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      الفصل األول

  دعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي املسائل اليت تست  
   اختاذ إجراء بشأهنا أو ُيلفَُت انتباهه إليها

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

ى توصي جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة علـ             -١
  :مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة

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

 واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـر ملنع 
  اجلرمية والعدالة اجلنائية

    
  لعامة،إنَّ اجلمعية ا  
ــستذكر   ــا إذ ت ــؤرَّخ ٥٦/١١٩ قراره ــانون األول١٩ امل ــسمرب / ك ــق ٢٠٠١دي  واملتعل

بدور مؤمترات األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني ومهمتـها وتواترهـا ومـدهتا، الـذي                     
أرســت فيــه املبــادئ التوجيهيــة الــيت ينبغــي مبوجبــها أن تعقــد تلــك املــؤمترات ابتــداًء مــن عــام     

ــالفقرتني ، عمــال٢٠٠٥ً ــة      ٣٠ و٢٩ ب ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــادئ برن ــن إعــالن مب  م
  )١(والعدالة اجلنائية وبرنامج عمله،

 على املسؤولية اليت تقع على عاتق األمم املتحـدة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                   وإذ تشدِّد   
أغـسطس  / آب١٣ؤرَّخ امل) ٧-د( جيم   ١٥٥اجلنائية مبقتضى قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       

  ،١٩٥٠ديسمرب / كانون األول١املؤرَّخ ) ٥-د (٤١٥ وقرار اجلمعية العامة ١٩٤٨
 بأنَّ مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، بوصـفها منتـديات              وإذ تسلِّم   

الـدويل  حكومية دولية رئيسية، قد أثَّرت يف السياسات واملمارسات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون               
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يف ذلك اجملال عن طريق تيسري تبـادل اآلراء واخلـربات وتعبئـة الـرأي العـام والتوصـية خبيـارات                     
  سياساتية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

 على الدور اهلام الذي تؤديـه مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة                   وإذ تشدِّد   
نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـع املراعـاة الواجبـة الحتـرام حقـوق                  اجلنائية يف االعتـراف بـأنَّ م      

  اإلنسان، يسهمان إسهاما مباشرا يف حفظ السالم واألمن،
 باإلسهامات املهمة اليت تقدِّمها مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة                 وإذ تقرُّ   

لقـوانني ورسـم الـسياسات العامـة      اجلنائية يف تعزيز تبادل اخلـربات يف إعـداد البحـوث ووضـع ا             
ــدول        ــة بــني ال ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــستجدة يف جمــال من ــسائل امل واســتبانة االجتاهــات وامل

  واملنظمات احلكومية الدولية وخرباء ميثلون مهناً وختّصصاٍت شىت،
ــستذكر   ــا وإذ تـ ــؤرَّخ ٥٧/٢٧٠ قراَرهـ ــاء املـ ــران٢٣ بـ ــه / حزيـ ــق ٢٠٠٣يونيـ  واملتعلـ
املتابعة املتكاملني واملنـّسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                  بالتنفيذ و 

األمم املتحدة يف اجملـالني االقتـصادي واالجتمـاعي، الـذي أكّـدت فيـه ضـرورة أن تـضع مجيـع                      
البلــدان سياســات تتَّــسق وتتماشــى مــع االلتزامــات الــيت يــتّم التعّهــد هبــا يف املــؤمترات الرئيــسية  

مترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، وشدَّدت فيه علـى أنَّ منظومـة األمـم املتحـدة تقـع                   ومؤ
عليها مسؤولية هامة تتمثَّل يف مساعدة احلكومات على أن تواصل املـشاركة علـى حنـو تـام يف                   

ت متابعة وتنفيذ االتفاقات وااللتزامـات الـيت يـتم التوّصـل إليهـا يف املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترا                   
القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة، ودعـت هيئاهتـا احلكوميـة الدوليـة إىل املـضي قُـدماً يف العمـل            

  على تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،
 ،٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرَّخ ٦٢/١٧٣ قراَرهــا وإذ تــستذكر أيــضاً   

ــه ال  ــرَّت في ــذي أق ــدروس      ال ــدويل املعــين بال ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــيت أصــدرها فري توصــيات ال
املستفادة من مؤمترات األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف اجتماعـه الـذي ُعقـد يف                      

  ،٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إىل ١٥بانكوك يف الفترة من 
 ،٢٠١٠مرب ديــس/ كــانون األول٢١ املــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠ قراَرهــا وإذ تــستذكر كــذلك  

: الذي أيَّـدت فيـه إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـدِّيات العامليـة                    
 الذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة          )٢(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغيِّر        
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بعرض حكومة قطر استـضافة     الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ورحَّبت فيه مع التقدير           
  ،٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 

ــستذكر   ــا وإذ ت ــؤرَّخ ٦٧/١٨٤ قراَره ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل ــذي ٢٠١٢دي ، ال
أقــرَّت فيــه املوضــوع الرئيــسي للمــؤمتر الثالــث عــشر وبنــود جــدول أعمالــه ومواضــيع حلقــات 

ــنظَّم يف إطــاره، وقــرَّرت أالّ تزيــد مــّدة عقــد املــؤمتر الثالــث عــشر، مبــا يف   العمــل الــيت    ذلــكُت
  املشاورات السابقة له، على مثانية أيام،

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

يف ميكــن أن يقــدِّمها املــؤمتر الثالــث عــشر  بأمهيــة املــسامهات اجلوهريــة الــيت وإذ تــسلِّم  
  ،٢٠١٥ ملا بعد عام للتنمية األمم املتحدة خطة

 على أمهية إدماج منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال     وإذ تشدِّد من جديد     
األمم املتحدة األوسع من أجل التصّدي ملسائل منها التحـدِّيات االجتماعيـة واالقتـصادية ومـن      

  يز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل واملشاركة العامة،أجل تعز
 أمهيةَ االضطالع جبميع األنشطة التحضريية للمـؤمتر الثالـث عـشر يف حينـها        وإذ تؤكِّد   

  وبطريقة منسَّقة،
 يف تقريــر األمــني العــام عــن متابعــة نتــائج املــؤمتر الثــاين عــشر واألعمــال    وقــد نظــرت  

  )٤(ثالث عشر،التحضريية للمؤمتر ال
ــرِّر  -١   ــشأن      تك ــلفادور ب ــالن س ــار إع ــات إىل أن تأخــذ يف االعتب ــوةَ احلكوم  دع

نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا        : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّيات العاملية    
 والتوصـــيات الـــيت اعتمـــدها املـــؤمتر الثـــاين عـــشر لـــدى وضـــع التـــشريعات  )٢(يف عـــامل متغيِّـــر

التوجيهات السياساتية وإىل أن تبذل قصارى جهدها، عند االقتـضاء، لتنفيـذ املبـادئ الـواردة               و
  يف ذلك اإلعالن، مع مراعاة اخلصوصيات االقتصادية واالجتماعية والقانونية والثقافية لدوهلا؛

 بالتقّدم احملـرز حـىت اآلن يف األعمـال التحـضريية ملـؤمتر              حتيط علماً مع التقدير     -٢  
   املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛األمم
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ــؤمتر الثالــث عــشر يف الدوحــة مــن    تقــرِّر  -٣   ــَد امل ــسان١٩ إىل ١٢ عق ــل / ني أبري
  ؛ ٢٠١٥أبريل / نيسان١١، وعقد املشاورات السابقة للمؤمتر يف ٢٠١٥

ل  أن ُيعقــد اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن املــؤمتر الثالــث عــشر خــال  تقــرِّر أيــضاً  -٤  
اليـــومني األولـــني للمـــؤمتر بغـــرض إتاحـــة الفرصـــة لرؤســـاء الـــدول أو احلكومـــات والـــوزراء   
احلكوميني للتركيز على املوضوع الرئيسي للمـؤمتر وإتاحـة املزيـد مـن الفـرص للحـصول علـى                   

  )٥(تعقيبات مفيدة يف هذا الشأن؛
 ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرَّخ ٥٦/١١٩، وفقــاً لقرارهــا تقــرِّر كــذلك  -٥  
، أن يعتمد املؤمتر الثالث عشر إعالناً واحداً ُيقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة                ٢٠٠١

لكي تنظر فيـه، وأن يتـضمَّن اإلعـالن التوصـيات الرئيـسية الـيت جتـسِّد مـداوالت اجلـزء الرفيـع                       
  حلقات العمل وتنبع منها؛واملستوى ومناقشة بنود جدول األعمال 

 مبشروع دليل املناقشة الذي أعدَّه األمني العام، بالتعـاون           مع التقدير  حتيط علماً   -٦  
مــع املعاهــد التابعــة لــشبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، لالجتماعــات    

  التحضريية اإلقليمية وملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
وقــت  الألمــني العــام وضــَع الــصيغة النهائيــة لــدليل املناقــشة يف         إىل اتطلــب   -٧  

ناســـب، مـــع مراعـــاة توصـــيات جلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، وكـــذلك التعليقـــات  امل
 اإلضــافية للــدول األعــضاء، لكــي يتــسّنى عقــد االجتماعــات التحــضريية اإلقليميــة  والتعقيبــات

  ؛٢٠١٤ام للمؤمتر الثالث عشر يف أقرب وقت ممكن من ع
ــها   -٨   ــة اجتماعــات حتــضريية    تكــرِّر طلب ــشرع يف تنظــيم أربع ــام أن ي  إىل األمــني الع

إقليميـــة للمـــؤمتر الثالـــث عـــشر وأن يـــوفِّر املـــوارد الالزمـــة ملـــشاركة أقـــل البلـــدان منـــوا يف تلـــك   
لتنظـيم  ؛ وأن يبذل كذلك جهـداً خاصـاً         سابقااالجتماعات ويف املؤمتر ذاته، وفقاً للممارسة املتَّبعة        

  االجتماع التحضريي اإلقليمي للدول األوروبية والدول األخرى لالستفادة من مدخالهتا؛
 احلكومات على أن تشارك بنشاط يف االجتماعات التحضريية اإلقليميـة           حتثُّ  -٩  

