاك صارخ للقوانني ووالالإنسانية اليت يعيشوهنا 

ن ذلك مالئماً، من التعـاون       الدولَ األعضاَء على أن تنتفع متاماً، عندما يكو        حتثُّ  -٩  
الدويل يف التحقيقات واملالحقات القضائية ملرتكيب اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى ممارسـة العنـف ضـد                

اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      وتشجِّع الدول األطراف يف     املهاجرين والعّمال املهاجرين وأُسرهم،     
 التعـاون الـدويل  طـار  تـستفيد مـن إ    علـى أن    هبـا    والربوتوكوالت امللحقـة     اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

 يتـيح  على أن تكفل وجـود إطـار قـانوين مناسـب    الدول سائر تشجِّع  الذي توفِّره هذه الصكوك، و    
   املساعدة القانونية والتعاون الدويل فيما خيّص تلك اجلرائم؛تبادل واجملرمنيتسليم 

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )35( 
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املتخـصِّص حـسب االقتـضاء       على تـوفري التـدريب        الدولَ األعضاءَ   أيضاً حتثُّ  -١٠  
للمــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون ومراقبــة احلــدود واهلجــرة ولــسائر املــوظفني املعنــيني    
ــى        ــستهدف املهــاجرين وعل ــذي ي ــالعنف ال ــة ب ــسائل املتعلق ــى اســتبانة امل ــدراهتم عل لتحــسني ق

  دين؛ هلا، بوسائل منها التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املالتصدِّي

إىل اعتماد تـدابري ملموسـة ملنـع العنـف ضـد املهـاجرين              األعضاَء    الدولَ تدعو  -١١  
العابرين، وتدريب املوظفني العموميني العاملني يف موانئ الـدخول ويف املنـاطق احلدوديـة علـى                

 حقـوق املهـاجرين     منتـهكي  املهاجرين وأُسرهم باحترام ووفقا للقانون، وعلـى مالحقـة           معاملة
  ؛ة على الصعيدين الوطين والدويل الساريالقواننيأثناء العبور، مبا يتوافق مع وأُسرهم 

وهتريب املهـاجرين   حبث الصلة بني اهلجرة      األعضاَء على مواصلة     الدولَ  حتثُّ  -١٢  
 مـن العنـف والتمييـز       ينواالجتار باألشخاص بغيــة النـهوض بـاجلهود الراميـة إىل محايـة املهـاجر              

  والتعّدي؛واالستغالل 

املخـاطر احملتملـة للـهجرة    توفري املعلومـات املتعلقـة ب  على   األعضاَء    الدولَ تشجِّع  -١٣  
وتعريف املهاجرين باجملتمعات الـيت تستـضيفهم،        يهاجرون،   نوحقوق وواجبات األشخاص الذي   

  ؛للجرائم ضحايا احلد من احتماالت وقوعهم من اختاذ قرارات مستنرية وهمتمكينل

لــضحايا اجلــرائم، وال ســيما ضاء أن تتخــذ تــدابري تكفــل  بالــدول األعــهتيــب  -١٤  
، همحقـوق عند انتـهاك    عدالة  ال فرَص الوصول إىل نظام      ،ملهاجرين والعّمال املهاجرين وأُسرهم   ا

  ؛وضعيتهمبغض النظر عن 

على أن تواصل تعزيـز تعاوهنـا يف جمـال محايـة الـشهود           األعضاَء    الدولَ عشجِّت  -١٥  
  ن واالجتار باألشخاص؛يف قضايا هتريب املهاجري

ــاذ  تــــدعو  -١٦   ــراءات الــــدولَ األعــــضاَء إىل اختــ ــة مــــن أجــــل  إجــ  تــــضمني فوريــ
تكفل منَع اجلرائم الـيت تنطـوي علـى ممارسـة العنـف        تدابريللعدالة اجلنائيةاالستراتيجيات الوطنية  

  ؛ضد املهاجرين والعّمال املهاجرين وأُسرهم، ومالحقةَ مرتكيب تلك اجلرائم ومعاقبَتهم

 بالـــدور النـــشيط الـــذي تؤّديـــه املنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات غـــري  ترّحـــب  -١٧  
  ؛العنف ضد املهاجريناحلكومية يف مكافحة 

 بـشأن على التعاون يف احملافل الدولية واإلقليمية والثنائية        األعضاَء    الدولَ حتثُّ  -١٨  
  .محاية املهاجرين وإدارة شؤون اهلجرة إدارة إنسانية
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    اخلامسرار مشروع الق  
متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

  واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية 
   والعدالة اجلنائية

 إنَّ اجلمعية العامة، 

ــستذكر  ــا إذ ت ــؤرَّخ ٥٦/١١٩ قراره ــسمرب / كــانون األول١٩، امل ــق ٢٠٠١دي ، واملتعل
بدور مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ووظيفة تلك املؤمترات وتواتر انعقادها             
ومدهتا، والذي أرست فيه اجلمعية املبادئ التوجيهية اليت ينبغي أن ُتعقد تلك املؤمترات وفقاً هلا،               

دئ وبرنــامج العمــل اخلاصــني  مــن بيــان املبــا٣٠ و٢٩، عمــالً بــالفقرتني ٢٠٠٥ابتـداًء مــن عــام  
  )٣٦(بربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 علــى املــسؤولية الــيت تقــع علــى عــاتق األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة   وإذ تــشدِّد  
، املـؤرَّخ   )٧-د( جـيم    ١٥٥والعدالة اجلنائيـة، مبقتـضى قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي              

ــة   ١٩٤٨أغــسطس / آب١٣ ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرَّخ )٥-د (٤١٥، وق /  كــانون األول١، امل
  ،١٩٥٠ديسمرب 

 بأنَّ مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بـصفتها منتـديات      وإذ تسلِّم   
حكومية دولية كربى، قد أثَّرت يف السياسات واملمارسـات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدويل                  

ل، بتيسريها تبادل اآلراء واخلربات وتعبئة الرأي العام وبإصدارها توصـيات بـشأن             يف ذلك اجملا  
  اخليارات السياساتية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

 الطابع االستشاري ملؤمترات األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة             وإذ تضع يف اعتبارها     
ــادل اخلــ    ــز تب ــديات لتعزي ــا كمنت ــة ودوره ــانون وصــوغ   اجلنائي ربات يف جمــاالت البحــوث والق

السياسات واستبانة االجتاهات واملسائل املـستجّدة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا                   
  بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية واخلرباء األفراد الذين ميثّلون مهناً وختّصصات شىت، 

، واملتعلق بالتنفيذ ٢٠٠٣يونيه / حزيران ٢٣ باء، املؤرَّخ    ٥٧/٢٧٠ قرارها   وإذ تستذكر   
واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الكربى ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة         
يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، والذي أكّدت فيه على أنه ينبغـي جلميـع البلـدان أن تـشجِّع                  

لتزامـات الـيت ُيتعّهـد هبـا يف املـؤمترات الكـربى ومـؤمترات               السياسات اليت تّتسق وتتماشـى مـع اال       
───────────────── 
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القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة، كمــا شــدَّدت فيــه علــى أنَّ منظومــة األمــم املتحــدة تتحّمــل    
مسؤولية هامة يف مساعدة احلكومات علـى أن تظـلّ منخرطـة متامـاً يف متابعـة وتنفيـذ االتفاقـات            

 يف املؤمترات ومؤمترات القمـة الكـربى الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة                وااللتزامات اليت ُيتوصَّل إليها   
ودعت فيه هيئاهتا احلكومية الدولية إىل املـضي يف العمـل علـى تنفيـذ نتـائج املـؤمترات ومـؤمترات              

  القمة الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة،

، الذي  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨، املؤرَّخ   ٦٢/١٧٣ قرارها   وإذ تستذكر أيضاً    
أقّرت فيه التوصيات اليت أصدرها فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املعـين بالـدروس املـستفادة مـن                    
  مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف اجتماعــه الــذي ُعقــد يف بــانكوك مــن   

  ،٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إىل ١٥

، ٢٠١٠ديــسمرب /ون األول كــان٢١، املــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠ قرارهــا وإذ تــستذكر كــذلك  
نظـم  : الذي أّيدت فيه إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهـة التحـّديات العامليـة           

 الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين   )٣٧(منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغيِّر،  
يـه إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن              عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، والـذي طلبـت ف          

تنظر أثناء دورهتا العشرين يف اخليارات املتاحة لتحسني كفاءة العملية الـيت تـضطلع هبـا مـؤمترات              
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأبدت فيـه ترحيبـها وتقـديرها لعـرض حكومـة قطـر                   

  ،٢٠١٥ث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام استضافة مؤمتر األمم املتحدة الثال

، الــذي ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩، املــؤرَّخ ٦٦/١٧٩ قرارهــا وإذ تــستذكر  
طلبت فيه إىل جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن تقـّر يف دورهتـا احلاديـة والعـشرين املوضـوع                    

 العمـل اخلاصـة بـه، وأوصـت فيـه بتـدعيم       احملوري العام للمؤمتر الثالـث عـشر ومواضـيع حلقـات         
  نتائج مؤمترات اجلرمية املقبلة باحلدِّ من عدد بنود جداول أعماهلا وحلقات العمل اخلاصة هبا،

ــاً     ــم      وإذ حتــيط علم ــالن األم ــواردة يف إع ــة ال ــات الوطني ــة وااللتزام ــداف اإلمنائي باأله
  )٣٨(،املتحدة بشأن األلفية

نع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة         على أمهية إدماج م   وإذ تؤكِّد     
 ملسائل منها التحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سـيادة القـانون     التصدِّياألوسع من أجل    

  على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،

───────────────── 
  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )37( 
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الـث عــشر يف   علـى أمهيــة االضـطالع جبميــع األنـشطة التحـضريية للمــؤمتر الث    وإذ تـشدِّد   
  حينها وبطريقة متناسقة،

 يف تقرير األمـني العـام عـن متابعـة املـؤمتر الثـاين عـشر واألعمـال التحـضريية              وقد نظرت   
  )٣٩(للمؤمتر الثالث عشر،

 دعوهتــا احلكومــات إىل أخــذ إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات       تكــرِّر  -١  
 )٤٠( والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغيِّر،      نظم منع اجلرمية  : الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية   

والتوصيات اليت اعتمدها املؤمتر الثاين عشر، بعني االعتبار لدى صـوغ التـشريعات والتوجيهـات               
 جهـدها، حيثمـا اقتــضى األمـر، لتنفيـذ املبـادئ الـواردة يف ذلــك       ىالـسياساتية، وإىل بـذل قـصار   

  االجتماعية والقانونية والثقافية لدوهلا؛اإلعالن، مع مراعاة اخلصائص االقتصادية و

بالتقدُّم احملرز حىت اآلن يف األنشطة التحضريية ملؤمتر األمـم املتحـدة            حتيط علماً     -٢  
  الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 أالّ تزيــد مــّدة املــؤمتر الثالــث عــشر علــى مثانيــة أيــام، مبــا فيهــا املــشاورات تقــرِّر  -٣  
  لمؤمتر؛السابقة ل

إدمـاج منـع    " أن يكون املوضوع احملوري الرئيسي للمؤمتر الثالث عـشر           تقرِّر أيضاً   -٤  
اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التــصدِّي للتحــديات    

  ؛"مهوراالجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجل

ــرِّر كــذلك   -٥   ــاً لقرارهــا  تق ــؤرَّخ ٥٦/١١٩، وفق ــسمرب / كــانون األول١٩، امل دي
، أن يتضّمن املؤمتر الثالث عشر جزءاً رفيـع املـستوى ُتـدعى الـدول ألن تكـون ممثّلـة فيـه                ٢٠٠١

على أعلى مستوى ممكن، مثـل رؤسـاء دول أو حكومـات أو وزراء حكـوميني أو وزراء عـدل،             
  ني فرصة اإلدالء ببيانات بشأن مواضيع املؤمتر؛وتتاح فيه للممثّل

، إعالنـاً وحيـداً     ٥٦/١١٩ أن يعتمـد املـؤمتر الثالـث عـشر، وفقـاً لقرارهـا               تقرِّر  -٦  
يقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه، وأن يتـضّمن اإلعـالن توصـيات منبثقـة      

  بنود جدول األعمال وحلقات العمل؛من مداوالت اجلزء الرفيع املستوى ومناقشات 

───────────────── 
 )39(  E/CN.15/2012/21.  
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 إىل األمـني العـام أن يـشجِّع علـى مـشاركة ممـثّلني مـن كيانـات منظومـة                 تطلب  -٧  
األمم املتحدة املعنية يف املـؤمتر الثالـث عـشر، واضـعاً يف اعتبـاره موضـوع املـؤمتر احملـوري وبنـود                       

  جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل فيه؛

ال املؤقَّت التايل للمـؤمتر الثالـث عـشر، الـذي وضـعته              على جدول األعم   توافق  -٨  
  :جلنة منع اجلرمية العدالة اجلنائية يف صيغته النهائية يف دورهتا احلادية والعشرين

  .افتتاح املؤمتر  -١    

  .املسائل التنظيمية  -٢    

يات يف تنفيـذ الـسياسات واالسـتراتيجيات الـشاملة          النجاحات والتحدّ   -٣    
ــة وا  ــع اجلرمي ــى     ملن ــانون عل ــز ســيادة الق ــة مــن أجــل تعزي ــة اجلنائي لعدال

  .الصعيدين الوطين والدويل، ومن أجل دعم التنمية املستدامة

التعاون الدويل، مبـا يف ذلـك علـى الـصعيد اإلقليمـي، ملكافحـة اجلرميـة             -٤    
  .املنظمة عرب الوطنية

لجرميـة عـرب   هج الشاملة واملتوازنة ملنع األشكال املستجدة والناشـئة ل  الُن  -٥    
  )٤١(.الوطنية

هج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرميـة والعدالـة            الُن  -٦    
  .اجلنائية

  .اعتماد تقرير املؤمتر  -٧    

 يف حلقــات عمــل ُتعقــد ضــمن إطــار املــؤمتر  التاليــة املــسائل أن ُينظــَر يف تقــرِّر  -٩  
  :الثالث عشر

اعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف              دور معايري األمـم املتحـدة وقو        )أ(  
ــساءلة       ــسانية وامل ــة اإلن ــصاف واملعامل ــة واإلن ــسم بالفعالي ــة تت ــة جنائي اخلــربات : دعــم نظــم عدال

سيما معاملـة اجلنـاة    والدروس املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال، وال    
  وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

───────────────── 
يستدعي هذا البند من جدول األعمال إجراء مناقشات بشأن خمتلف األشكال املتطورة للجرمية عرب الوطنية،   )41( 

/ ن األول كانو١٩ املؤرَّخ ٦٦/١٨١مبا فيها األشكال اليت وردت يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال " واملعنون ٢٠١١ديسمرب 

 ".التعاون التقين
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يات يف جمال التجرمي النجاحات والتحّد: ار باألشخاص وهتريب املهاجرين   االجت  )ب(  
  الة للشهود وضحايا االجتار؛واملساعدة القانونية املتبادلة وتقدمي محاية فّع

ــة للتــصدِّ     )ج(   ــة اجلنائي ــدابري منــع اجلرميــة والعدال ــز ت ي لألشــكال املتطــورة مــن  تعزي
ار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املـستفادة         اجلرائم مثل جرائم الفضاء احلاسويب واالجت     

  والتعاون الدويل؛

اخلـربات والـدروس    : إسهام اجلمهور يف منـع اجلرميـة والتوعيـة بالعدالـة اجلنائيـة              )د(  
  املستفادة؛

 إىل األمني العام أن يعدَّ يف الوقت املناسب، بالتعـاون مـع معاهـد شـبكة                 تطلب  -١٠  
 ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، دليــل مناقــشة لالجتماعــات اإلقليميــة        برنــامج األمــم املتحــدة  

التحضريية وللمؤمتر الثالث عشر، لكي يتسىن عقد هذه االجتماعات يف أقرب موعـد ممكـن مـن     
  ، وتدعو الدول األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف تلك العملية؛٢٠١٤عام 

ظـيم االجتماعـات اإلقليميـة التحـضريية       إىل األمني العام أن ييّسر تن      أيضاً تطلب  -١١  
 وأن يوفّر املوارد الضرورية ملشاركة أقل البلدان منواً يف تلـك االجتماعـات              ،للمؤمتر الثالث عشر  

  ؛املتبعة يف املاضي وبالتشاور مع الدول األعضاء للممارسةويف املؤمتر نفسه، وفقاً 

نظـروا يف البنـود     يية على أن     املشاركني يف االجتماعات التحضريية اإلقليم     حتثّ  -١٢  
 وأن ، الـيت سـُتعقد خاللـه   عمـل ال ومواضيع حلقـات      املؤمتر الثالث عشر   دول أعمال جلاملوضوعية  

لكي ُيستند إليها يف إعداد مشاريع التوصيات واالستنتاجات         ذات توجُّه عملي  يقّدموا توصيات   
  ؛عشر املؤمتر الثالثنظر فيها ي

 يف املـؤمتر الثالـث عـشر علـى أعلـى        يكون ممثلوهـا  ن   أ  إىل  الدول األعضاء  تدعو  -١٣  
 أو وزراء عـدل، وإىل اإلدالء       حكوميني رؤساء دول أو حكومات أو وزراء        مثلمستوى ممكن،   

 بنـشاط  وإىل املـشاركة      ومواضيعه الفرعيـة،    املوضوع احملوري للمؤمتر الثالث عشر     بشأنببيانات  
  يف اجلزء الرفيع املستوى؛

 بإرسـال خـرباء قـانونيني       ، يف املـؤمتر   نـشيط  دور   أداءعـضاء إىل     الـدول األ   تدعو  -١٤  
 تـدريب خـاص وخـربة عمليـة يف          ذووممارسـون   اختـصاصيون    منـهم وخرباء يف السياسة العامـة،      

  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 ،يف إطــار املــؤمتر الثالــث عــشرالــيت ســُتعقد  علــى أمهيــة حلقــات العمــل تــشدِّد  -١٥  
 األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة وسـائر الكيانـات              وتدعو الدول 
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 واجلرميـة ومعاهـد شـبكة برنـامج         املخـدِّرات مكتب األمـم املتحـدة املعـين ب       تزويد  ذات الصلة إىل    
 لتحــضري الــالزمالــدعم املــايل والتنظيمــي والــتقين  باألمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   

  ؛وتعميمها ذات الصلة املعلومات اخللفية العمل، مبا يف ذلك إعداد وثائق حلقات

ــّسر تنظــيم اجتماعــات   تطلــب  -١٦   ــام أن يي ــة إىل األمــني الع  للمنظمــات غــري  جانبي
، املتبعـة يف املاضـي    احلكومية واملنظمات املهنية املشاركة يف املؤمتر الثالث عشر، وفقـاً للممارسـة             

 املــصلحة، وأن يتخــذ تــدابري مناســبة ذاتت املهنيــة واجلغرافيــة وكــذلك اجتماعــات للمجموعــا
علـى   الـدول األعـضاء   عتـشجِّ لتشجيع األوساط األكادميية والبحثيـة علـى املـشاركة يف املـؤمتر، و           

شـراكات  وصـون   هنـا تتـيح فرصـة إلقامـة         إ، إذ    املذكورة أعاله   يف االجتماعات  النشطةشاركة  امل
  اجملتمع املدين؛متينة مع القطاع اخلاص ومنظمات 

 احلكومات على االضطالع باألنشطة التحـضريية للمـؤمتر الثالـث عـشر             تشّجع  -١٧  
  يف وقت مبكر وبكل الوسائل املناسبة، مبا فيها إنشاء جلان حتضريية وطنية عند االقتضاء؛

برامج األمم املتحدة والوكاالت املتخّصصة التابعـة ملنظومـة األمـم            أيضاً تشّجع  -١٨  
 ،املنظمـات املهنيـة  سائر  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكذلك      املتحدة

 التحـضريية للمـؤمتر   األنـشطة على التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف          
  الثالث عشر؛

سـتعراض   إىل اللجنة أن ختّصص يف دورهتا الثانية والعشرين وقتاً كافياً ال           تطلب  -١٩  
التقدُّم احملرز يف األنشطة التحضريية للمؤمتر الثالث عشر، وأن ُتنجـز كـل مـا تبقّـى مـن ترتيبـات                     
تنظيميــة وفنيــة يف الوقــت املناســب، وأن تقــدِّم توصــياهتا إىل اجلمعيــة العامــة عــن طريــق اجمللــس    

  االقتصادي واالجتماعي؛

 إىل يقـدِّم  وأن ، هلـذا القـرار    الـسليمة  إىل األمني العـام أن يكفـل املتابعـة           تطلب  -٢٠  
، تقريـراً    عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعـشرين            ،اجلمعية العامة 
 .هبذا الشأن

    
   عتمادهاال اجمللس االقتصادي واالجتماعي ُمقدَّمة إىلمشاريع قرارات  - باء 

 االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد لــَس منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمل توصــي جلنــةُ  -٢
 :ني التاليمشروعي القرارين
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    مشروع القرار األول  
  حتسني نوعية اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية وزيادة توافرها   

   من أجل وضع السياسات
 إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

ــستذكر   ــة  إذ يـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرَّخ ، ٦٥/٢٣٢ قـ ــانون األول٢١املـ ديـــسمرب / كـ
 فيه إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يعـزِّز العمـل           لب، الذي طُ  ٢٠١٠

ونـشرها مـن أجـل    على مجع بيانـات ومعلومـات دقيقـة وموثـوق هبـا وقابلـة للمقارنـة وحتليلـها           
 التـدابري املناسـبة للتـصّدي يف    جتاهـات اجلرميـة ودعـم الـدول األعـضاء يف إعـداد           تعزيز املعرفـة با   

  جماالت حمّددة متعلقة باجلرائم، وخباصة يف بعدها العابر للحدود الوطنية،

يات  إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة التحــدّ وإذ يــستذكر أيــضا  
ــة ــر،     : العاملي ــا يف عــامل متغّي ــة وتطّوره ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــذي اعت)٤٢(نظــم من ــؤمتر   ال   مــده م

 إىل  ١٢األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف سـلفادور، الربازيـل، مـن                 
 / كـانون األول ٢١ املـؤرَّخ  ٦٥/٢٣٠، وأيدته اجلمعية العامة يف قرارهـا      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩

 إىل النظـر يف تعزيـز قـدرة         ، والـذي ُدعيـت فيـه جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                ٢٠١٠ديسمرب  
مجـع وحتليـل ونـشر بيانـات دقيقـة وموثوقـة            مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى           

، وُدعيـت فيـه الـدول األعـضاء         وقابلة للمقارنة بشأن اجتاهات اجلرمية واإليذاء وأمناطهمـا يف العـامل          
تعيني جهات وصل وتقدمي املعلومـات مـىت   إىل دعم العمل على مجع املعلومات وحتليلها والنظر يف  

  طلبت منها اللجنة ذلك،

، بشأن حتسني مجع    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠، املؤرَّخ   ٢٠٠٩/٢٥ قراره   وإذ يستذكر كذلك    
  البيانات وإبالغها وحتليلها لنشر املعرفة باالجتاهات السائدة يف جماالت حمّددة من جماالت اجلرمية،

مــايو / أيــار٢١، املــؤرَّخ ١٩/٢جلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  قــرار جلنــة منــع اوإذ يــستذكر  
تعزيز عملية مجع بيانات قابلة للمقارنـة يف جمـال اجلرميـة وحتليلـها واإلبـالغ            "، واملعنون   ٢٠١٠
، الذي دعت فيه اللجنةُ الدولَ األعضاَء إىل تعزيز جهودها من أجل اسـتعراض وحتـسني                "عنها

  فة باجتاهات اجلرمية وأمناطها على الصعيد العاملي،أدوات مجع البيانات تعزيزاً للمعر

 أنَّ البلدان املشاركة يف االجتماع السادس ملـؤمتر القـارة األمريكيـة             وإذ يأخذ يف اعتباره     
، قد أعربت عن ارتياحها     ي  الكاريباإلحصائي، الذي نظَّمته اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و       

───────────────── 
 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )42( 
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املعلومات اإلحصائية عن احلوكمة واإليذاء واألمـن العـام والعدالـة،     املعين باالمتيازإلنشاء مركز  
ــوطين        ــة واملعهــد ال ــسه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــشاَرك يف تأسي ــذي َت ال
لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك، وأنَّ املؤمتر اإلحصائي طلب إىل املركـز، رهنـا بتـوافر املـوارد،                  

نطقة يف جهودها الرامية إىل حتسني مجـع ونـشر وحتليـل املعلومـات عـن اجلرميـة       أن يدعم بلدان امل  
  وإىل وضع معايري لقياس مدى انتشار اجلرائم األكثر شيوعا يف املنطقة،

 بأنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هي اهليئة احلكومية الدولية املكلَّفـة مبعاجلـة               وإذ يسلّم   
رمية والعدالة اجلنائية، يف حني تتوىل اللجنة اإلحصائية مـسؤولية العمـل علـى              املسائل املتصلة مبنع اجل   

تطــوير اإلحــصاءات الوطنيــة وحتــسني قابليتــها للمقارنــة، وكــذلك حتــسني اإلحــصاءات والطرائــق   
ــراره        ــدَّداً يف قــ ــس جمــ ــده اجمللــ ــسبما أكَّــ ــام، حــ ــه عــ ــصائية بوجــ ــؤرَّخ )الم (١٥٦٦اإلحــ   ، املــ

  ،١٩٧١مايو / أيار٣

 أنه ميكن للجنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وللجنـة اإلحـصائية أن تكّمـل                   يؤكِّد وإذ  
  كل منهما جهود األخرى وتدعمها يف ميدان إحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية،

كـل   أمهية املعلومات واإلحصاءات يف صوغ ودعم الـسياسات العامـة علـى     وإذ يدرك   
  ملي،الصعيد الوطين واإلقليمي والعامن 

 أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية هـو جهـة الوصـل              وإذ يؤكِّد جمّددا    
  املختصة داخل منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بإحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 باحلاجـة إىل ضـمان التنـسيق بـني خمتلـف املؤسـسات الوطنيـة يف جمـال مجــع         وإذ يـسلِّم   
  رمية والعدالة اجلنائية ونشرها،إحصاءات اجل

ــاً    ــا     وإذ حيــيط علم ــة اإلحــصائية، يف مقرره ــه اللجن ــت عن ــا أعرب ــؤرَّخ ٤٣/١٠٢ مب   ، امل
، بشأن ضرورة أن تويل مكاتب اإلحصاء الوطنية اعتباراً كافياً للتحديات          ٢٠١٢مارس  / آذار ٢

عـاون مـع الـشركاء يف       املرتبطة بإنتاج وتعمـيم إحـصاءات اجلرميـة ضـمن الـسياق الـوطين، وأن تت               
  نظام العدالة اجلنائية،

 أنَّ االستقصاءات الوطنية املتعلقة باإليذاء، اليت كثريا ما جتريها مكاتب           وإذ يؤكِّد جمّددا    
 هي أدوات هامة جلمع املعلومات عن اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وإذ يـسلِّم               )٤٣(اإلحصاء الوطنية، 

───────────────── 
ئات اإلحصائية يف النظم اإلحصائية اليت ليس لديها مكتب إحصائي وطين وحيد، يشري هذا التعبري إىل اهلي  )43( 

  .املسؤولة عن مجع اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة
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نهجية إلجراء تلك االستقصاءات على حنو يكفـل إمكانيـة          بأنَّه ُيستحسن وجود أدوات تقنية وم     
  املقارنة بني النتائج املتوّصل إليها يف البلدان املختلفة،

ــاره    ــزال موجــودة يف املعلومــات اإلحــصائية عــن    وإذ يــضع يف اعتب ــواقص الــيت ال ت الن
يات الـيت   ّداجلرمية والعدالة اجلنائيـة، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق بأشـكال اإلجـرام املـستجدة والتحـ                 

  تطرحها حمدودية إمكانية املقارنة بني البيانات اإلحصائية املتحصَّل عليها يف البلدان املختلفة،

 أمهيــة تــوفري املــساعدة التقنيــة وبنــاء قــدرة الــدول األعــضاء مــن أجــل مجــع   وإذ يؤكِّــد  
  وحتليل ونشر إحصاءات دقيقة وقابلة للمقارنة بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية،

مبا ُيْصِدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة مـن أدوات   إذ حييط علماً   و  
ومنشورات توفِّر إرشادات تقنية ومنهجيات ومعـايري جلمـع البيانـات وإلجـراء حتلـيالت قائمـة                 
على شواهد بشأن أشكال معيَّنة من اجلرائم، مثل استقصاءات بشأن اإليذاء واجتاهات اجلرميـة              

  م القتل،وجرائ

 باملداوالت اليت أجرهتا اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني،         يرحِّب  -١  
، وبالطلـب الـذي وجَّهتـه تلـك اللجنـة إىل مكتـب األمـم املتحـدة                  ٢٠١٢اليت ُعقـدت يف عـام       

يـراً  املعين باملخدِّرات واجلرميـة واملعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا يف املكـسيك بـأن ُيعـدَّا تقر         
  :مشتركاً، تنظر فيه اللجنة اإلحصائية أثناء دورهتا الرابعة واألربعني، ويتضمن ما يلي

  خريطة طريق ُتبيِّن اخلطوات الالزمة إلعداد إحصاءات عن اجلرمية؛  )أ(

  تقييماً جلدوى وضع تصنيف دويل للجرائم، ألغراض إحصائية؛  )ب(

نة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن         الطريقة اليت ميكن هبا للجنة اإلحصائية وجل        )ج(
  تتعاونا بشأن إعداد إحصاءات عن اجلرمية؛

 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن ُيتــيح للجنــة يطلــب  -٢  
ــب          ــذي ســيعدُّه املكت ــَر ال ــشرين، التقري ــة والع ــا الثاني ــة، يف دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي من

 الوطين لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك، لكي تنظر فيـه اللجنـة اإلحـصائية              بالتعاون مع املعهد  
  يف دورهتا الرابعة واألربعني؛

 الدول األعضاء إىل تزويد مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         يدعو  -٣  
  عاله؛باملعلومات ذات الصلة اليت ميكن أن تؤخذ يف االعتبار لدى إعداد التقرير املذكور أ



E/2012/30 
E/CN.15/2012/24 

 

54  
 

 الـدول األعــضاء إىل تــشجيع احلـوار املثمــر بـني الــسلطات الوطنيــة    أيــضاً يـدعو   -٤  
املسؤولة عن مجع وجتهيز ونشر إحصاءات اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، مبـا فيهـا مكاتـب اإلحـصاء                    

  الوطنية، من أجل تعزيز التنسيق على الصعيد الوطين وضمان استخدام معايري مشتركة؛

الدول األعضاء الـيت مل تعـيِّن بعـد جهـات وصـل وطنيـة لتزويـد                  يدعو كذلك   -٥  
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ببيانــات عــن اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مــن  
خــالل دراســة األمــم املتحــدة االستقــصائية الــسنوية الجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــم العدالــة  

مكتب يف سعيه لـضمان أن تكـون البيانـات الوطنيـة املنـشورة              اجلنائية، أن تفعل ذلك، دعماً لل     
  على َمرِّ الزمن متسقة ووافية بأعلى معايري اجلودة؛

ــاز بتأســيس مركــز يرحِّــب  -٦    املعــين باملعلومــات اإلحــصائية عــن احلوكمــة   االمتي
دِّرات واإليذاء واألمن العام والعدالـة الـذي شـارك يف إنـشائه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ             

واجلرميــة واملعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا يف املكــسيك، ويــشجِّع املكتــَب واملعهــَد علــى أن 
  يساعدا الدول، بناًء على طلبها، على حتسني معلوماهتا اإلحصائية عن اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

ع  إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل وضـ                 يطلب  -٧  
أدوات تقنية ومنهجية ملساعدة البلدان على إعداد ونـشر إحـصاءات دقيقـة وقابلـة للمقارنـة عـن                 
ــاًء علــى      ــة اجلنائيــة، وأن يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول األعــضاء، بن اجلرميــة والعدال

  بالغ هبا؛طلبها، من أجل تعزيز قدرهتا على مجع بيانات اجلرمية والعدالة اجلنائية وحتليلها واإل

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل ما هـو              أيضاً يطلب  -٨  
مكلَّف بالقيام به من أنشطة جلمع ونشر إحصاءات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية بصورة منتظمة، وأن 

  ألعضاء؛يوفِّر حتليالت لالجتاهات ودراسات تستند إىل املعلومات املقدَّمة من الدول ا

ــة يف     يطلــب   -٩   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلن
  .دورهتا الثالثة والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

    
   مشروع القرار الثاين  
   تعزيز التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية  

    بكل أشكاهلا ومظاهرها
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي،إنَّ  

 أنَّ اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية قد اختذت أشكاالً متنوِّعة وأهنا متثِّل خطراً علـى            إذ يدرك  
  الصحة والسالمة واألمن واحلوكمة الرشيدة والتنمية املستدامة للدول،
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ات ملواجهـة   أنَّ الدول مجيعاً تتحمَّل مسؤولية مـشتركة يف اختـاذ خطـو      على وإذ يؤكِّد   
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، بوسائل منها التعـاون الـدويل والتعـاون مـع الكيانـات املعنيـة، مثـل                    

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،

 ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٩، املؤرَّخ   ٦٦/١٨١ قرار اجلمعية العامة     وإذ يستذكر   
املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما قدراتـه يف جمـال                  تعزيز برنامج األمـم     "واملعنون  

، الـذي أكَّـدت فيــه اجلمعيـة جمـدَّداً أمهيـة اتفاقيــة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميــة         "التعـاون الـتقين  
 باعتبارهـا أدوات اجملتمـع الـدويل الرئيـسية يف     )٤٤(املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا   

حــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة، ولفتــت االنتبــاه إىل املــسائل الــسياساتية املــستجدَّة، مثــل   مكاف
القرصنة، واجلرمية السيربانية والتعدِّي علـى األطفـال واسـتغالهلم، واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة،                

االنقراض يف عــامل والتــدفُّقات املاليــة غــري املــشروعة، واالجتــار غــري املــشروع بــاألنواع املهــدَّدة بــ 
احليوانــات والنباتـــات الربِّيـــة، ودعـــت مكتـــب األمــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة إىل   

  ، يف إطار واليتهاستكشاف سبل ووسائل معاجلة تلك املسائل

 على ضرورة الترويج النضمام مجيع الدول إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة         وإذ يشدِّد   
ــم املتحــدة ملكافحــة           ــا، واتفاقيــة األم ــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هب ــة املنظَّمــة ع اجلرمي

ــا،      )٤٥(الفــساد، ــذا تام ــصكوك تنفي ــذ كــل تلــك ال ــصلة، وتنفي ــة ذات ال ــصكوك الدولي  وســائر ال
ــا  ــة زي ــدول األعــضاء وكيانــات القطــاع اخلــاص، حــسب    وكــذلك علــى أمهي دة التعــاون بــني ال

االقتضاء، على مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة حـسبما هـو مبـيَّن يف خمتلـف تقـارير مكتـب                     
  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،

ــستذكر    ــة    وإذ ي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــرار جلن ــؤرَّخ ١٩/١ق ــار أ٢١ امل ــايو /ي م
تقوية الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص يف جماهبـة اجلرميـة بكـل أشـكاهلا                " واملعنون   ٢٠١٠

وإذ ينوِّه بأمهية املضي قُدماً يف تنمية تلك الشراكات، مبا يف ذلك يف قطاعات معينـة                " ومظاهرها
ة، أو يف جماالت تتصل تتأثر بتزايد األخطار والتحدِّيات اإلجرامية واإلرهابية، مثل قطاع السياح

  بتلك القطاعات،

ديـسمرب  / كـانون األول ١٩املـؤرخ   ،  ٦٦/١٨٠ قرار اجلمعية العامة     وإذ يستذكر أيضا    
تعزيـــز التـــدابري املتخـــذة يف جمـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة حلمايـــة  "املعنـــون ، و٢٠١١

 فيـه اجلمعيـة الـدول األعـضاء         ت، الذي حثّ  "املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا      
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )44( 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )45( 
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واملؤســسات ذات الــصلة علــى تــدعيم آليــات تعزيــز التعــاون الــدويل، مبــا فيــه تبــادل املــساعدة   
القانونية، وتنفيذ تلك اآلليات تنفيذا تاما، مـن أجـل مكافحـة مجيـع أشـكال وجوانـب االجتـار                    

هنبـها وإتالفهـا وإزالتـها    باملمتلكات الثقافية واجلرائم املتصلة بـه، مثـل سـرقة تلـك املمتلكـات و             
  وسلبها وتدمريها، وتسهيل استرداد املمتلكات الثقافية املسروقة،