حيثما يكون ذلك مناسـباً، وتـدعو ممثِّليهـا إىل دراسـة البنـود املوضـوعية جلـدول أعمـال املـؤمتر                  
 ومواضيع حلقات العمل اليت ستعقد يف إطاره وإىل تقدمي توصيات عمليـة املنحـى               الثالث عشر 

  لكي ينظر فيها املؤمتر الثالث عشر؛
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 احلكومـات إىل االضـطالع باألعمـال التحـضريية للمـؤمتر الثالـث عـشر                تدعو  -١٠  
مــا يف مرحلــة مبكّــرة جبميــع الوســائل املناســبة، مبــا يف ذلــك إنــشاء جلــان حتــضريية وطنيــة، حيث  

  يكون ذلك مناسباً؛
 الـدول األعـضاء إىل أن يكـون ممثّلوهـا يف املـؤمتر الثالـث عـشر علـى                    دعـوةَ  تكرِّر  -١١  

أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء الدول أو احلكومات أو الوزراء احلكوميني أو النـوَّاب العمـوميني                
  ضيعه الفرعية؛ووزراء العدل، وإىل اإلدالء ببيانات بشأن املوضوع الرئيسي للمؤمتر وموا

 الـدول األعـضاء إىل أداء دور نـشيط خـالل املـؤمتر الثالـث                دعـوةَ  أيـضاً  تكرِّر  -١٢  
عشر عن طريق إيفاد خرباء يف املسائل القانونيـة والـسياساتية، بينـهم ممارسـون حاصـلون علـى                   

  تدريب خاص وخربة عملية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
لعام أن يشجِّع علـى مـشاركة ممـثّلني مـن كيانـات منظومـة            إىل األمني ا   تطلب  -١٣  

األمم املتحدة املعنية يف املؤمتر الثالث عشر، آخذاً يف االعتبار املوضوع الرئيسي للمـؤمتر وبنـود                
  جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت ُتنظَّم يف إطاره؛ 

ة لـضمان مـشاركتها الكاملـة     البلدانَ املاحنة إىل التعاون مع البلدان النامي    تدعو  -١٤  
يف حلقات العمل، وتشجِّع الدولَ ومعاهد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة               
اجلنائية والكيانـات األخـرى املعنيـة واألمـني العـام علـى العمـل معـا لـضمان أن تركِّـز حلقـات                        

أفكـار وإعـداد مـشاريع    العمل على مواضـيعها بدقّـة وأن حتقِّـق نتـائج عمليـة تفـضي إىل وضـع         
ووثائق بشأن التعاون التقين من أجل تعزيز أنشطة املساعدة التقنية الثنائيـة واملتعـّددة األطـراف                

  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ 
 إىل األمــني العــام أن ييــسِّر تنظــيم اجتماعــات فرعيــة للمنظمــات طلَبهــا تكــرِّر  -١٥  

ــة واملنظمــات املهنيــ  ة املــشاركة يف املــؤمتر الثالــث عــشر، وفقــا للممارســة املتَّبعــة    غــري احلكومي
، وكـذلك اجتماعـات جملموعـات أصـحاب املـصاحل املهنيـة واجلغرافيـة وأن يتخـذ تـدابري                    اسابق

ــدول          ــشجِّع ال ــؤمتر، وت ــشاركة يف امل ــى امل ــة عل ــة والبحثي ــشجيع األوســاط األكادميي ــبة لت مناس
عات اآلنفة الذكر، ألنَّها توفِّر فرصـة إلقامـة شـراكة    األعضاء على املشاركة بنشاط يف االجتما   

  قوية مع منظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين وللحفاظ على هذه الشراكة؛
 إىل األمني العام أن يضع خطةً إلعداد الوثـائق الالزمـة للمـؤمتر الثالـث                تطلب  -١٦  

  عشر، بالتشاور مع مكتب اللجنة املوسَّع؛ 
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 الوكـاالت املتخصِّـصة وبـرامج األمـم املتحـدة واملنظمـات             ىتشجِّع مرة أخـر     -١٧  
احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة، وكـذلك املنظمـات املهنيـة األخـرى، علـى               

 واجلرميـة يف األعمـال التحـضريية للمـؤمتر     خـدرات التعاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      
  الثالث عشر؛ 

ــذياً للمــؤمتر الثالــث     إىل األمــني تطلــب  -١٨   ــاً تنفي ــاً عامــاً وأمين العــام أن يعــيِّن أمين
، ليؤدِّيـا مهامهمـا مبقتـضى النظـام الـداخلي ملـؤمترات األمـم               اعشر، وفقاً للممارسة املتَّبعة سابق    

  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ 
 خـدرات ملعـين بامل  إىل األمني العام أن يزوِّد مكتب األمم املتحـدة ا  تطلب أيضاً   -١٩  

واجلرمية باملوارد الضرورية، يف حدود االعتمـادات اإلمجاليـة للميزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني                 
  ، من أجل دعم األعمال التحضريية للمؤمتر الثالث عشر وعقده؛٢٠١٥-٢٠١٤

ــدول األعــضاء،    تطلــب كــذلك   -٢٠    إىل األمــني العــام أن يكفــل، بالتعــاون مــع ال
عالمـي فعَّـال وواسـع النطـاق بـشأن األعمـال التحـضريية للمـؤمتر الثالـث عـشر                    إعداد برنامج إ  

  متابعة توصياته وتنفيذها؛بشأن وبشأن املؤمتر نفسه و
ــب  -٢١   ــاً      تطلـ ــاً كافيـ ــشرين وقتـ ــة والعـ ــا الثالثـ ــصِّص يف دورهتـ ــة أن ختـ  إىل اللجنـ

 تنتــهي مــن مجيــع الســتعراض التقــّدم احملــرز يف األعمــال التحــضريية للمــؤمتر الثالــث عــشر وأن 
ناسـب وأن تقـدِّم توصـياهتا إىل اجلمعيـة العامـة            املوقـت   الالترتيبات التنظيميـة والفنيـة املتبقِّيـة يف         

  عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
 إىل األمني العام أن يكفل املتابعـة الوافيـة هلـذا القـرار وأن يقـدِّم تقريـراً                   تطلب  -٢٢  

  .عن طريق اللجنة يف دورهتا الثالثة والعشرينعن ذلك إىل اجلمعية العامة 
    

    مشروع القرار الثاين  
تعزيز التدابري املتَّخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات    

      الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا
  إنَّ اجلمعية العامة،  
 واملعنـون   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩خ   املـؤرَّ  ٦٦/١٨٠قرارهـا   إذ تؤكِّد جمـدَّداً       

تعزيز التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، وخباصـة                  "
  ،"فيما يتعلق باالجتار هبا
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اليت اعتمـدهتا    )٦(الوطنية  عرب اجلرمية املنظَّمة  اتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة      وإذ تستذكر   
 ، واتفاقيـةَ األمـم  ٢٠٠٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٥ املـؤرَّخ  ٥٥/٢٥ة العامة يف قرارهـا  اجلمعي

 تـــشرين ٣١ املـــؤرَّخ ٥٨/٤الـــيت اعتمـــدهتا اجلمعيـــة يف قرارهـــا  )٧(املتحـــدة ملكافحـــة الفـــساد
  ،٢٠٠٣أكتوبر /األول

ــضاً    ــستذكر أي ــع اســتري     وإذ ت ــا حلظــر ومن ــدابري الواجــب اختاذه ــة بالت ــةَ املتعلق اد  االتفاقي
 اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمـة       )٨(وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة،       

، واالتفاقيــةَ املتعلقــة ١٩٧٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة يف 
مـدها املعهـد الـدويل       الـيت اعت   )٩(باملمتلكات الثقافيـة املـسروقة أو املـصدَّرة بطـرق غـري مـشروعة،             

، واتفاقيـةَ محايـة امللكيـة الثقافيـة يف حالـة            ١٩٩٥يونيـه   / حزيـران  ٢٤لتوحيد القـانون اخلـاص يف       
ــزاع مــسلَّح،  ــار١٤ الــيت اعُتمــدت يف الهــاي يف  )١٠(نــشوب ن ، وبروتوكوليهــا ١٩٥٤مــايو / أي

يــات ذات  وســائَر االتفاق)١١(،١٩٩٩مــارس / آذار٢٦ و)١٠(١٩٥٤مــايو / أيــار١٤املعتمــدين يف 
الــصلة، وإذ تعيــد التأكيــد علــى أنَّ مــن الــضروري للــدول الــيت مل تــصدِّق علــى تلــك الــصكوك   

  تنضّم إليها أن تنظر يف القيام بذلك وأن تنفِّذها كدول أطراف، الدولية أو مل
ــثري   ــة املنظَّمــة يف االجتــار باملمتلكــات    جزعهــا وإذ ي ــاد ضــلوع اجلماعــات اإلجرامي  ازدي

أشكاله ومظاهره واجلرائم املتصلة بـذلك، وإذ تالحـظ أنَّ بيـع املمتلكـات الثقافيـة                الثقافية جبميع   
املتََّجر هبا على حنو غري مشروع يتزايد يف األسواق، مبا يف ذلك يف املزادات، وخباصة عـن طريـق                   
شبكة اإلنترنت، وأنَّ تلك املمتلكات جيـري التنقيـب عنـها علـى حنـو غـري قـانوين وتـصديرها أو                      

  دها بطرائق غري مشروعة، بتسهيل من التكنولوجيات احلديثة واملتطّورة،استريا
 احلاجةَ إىل بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة عن خمتلف جوانب االجتـار            وإذ تؤكِّد جمدَّداً    

 عــرب الوطنيــة والعائــدات غــري    اجلرميــة املنظَّمــة باملمتلكــات الثقافيــة، مبــا يف ذلــك الــصالت ب    
  عليها، واملمارسات اجليدة والتحدِّيات يف هذا الشأن،املشروعة اليت ينطوي 

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )6(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )7(  
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، اجمللد   )8(  
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١املرجع نفسه، اجمللد   )9(  
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )10( 
  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣املرجع نفسه، اجمللد   )11( 
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 مبا للتدابري املتَّخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مـن دور ال غـىن عنـه يف           وإذ تقرّ   
 واجلـرائم املتـصلة بـذلك علـى حنـو      ومظـاهره مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافيـة جبميـع أشـكاله      

  شامل وفعَّال،
توصيات املناقشة املشتركة بشأن االجتار باملمتلكات الثقافيـة الـيت أجراهـا             ب ترحِّبوإذ    

فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية والفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل،                 
، بالــصيغة الــيت وافــق عليهــا مــؤمتر األطــراف يف  ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٨يف فيينــا يف 

 تـشرين   ١٩ املـؤرَّخ    ٦/١ عـرب الوطنيـة يف قـراره         اجلرميـة املنظَّمـة   مم املتحدة ملكافحـة     اتفاقية األ 
  ،٢٠١٢أكتوبر /األول

بتقريــر األمانــة عــن املــساعدة التقنيــة املقدَّمــة إىل الــدول بــشأن تطبيــق    وإذ حتــيط علمــاً   
ــدة  عــرب الوطنيــة علــى األشــكال واأل اجلرميــة املنظَّمــةاتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   بعــاد اجلدي

 ومنـها االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، وتقريـر األمانـة عـن تطبيـق                 )١٢(للجرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة،    
 عـرب الوطنيـة علـى اجلـرائم املرتكبـة           اجلرمية املنظَّمة الدول األطراف اتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة       

  )١٣(ضد املمتلكات الثقافية،
مـصنَّف بالقـضايا    : اجلرمية املنظَّمـة  خالصة قضايا   "شور املعنون    باملن أيضاً وإذ حتيط علماً    

، الرامـي إىل تزويـد واضـعي الـسياسات واملمارسـني يف جمـال               "مع التعليقات والدروس املـستفادة    
اجلرميـة  العدالة اجلنائية بتحليل حلـاالت ملموسـة مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                      

  االجتار باملمتلكات الثقافية،بمبا يف ذلك فيما يتعلق  عرب الوطنية، املنظَّمة
 بتقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز التـدابري املتَّخـذة يف جمـال منـع                    وإذ حتيط علمـاً كـذلك       

  )١٤(اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا،
ــستذكر   ــة     أنَّ املوضــوع احملــوري ملــ وإذ ت ــع اجلرمي ؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملن

إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة "، ســيكون ٢٠١٥والعدالــة اجلنائيــة، املزمــع عقــده يف قطــر عــام  
اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التــصّدي للتحــديات االجتماعيــة   

، وإذ  " والـدويل ومـشاركة اجلمهـور      واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الـصعيدين الـوطين        
 أنَّ إحدى حلقات العمـل الرئيـسية يف املـؤمتر سـتركِّز علـى الـنُّهج الـشاملة واملتوازنـة ملنـع                 ترى

                                                                    
 )12(  CTOC/COP/2012/7.  
 )13(  CTOC/COP/WG.2/2012/3-CTOC/COP/WG.3/2012/4.  
 )14(  E/CN.15/2013/14.  
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ظهور أشـكال جديـدة ومـستجدَّة للجرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مثـل االجتـار باملمتلكـات               
  الثقافية، والتصدِّي هلا على حنو مالئم،

الفائــدة احملتَملــة للمعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم   بتقريــر األمانــة عــن وإذ حتــيط علمــاً  
انتهاك التراث الثقـايف للـشعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة والتحـسينات الـيت ميكـن                     

  )١٥(إدخاهلا عليها،
 إىل الدول األعضاء أن تواصل بذل اجلهود لكـي ُتعـزِّز بفعاليـة التـدابري           تطلب  -١  

ال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق                    املتَّخذة يف جم  
 وجلنـة منـع     )٦(اجلرميـة املنظَّمـة   باالجتار هبا، مبا يف ذلك يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
ــستذكر  -٢   ــضاء، يف ق   ت ــدول األع ــها إىل ال ــيت وجَّهت ــدعوةَ ال ــا  ال  ٦٦/١٨٠راره
، حلمايــة املمتلكــات الثقافيــة ومنــع االجتــار هبــا عــن ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرَّخ 

طريق وضع تشريعات مالئمة تشمل علـى وجـه اخلـصوص اختـاذ إجـراءات لـضبط املمتلكـات                  
الثقافيــة واســتردادها وإعادهتــا وتــرويج التثقيــف يف هــذا اجملــال واالضــطالع حبمــالت للتوعيــة    

يــد أمــاكن تلــك املمتلكــات وجردهــا واختــاذ تــدابري أمنيــة مناســبة وتنميــة مــا ملؤســسات     وحتد
الرصد، مثل دوائر الشرطة واجلمارك، وقطاع الـسياحة، مـن قـدرات ومـوارد بـشرية وإشـراك                  

  وسائط اإلعالم ونشر املعلومات عن سرقة املمتلكات الثقافية وهنبها؛
ستعراض أطرها القانونيـة، حـسب االقتـضاء،         الدولَ األعضاَء إىل النظر يف ا      تدعو  -٣  

الثقافيـة معاجلـةً    بغية إتاحة أكرب قدر ممكن من التعاون الدويل لكي ُتعاجل مسألة االجتار باملمتلكات              
وهنبـها مـن    كاملةً، وتـدعوها أيـضاً إىل اعتبـار االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف ذلـك سـرقتها                      

 مـن  ٢ع الثقافيـة، جرميـةً خطـريةً وفقـاً للتعريـف الـوارد يف املـادة            املواقع األثرية وغريها مـن املواقـ      
يستفاد متامـا مـن تلـك االتفاقيـة      عرب الوطنية، حبيث اجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   

يف توثيــق التعــاون علــى الــصعيد الــدويل ملكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة جبميــع أشــكاله    
  ؛ئم املتصلة بذلك واجلراومظاهره
ــاين لفريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح    ترحِّــب  -٤    بتوصــيات االجتمــاع الث

 ٢٩ إىل ٢٧العضوية املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية، املعقود يف فيينا يف الفترة من           
  ؛٢٠١٢يونيه /حزيران

                                                                    

 )15(  UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2و ،Add.1.  
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رميــة أن يلــتمس مــن   واجلخــدرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٥  
الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة املعنيــة معلومــات وبيانــات إحــصائية عــن عمليــات االجتــار    
باملمتلكات الثقافية، واالجتار الذي تتورَّط فيه اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة على وجه اخلصوص،   

ة يف دورهتـا الثالثـة والعـشرين        وأن حيلِّل تلك املعلومـات ويبلـغ جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـ                
باالستنتاجات، وأن يضع، بالتنسيق مـع الـدول األعـضاء، منهجيـة حبـث مناسـبة لدراسـة مـسألة                    

  ؛ فيهسيما مشاركة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة االجتار باملمتلكات الثقافية، وال
ون الـدويل    الدولَ األعضاَء اليت مل تعيِّن بعد جهات تنـسيق لتيـسري التعـا             تدعو  -٦  

 عـرب الوطنيـة إىل أن تفعـل ذلـك،     اجلرميـة املنظَّمـة  يف نطاق تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        
ــه، وأن تبلــغ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       ــة ومكافحت هبــدف منــع االجتــار باملمتلكــات الثقافي

  ة؛ واجلرمية بتلك املعلومات إلدراجها يف دليل السلطات الوطنية املختّصخدراتبامل
 واجلرميـة أن يواصـل إمـداد     خـدرات  إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل          تطلب  - ٧  

ــة واجلــرائم       ــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــة يف جمــال احلماي ــدول األعــضاء باملــساعدة التقني ال
، بناًء على طلب الدول وبالتنسيق مع املنظمـات الدوليـة املعنيـة مثـل منظمـة األمـم                   بذلكاملتصلة  

، علـى أن يـشمل ذلـك تقـدمي          ة للـشرطة اجلنائيـة    تحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملنظمـة الدوليـ          امل
املساعدة على صياغة التشريعات تعزيزاً للتدابري املتَّخذة يف إطار منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف                 

  هذا اجملال، وأن يستحدث أدوات مساعدة عملية لذلك الغرض؛
 واجلرميـة أن ُيـَوعِّي،      خـدرات كتب األمـم املتحـدة املعـين بامل        إىل م  تطلب أيضاً   -٨  

مثـل منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة      ضمن واليته وبالتعاون الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة املعنيـة             
، مبـسألة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة واجلـرائم      والعلم والثقافة واملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة      

املستويني اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك يف سياق ما يـصدره مـن إعالنـات                على   ذلكاملتصلة ب 
 ومن خالل حلقات العمل واحللقات الدراسـية والتظـاهرات          اجلرمية املنظَّمة لعموم الناس بشأن    

املماثلــة، لتــشجيع أوجــه التــآزر مــع الكيانــات ذات الــصلة التابعــة لــشبكة األمــم املتحــدة ملنــع   
  نائية؛اجلرمية والعدالة اجل

 واجلرميـة أن ينـشئ      خـدرات إىل مكتب األمم املتحدة املعـين بامل      كذلك   تطلب  -٩  
بوَّابة على موقعه الشبكي حتتـوي علـى مجيـع مـا يـصدره مـن وثـائق وأدوات ومعلومـات ذات                      
صــلة باالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، مبــا يف ذلــك إضــافة وصــلة بقاعــدة بيانــات قــوانني التــراث  

ملنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ووصـلة بقاعـدة بيانـات األعمـال                   الثقايف الوطنية   
  الفنية املسروقة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛
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 بالتقـدُّم احملـرز يف اسـتطالع مـسألة وضـع مبـادئ توجيهيـة لتـدابري منـع                    ترحِّب  - ١٠  
لثقافيـة، وتـشدِّد علـى ضـرورة التعجيـل          اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتـار باملمتلكـات ا         

  يف وضع صيغتها النهائية نظراً ألمهية املسألة بالنسبة جلميع الدول األعضاء؛
 واجلرميــة أن يعــاود عقــد خــدرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتطلــب  -١١  
 لكــي ثقافيــةلفريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات ال اجتمــاع 

ــة       ــة وتنقحــه، مــع مراعــاة اخلالصــة الوافي ــادئ التوجيهي ــدول األعــضاء مــشروع املب ــستعرض ال ت
ــستكملة  ــن امل ــة م ــادئ       املقدَّم ــشروع املب ــى م ــضاء عل ــدول األع ــات ال ــتناداً إىل تعليق ــة اس  األمان