ــستذكر   ــذلك وإذ يـ ــة     كـ ــشاملة ملواجهـ ــتراتيجيات الـ ــشأن االسـ ــلفادور بـ ــالن سـ  إعـ
الـذي اعتمـده     )٤٦(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،        : التحديات العاملية 

الذي دعيت فيه جلنة منـع اجلرميـة        تحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية و       مؤمتر األمم امل  
والعدالة اجلنائية إىل النظر يف عقد فريق خرباء حكـومي دويل مفتـوح العـضوية إلجـراء دراسـة                   
شــاملة عــن مــشكلة اجلرميــة الــسيربانية ومــا تتخــذه الــدول األعــضاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع  

دابري للتــصدي هلــا، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة         اخلــاص مــن تــ  
واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراسـة اخليـارات املتاحـة لتـدعيم               
ما يوجد حاليا مـن تـدابري وطنيـة ودوليـة، قانونيـة أو غـري قانونيـة للتـصدي للجرميـة الـسيربانية                    

   جديدة هلذا الغرض،والقتراح تدابري

مــايو / أيــار٢١، املــؤرَّخ ١٩/٢قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وإذ يــستذكر   
تعزيز عملية مجع بيانـات قابلـة للمقارنـة يف جمـال اجلرميـة وحتليلـها واإلبـالغ                  " واملعنون   ٢٠١٠
عـين باملخـدِّرات   ، الذي طلبت فيه اللجنة، ضمن مجلة أمور، إىل مكتب األمم املتحـدة امل            "عنها

 عـن اجتاهـات اجلرميـة وأمناطهـا         ول األعـضاء، مجـَع بيانـات      واجلرمية أن يعزِّز، بالتشاور مـع الـد       
 وحتليــل تلــك البيانــات واإلبــالغ ةون دقيقــة وموثوقــة وقابلــة للمقارنــعلــى الــصعيد العــاملي تكــ

ات مجـع   عنها، ودعت فيه الدول األعضاء إىل تدعيم جهودها مـن أجـل مراجعـة وحتـسني أدو                
البيانات تعزيزاً للمعارف املتعلقة بتلك االجتاهات واألمناط، وكـذلك قـرار اجمللـس االقتـصادي               

ــون /[...]٢٠١٢واالجتمــاعي  ــة  "، املعن ــة  اإلحــصاءاتحتــسني نوعي ــة والعدال ــة باجلرمي  املتعلق
  ،"اجلنائية وزيادة توافرها من أجل وضع السياسات

 رؤسـاء    مـن   مـن التـزام    )٤٧(،مـم املتحـدة بـشأن األلفيـة        األ نه إعـالن  مبا يتـضمّ  وإذ حييط علما      
مبا فيهـا   الدول واحلكومات بتكثيف جهودهم الرامية إىل مكافحة اجلرمية عرب الوطنية بكل جوانبها،             

االجتار بالبشر وهتريبهم وغسل األموال، وباختاذ تدابري منسقة ملكافحة اإلرهاب الـدويل، ومبـضاعفة              

───────────────── 
  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )46( 
  .٥٥/٢مة قرار اجلمعية العا  )47( 
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كافحة مشكلة املخدرات العاملية، وإذ يشدد علـى ضـرورة إدمـاج تـدابري              جهودهم لتنفيذ التزامهم مب   
  واستراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ضمن أهداف األمم املتحدة األوسع نطاقا،

، واملعنـون  ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠ املؤرَّخ، ٦٤/٢٩٣ قرار اجلمعية العامة     وإذ يستذكر   
ــة مل    " ــم املتحــدة العاملي ــل األم ــة عم ــار باألشــخاص  خط ــة   "كافحــة االجت ــة العام ــرار اجلمعي ، وق

تعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة     " واملعنـون  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول  ٢١، املؤرخ   ٦٥/٢٣٢
وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة       " ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون الـتقين           

تنفيـذ خطـة عمـل األمـم        " واملعنـون    ٢٠١١أبريـل   /نيسان ١٥ املؤرَّخ،  ٢٠/٣والعدالة اجلنائية   
عمـل األمـم   تنفيـذ خطـة    ُيشدِّد على ضرورة     وإذ،  "املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص    

  عـن رأي مفـاده أنَّ     ب، وإذ يعـر   االً وفعّـ   تامـاً  تنفيذاًاملتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص      
تعزيـز التعـاون وحتـسني تنـسيق اجلهـود يف مكافحـة             يف  ،  ، ضمن مجلة أمور   ستسهم ذه اخلطة ه

 )٤٨(االجتار باألشخاص والتنفيذ التام التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة            
، وخباصـة النـساء واألطفـال، املكّمـل لتلـك           منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص    وبروتوكول  

  )٤٩(،االتفاقية

زايد ضـلوع اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّمـة يف مجيـع مراحـل األنـشطة            على ت  وإذ يؤكِّد   
املشروعة وغري املشروعة اليت ميكن أن تدرَّ أرباحاً ضخمةً، مبا يف ذلك إنتاج وتوزيع منتجـات                

  مزيَّفة ومغشوشة،

أبريــل / نيــسان١٥، املــؤرَّخ ٢٠/٦ قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  وإذ يــستذكر  
، الـذي حثَّـت فيـه اللجنـةُ     "مكافحـة األدويـة املغـشوشة، وخـصوصا االجتـار هبـا           "ملعنون  ، وا ٢٠١١

قتـضاء تـشريعات تـشمل     حـسب اال ار باألدوية املغشوشة، بأن تـسنَّ   الدولَ األعضاَء على منع االجت    
ــى وجــه اخلــصوص  ــل غــسل األمــوال والفــساد      عل ــة املغــشوشة، مث ــة باألدوي ــع اجلــرائم املتعلق  مجي

ذلك مــصادرة املوجــودات اإلجراميــة والتــصّرف فيهــا وتــسليم املطلــوبني وتبــادل    والتــهريب، وكــ
املساعدة القانونية، ضمانا لعدم إغفال أيِّ مرحلة من مراحل سلسلة توريد األدوية املغـشوشة، وإذ               

 ٢٨ إىل   ٢٦ينّوه يف هذا الصدد باملؤمتر الذي استضافته حكومة االحتـاد الروسـي يف موسـكو، مـن                  
  ، بشأن مكافحة انتشار املنتجات الطبية املزيفة،٢٠١١أكتوبر /لتشرين األو

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )48( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )49( 
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/  أيـار ٢١، املـؤرَّخ  ١٩/١ مقّرر جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          وإذ يستذكر أيضا    
تعزيز التـدابري املتخـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل                     "واملعنون ٢٠١٠مايو  

  ،" للتزييف والقرصنةالتصدِّي

 الـصالت الـيت ميكـن أن توجـد يف بعـض احلـاالت بـني اجلرميـة املنظمـة عـرب                       وإذ يدرك   
  الوطنية واإلرهاب، وكذلك احلاجة إىل مزيد من البحوث والتعاون ملعاجلة تلك املسألة،

 بضلوع التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية يف مجيع جوانب اإلجـرام الـيت هلـا               وإذ يسلّم   
  ،تأثري شديد على البيئة

قيــام األمــني العــام بإنــشاء فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املعنيــة    وإذ يالحــظ مــع التقــدير    
ــة واالجتــار ب    ــة املنظمــة عــرب الوطني ــى األمــن   باعتبارمهــاملخــدِّراتمبكافحــة اجلرمي ــرين عل ا َخطَ

ال وشـامل بــشأن اجلرميــة  واالسـتقرار، لكــي ُيــستحدث داخـل منظومــة األمــم املتحـدة هنــج فعَّــ   
، وإذ يؤكـد جمـددا مـا للـدول األعـضاء مـن دور بـالغ        املخـدِّرات  الوطنية واالجتـار ب    املنظمة عرب 

  ،ن يف ميثاق األمم املتحدةاألمهية يف هذا الشأن، حسبما هو مبّي

 واجلرميـة  املخـدِّرات رة التفاهم بني مكتب األمم املتحدة املعين ب  بإبرام مذكّ  وإذ يرحِّب   
  ،واملنظمة العاملية للسياحة

 مناشدته الدولَ األعضاَء اليت مل تصدِّق بعُد على اتفاقيـة األمـم املتحـدة               ريكرِّ  -١  
 أو مل تنضّم إليهـا بعـُد، أن         )٥٠(ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،       

  تنظر يف فعل ذلك، ويشجِّع الدولَ األطراَف على تنفيذ تلك الصكوك القانونية تنفيذاً تاماً؛

، الـصادر عـن     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢، املؤرَّخ   ٥/٥ بالقرار   يرحِّب  -٢  
الـذي قـرَّر فيـه    ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،               

املؤمتر إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية لدراسة واستكشاف اخليـارات املتاحـة              
يــــة أو آليــــات تــــساعد املــــؤمتر علــــى اســــتعراض تنفيــــذ اتفاقيــــة اجلرميــــة املنظَّمــــة إلنــــشاء آل

والربوتوكوالت امللحقة هبا، وحييط علمـاً مـع التقـدير بالتقـدُّم الـذي أحـرزه الفريـق العامـل يف                     
وضــع الــصيغة النهائيــة لتوصــياته املوجَّهــة إىل املــؤمتر، ويعــرب عــن أملــه يف أن ينجــز املــؤمتر يف  

دسة مهمَّته املتعلقة بإنشاء آلية االسـتعراض ويطلقهـا يف أقـرب وقـت ممكـن واضـعاً                  دورته السا 
  حتسني تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا؛إىل نصب عينيه احلاجة املاسَّة 

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥اجمللدات املرجع نفسه،   )50( 
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 واجلرميــة، املخــدِّراتإىل املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بيطلــب   -٣  
 فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املعنيــة مبكافحــة اجلرميــة ســةالرئيــسني املتــشاركني يف رئابــصفته أحــد 

 باعتبارمهـا َخطَـرين علـى األمـن واالسـتقرار، أن حيـرص              املخدِّراتاملنظمة عرب الوطنية واالجتار ب    
   يف هذا اجملال؛مبا حترزه فرقة العمل من تقّدمعلى إبالغ الدول األعضاء 

ــدعو  -٤   ــم املتحــدة املعــين ب  ي ــة املخــدِّرات مكتــب األم  أن يطلــب إىل  إىلواجلرمي
 املهتمة، مبـا فيهـا املنظمـات اإلقليميـة، أن تقـدم إىل املكتـب              ةالدول األعضاء واملنظمات الدولي   

 جمال مكافحة األخطـار والتحـديات        يف آراءها بشأن سبل ووسائل تعزيز فعالية التعاون الدويل       
إقامـة شـراكات بـني القطـاعني     اإلجرامية واإلرهابية اليت تواجه قطـاع الـسياحة، بوسـائل منـها       

العام واخلاص، ويطلب إىل املكتب أن يقدم إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف دورهتـا             
  الثانية والعشرين، تقريرا عما قدمته الدول من آراء؛

أن تنظــر، ضــمن إطــار نظمهــا القانونيــة الداخليــة  إىل  الــدولَ األعــضاَء يــدعو  -٥  
 لكي تنص على جترمي إنتاج وتوزيـع        والتنظيمية، يف مراجعة ترتيباهتا القانونية      والتزاماهتا الدولية 

  املنتجات املزيفة واملغشوشة، املرتبطَْين باجلرمية املنظمة؛

حكــام األ الــدول األعــضاء إىل النظــر، عنــد االقتــضاء، يف تطبيــق  أيــضا يــدعو  -٦  
ت اإلجراميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،         اتفاقية اجلرمية املنظمة على أنـشطة اجلماعـا       ذات الصلة من    

إنتـاج وتوزيـع املنتجـات املزيفـة واملغـشوشة، وخـصوصا       صـنع و  مبا فيها اجلماعات الـضالعة يف       
األحكــام املتعلقــة بغــسل األمــوال والفــساد والتــهريب، وكــذلك حبجــز ومــصادرة املوجــودات  

بادل املـساعدة القانونيـة،     اإلجرامية ذات الصلة، والتعاون من خالل تسليم املطلوبني للعدالة وت         
وكذلك تنسيق تدابري إنفاذ القانون، ويدعو الـدول األعـضاء أيـضا إىل النظـر يف تعزيـز تعاوهنـا                    

  عرب احلدود يف هذا اجملال، ألغراض منها كسر سلسلة التوزيع اإلجرامية ذات الصلة؛

وزيـع   الدول األعضاء على توفري آليات وافية لضمان سالمة سلسلة الت          يشجِّع  -٧  
املــشروعة ومراقبتــها علــى النحــو املناســب، مــع إشــراك القطــاع اخلــاص والتعــاون معــه بــصورة 