لعدالـة  التوجيهية، وذلك بغرض وضع املشروع يف صيغته النهائية وتقدميه إىل جلنة منـع اجلرميـة وا       
  اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛

إىل األمانــة أن تلفــت انتبــاه مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة         تطلــب  -١٢  
ضـمان التنفيـذ الفعَّـال التفاقيـة األمـم املتحـدة         " املعنـون    ٦/١، عمالً بقـراره     اجلرمية املنظَّمة ملكافحة  
، إىل املبادئ التوجيهية لتـدابري منـع        "والربوتوكوالت امللحقة هبا   عرب الوطنية    اجلرمية املنظَّمة ملكافحة  

  اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية بعد اعتماد صيغتها النهائية؛
 واجلرميـة أن يواصـل استعراضـه        خدراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      تطلب  -١٣  

ــة ملنــع  ــراث الثقــايف للــشعوب املــوروث يف شــكل ممتلكــات    للمعاهــدة النموذجي  جــرائم انتــهاك الت
ــة، ــدول األعــضاء،   )١٦(منقول ــها ال ــدول  )١٧( مــع مراعــاة اآلراء والتعليقــات الــيت قدَّمت  وتطلــب إىل ال

تقــدِّم بعــُد إىل األمانــة تعليقاهتــا بــشأن املعاهــدة   األعــضاء واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة الــيت مل 
  ذلك؛النموذجية أن تفعل 

 الدولَ األعضاَء واجلهات املاحنة األخـرى إىل تـوفري املـوارد الالزمـة مـن                تدعو  -١٤  
  خارج امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

ــة يف     تطلــب  -١٥   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من  إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلن
  .ريراً عن تنفيذ هذا القراردورهتا الثالثة والعشرين تق

    

                                                                    

سبتمرب / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )16( 
، الفصل األول، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (تقرير من إعداد األمانة العامة : ١٩٩٠
  .، املرفق١-الباب باء

  .Add.1، وUNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2انظر   )17( 
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   مشروع القرار الثالث  
 لدولية اتقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت   

  املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
  
 

  إنَّ اجلمعية العامة،  
التقنيـة يف   مجيـع قـرارات اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن املتعلقـة باملـساعدة        إذ تستذكر    

 كــانون ١٩ املــؤرَّخ ٦٦/١٧١ل مكافحــة اإلرهــاب، وخباصــة قــرارات اجلمعيــة العامــة      جمــا
 بــشأن محايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة ٢٠١١ديــسمرب /األول

 بشأن تقدمي املساعدة التقنيـة      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرَّخ   ٦٦/١٧٨اإلرهاب، و 
ــذ االتفاقيــات والرب  ــة املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب، و  مــن أجــل تنفي  ٦٧/٩٩وتوكــوالت الدولي

 بــشأن التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى اإلرهــاب  ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٤املــؤرَّخ 
 بــشأن تعزيــز برنــامج األمــم  ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرَّخ ٦٧/١٨٩ و،الــدويل

   قدراته يف جمال التعاون التقين،املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما
 على ضـرورة تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي               وإذ تشدِّد مرة أخرى     

من أجل منع ومكافحة اإلرهاب على حنو فعَّـال، وال سـيما عـن طريـق تعزيـز القـدرة الوطنيـة                       
لويــات الــيت حتــدِّدها للــدول مــن خــالل تــوفري املــساعدة التقنيــة، اســتناداً إىل االحتياجــات واألو

  الدول الطالبة،
مجيـع جوانـب اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب                وإذ تكرر تأكيـد       

  وضرورة استمرار الدول يف تنفيذها،
 مسؤولية الدول األعضاء يف املقـام األول عـن تنفيـذ اسـتراتيجية     وإذ تكرِّر أيضاً تأكيد    

ة اإلرهاب، وإذ تسلِّم بضرورة تعزيز الدور اهلـام الـذي تنـهض بـه     األمم املتحدة العاملية ملكافح 
األمم املتحدة، بالتنـسيق مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة األخـرى، يف تيـسري           
االتِّــساق يف تنفيــذ تلــك االســتراتيجية علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي ويف  

  جمال بناء القدرات،تقدمي املساعدة، وخباصة يف 
 بــشأن اســتعراض ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩ املــؤرَّخ ٦٦/٢٨٢قراَرهــا وإذ تــستذكر  

استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، الذي أكَّدت فيـه جمـدَّداً اسـتراتيجية األمـم                
 هبـا كيانـات     املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، والحظت فيه مع التقدير األنشطة اليت تـضطلع           

األمــم املتحــدة يف جمــال بنــاء القــدرات ملــساعدة الــدول األعــضاء، بنــاًء علــى طلبــها، يف تنفيــذ   
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االستراتيجية، وأكَّدت فيه أمهية زيادة التعاون بني كيانات األمم املتحـدة وأمهيـة العمـل الـذي                 
جلهـود الـيت تبـذهلا    تضطلع به فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب لكفالـة تنـسيق ا     

منظومة األمـم املتحـدة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب واتِّـساقها عمومـا وضـرورة مواصـلة تعزيـز                   
  الشفافية وجتّنب االزدواجية يف أعماهلا،

 بالـدور الـذي ميكـن أن يقـوم بـه            ٦٦/٢٨٢أهنا سـلَّمت يف قرارهـا       وإذ تستذكر أيضاً      
ا ينطـوي عليـه اإلرهـاب       التـصدي ملـ   ذلـك يف    ضحايا اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، مبا يف        

مــن مغريــات، وإذ تالحــظ اجلهــود املــستمرة الــيت تبــذهلا كيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة     
  والدول األعضاء لضمان معاملة ضحايا اإلرهاب بكرامة واالعتراف حبقوقهم ومحايتها،

ــ البـــالغ عـــن قلقهـــا٦٧/١٨٩أهنـــا أعربـــت يف قرارهـــا وإذ تـــستذكر كـــذلك    شأن  بـ
الصالت، اليت قد توجد يف بعض احلاالت، بني بعض أشكال األنـشطة اإلجراميـة املنظَّمـة عـرب          
الوطنية واألنشطة اإلرهابية، وشـدَّدت علـى احلاجـة إىل تعزيـز التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد                      
  الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل هبدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحّدي املتنامي،

 إزاء جلوء اإلرهـابيني أكثـر فـأكثر، يف جمتمـع متعـومل، إىل اسـتخدام                  تعرب عن قلقها   وإذ  
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة، وخباصة استخدام اإلنترنت ألغـراض إرهابيـة منـها             

  التجنيد والتحريض، وكذلك ألغراض التمويل والتدريب والتخطيط والتحضري ألنشطتهم،
وات املـساعدة التقنيـة اجلديـدة الـيت أعـدَّها مكتـب األمـم املتحـدة                  بـأد  وإذ حتيط علمـا     
تــدابري العدالـــة اجلنائيــة لـــدعم ضــحايا األعمـــال     واجلرميـــة، ومــن ضـــمنها  خــدرات املعــين بامل 
  ،استخدام اإلنترنت يف األغراض اإلرهابية، واإلرهابية
نـسية أو حـضارة     أنه ال جيوز وال ينبغي ربط اإلرهاب بـأيِّ ديـن أو ج             وإذ تعيد تأكيد    

  أو مجاعة عرقية،
 الـــدولَ األعـــضاَء علـــى النظـــر يف أن تـــصبح أطرافـــا يف االتفاقيـــات       حتـــثُّ  -١ 

والربوتوكوالت الدولية القائمة املتعلقة باإلرهاب إذا مل تكـن قـد قامـت بـذلك بعـد، وتطلـب                   
وبالتنـسيق   واجلرميـة أن يواصـل، يف إطـار واليتـه،            خـدرات إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل        

الوثيق مع الكيانات ذات الـصلة التابعـة لفرقـة العمـل املعنيـة بتنفيـذ تـدابري مكافحـة اإلرهـاب،                     
تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء لكـي تـصدِّق علـى تلـك الـصكوك القانونيـة الدوليـة                    

  وتدجمها يف تشريعاهتا؛
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التعــاون علــى الــصعيد الــدولَ األعــضاَء علــى مواصــلة تعزيــز التنــسيق و حتــثُّ   -٢ 
الــدويل مــن أجــل منــع اإلرهــاب ومكافحتــه، وفقــا للقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك ميثــاق األمــم 
املتحــدة، والقيــام، عنــد االقتــضاء، بــإبرام معاهــدات ثنائيــة وإقليميــة ومتعــددة األطــراف بــشأن  

املعنـيني تـدريباً    تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية، وعلى كفالة تـدريب مجيـع املـوظفني              
 أنشطة التعاون الدويل، وتطلب إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات            تنفيذمالئماً على   

واجلرمية أن يقـدِّم، يف إطـار واليتـه، املـساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء حتقيقـا لتلـك الغايـة،             
وين الـدويل يف اجملـاالت      بوسائل منها مواصلة ما يقدمه من مساعدة فيمـا يتـصل بالتعـاون القـان              

  املتعلقة باإلرهاب وتعزيز تلك املساعدة؛
 أمهية وضع نظم منصفة وفعالة للعدالة اجلنائية وتعهـدها، وفقـا للقـانون      تؤكد  -٣  

الــدويل الــساري، باعتبارهــا ركيــزة أساســية أليِّ اســتراتيجية ملكافحــة اإلرهــاب، وتطلــب إىل  
اجلرميـة أن يأخـذ يف االعتبـار يف املـساعدة التقنيـة الـيت               مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و     

يقدمها هبدف مكافحة اإلرهاب، حيثما اقتضى األمر، العناصر الضرورية لبناء القـدرة الوطنيـة           
  من أجل تدعيم نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛

ء  واجلرميــة مواصــلة إيــالخــدراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب   -٤  
أولوية عاليـة لتنفيـذ هنـج متكامـل مـن خـالل تعزيـز براجمـه اإلقليميـة واملواضـيعية، مبـا يف ذلـك                          

 املــضي قُــدماً يف بلــورة وتطــوير اســتراتيجيات مكافحــة يفمــساعدة الــدول، بنــاًء علــى طلبــها، 
  اإلرهاب الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛

رات واجلرميـة مواصـلة تعزيـز العمـل          مبكتب األمم املتحدة املعـين باملخـد       هتيب  -٥  
 بـشأن اختـاذ   على تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناًء على طلبها ويف إطار واليتـه،               

  لإلرهاب؛ للتصدي العدالة اجلنائية إطار تدابري فعالة تستند إىل سيادة القانون يف 
رميـة أن يواصـل تقـدمي        واجل خدرات مبكتب األمم املتحدة املعين بامل     أيضاً هتيب  -٦  

املـــساعدة التقنيـــة إىل الـــدول األعـــضاء، بنـــاء علـــى طلبـــها، لبنـــاء قـــدراهتا لتـــصبح أطرافـــا يف  
االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب وتنفذها، وذلك بوسائل من بينها تنظـيم            

مبادرات ذات صـلة    برامج حمدَّدة اهلدف وتدريب موظفي العدالة اجلنائية ذوي الصلة، ووضع           
  واملشاركة فيها، وإعداد أدوات ومنشورات تقنية، بالتشاور مع الدول األعضاء؛ 

 واجلرميــة أن يواصــل، يف خــدرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتطلــب  -٧  
إطـــار واليتـــه، تنميـــة املعـــارف القانونيـــة املتخصِّـــصة يف جمـــال مكافحـــة اإلرهـــاب واجملـــاالت 

الصلة بواليتـه وتقـدمي املـساعدة إىل الـدول األعـضاء الـيت تطلبـها بـشأن تـدابري                 املواضيعية ذات   
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العدالة اجلنائية املتعلقة بالتصدِّي لألعمال اإلرهابية حسب مـا هـو مـبني يف الـصكوك القانونيـة             
  الدولية ملكافحة اإلرهاب، وكما هو مفصَّل يف قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛ 

 واجلرميـة أن يواصـل،   خـدرات  مكتب األمم املتحدة املعـين بامل    إىل تطلب أيضاً   -٨  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١ املـؤرَّخ    ٦٥/٢٢١يف إطار واليته، وعمال بقـراري اجلمعيـة العامـة           

ــة  ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرَّخ ٦٦/١٧٨ و٢٠١٠ ، تعزيـــز املعـــارف القانونيـ
سيق الوثيــق مــع الــدول األعــضاء، فيمــا املتخصــصة مــن خــالل إعــداد أفــضل املمارســات، بالتنــ

   إطار العدالة اجلنائية؛ ضمنيتعلق مبساعدة ودعم ضحايا اإلرهاب، مبا يف ذلك دور الضحايا 
ات واجلرميـــة أن تحـــدة املعـــين باملخـــدر إىل مكتـــب األمـــم املتطلـــب كـــذلك  -٩  

ــصة بالتــشاور الوثيــ        ــة املتخصِّ ــه القانوني ــه، تنميــة معارف ــار واليت ــع الــدول  يواصــل، يف إط ق م
األعضاء، وأن يواصل تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء الـيت تطلبـها بغيـة مكافحـة اسـتخدام                  
اإلنترنت يف األغراض اإلرهابية، ودعم هذه الدول األعضاء يف جترمي هـذه احلـاالت والتحقيـق                

ــشأن ســالمة اإلجــراءا      ــساري ب ــدويل ال ــا للقــانون ال ــة، وفق ت فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا بفعالي
القانونيــة ومــع االحتــرام الكامــل حلقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، وبغيــة التــشجيع علــى  

  استخدام اإلنترنت كأداة للتصدِّي النتشار اإلرهاب؛
 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة تعزيــز    حتــثُّ  -١٠  

تحدة ذات الصلة، وكذلك مـع املنظمـات        تعاونه مع املنظمات الدولية وكيانات منظومة األمم امل       
  والترتيبات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، يف تقدمي املساعدة التقنية، عند االقتضاء؛

ــيت اســتحدثها مكتــب األمــم    حتــيط علمــاً مــع التقــدير    -١١   ــادرات األخــرية ال  باملب
اب ومديريتـها التنفيذيـة،      واجلرمية باالشتراك مع جلنـة مكافحـة اإلرهـ         خدراتاملتحدة املعين بامل  

 واجلرميـة باالشـتراك مـع       خـدرات وكذلك تلك اليت استحدثها مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل           
  فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب؛

 الدولَ األعضاَء على التعـاون والتـصدِّي، حـسب االقتـضاء، للـصالت          تشجِّع  -١٢  
 بــني األنــشطة اإلجراميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة واألنــشطة  الــيت قــد توجــد، يف بعــض احلــاالت، 

اإلرهابية، وذلك بـسبل مـن بينـها التبـادل الفعـال للمعلومـات واخلـربات وأفـضل املمارسـات،                    
بغية تعزيز تدابري العدالة اجلنائية املتعلقة بالتصدي لإلرهاب، وتطلب إىل مكتب األمم املتحـدة              

عم، يف نطـاق مهامـه ذات الـصلة، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول         واجلرميـة أن يـد    خدراتاملعين بامل 
  األعضاء يف هذا الصدد، بناًء على طلبها؛
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 للدول األعضاء اليت دعمت أنـشطة املـساعدة التقنيـة ملكتـب         تقديرها تعرب عن   -١٣  
  واجلرميــة بطرائــق منــها تقــدمي املــسامهات املاليــة، وتــدعو الــدولَ خــدراتاألمــم املتحــدة املعــين بامل

ــدعم العــيين،       ــوفري ال ــة إضــافية مــستدامة، إىل جانــب ت األعــضاَء إىل النظــر يف تقــدمي تربعــات مالي
خاصة بالنظر إىل احلاجة إىل تـوفري املـساعدة التقنيـة بـسبل معـزَّزة وفعَّالـة ملعاونـة الـدول األعـضاء                    

  رهاب؛على تنفيذ األحكام ذات الصلة من استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإل
 واجلرميـة   خـدرات  إىل األمني العام أن يزوِّد مكتَب األمم املتحدة املعين بامل          تطلب  -١٤  

باملوارد الكافية لالضطالع بأنشطة، يف إطار واليته، ملساعدة الـدول األعـضاء، بنـاًء علـى طلبـها،                  
  هاب؛يف تنفيذ العناصر ذات الصلة من استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلر

 إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إليهــا، يف دورهتــا التاســعة والــستني،   تطلــب أيــضاً  -١٥  
 .تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

   
    مشروع القرار الرابع  
  للتنميةألمم املتحدةا خطةسيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار   

      ٢٠١٥ملا بعد عام 
  ،إنَّ اجلمعية العامة  
   التزامها بأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،إذ تؤكِّد من جديد  

سـبتمرب  / أيلـول  ٨ املـؤرَّخ    ٥٥/٢ التزاماهتـا الـواردة يف القـرار         وإذ تؤكِّد من جديـد أيـضاً         
/  أيلــول٢٢ املــؤرَّخ ٦٥/١، ويف القــرار "إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة " واملعنــون ٢٠٠٠
  ،"ُمتَّحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد" واملعنون ٢٠١٠ سبتمرب

 اإلعالن الصادر عن االجتماع الرفيـع املـستوى للجمعيـة           وإذ تؤكِّد من جديد كذلك       
  )١٨(العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل،

الـيت أجرهتـا اجلمعيـة العامـة يف نيويـورك،        إىل التقرير عن املناقـشة املواضـيعية        وإذ تشري     
   واجلرمية بوصفهما هتديداً للتنمية،خدرات، بشأن امل٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦يف 

التعجيل بالتقدُّم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية    "بتقرير األمني العام املعنون     وإذ حتيط علماً       
ا املتعلقة بالنهوض خبطة األمم املتحـدة  خيارات من أجل النمو املستمر والشامل والقضاي   : لأللفية

                                                                    

  .٦٧/١قرار اجلمعية العامة   )18( 
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 وبتقريـر فريـق العمـل التـابع ملنظومـة األمـم املتحـدة بـشأن                )١٩(،"٢٠١٥للتنمية إىل ما بعـد عـام        
  "املستقبل الذي نريد للجميع،"، املعنون ٢٠١٥ ملا بعد عام للتنمية األمم املتحدة خطة

 الــصعيدين الــوطين والــدويل أمــر   أنَّ النــهوض بــسيادة القــانون علــى وإذ تؤكِّــد جمــدَّداً  
أساسي للنمّو االقتـصادي املـستدام والـشامل والتنميـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر واجلـوع                    
وإعمال مجيع حقوق اإلنسان وحرِّياته األساسـية بالكامـل، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنميـة، الـيت                     

  بدورها ُتعزِّز سيادة القانون،
ــة يف ظــلِّ     وإذ تؤكِّــد جمــدَّداً أيــضاً    وجــوب التــصدِّي للجرميــة العــابرة للحــدود الوطني

االحترام الكامل ملبدأ سيادة الدول ووفقاً لسيادة القـانون، يف إطـار اسـتجابة شـاملة مـن أجـل                    
تشجيع التوصُّل إىل حلول دائمـة مـن خـالل تعزيـز حقـوق اإلنـسان وهتيئـة ظـروف اجتماعيـة                      

يد، يف ذلــك الــصدد، علــى أمهيــة تــشجيع الــدول   واقتــصادية أكثــر إنــصافاً، وإذ تعــاود التــشد 
األعضاء على أن تضع، حسب االقتضاء، سياسات شاملة ملنع اجلرمية تقوم على فهـم العوامـل                
املتعــدِّدة الــيت تــؤدِّي إىل ارتكــاب اجلــرائم، وأن تتــصدَّى لتلــك العوامــل بطريقــة متكاملــة، مــع  

 االسـتراتيجيات الراميـة إىل تعزيـز التنميـة         التشديد على أن يكون منع اجلرمية عنصراً أساسياً يف        
  االجتماعية واالقتصادية يف مجيع الدول،

 واملعنـــون ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرَّخ ٦٧/١٨٩ قراَرهـــا وإذ تـــستذكر  
تعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وال ســيما قدراتــه يف جمــال التعــاون   "