  ؛وثيقة، حيثما كان مناسبا

الـة أخـرى، وضـمن    الدول األعضاء على النظر، يف سـياق مجلـة تـدابري فعَّ            حيثّ  -٨  
ــب        ــع أشــكال وجوان ــة جبمي ــشطة املتعلق ــة، يف جتــرمي األن ــة الوطني ــا القانوني ــار نظمه ــار إط  االجت

م تعريـف فـضفاض، ميكـن تطبيقـه علـى           اباملمتلكات الثقافية وما يتصل بـه مـن جـرائم، باسـتخد           
رة أو نهوبــة واملــستخرجة بــصورة غــري مــشروعة واملــصدَّ مجيــع املمتلكــات الثقافيــة املــسروقة وامل 

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة    حكـام ذات الـصلة مـن    األاملستوردة بصورة غـري مـشروعة، وعلـى تطبيـق           
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 أجل تعزيز التعاون الدويل على التـصدِّي لتلـك األنـشطة            ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من     
   بوسائل منها استخدام آليات التعاون القضائي واإلنفاذي املوجودة حتت تصرفها؛،اإلجرامية

 بتقرير األمني العام عـن التـدابري الالزمـة يف سـياق منـع               حييط علما مع التقدير     -٩  
 مبـا يف    )٥١(ة والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصـة فيمـا يتعلـق باالجتـار هبـا،               اجلرمي

ذلـك توصـيات ذلــك التقريـر، ويتطلــع إىل مواصـلة العمـل مــع فريـق اخلــرباء احلكـومي الــدويل        
ع  الالزمة يف جمـال منـ  التصدِّيالذي أنشأه اجمللس االقتصادي واالجتماعي ملعاجلة مسألة تدابري     

  اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل محاية املمتلكات الثقافية؛

الــة أخــرى، ووفقــا  الــدول األعــضاء علــى النظــر، ضــمن مجلــة تــدابري فعَّحيــثّ  -١٠  
 ملختلف أشكال ومظاهر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الـيت          التصدِّيلنظمها القانونية الوطنية، يف     

هــا االجتــار غــري املــشروع بــاألنواع املهــدَّدة بــاالنقراض مــن  هلــا تــأثري شــديد علــى البيئــة، مبــا في 
  احليوانات والنباتات الربية؛

 دعوته الدولَ األعضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد خارجـة              ريكّر  -١١  
عن امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحـدة وإجراءاهتـا، مـن أجـل تنفيـذ قـرار جلنـة                     

ــع اجلرميــ  ــة  من ــة اجلنائي ، مبــا يف ذلــك عقــد  ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥، املــؤرَّخ ٢٠/٧ة والعدال
الدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية لكـي جيـري دراسـة شـاملة عـن             

  مشكلة اجلرمية السيربانية؛

 واجلرميــة أن يواصــل،  املخــدِّرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   يطلــب  -١٢  
شاور مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، إجـراء حتلـيالت عامليـة               بالت

ألخطار وأساليب اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ودراسة أشكال تلك اجلرمية وأبعادهـا اجلديـدة،              
  وحتليل التحديات اجلديدة والناشئة، دعما لإلرشادات السياساتية املستندة إىل شواهد؛

ــ  -١٣   ــة وغــريه مــن     دعوي ــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدال  معهــد األمــم املتحــدة األق
معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء        
وبالتعاون مع سائر اهليئات الدولية املختصة، إىل مواصـلة إجـراء حبـوث بـشأن خمتلـف أشـكال                   

   الوطنية؛اجلرمية املنظمة عرب

مـه معهـد     إىل األمني العام أن يواصل جهـوده الراميـة إىل تعزيـز مـا يقدّ               يطلب  -١٤  
األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدالــة، وغــريه مــن معاهــد شــبكة برنــامج األمــم     

───────────────── 
 )51(  E/CN.15/2012/15.  
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 املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل الدول األعضاء من مـسامهات حتليليـة وكـذلك تعزيـز                
شفافية تلك املـسامهات، بوسـائل منـها تـدعيم صـالت العمـل الـيت تربطهـا بلجنـة منـع اجلرميـة                        

  والعدالة اجلنائية؛

 واجلرميــة أن يواصــل،  املخــدِّرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   يطلــب  -١٥  
 أدوات مـساعدة    وضعبالتشاور مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة،          

ــة هبــا       ت ــة املنظمــة والربوتوكــوالت امللحق ــة اجلرمي ــذ اتفاقي ــة ميكــن اســتخدامها يف دعــم تنفي قني
   وسائر صكوك األمم املتحدة ذات الصلة؛)٥٢(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 الدول وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد خارجـة عـن امليزانيـة هلـذه                يدعو  -١٦  
  د األمم املتحدة وإجراءاهتا؛األغراض، وفقا لقواع

م إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف  إىل األمــني العــام أن يقــدِّيطلــب   -١٧  
  .دورهتا الثانية والعشرين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

    
    مة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادهامقدَّمشاريع مقرَّرات   -جيم  

رميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد   توصــي جلنــةُ منــع اجل  -٣
  :روعي املقّررين التالينيمش
    

    مشروع املقرَّر األول    
  تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا احلادية والعشرين   

    وجدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية والعشرين
 :صادي واالجتماعي اجمللس االقتإنَّ 

احلاديـة   بتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة عـن أعمـال دورهتـا               حييط علماً  )أ( 
  العشرين؛و

ر أن  ، يقـرِّ  ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٢، املـؤّرخ    ٢٠١٠/٢٤٣ره  إذ يستذكر مقـرَّ    )ب( 
أشـكال   الـيت تطرحهـا   التحـديات   " والعشرين هـو     الثانيةيكون املوضوع احملوري لدورة اللجنة      

 ؛"على حنو فّعال هلا التصدِّيالبيئة وسبل شديد على ة اليت هلا تأثري املستجّداإلجرام 

───────────────── 
  .٤٢١٤٦رقم ، ال٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )52( 
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، حيــيط ٢٠١١يوليــه / متــوز٢٨، املــؤرَّخ ٢٠١١/٢٥٧إذ يــستذكر مقــرَّره   )ج( 
  :، الذي قّررت فيه ما يلي٢١/١علماً مبقرَّر اللجنة 

 أن يبـدأ  ا الثالثـة والعـشرين،    ابتداء مـن دورهتـ     فيما خيّص دورات اللجنة املقبلة      ‘١‘  
جزء الدورة الذي ُيعقد يف النصف األول من السنة بعـد انقـضاء فتـرة كافيـة، ال تقـلّ                    

 الــذي املخـدِّرات  إنْ أمكـن، علـى اختتـام جــزء دورة جلنـة     سـتة إىل مثانيـة أســابيع  عـن  
 ُيعقَــد أثنــاء النــصف األول مــن الــسنة، لكــي يتــسّنى للــدول األعــضاء واألمانــة حتــضري 

  أعماهلا وتسيري تلك األعمال على حنو أكفأ؛

فيمــا خيــّص دورات اللجنــة املقبلــة، أن يكــون املوعــد األقــصى األكيــد لتقــدمي    ‘٢‘  
مشاريع القرارات اليت سُينظر فيها أثناء جزء الدورة الذي ُيعقَد يف النصف األول مـن               

  ؛السنة، من حيث املبدأ، قبل شهر واحد من بدء ذلك اجلزء من الدورة

ألسباب عملية، أن يكـون املوعـد األقـصى األكيـد لتقـدمي مـشاريع القـرارات                   ‘٣‘  
اليت سُينظر فيها أثناء جزء الدورة الثانية والعـشرين الـذي ُيعقَـد يف النـصف األول مـن       

   قبل ثالثة أسابيع من بدء ذلك اجلزء من الدورة؛٢٠١٣سنة 

ــسبق جــزء      ‘٤‘   ــة، أن ت ــة املقبل ــا خيــّص دورات اللجن ــد يف   فيم ــذي ُيعقَ ــدورة ال  ال
النصف األول من السنة مشاورات غري رمسية سابقة للدورة، ُتـوفَّر هلـا ترمجـة شـفوية،       

ــدورة         ــن ال ــك اجلــزء م ــن ذل ــوم األول م ــسابق للي ــل ال ــوم العم ــذه . وُتجــرى يف ي وه
املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة تتيح للدول األعضاء فرصـةً إلجـراء مـشاورات     

حــول مـشاريع القــرارات ومــسائل أخــرى، منـها جــدول األعمــال املؤقــت   غـري رمسيــة  
  لدورة اللجنة القادمة؛

‘ ٤‘إىل  ‘ ١‘) ج(أن تتخذ األمانة الترتيبات الالزمة لتنفيـذ الفقـرات الفرعيـة              ‘٥‘  
الواردة أعاله على النحو املناسب، وخصوصاً بضمان إتاحة مشاريع القرارات جبميـع             

املـشاورات غـري الرمسيـة       أسبوع واحد علـى األقـل مـن بـدء            اللغات الرمسية الست قبل   
   اللجنة يف النصف األول من السنة؛ا تعقدهيت الالسابقة للدورة

، قــّررت فيمــا خيــّص دورهتــا الثانيــة     ٢١/١هــا يالحــظ أنَّ اللجنــة، يف مقرَّر   )د(  
  :والعشرين ما يلي

ــة العامـــة     ‘١‘   ــرار اجلمعيـ ــاء مـــن قـ   ، املـــؤرَّخ ٥٢/٢١٤تعزيـــزاً ألهـــداف البـــاب بـ
، الـذي دعـت فيـه اجلمعيـةُ مجيـَع اهليئـات احلكوميـة               ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢

الدولية إىل النظر، عند االقتضاء، يف إمكانية تقليص حجـم تقاريرهـا مـن احلـّد األقـصى                  
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ــرة مــن       ــتني وثالثــني صــفحةً، إىل عــشرين صــفحةً يف غــضون فت ــالغ اثن املستحــسن، الب
وعية التقارير أو مبحتواها، أن تبذل اللجنة جهوداً لتقلـيص حجـم   الزمن، دون مساس بن   

تقاريرها السنوية، واضعةً يف اعتبارهـا ضـرورة أن تتـضّمن تلـك التقـارير مـا تعتمـده أو                    
حتيله اللجنة من قرارات ومقّررات، وكذلك ملّخصاً وجيزاً ملداوالهتا يف إطار كـل بنـد                

 علـى    على ما ُيخلَص إليه من استنتاجات      من جدول األعمال، مع التركيز بصفة خاصة      
  ؛صعيد السياسة العامة

أن تطلب اللجنة إىل األمانة، واضعةً يف اعتبارها ضـرورة صـون االنـضباط يف                 ‘٢‘  
تنفيــذ امليزانيــة، واالســتفادة مــن خــدمات املــؤمترات علــى حنــو نــاجع التكلفــة، وتــسيري 

 ِللَّجنـة، يـشمل تكـاليف       ئق اليت ُتِعدُّها  اً عن الوثا  أعماهلا على حنو أكفأ، أن تقدِّم تقرير      
هلا األمانـة للعثـور علـى        تبـذ  تلك الوثائق وعددها وتواتر إصـدارها، وعـن اجلهـود الـيت           

سبل داخلية لتعزيز الكفاءة يف كيفية إعداد تلك الوثائق ومـا يتـصل بتلـك الـسبل مـن                   
الفـرص  وفورات، كما يتضّمن توصيات بشأن هذه املسائل، مبـا يف ذلـك استكـشاف               

ضي يف حتسني وتقليل متطلّبات اإلبـالغ الـسنوية، مـن خـالل فحـصٍ واٍف                املتاحة للمُ 
  الواليات املتقادمة أو املزدوجة؛لوالياهتا احلالية، بغية التعّرف على 

حـسبما   هـا ووثائق  والعـشرين  اللجنة الثانية  األعمال املؤقت لدورة      جدولَ ُيقرُّ )ه( 
  . أدناههو مبيَّن

    
 والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الثانيةعمال املؤقّت للدورة جدول األ  

   ووثائق تلك الدورة
 .انتخاب أعضاء املكتب -١

  .خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و -٢
  

    الوثائق  
 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 :داريةستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلالمسائل اإلدارة ا -٣

عمــل الفريــق العامــل املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      )أ( 
  واجلرمية ووضعه املايل؛املخدِّراتب
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التوجيهــات املتعلقــة مبــسائل الــسياسة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة  )ب( 
 .ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  
    الوثائق  

  واجلرميةاملخدِّراتي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بتقرير املدير التنفيذ  

مــذكّرات أخــرى مــن األمانــة وتقــارير أخــرى مــن األمــني العــام أو املــدير التنفيــذي، تبعــاً    
  للواليات املسَندة

ة الـيت هلـا     املـستجدّ اإلجـرام   أشـكال   الـيت تطرحهـا     يات  التحّد املناقشة املواضيعية بشأن   -٤
 . على حنو فّعال هلاالتصدِّيبيئة وسبل الشديد على تأثري 

  
    الوثائق  

 مذكّرة من األمانة  

ــد -٥ ــضاء        توحي ــدول األع ــة وال ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــود مكت  جه
 :وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــة       )أ(  ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي ــصديق عل ــة  الت عــرب الوطني
 وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

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

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

 نع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛تتعلق مبمسائل أخرى  )د( 

 واجلرميـة،   املخـدِّرات املتحدة املعـين ب   أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم        )ه( 
 أنشطة شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                 وخصوصاً

 .واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
  

    الوثائق  
 تقرير األمني العام عن التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والفساد  

ألمـني العـام عـن املـساعدة يف تنفيـذ االتفاقيـات والربوتوكـوالت العامليـة املتــصلة         تقريـر ا   
 باإلرهاب
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تقرير األمني العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة        
 اجلنائية

مــذكّرات أخــرى مــن األمانــة وتقــارير أخــرى مــن األمــني العــام أو املــدير التنفيــذي، تبعــاً    
  للواليات املسَندة

  .استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٦
  

    الوثائق  
 معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةتقرير األمني العام عن   

العــام أو املــدير التنفيــذي، تبعــاً مــذكّرات أخــرى مــن األمانــة وتقــارير أخــرى مــن األمــني    
  للواليات املسَندة

 يف جمـال   هلـا التـصدِّي  وسـبل ة اجتاهات اجلرمية على الصعيد العـاملي واملـسائل املـستجدّ      -٧
 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  
    الوثائق  

  واجلرميةاملخدِّراتتقرير املدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين ب  

مــذكّرات أخــرى مــن األمانــة وتقــارير أخــرى مــن األمــني العــام أو املــدير التنفيــذي، تبعــاً    
  للواليات املسَندة

متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال                      -٨
 .ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةالتحضريية 

  
    الوثائق  

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

 والعدالة اجلنائية

 . والعشرينلثةالثااللجنة جدول األعمال املؤقت لدورة  -٩

 .ل أخرىمسائ -١٠

  . والعشرينثانيةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا ال -١١
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    مشروع املقرَّر الثاين    
   ألحباث  أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمييف جملس عضوين تعيني    

    اجلرمية والعدالة
 املوافقــة علــى قيــام جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة   اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعييقــرِّر  

ــا ) اجلزائــر(يــة، يف دورهتــا احلاديــة والعــشرين، بتعــيني طــاوس فروخــي   اجلنائ وجيــانتيالل كاري
 .يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة) أوغندا(
    

     انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليهااليت ُيلفتسائل امل  -دال  
ــصادي   ُيلفــت  -٤ ــس االقت ــاه اجملل ــرّ   انتب ــرارات واملق ــاعي إىل الق ــيت  واالجتم ــة ال رات التالي

  :اعتمدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
    

    ٢١/١القرار     
  تعزيز الرقابة احلكومية على اخلدمات األمنية اخلاصة وإسهام هذه اخلدمات     

    يف منع اجلرمية وسالمة اجملتمع
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  

اخلـدمات األمنيـة    " واملعنون   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخ   ١٨/٢ قرارها   إذ تستذكر   
  ،"دورها ومراقبتها وإسهامها يف تعزيز منع اجلرمية وسالمة اجملتمع: املدنية اخلاصة

يات إعالن سلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـدّ            وإذ تستذكر أيضا    
   الـذي اعتمـده مـؤمتر       )٥٣(والعدالـة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغّيـر،          نظـم منـع اجلرميـة       : العاملية

 ١٢األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف سلفادور، الربازيـل، مـن                
ــسان١٩إىل  ــل / ني ــضاء ب   ، ٢٠١٠أبري ــدول األع ــه ال ــّرت في ــني    وأق ــشراكات ب ــة ال ــة تقوي أمهي

  ،يف منع وجماهبة اجلرمية بكل أشكاهلا ومظاهرهاالقطاعني العام واخلاص 

 الـيت تـنص مبادئهـا األساسـية         )٥٤( املبـادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة،        وإذ تستذكر كذلك    
الشراكات جزءا أساسيا من منع اجلرمية الفّعال، نظـرا للطـابع الواسـع              و يكون التعاون على أن   

ذلـك  يـشمل   ، وعلـى أن     لوبة للتـصدي هلـا    النطاق ألسباب اجلرمية واملهارات واملسؤوليات املط     
───────────────── 

 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة،   )53( 
 .٢٠٠٢/١٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرفق   )54( 
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الشراكات فيما بني الوزارات وكذلك بني اهليئات واملنظمات اجملتمعية احملليـة واملنظمـات غـري               
  ،احلكومية وقطاع األعمال واملواطنني األفراد

   على أنَّ الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن النظام والسالمة واألمن العامني،وإذ تشدِّد  

 أنَّ عمــل اخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة قــد يتــسم حبــساسية  إذ تــضع يف اعتبارهــاو  
  كبرية وقد يتطلب قيام احلكومات مبمارسة إشراف ومراقبة حمدَّدين عليها،

 على أنَّ مقدمي اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة يعملـون يف بعـض الـدول                   وإذ تشدِّد   
يـة بطبيعتـها، أن تكمـل اخلـدمات الـيت يقـدمها نظـام               وأنَّ من شأن خـدماهتم، وإن كانـت وقائ        

  العدالة اجلنائية، وأنَّ خدماهتم تدعم السالمة العامة يف بعض البلدان،

 أنَّ اخلـدمات األمنيـة املدنيـة اخلاصـة قـد تنـشئ حتـديات بالنـسبة                  تضع يف اعتبارها  وإذ    
  لنظام العدالة اجلنائية يف بعض البلدان،

دورهـا ومراقبتـها    : األمانة عن اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة      مبذكريت   وإذ حتيط علما    
  )٥٥(،وإسهامها يف تعزيز منع اجلرمية وسالمة اجملتمع

تقويـة الـشراكات   " واملعنون  ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١ املؤرخ   ١٩/١ قرارها   وإذ تستذكر   
  ،"بني القطاعني العام واخلاص يف جماهبة اجلرمية بكل أشكاهلا ومظاهرها

/  أيـار  ١١ و ١٠ االجتماع التخطيطي الذي ُعقد يف أبو ظـيب يف           ع يف اعتبارها  وإذ تض   
  ، وأُوصي خالله مبواصلة دراسة هذه املسألة،٢٠١٠مايو 

، واجتماعــه املعــين باخلــدمات األمنيــة املدنيــة اخلاصــة عمــل فريــق اخلــرباء تالحــظ وإذ   
 صـدر خاللـه مـشروع       ، الـذي  ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٤ إىل   ١٢املعقود يف فيينـا مـن       

التوصيات األولية بشأن مراقبة وتنظيم اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وبشأن إسهامها يف منـع              
 )٥٦(اجلرمية وسالمة اجملتمع،

قيــام الــسلطات املختــصة يف الــدول مبراقبــة اخلــدمات األمنيــة   أمهيــة وإذ تالحــظ أيــضا   
خـالل هبـا وضـمان عـدم إسـاءة اسـتعماهلا        املدنية اخلاصة مراقبة فّعالة من أجـل ضـمان عـدم اإل           

  ،لك اجلماعات اإلجرامية املنظَّمةعلى يد عناصر إجرامية، مبا يف ذ

───────────────── 
 )55(  E/CN.15/2011/14و E/CN.15/2012/20. 
 )56(  E/CN.15/2012/20. 



E/2012/30 
E/CN.15/2012/24 

 

68  
 

اخلـدمات  ب الصادرة عن فريق اخلرباء املعين    شروع التوصيات األولية     مب تأخذ علما   -١  
  ؛")مشروع توصيات أبو ظيب األولية"املعنون (األمنية املدنية اخلاصة 

مـشروع  كتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن يعمـم    إىل م  تطلب  -٢  
بشأن مراقبة وتنظيم اخلدمات األمنية املدنية اخلاصة وبـشأن إسـهامها     توصيات أبو ظيب األولية   

 على مجيع الدول األعضاء، عن طريـق مـذكّرة شـفوية، التماسـا              يف منع اجلرمية وسالمة اجملتمع    
  لردها عليه؛

 أن يعــّد  واجلرميــةاملخــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب  إىل تطلــب أيــضا  -٣  
تقريراً يلّخص ردود الدول األعضاء ويتضمن مـوجزا إمجاليـا هلـا ليقدِّمـه إىل اللجنـة يف دورهتـا                    

  الثانية والعشرين؛

 الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن  تــدعو  -٤  
  . وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية هلذا الغرض،

    
    ٢١/٢القرار     
    ، خاصة قبالة سواحل الصومال ويف خليج غينيامكافحة القرصنة البحرية    

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  

، بـشأن مكافحـة القرصـنة       ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢١، املـؤرَّخ    ١٩/٦ قرارهـا    إذ تستذكر   
، بــشأن ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥، املــؤرَّخ ٢٠/٥ل الــصومال، وقرارهـا  البحريـة قُبالــة ســواح 

  مكافحة مشكلة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية املرتكَبة يف البحر،

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٩، املـؤرَّخ    ٦٦/١٨١ قـرار اجلمعيـة العامـة        وإذ تستذكر أيضاً    
العدالة اجلنائيـة، وال سـيما قدراتـه يف         تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية و      " واملعنون   ٢٠١١

، الذي أعادت فيه اجلمعيةُ العامة تأكيَد أمهية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة              "جمال التعاون التقين  
 باعتبارهــا األدوات األساســية الــيت يــستعني هبــا  )٥٧(اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا 

السياساتية هت فيه النظر إىل املسائل      جَّاملنظمة عرب الوطنية، وو   اجملتمع الدويل يف مكافحة اجلرمية      
طفــال واســتغالهلم واالجتــار باملمتلكــات أل وإيــذاء ا الــسيربانيةة، مثــل القرصــنة واجلــرائمداملــستج

يـة  قات املالية غري املشروعة واالجتار غري املشروع بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربّ      فُّالثقافية والتد 

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )57( 
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 واجلرميـة إىل أن يبحـث،       املخـدِّرات ة باالنقراض، ودعت فيه مكتب األمم املتحدة املعـين ب         ددَّامله
  ك املسائل،لي لتدِّيف إطار واليته، سبل ووسائل التص

القــرار، الــدول األعــضاء ذلــك عت، يف جَّ اجلمعيــة العامــة شــنَّ أ كــذلكتــستذكروإذ   
 تقـدمي مـساعدة    مواصـلة رميـة مـن أجـل   على دعم مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجل         

رة، بنـاًء علـى     رِّ تعزيـز قـدرات الـدول املتـض        بغيـة تقنية حمـّددة اهلـدف، يف إطـار واليتـه احلاليـة،             
  وضــع، بوســائل منــها مــساعدة الــدول األعــضاء علــىيــةطلبــها، علــى مكافحــة القرصــنة البحر

  ، وتعزيز قدراهتا القضائيةنفاذ القواننيتدابري فّعالة إل

ــد وإذ   ــة     تؤكّ ــل االجتماعي ــدابري شــاملة تراعــي العوام ــصادية -احلاجــة إىل اختــاذ ت االقت
  وغريها من العوامل للتصّدي للقرصنة البحرية والسطو املسلَّح يف البحر،

ر القرصــنة علــى الظــروف الــيت يواجههــا الــصومال، حيــث تــؤثّوإذ تأخــذ يف احلــسبان   
  ع مواطنيه،يتقرارا جلمجهوده الرامية إىل حتقيق جمتمع أكثر عدال واس

 األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة ملـساعدة         املنوط مبكتب بالدور  وإذ حتيط علماً      
  )٥٨(،الدول األعضاء على مكافحة القرصنة البحرية قُبالة سواحل الصومال

أن القرصــنة البحريــة والــسطو املــسلَّح يف البحــر قبالــة ســواحل  وإذ تــضع يف اعتبارهــا   
  ال ويف خليج غينيا هلما مالمح خمتلفة،الصوم