تعزيــز ســيادة " واملعنــون ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرَّخ ٦٧/١٨٦ارهــا ، وقر"الــتقين
القانون وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، وخباصة يف اجملاالت املتصلة بالنـهج املتَّبـع علـى نطـاق            

  ،"خدرات العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملاجلرمية املنظَّمةمنظومة األمم املتحدة يف مكافحة 
 قراَر مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني بـشأن           وإذ تستذكر أيضاً     

التعـاون  "توصيات املـؤمتر املتعلقـة باملواضـيع الفنيـة األربعـة الـيت تناوهلـا، مبـا يف ذلـك موضـوع                       
 ملنــع تعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة : الــدويل واملــساعدة التقنيــة العمليــة لتــدعيم ســيادة القــانون  

 ٢١ املــؤرَّخ ٥٠/١٤٥ علــى حنــو مــا أيَّدتــه اجلمعيــة يف قرارهــا  )٢٠(،"اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
مواجهـة حتـدِّيات   : ، وكذلك إعالن فيينا بـشأن اجلرميـة والعدالـة      ١٩٩٥ديسمرب  /كانون األول 

املـة  ومع الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة                 )٢١(القرن احلادي والعشرين،  
                                                                    

 )19(  A/67/257.  
  .، الباب األول١، الفصل األول، القرار A/CONF.169/16/Rev.1انظر الوثيقة   )20( 
  .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )21( 
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 / األول كـانون ٤ املـؤرَّخ  ٥٥/٥٩، وأيَّدتـه اجلمعيـة يف قرارهـا      ٢٠٠٠اجملرمني، املعقود يف عـام      
التحالفـات االسـتراتيجية    : ، وإعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر واالسـتجابات       ٢٠٠٠ديسمرب  

ر ملنـع   املتحـدة احلـادي عـش       الذي اعتمده مؤمتر األمم    )٢٢(يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،     
 املـؤرَّخ  ٦٠/١٧٧، وأيَّدتـه اجلمعيـة يف قرارهـا         ٢٠٠٥اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف عام       

  ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦
 إعالنَ سلفادور بشأن االستراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـدِّيات           وإذ تستذكر كذلك     

 الـذي أقـرَّت فيـه الـدول         )٢٣(هـا يف عـامل متغيِّـر،      نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطوُّر      : العاملية
األعضاء، ضمن مجلة أمور، بأنَّ نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هـو لـبُّ سـيادة القـانون وبـأنَّ        
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة الطويلة األمد وإرساء نظـام عدالـة جنائيـة حـسن األداء             

  ارات اإلنسانية أمران يؤثِّر كل منهما يف اآلخر بشكل إجيايب،وكفء وفعَّال ويراعي االعتب
 املــؤرَّخ ٢٠٠٤/٢٥ قــرارات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

 املـؤرَّخ   ٢٠٠٦/٢٥، و ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٢ املـؤرَّخ    ٢٠٠٥/٢١، و ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢١
ن وإصــالح مؤســسات العدالــة اجلنائيــة  ، املتعلقــة بتعزيــز ســيادة القــانو ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٢٧

وكذلك أنشطة املساعدة يف إطار برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف ذلـك                   
 زاع، اجملال، يف سياقات منها إعادة اإلعمار بعد انتهاء الن

نائيـة هـي     بأنَّ معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجل             وإذ تقرُّ   
هـو مكـرَّس يف سـيادة القـانون          أدوات مهّمة إلقامة نظم عدالة جنائيـة منـصفة وفعَّالـة وفـق مـا              

 االقتضاء، وبأنَّه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها يف تقدمي املساعدة التقنية، حسب

على أمهية الدور احلاسم الذي يضطلع به نظـام عدالـة جنائيـة حـسن األداء                وإذ تشدِّد     
ء ومنـصف وفعَّـال ويراعـي االعتبــارات اإلنـسانية، بوصـفه األسـاس لنجـاح اســتراتيجية        وكـف 

ــة والفــساد واإلرهــاب واالجتــار بامل  اجلرميــة املنظَّمــةمكافحــة   خــدرات العــابرة للحــدود الوطني
  وأشكال االجتار األخرى،

ــا    ــضع يف اعتباره ــة ســيادة     وإذ ت ــرام ثقاف ــز احت ــى تعزي ــانون تنطــوي عل   أنَّ ســيادة الق
القــانون ووجــود املؤســسات التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية الالزمــة لوضــع قــوانني فعَّالــة          
وتطبيقها، وتعزيز الثقـة والـيقني بـشأن مراعـاة شـواغل الـسكان واحتياجـاهتم يف عمليـة وضـع                      

  زاهة والكفاءة والشفافية، القوانني وإعمال القانون على حنو يّتسم بالن

                                                                    

  .٦٠/١٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )22( 
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 تتمتَّـع املـرأة، اسـتنادا إىل مبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة،            بأمهية ضـمان أن   وإذ تقّر     
بكامل الفوائد اليت تعود هبا سيادة القانون، وأن تلتزم باستخدام القانون للتمسُّك باملـساواة يف               

  حقوقها وضمان مشاركتها الكاملة وعلى قدم املساواة،
ا بـضرورة تعزيــز التنـسيق بــني    إزاء اجلرميـة احلــضرية، وإقـراراً منــه  وإذ يـساورها القلــق   

السياسات األمنيـة والـسياسات االجتماعيـة بغيـة معاجلـة األسـباب اجلذريـة للجرميـة احلـضرية،                   
وإذ تسلّم باألمهية املباشرة لألمان احلضري كشرط أساسي للتنميـة احلـضرية املـستدامة وبلـوغ       

  األهداف اإلمنائية لأللفية،
اء البلديات وأصحاب املصلحة اآلخرون يف الـدورة         بالدعوة اليت أطلقها رؤس    وإذ تقرُّ   

، يف ٢٠١٢سـبتمرب  /السادسة للمنتـدى احلـضري العـاملي املعقـود يف نـابويل بإيطاليـا، يف أيلـول                
إطار الـشبكة العامليـة ملـدن أكثـر أمانـا، والداعيـة إىل تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز سـالمة                     

ن الدويل ووضع مبادئ توجيهيـة علـى صـعيد املنظومـة        َنهج املدن األكثر أماناً عن طريق التعاو      
  بشأن املدن األكثر أماناً وإنشاء آليات متويل جلعل املدن أكثر أماناً،

بالعمل الذي اضطلع به فريـق الشخـصيات البـارزة الرفيـع املـستوى املعـين                وإذ حتيط علماً      
دة القـانون والوصـول إىل العدالـة،        ، وخباصة األمهية املـوالة إىل سـيا       ٢٠١٥ ملا بعد عام     خبطة التنمية 

الذي أُعرِب عنه خـالل     توافر البيانات وحتسني املساءلة يف قياس التقدُّم،        وكذلك هنج التركيز على     
  ،٢٠١٣مارس /، إندونيسيا، يف آذاراجتماع الفريق املذكور يف بايل

مـم املتحـدة     إقداَم األمني العام على إنشاء فرقة عمل منظومة األ         وإذ تالحظ مع التقدير     
 باعتبارمهـا خطـرين يهـدِّدان       خـدرات  العابرة للحدود الوطنية واالجتـار بامل      اجلرمية املنظَّمة املعنية ب 

اجلرميـة  املتحـدة بـشأن      األمن واالستقرار، بغية إرساء هنج فعَّال وشامل يف إطـار منظومـة األمـم             
للـدول األعـضاء مـن     تأكيـد مـا  ، وإذ تعيـد  خـدرات  العابرة للحدود الوطنية واالجتـار بامل      املنظَّمة

  املتحدة، دور بالغ األمهية يف هذا الصدد، على النحو املبيَّن يف ميثاق األمم
  إىل األولويـــات االســـتراتيجية جملموعـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة للفتـــرة        وإذ تـــشري    
٢٠١٦-٢٠١٣،  

عتبارهـا عنـصراً    مهية سيادة القـانون، علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل، با             أ  على وإذ تشدِّد   
أساســياً يف التــصدِّي للجرميــة املنظَّمــة والفــساد ومنعهمــا، وإذ تالحــظ أنَّ ســيادة القــانون تتطلــب    
  تنسيقا قويا وكفؤا يف قطاع العدالة، فضال عن التنسيق مع سائر مكاتب األمم املتحدة وأنشطتها،
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قويــاً ومتعاضــدان وبأنَّــه  بــأنَّ ســيادة القــانون والتنميــة مترابطــان ترابطــاً  واقتناعــاً منــها  
ينبغي مـن مث مراعـاة عنـصري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، اللـذين يـدعمان سـيادة القـانون،                        

  ،٢٠١٥ ملا بعد عام ة الدوليخطة التنميةلدى تنفيذ 
جمــاالت ســيادة القــانون ومنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة والتنميــة،    بتــداخلتقــرُّ   -١  

  م بينها من روابط وعالقات متبادلة معاجلة صحيحة وبزيادة توضيحها؛وتوصي مبعاجلة ما يقو
 بقـرار عقـد حـدث خـاص أثنـاء دورة اجلمعيـة العامـة                حتيط علماً مـع التقـدير       -٢  

الثامنة والستني ملتابعة اجلهود املبذولة يف سبيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وللتـداول بـشأن               
  ؛٢٠١٥ملا بعد عام خطة التنمية 

ــ علــى أن تؤكِّــد  -٣    بــاحترام ســيادة ٢٠١٥ملــا بعــد عــام  خطــة التنميــة سترشد ت
  القانون وتعزيزها وأن يكون ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية دور مهم يف ذلك الصدد؛

على احلاجة إىل اتِّباع هنج شـامل وزيـادة مـشاركة الـدول األعـضاء يف                تشدِّد    -٤  
 األمـم املتحـدة     خطـة يف املناقـشات الـيت ستفـضي إىل وضـع           جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          

، وذلـــك بالتنـــسيق علـــى حنـــو وثيـــق مـــع اجمللـــس االقتـــصادي   ٢٠١٥بعـــد عـــام   ملـــاللتنميـــة
واالجتمــاعي وســائر اهليئــات والكيانــات التابعــة لألمــم املتحــدة، مــع املراعــاة الكاملــة جملــاالت  