ح يف البحـر يف  لَّلـه القرصـنة والـسطو املـس     حيـال التهديـد الـذي متثّ   وإذ يساورها القلـق     
ــا،   ــيج غيني ــخل ــيت بوإذ ترحِّ ــادرات ال ــها  بالفعــل اختــذهتا   باملب ــة، من دول ومنظمــات يف املنطق

لدول غـرب أفريقيـا وجلنـة خلـيج     اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية       
  غينيا واملنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، من أجل تعزيز السالمة البحرية يف خليج غينيا،

كتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة بــشأن  مل املؤســسي الــدور وإذ تــدرك  
منــع اجلرميــة والعدالــة تقــدمي املــساعدة التقنيــة، عنــد الطلــب، يف جمــايل بنــاء القــدرات يف قطــاع 

اجلنائية وتنفيذ اتفاقيات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، ضـمن نطـاق واليتـه، مـن حيـث صـلتهما           
  مبكافحة القرصنة البحرية،

 واجلرميـة  باملخـدِّرات  ما يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعـين   تالحظ مع التقدير  وإذ    
 وســجن القراصــنة هم واحتجــازهمفــي  دعــم املالحقــة القــضائية للقراصــنة املــشتبه  يفمــن عمــل

───────────────── 
، )٢٠١١ (٢٠١٥، و)٢٠١١ (١٩٧٦، و)٢٠١٠ (١٩٥٠، و)٢٠١٠ (١٩١٨ بقرارات جملس األمن عمالً  )58( 

  .)٢٠١٢ (٢٠٣٦، و)٢٠١١ (٢٠٢٠و
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مبا يـشمل التعـاون مـع االحتـاد األورويب، ضـمن إطـار تعزيـز                 األفريقي،  يف بلدان القرن   املدانني
سيادة القـانون، ويف تـدعيم النظـام القـانوين وقـدرات الـسجون وإصـالحها يف الـصومال، ويف                    

 يف إطــار هنــج يف الــصومالدعوة ُينفَّــذ يف جمتمعــات حمليــة للــردع القرصــنة مــن خــالل برنــامج 
  ،أوسع ومترابط للتصدِّي للقرصنة البحرية

 ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ١٩ املـؤرَّخ   ٦٦/١٧٧قرار اجلمعية العامـة      تستذكر   وإذ  
تعزيز التعاون الدويل على مكافحة اآلثار الضارة للتدفقات املالية غـري املـشروعة املتأتيـة               "واملعنون  

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة الـيت     جبهود ترحِّبإذ  و،  "من األنشطة اإلجرامية  
كـشف  مـن خـالل     ،   البحريـة  هتدف إىل مكافحة التدفُّقات املالية غري املشروعة املرتبطة بالقرصـنة         

ــة غــ   ــدفُّقات املالي ــن القرصــنة   ريالت ــة م ــشروعة املتأتِّي ــة امل ــا،  البحري ــدها وحجزه  وحــسب  وجتمي
  وُرعاهتا،البحرية  مما يفضي إىل مالحقة مموِّيل عمليات القرصنة ها،االقتضاء، استرداد

 واآلليــات األخــرى، ومــن بينــها  تبالــدور الــذي تنــهض بــه املنظمــا وإذ حتــيط علمــاً   
والبنـك الـدويل، يف التـصدِّي للتـدفقات املاليـة غـري         ) اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     

  لبحرية،املشروعة املتصلة بالقرصنة ا

ببعثة التقييم اليت شكّلها األمني العام بشأن القرصـنة يف خلـيج غينيـا،              حتيط علماً أيضاً    وإذ    
لتقيـيم خطـر القرصـنة     مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة      وفدت مبشاركة من    واليت أُ 

  ،هود بلدان املنطقةسيدعم جأنَّ املكتب بح املستجّد يف خليج غينيا، ولَّوالسطو املسالبحرية 

 للقرصـنة   تتـصدَّى الصندوق االستئماين لـدعم مبـادرات الـدول الـيت            وجود   إذ تدرك و  
قُبالة سواحل الصومال، الذي يهدف إىل سداد النفقـات املقترنـة باملالحقـة القـضائية للقراصـنة             

ن، املشتبه هبم ودعم سائر مبادرات مكافحـة القرصـنة ذات الـصلة بالتعـاون مـع شـركاء آخـري                   
 تعزيـز املـساعدة الدوليـة الراميـة إىل زيـادة قـدرات الـسجون وبنـاء الـسجون وتـوفري                  يـشمل  مبا

التدريب ملوظفي السجون وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ذات الـصلة، ورصـد االمتثـال               
  لتلك املعايري،

ــا    ــضع يف اعتباره ــذي عــن مكافحــة القرصــنة    وإذ ت ــدير التنفي ــر امل ــة تقري ــة  قُ البحري بال
 ٧٤ إىل   ٧٢ وخصوصاً االسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة يف الفقـرات            )٥٩(سواحل الصومال، 

التقريـر املرحلـي لألمـني     على املعلومـات األحـدث عهـداً املـذكورة يف       من ذلك التقرير، عالوةً   

───────────────── 
 )59(  E/CN.15/2011/18. 
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العــام عــن أعمــال مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة يف جمــال مكافحــة اجلرميــة 
  )٦٠(ظمة عرب الوطنية والفساد،املن

 القرصنة البحريـة   األخطار والتحّديات اليت تشكّلها    ِحيال تعرب عن بالغ قلقها     -١  
  والسطو املسلَّح يف البحر قُبالة سواحل الصومال ويف خليج غينيا؛

األخطــار  جملاهبــة تلــك فّعالــة ومنــّسقةعلــى ضــرورة اختــاذ تــدابري شــاملة و تــشدِّد   -٢  
هتا احملتملة باألشكال اخلطرية األخرى للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية، بوسائل منـها            وصالوالتحديات  

كـل مـن   التحقيق مع املشتبه فيهم الذين يلقى القبض عليهم يف البحر ومالحقتهم قـضائيا وكـذلك            
  يفالرئيــسيةحيــرض علــى عمليــات القرصــنة أو يقــوم عمــدا بتيــسريها، مبــا يف ذلــك الشخــصيات     

تنظيمهـا   جرامية الضالعة يف أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط هلذه اهلجمات أو          الشبكات اإل 
  ؛، ومنع متويل أعمال القرصنة البحرية وغسل عائداهتا منها التربحمتويلها أو تيسريها أو أو

قدرات الـدول املتـضررة علـى التحقيـق مـع اجلنـاة              على أمهية تعزيز      أيضاً تشدِّد  -٣  
وسجنهم، وحـسب االقتـضاء، إعـادهتم إىل أوطـاهنم ونقلـهم، وفقـا للقـوانني            ومالحقتهم قضائيا   

الوطنية والدولية الواجبة التطبيق وتطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن               
  ؛يواصل جهوده اجلارية يف هذا الشأن

نة قُبالـة سـواحل     فريق االتصال املعين بالقرص    بالدور القيادي الذي ينهض به       تسلّم  -٤  
سـواحل   يف تيسري التنسيق من أجـل منـع أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر قُبالـة                    الصومال  

املـسامهات اهلامـة      هلا بالتعـاون مـع الـدول واملنظمـات الدوليـة وكـذلك             التصدِّيالصومال وردعها و  
  واحل الصومال؛للدول اليت تعمل على حنو مستقل على التصدِّي للقرصنة البحرية قبالة س

 أن يقـوم، بالتعـاون   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية     إىل   تطلب  -٥  
، حسب االقتضاء، باملـضي قُـدماً    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والشركاء الدوليني اآلخرين  مع

تــسمح باملالحقــة القــضائية   داخليــة وضــع تــشريعات واتفاقــات وآليــات يف دعــم العمــل علــى
  وسجنهم؛ املشتبه فيهم ونقل املدانني منهمالفعالة للقراصنة 

 بالـدول األعـضاء أن جتـرِّم القرصـنة البحريـة والـسطو املـسلَّح يف البحـر                   هتيب  -٦  
  مبقتضى قوانينها الداخلية؛

 الدول األعضاء على أن تواصل التعاون فيما بينـها باسـتخدام الـصكوك              تشّجع  -٧  
اف ذات الصلة والواجبة التطبيق مـن أجـل التعـاون علـى إنفـاذ القـوانني                 الثنائية أو املتعددة األطر   

───────────────── 
 )60(  E/CN.15/2012/9. 
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وتوفري املساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم املطلـوبني، مبـا يـشمل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               
  )٦٢( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛)٦١(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا

 مبا قدَّمته الدول املشاركة وسائر الشركاء من مـسامهات   مع التقدير اًحتيط علم   -٨  
يف برنامج مكافحة القرصنة التابع ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، الـذي ازداد             

  ؛٢٠٠٩زيادة كبرية منذ عام حجم متويله 

ن يواصـل تـوفري      إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أ           تطلب  -٩  
املــساعدة التقنيــة، عنــد الطلــب، إىل الــدول األعــضاء املتــضررة مــن أجــل تعزيــز قــدراهتا علــى    

  التصدِّي للقرصنة البحرية والسطو املسلح يف البحر؛

ىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن إ اجلهــات املاحنــة ســائرالــدول األعــضاء وتــدعو   -١٠  
لـدعم مـا يقـوم بـه        واعـد األمـم املتحـدة وإجراءاهتـا و        ألغراض تنفيذ هذا القرار وفقـاً لق      امليزانية  

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، ضــمن نطــاق واليتــه، مــن عمــل يف جمــال    
برناجمـه العـاملي ملكافحـة غـسل      هلـا مـن خـالل     التـصدِّي مبـا يـشمل     مكافحة القرصـنة البحريـة،      

ستخدم لتتبُّــع التــدفُّقات املاليــة غــري    األمــوال وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب، الــذي ُيــ      
املشروعة، وبراجمـه اإلقليميـة ذات الـصلة، والـصندوق االسـتئماين لـدعم مبـادرات الـدول الـيت                    

  تتصدَّى للقرصنة قُبالة سواحل الصومال، وسائر جهود املساعدة التقنية الثنائية ذات الصلة؛

املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن    إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة      تطلب  -١١  
يقدِّم إىل اللجنة، يف دورهتا الثانية والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار، وأن يواصـل تزويـد                  

  .الدول األعضاء على حنو منتظم بإحاطات حول هذه املواضيع
    

    ٢١/٣القرار     
  من صالتملا قد يقوم يف بعض احلاالتتدعيم التعاون الدويل على التصدِّي     

    املنظَّمة عرب الوطنية واإلرهاببني اجلرمية 
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  

على أنَّ مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي                إذ تؤكِّد     
ظَّمة عـرب الوطنيـة   ، سلَّم بتزايد الصالت بني اجلرمية املن٢٠١٠ُعقد يف سلفادور، الربازيل، عام      

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )61( 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )62( 
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واالجتار باملخدِّرات يف سياق مشكلة املخـدِّرات العامليـة، وشـدَّد يف هـذا الـصدد علـى احلاجـة                    
ــائي واإلقليمــي والــدويل مــن أجــل مواجهــة       ــز التعــاون الثن ــدول بتعزي ــع ال ــام مجي ــة إىل قي امللحَّ

  )٦٣(،التحّديات اليت تطرحها تلك الصالت مواجهةً فّعالةً

 االلتزامات اليت تعّهدت هبا األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اعتبارهايف  وإذ تأخذ   
 واالتفاقية )٦٤(، والربوتوكوالت امللحقة هبا،٢٠٠٠اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، اليت اعُتمدت يف عام 

ملـؤثِّرات   واتفاقيـة ا )٦٥(،١٩٧٢، بصيغتها املعدَّلة بربوتوكـول سـنة   ١٩٦١الوحيدة للمخدِّرات لسنة    
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات   )٦٦(١٩٧١العقلية لسنة   
   والصكوك الدولية املوجودة ملكافحة اإلرهاب،)٦٧(،١٩٨٨العقلية لسنة 

 مجيع قرارات األمم املتحدة املتعلقـة باإلرهـاب، وال سـيما            أيضاً يف اعتبارها  وإذ تأخذ    
  )٦٨(ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،ا

 حتث مجيع الدول املعنيـة علـى جتـرمي الـصفقات املتعلقـة         ١٩٨٨  سنة  أنَّ اتفاقية  وإذ ترى   
 يف تشريعاهتا الوطنية، وتنص على أن تعتمد مجيـع الـدول األطـراف مـا قـد يلـزم مـن                      املخدِّراتب

  كب على الصعيد الدويل،تدابري لتجرمي غسل األموال عندما ُيرَت

 مـن أحكـام بـشأن الـصالت بـني االجتـار        ١٩٨٨  سـنة   ما تتضمَّنه اتفاقيـة    وإذ تستذكر   
  باملخدِّرات وسائر األنشطة اإلجرامية املنظَّمة،

 على احلاجة إىل تدعيم التدابري الدولية واإلقليمية والوطنية الراميـة إىل حتـسني              وإذ تشدِّد   
عـــالن الـــسياسي وخطـــة العمـــل بـــشأن التعـــاون الـــدويل صـــوب  التعـــاون، حـــسبما ورد يف اإل

 اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـة    )٦٩(استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة،      
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨، املؤرَّخ ٦٤/١٨٢العامة يف قرارها 

───────────────── 
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية : إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية  )63( 

  .٦٥/٢٣٠ من مرفق قرار اجلمعية العامة ٤٧، الفقرة وتطّورها يف عامل متغّير
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١و ٢٢٣٧ و٢٢٢٥اجمللدات ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )64( 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )65( 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )66( 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢اجمللد املرجع نفسه،   )67( 
 .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )68( 
، الفصل األول، (E/2009/28) ٨ق رقم ، امللح٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )69( 

  .الباب جيم
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ــستذكر    ــة  وإذ تـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤر٦٥/١٦٩َّقـ ــان٢٠خ ، املـ ديـــسمرب /ون األول كـ
منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحتويــل األصــول املتأّتيــة مــن مــصدر غــري   "، واملعنــون ٢٠١٠

مشروع وإعادة تلك األصول إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلـصوص، متاشـياً مـع اتفاقيـة األمـم       
  ،"املتحدة ملكافحة الفساد

/  كـــانون األول١٨ؤرَّخ ، املـــ٦٤/١٧٩ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  
تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما             "، واملعنون   ٢٠٠٩ديسمرب  

  ،"قدراته يف جمال التعاون التقين

أنَّ عائدات اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة ميكـن أن ُتـستخدم، يف                 تضع يف اعتبارها  وإذ    
 وغريه من أشكال النشاط اإلجرامي، اليت هلـا تـأثريات سـلبية             بعض احلاالت، لتمويل اإلرهاب   

  )٧٠(على الدول،

 إزاء مــا يترّتــب علــى اجلرميــة املنظَّمــة مــن تــأثري ســليب علــى   وإذ يــساورها بــالغ القلــق  
حقوق اإلنسان وسيادة القانون واألمن والتنميـة، وكـذلك إزاء تعقّـد أسـاليب اجلرميـة املنظَّمـة                  

باألنـشطة اإلرهابيـة يف     و  بأنشطة إجراميـة أخـرى     ها عرب الوطين وصالهتا   وتنّوع أشكاهلا وطابع  
  بعض احلاالت،

 إزاء احتمال أن تكون هناك يف بعـض احلـاالت صـالت بـني               تعرب عن قلقها    -١  
، وغـسل األمـوال واألنـشطة اإلرهابيـة،         املخدِّراتاجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، مبا فيها االجتار ب       

  ليت تدعم اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية املنظَّمة؛وخصوصاً األنشطة ا

 للتحـّديات اخلطـرية   التـصدِّي  أن ُتدعِّم التعـاون الـدويل مـن أجـل            بالدول هتيب  -٢  
 املخـدِّرات اليت تطرحها اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية مبختلف أشكاهلا ومظاهرها، مبا فيها االجتار ب            

واألنــشطة اإلرهابيــة والــصالت الــيت ميكــن أن  مــوالوإنتاجهــا بــصورة غــري مــشروعة وغــسل األ
  توجد بينها يف بعض احلاالت؛

بالدول أن تزيد مـن جهودهـا، مبـا يتوافـق مـع تـشريعاهتا الوطنيـة،                  أيضا هتيب  -٣  
 قانونية وآليات مؤسسية مالئمة، مـن أجـل تعزيـز التعـاون الـدويل، وأن               ُنظُمإلرساء أو تدعيم    

نفـاذ القـانون الوطنيـة واهليئـات املـسؤولة عـن اسـتبانة املوجـودات                تشجِّع التعاون بـني أجهـزة إ      
 املنظمـة واألنـشطة اإلرهابيـة،        عـرب الوطنيـة    واستردادها يف سـياق مكافحـة األنـشطة اإلجراميـة         

  وأن تتصّدى ملا ميكن أن يكون بينها من صالت يف بعض احلاالت؛
───────────────── 

 .َتبيَّن لبعض البلدان أن هناك يف بعض احلاالت صالت بني اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة واألنشطة اإلرهابية  )70( 
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كافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملالــدولَ األطــراَف يف تــشجِّع   -٤  
، بـــصيغتها املعدَّلـــة بربوتوكـــول ســـنة ١٩٦١ واالتفاقيـــة الوحيـــدة للمخـــدِّرات لـــسنة )٧١(الوطنيـــة
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري          )٧٣(١٩٧١ واتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة      )٧٢(،١٩٧٢

 واالتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة )٧٤(١٩٨٨املــشروع يف املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقليــة لــسنة 
 على االستفادة مما تتيحـه تلـك      )٧٥(املتعلقة باإلرهاب، مبا فيها االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب        

 من إمكانات كبرية بغية تدعيم التعـاون الـدويل، مبـا فيـه تبـادل املـساعدة                   القانونية الدولية  الصكوك
دالــة، حيثمــا انطبــق احلــال، هبــدف التــصدِّي للجرميــة املنظَّمــة عــرب   القانونيــة وتــسليم املطلــوبني للع

  الوطنية، وكذلك ملا هلا يف بعض احلاالت من صالت باألنشطة اإلرهابية واالجتار باملخدِّرات؛

 ملـا قـد     التـصدِّي  التجارب واملمارسات الفضلى يف جمال       تبادل الدولَ إىل    تدعو  -٥  
خمتلف أشكال اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة ومظاهرهـا،     يوجد يف بعض احلاالت من صالت بني    

 واألنشطة اإلرهابية وغسل األموال، واليت تشمل كـشف املخططـات           املخدِّراتمبا فيها االجتار ب   
  .اجلديدة املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم املنظمة عرب الوطنية وعواقب تلك املخططات

    
    ٢١/١ر املقّر    
    ملقبلة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةتنظيم أعمال الدورات ا    

أبريـل  / نيـسان ٢٧إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف جلستها التاسـعة املعقـودة يف            
  :، قرَّرت ما يلي٢٠١٢

فيما خيّص دورات اللجنة املقبلة، ابتداء من دورهتا الثالثة والعـشرين، أن يبـدأ                )أ(  
 النصف األول من السنة بعد انقضاء فترة زمنية كافية، ال تقـلّ عـن               جزء الدورة الذي ُيعقَد يف    

ستة إىل مثانية أسابيع إنْ أمكن، على اختتام جزء دورة جلنة املخدِّرات الذي ُيعقَـد يف النـصف                  
األول من السنة، لكي يتسّنى للـدول األعـضاء واألمانـة حتـضري أعماهلـا وتـسيري تلـك األعمـال           

  على حنو أكفأ؛

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )71( 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )72( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )73( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )74( 
  .٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨املرجع نفسه، اجمللد   )75( 
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مــا خيــّص دورات اللجنــة املقبلــة، أن يكــون املوعــد األقــصى األكيــد لتقــدمي في  )ب(  
مشاريع القرارات اليت سُينظر فيها أثناء جزء الدورة الذي ُيعقَـد يف النـصف األول مـن الـسنة،                   

  من حيث املبدأ، قبل شهر واحد من بدء ذلك اجلزء من الدورة؛

 لتقـدمي مـشاريع القـرارات     ألسباب عملية، أن يكـون املوعـد األقـصى األكيـد            )ج(  
اليت سُينظر فيها أثنـاء جـزء الـدورة الثانيـة والعـشرين، الـذي ُيعقَـد يف النـصف األول مـن سـنة                         

  ، قبل ثالثة أسابيع من بدء ذلك اجلزء من الدورة؛٢٠١٣

ــد يف         )د(   ــذي ُيعقَ ــدورة ال ــسبَِق جــزَء ال ــة، أن َت ــة املقبل ــا خيــّص دورات اللجن فيم
 مشاورات غري رمسية سابقة للدورة، ُتوفَّر هلا ترمجـة شـفوية، وُتجـرى              النصف األول من السنة   

وهـذه املـشاورات غـري الرمسيـة        . يف يوم العمل السابق لليوم األول من ذلـك اجلـزء مـن الـدورة              
الــسابقة للــدورة تتــيح للــدول األعــضاء فرصــةً إلجــراء مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن مــشاريع    

   األعمال املؤقّت لدورة اللجنة القادمة؛القرارات ومسائل أخرى، منها جدول

، )د(إىل ) أ(أن تتخـــذ األمانـــةُ الترتيبـــات الالزمـــةَ لتنفيـــذ الفقـــرات الفرعيـــة   )ه(  
الواردة أعاله، على النحو املناسب، وخصوصاً بضمان إتاحة مشاريع القرارات جبميع اللغـات             

 الرمسيـة الـسابقة للـدورة       الرمسية الست قبل أسبوع واحد على األقـل مـن بـدء املـشاورات غـري               
  واليت ُتعقَد يف النصف األول من السنة؛

 ٢٢، املـؤرَّخ    ٥٢/٢١٤تعزيزاً ألهـداف البـاب بـاء مـن قـرار اجلمعيـة العامـة                  )و(  
، الـذي دعـت فيـه اجلمعيـةُ مجيـَع اهليئـات احلكوميـة الدوليـة إىل         ١٩٩٧ديـسمرب   /كانون األول 

حجم تقاريرها مـن احلـّد األقـصى املستحـسن، البـالغ            النظر، عند االقتضاء، يف إمكانية تقليص       
اثنـتني وثالثــني صــفحةً، إىل عــشرين صــفحةً يف غــضون فتــرة مــن الــزمن، دون مــساس بنوعيــة  
التقــارير أو مبحتواهــا، أن تبــذل اللجنــة جهــوداً لتقلــيص حجــم تقاريرهــا الــسنوية، واضــعةً يف   

 حتيلـه اللجنـة مـن قـرارات ومقـّررات،         اعتبارها ضرورة أن تتضّمن تلك التقارير مـا تعتمـده أو          
وكذلك ملّخصاً وجيزاً ملـداوالهتا يف إطـار كـل بنـد مـن جـدول األعمـال، مـع التركيـز بـصفة                 

  خاصة على ما ُيخلَص إليه من استنتاجات على صعيد السياسة العامة؛

ــذ          )ز( ــضباط يف تنفي ــا ضــرورة صــون االن ــة، واضــعةً يف اعتباره ــة إىل األمان ــب اللجن أن تطل
مليزانية، واالستفادة من خدمات املؤمترات على حنو ناجع التكلفة، وتسيري أعماهلا على حنـو أكفـأ،     ا

ــواتر       ــائق وعــددها وت ــة، يــشمل تكــاليف تلــك الوث ــدُّها ِللَّجن ــائق الــيت ُتِع ــراً عــن الوث أن تقــدِّم تقري
اءة يف كيفيـة إعـداد      إصدارها، وعن اجلهود اليت تبذهلا األمانة للعثور على سبل داخلية لتعزيـز الكفـ             

تلك الوثائق وما يتصل بتلك السبل من وفورات، كما يتـضّمن توصـيات بـشأن هـذه املـسائل، مبـا          
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يف ذلــك استكــشاف الفــرص املتاحــة للُمــضي يف حتــسني وتقليــل متطلّبــات اإلبــالغ الــسنوية، مــن   
  .املزدوجةخالل فحصٍ واٍف لوالياهتا احلالية، بغية التعّرف على الواليات املتقادمة أو 

    
    ٢١/٢ر املقّر    
    تقرير جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    

/  نيـسان  ٢٣قرَّرت جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، يف جلـستها الثانيـة املعقـودة يف                    
ــاليمي ألحبــ    ، ٢٠١٢أبريــل  ــاء معهــد األمــم املتحــدة األق اث اجلرميــة أن حتيــل تقريــر جملــس أمن
مــن املــادة الرابعــة مــن  ) ه (٣إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، وفقــاً للفقــرة   )٧٦(والعدالــة

  .١٩٨٩/٥٦النظام األساسي للمعهد، املرفق بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
    

───────────────── 
  .E/CN.15/2012/4انظر   )76( 