  تركيز األهداف اإلمنائية لأللفية؛
رةَ تركيــز االهتمــام بــشكل خــاص علــى توجيــه أعمــال اللجنــة،    ضــروتؤكِّــد  -٥  

، وذلـك  ٢٠١٥ ملا بعـد عـام     للتنمية األمم املتحدة    خطةحسب االقتضاء، إىل املناقشات بشأن      
  بالتشاور الوثيق مع سائر أصحاب املصلحة؛

 أنَّ املوضوع الرئيـسي ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة                   تالحظ  -٦   
إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة "، هــو ٢٠١٥لــة اجلنائيــة، الــذي ســُيعقد يف قطــر، يف عــام  والعدا

اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التــصدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة   
 )٢٤(،"واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل ومـشاركة اجلمهـور          

ناقشات املثمـرة الـيت سـتجري يف إطـار االجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة بـشأن                  إىل امل  وتتطلَّع
  ذلك املوضوع؛

 واجلرميــة خــدرات بــاجلهود الــيت يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل ترحِّــب  -٧  
ملــساعدة الــدول األعــضاء يف حتــسني ُنظُــم مجــع البيانــات وحتليلــها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة   

                                                                    

  .٦٧/١٨٤انظر قرار اجلمعية العامة   )24( 
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 على مجيع املستويات، عنـد االقتـضاء، مبـا يف ذلـك البيانـات املـصنفة حـسب اجلـنس، مـن                    اجلنائية
  ؛٢٠١٥ملا بعد عام خطة التنمية إطار أجل تعزيز سيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف 

 بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام يف سـبيل تعزيـز تنـسيق وتكامـل                     أيـضاً  ترحِّب  -٨  
يف جمال سيادة القانون، من خالل املنظمات الدولية املتخصصة وذات الـصلة، مـن أجـل                املساعدة  

تعزيز القدرة على التنبؤ، واالتساق، واملساءلة، والفعالية يف إعمال سيادة القـانون علـى الـصعيدين         
 واجلرمية على مواصـلة مـشاركته       خدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل     الوطين والدويل، وتشّجع  

   هذه الترتيبات، وال سيما فيما يتعلق منها بالشرطة والعدالة واإلصالحيات؛يف
 الـــدولَ األعـــضاَء الــيت تقـــدِّم مـــساعدة إمنائيــة، وال ســـيما إىل البلـــدان   حتــثُّ   -٩  

زاع، على زيادة مساعدهتا يف جمـايل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وتوصـي بـأن                     اخلارجة من ن  
  عند الطلب، عناصر تتعلق بتعزيز سيادة القانون؛تتضمَّن هذه املساعدة، 

 علــى أمهيــة وجــود هنــج شــامل حيــال العدالــة االنتقاليــة يتــضمَّن طائفــة تــشدِّد  -١٠  
كاملة من التدابري القضائية وغري القـضائية لـضمان املـساءلة وتعزيـز التـصاحل مـع محايـة حقـوق                     

ليط الضوء بوجه خاص على عمـل       ضحايا اجلرمية وضحايا التعسُّف يف استعمال السلطة، وتس       
 واجلرمية يف دعـم اإلصـالحات يف جمـال العدالـة اجلنائيـة             خدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل    

  وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل يف ذلك السياق؛
 علــى ضــرورة أن تراعــي مؤســسات احلوكمــة والنظــام القــضائي تــشدِّد أيــضاً  -١١  

  نساين وعلى ضرورة تعزيز املشاركة الكاملة للمرأة؛املنظور اجل

ــب  -١٢    ــين بامل  تطلـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــدرات إىل مكتـ ــّدم  خـ ــة أن يقـ  واجلرميـ
ــة        ــاجلهود املبذول ــق ب ــشرية فيمــا يتعل ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــة لربن مــسامهات فني

األكثر أماناً، مـع مراعـاة املبـادئ    الستكمال وضع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن املدن        
 واملبـادئ   )٢٥(،١٩٩٥التوجيهية للتعاون واملساعدة التقنية يف ميدان منع اجلرميـة يف املـدن لعـام               

 وأن يبلــغ الــدول األعــضاء بانتظــام بالتقــدُّم احملــرز يف )٢٦(،٢٠٠٢التوجيهيــة ملنــع اجلرميــة لعــام 
  ؛التماس تعليقاهتاذلك الصدد من أجل 

                                                                    

  .١٩٩٥/٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )25( 
  .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )26( 
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عاهــَد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إىل  متــدعو  -١٣  
ــها، وإىل النظــر كــذلك يف استكــشاف       ــرامج عمل ــانون يف ب مواصــلة إدراج مــسألة ســيادة الق

  التحدِّيات املطروحة أمام حتقيق سيادة القانون والتنمية، وإعداد املواد التدريبية املناسبة؛

 وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن   الــدولَ األعــضاَءتــدعو  -١٤  
  امليزانية لتلك األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

 إىل األمني العام أن يقدِّم إليهـا يف دورهتـا التاسـعة والـستني تقريـراً عـن                   تطلب  -١٥  
  .تنفيذ هذا القرار

        
    مشروع القرار اخلامس    
وذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد األطفال االستراتيجيات النم  

      يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  إنَّ اجلمعية العامة،  
ــستذكر   ــسان  إذ ت ــوق اإلن ــاملي حلق ــاحلقوق   )٢٧( اإلعــالنَ الع ــدويل اخلــاص ب ــَد ال  والعه

 )٢٨(دنيــة والــسياسية والعهــَد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق امل)٢٨(االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة

   وسائَر املعاهدات الدولية ذات الصلة يف هذا الصدد،)٣٠(،)٢٩(واتفاقيةَ حقوق الطفل،
 العديـَد مـن املعـايري والقواعـد الدوليـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                    وإذ تستذكر أيـضاً     

 الـدنيا إلدارة    اجلنائية، وال سيما بشأن قضاء األحداث، من قبيل قواعد األمم املتحدة النموذجية           
ــضاء األحــداث   ــيجني (شــؤون ق ــوح    )٣١(،)قواعــد ب ــع جن ــة ملن ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي  ومب

 وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحـداث اجملـردين          )٣٢(،)مبادئ الرياض التوجيهية  (األحداث  

                                                                    

  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )27( 
  )٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق القرار  )28( 
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧جمللد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )29( 
الطفل يعين كلَّ إنسان دون الثامنة عشرة من عمره ما مل ينص القانون املنطبق على الطفل على سّن مبكّرة  )30( 

جمموعة األمم املتحدة، ( من اتفاقية حقوق الطفل، ١لبلوغ الطفل سّن الرشد، وفقاً للتعريف الوارد يف املادة 
  ).٢٧٥٣١رقم ، ال١٥٧٧ اجمللد املعاهدات،

  .٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة مرفق  )31( 
  .٤٥/١١٢  اجلمعية العامةقرارمرفق  )32( 
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 واملبادئ )٣٤(ية، واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائ   )٣٣(من حريتهم، 
 وقواعـد   )٣٥(التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرميـة والـشهود عليهـا،             

 )٣٦(،)قواعــد بــانكوك(األمــم املتحــدة ملعاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات 
 علـى العنـف ضـد املـرأة يف     والصيغة احملدَّثة لالسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة للقـضاء         

 واملبادئ التوجيهية للتعاون واملساعدة التقنية يف ميدان منع       )٣٧(جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،    
 ومبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بـشأن           )٣٩( واملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية    )٣٨(اجلرمية يف املدن  

  )٤٠(عدالة اجلنائية،سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم ال
 بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي              وإذ حتيط علماً    

  )٤١(االجتماعي وجملس حقوق اإلنسان وكذلك جلنة حقوق اإلنسان،
 الدعوةَ اليت ُوجِّهت إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للنظـر يف وضـع       وإذ تستذكر   

راتيجيات النموذجية والتدابري العمليـة للقـضاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف                جمموعة من االست  
جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، بالتـشاور مـع مجيـع الـدول األعـضاء وبالتعـاون الوثيـق مـع                       
مجيع كيانات األمم املتحدة املعنية، وخباصة مع املمثّلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد                

                                                                    

  .٤٥/١١٣  اجلمعية العامةقرارمرفق  )33( 
  .١٩٩٧/٣٠لس االقتصادي واالجتماعي قرار اجملمرفق  )34( 
  .٢٠٠٥/٢٠لس االقتصادي واالجتماعي قرار اجملمرفق  )35( 
  .٦٥/٢٢٩مة قرار اجلمعية العامرفق  )36( 
  .٦٥/٢٢٨  اجلمعية العامةقرارمرفق  )37( 
  .١٩٩٥/٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )38( 
  .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )39( 
  .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة  )40( 
 املؤرَّخان ٦٢/١٥٨ و٦٢/١٤١قراران ال: مبا يف ذلك قرارات اجلمعية اليت صدرت يف اآلونة األخرية وهي )41( 

، والقرار ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرَّخ ٦٣/٢٤١ ، والقرار٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨
 كانون ٢١ املؤرَّخان ٦٥/٢١٣ و٦٥/١٩٧، والقراران ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرَّخ ٦٤/١٤٦

، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرَّخة ٦٦/١٤١ إىل ٦٦/١٣٨، والقرارات من ٢٠١٠ديسمرب /األول
؛ وقرارا اجمللس االقتصادي ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرَّخان ٦٧/١٦٦ و٦٧/١٥٢والقراران 

؛ ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ املؤرَّخ ٢٠٠٩/٢٦ و٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦ املؤرَّخ ٢٠٠٧/٢٣واالجتماعي 
مارس / آذار٢٥ املؤرَّخ ١٠/٢و ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرَّخ ٧/٢٩وقرارات جملس حقوق اإلنسان 

 ٢٢/٣٢و ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ املؤرَّخ ١٩/٣٧و ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرَّخ ١٨/١٢، و٢٠٠٩
  .٢٠١٣مارس / آذار٢٢املؤرَّخ 
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مــع مفّوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان علــى النحــو الــوارد يف قــرار    األطفــال و
  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرَّخ ٦٧/١٦٦اجلمعية العامة 

 العملَ اهلام بشأن حقوق الطفـل يف سـياق منـع اجلرميـة والعدالـة                وإذ تالحظ مع التقدير     
 املتحـدة  ناديقها وبراجمها، مبا فيها مكتب األمم     اجلنائية الذي تقوم به وكاالت األمم املتحدة وص       

 واجلرمية، ومفّوضية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، ومنظمـة األمـم             خدراتاملعين بامل 
املتحدة للطفولة، واملمثّلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال، وذوو الـصلة مـن         

  املكلفني بواليات،
 العمل الذي اضطلع به الفريق املـشترك بـني الوكـاالت املعـين       تياحوإذ تالحظ مع االر     

بقضاء األحداث وأعضاؤه، وخباصة التنسيق فيما بينهم يف تقـدمي املـشورة واملـساعدة التقنيـتني                
  يف جمال قضاء األحداث، ومشاركة اجملتمع املدين النشطة يف عمل الفريق وأعضائه،

 الـذي تـشاركت يف      )٤٢(،ات قـضاء األحـداث    دليل قيـاس مؤشـر     وإذ تضع يف اعتبارها     
  واجلرميـة، وإذ   خـدرات إعداده منظمة األمم املتحدة للطفولة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل             

   بالتقدُّم احملرز يف توفري التدريب على استخدام املؤشرات الواردة يف هذا الدليل،ترحِّب
عدالـة اجلنائيـة، حلالـة األطفـال         لضرورة إيـالء اهتمـام خـاص، يف نظـام ال           وإدراكاً منها   

على وجه التحديد، وخباصة عندما تكون حّريتهم مـسلوبة ويكونـون عرضـة ملختلـف أشـكال              
  العنف وإساءة املعاملة والظلم واالمتهان،

 التقريـَر املـشترك ملفّوضـية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق               تالحظ مـع التقـدير      -١  
 واجلرميــة، واملمثّلــة اخلاصــة لألمــني العــام  خــدرات باملاإلنــسان، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين 

املعنية بالعنف ضد األطفال، بشأن منع العنف ضد األطفال والتصّدي له يف إطـار نظـام قـضاء                  
   الذي قُدِّم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين؛)٤٣(األحداث،
ميــع معــايري األمــم املتحــدة   أمهيــة التنفيــذ التــام والفّعــال جل تؤكِّــد مــن جديــد   -٢  

  وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
 الدولَ األعضاء على إيالء اهتمام خاص ملسألة حقـوق الطفـل ومـصلحته              حتثُّ  -٣  

العليا يف جمال إقامة العـدل ووفقـا ملعـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها الـسارية علـى مجيـع األطفـال                        
لعدالة اجلنائية باعتبـارهم ضـحايا أو شـهوداً أو مـّتهمني، وخباصـة األطفـال                الذين حيتكّون بنظام ا   

                                                                    

  .E.07.V.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )42( 
 )43( A/HRC/21/25.  
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احملرومون من حّريتهم، مع مراعاة عمر أولئك األطفال، ونوع جنسهم، وظروفهم االجتماعيـة،             
  ومتطلبات منّوهم؛

ــة،    حتــثُّ أيــضاً  -٤   ــدابري الــضرورية والفّعال ــع الت ــدولَ األعــضاء علــى اختــاذ مجي  ال
بري اإلصالح القانوين، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل منـع مجيـع أشـكال العنـف ضـد                     فيها تدا  مبا

األطفال احملتكّني بنظام العدالة اجلنائية كضحايا أو شهود أو ُيزعم انتـهاكُهم للقـانون اجلنـائي،      
  أو ُيتَّهمون بذلك، أو َيثُبت عليهم ذلك؛

يـز اسـتخدام تـدابري      الدولَ األعضاء على أن تقوم، يف مجلة أمـور، بتعز         تشجِّع    -٥  
بديلة مثل إحالة اجلاحنني إىل برامج إصالح خارج نظـام العدالـة اجلنائيـة والعدالـة اإلصـالحية،                  
والتقيد مببـدأ وجـوب عـدم حرمـان األطفـال مـن حّريتـهم إالَّ كتـدبري ُيلجـأ إليـه كمـالذ أخـري                          

  ل قبل احملاكمة؛وألقصر فترة زمنية ممكنة واحلرص، حيثما أمكن، على تفادي احتجاز األطفا
 واجلرميـة أن يواصـل تـوفري        خـدرات  إىل مكتب األمم املتحدة املعـين بامل       تطلب  -٦  

اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل الدول األعـضاء، بنـاًء علـى طلبـها، مـن أجـل دعـم                    
 العدالـة  تنفيذ معايري األمم املتحدة وقواعدها املتصلة مبنع اجلرمية وحبقوق الطفـل يف جمـال إقامـة            

اجلنائية، بغية تعزيز ومحاية حقوق األطفال الذين ُيزعم انتهاكُهم للقـانون اجلنـائي، أو ُيتَّهمـون     
  بذلك، أو َيثُبت عليهم ذلك، فضالً عن األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛

 جلنــةَ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وجملــس حقــوق اإلنــسان، وكــذلك تــدعو  -٧  
 واجلرميــة ومفّوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق   خــدرات املتحــدة املعــين باملمكتــب األمــم

اإلنــسان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، إىل التنــسيق الوثيــق بــني أنــشطتها املتعلقــة حبقــوق     
الطفل يف جمال إقامة العدل ومنـع ممارسـة العنـف ضـد األطفـال والتـصّدي لـه يف نظـام العدالـة                        

  ن مع جلنة حقوق الطفل؛ بالتعاو،اجلنائية
 واجلرميــة عقــد اجتمــاع خــدرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٨  

لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية، بالتعـاون مـع مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة ذات                   
ــسامية حلقــوق        ــة، ومفّوضــية األمــم املتحــدة ال ــصلة، وخباصــة منظمــة األمــم املتحــدة للطفول ال

ان، واملمثّلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال، مـن أجـل وضـع مـشروع                    اإلنس
ــى العنــف ضــد         ــضاء عل ــشأن الق ــة ب ــدابري العملي ــة والت ــن االســتراتيجيات النموذجي ــة م جملموع
األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، لكي تنظر فيه جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                  

 ترحِّــبرهتــا الــيت ســتعقب اجتمــاع فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية، و يف دو
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بالعرض الذي قدَّمتـه حكومـة تايلنـد بـشأن استـضافة اجتمـاع فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل                      
  ؛٢٠١٣املفتوح العضوية يف عام 

يـة إىل أن     معاهَد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائ           تدعو  -٩  
ــوفِّر       ــة وت ــستحدث مــواد تدريبي ــها مــسألة العنــف ضــد األطفــال، وأن ت ــرامج عمل تــدرج يف ب
ــة         ــع اجلرمي ــاملني يف جمــال من ــدرات، وخباصــة للممارســني الع ــاء الق ــرص بن ــدريب وســائر ف الت
والعدالة اجلنائية ومقدِّمي خدمات الدعم لـضحايا العنـف ضـد األطفـال والـشهود األطفـال يف                  

العدالة اجلنائية، وأن تعمل على إتاحة ونشر معلومات عن منـاذج التـدّخل والـربامج               إطار نظام   
  الوقائية وسائر املمارسات الناجحة؛

 الدولَ األعضاء واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تقـدمي مـوارد خارجـة عـن                  تدعو  -١٠  
  ا؛امليزانية حتقيقاً لتلك األغراض، وذلك وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهت

 إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف  تطلــب  -١١  
دورهتا اليت تعقب اجتماع فريق اخلرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية، تقريـراً عـن نتـائج                  

  .اجتماع هذا الفريق، وأن يقدِّم كذلك تقريراً إىل اجلمعية العامة، حسب االقتضاء
    

    القرار السادسمشروع     
       ملعاملة السجناءالنموذجية الدنياالقواعد     

  إنَّ اجلمعية العامة، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئـه وإذ تـستلهم العـزَم علـى التأكيـد مـن       إذ تسترشد   

جديــد علــى اإلميــان حبقــوق اإلنــسان األساســية وبكرامــة الفــرد وقــْدره ومبــا للرجــال والنــساء    
  وصغريها من حقوق متساوية،واألمم كبريها 

 االهتمــام الــذي توليــه األمــم املتحــدة منــذ أمــد طويــل إلضــفاء   إذ تــضع يف اعتبارهــاو  
  الطابع اإلنساين على العدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان،

 أمهيـة معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                    وإذ تعيد تأكيـد     
  أمهية النهوض بتنفيذها،اجلنائية، وخصوصا 

 علــى أنَّ الــدول األعــضاء ســلَّمت يف إعــالن ســلفادور بــشأن    وإذ تؤكِّــد مــن جديــد   
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا        : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّيات العاملية    
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 االعتبـارات اإلنـسانية      بأنَّ إرسـاء نظـام عدالـة جنائيـة فعَّـال ومنـصف يراعـي               )٤٤(يف عامل متغيِّر  
ينبغي أن يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقـوق اإلنـسان يف سـياق إقامـة العـدل ومنـع اجلرميـة                      
ومكافحتها، وأقرَّت بقيمة وتـأثري معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف وضـع وتنفيـذ سياسـات              

  ئية،وقوانني وإجراءات وبرامج وطنية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنا
، واملعنـون   ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ املـؤرَّخ    ٦٥/٢٣٠ قرارها   وإذ تستذكر   

، الـذي طلبـت فيـه إىل جلنـة منـع      "مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة      "
اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ فريق خرباء حكومياً دوليـاً مفتـوح العـضوية مـن أجـل تبـادل                     
املعلومات عن أفضل املمارسات والتشريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل الـساري، وعـن تنقـيح                 
قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الــدنيا القائمــة بــشأن معاملــة الــسجناء لتــضمينها آخــر مــا متَّ   
التوصُّل إليه يف جمال علم اإلصالح وأفضل املمارسات، بغية تقدمي توصـيات إىل اللجنـة بـشأن                 

وات اليت ميكن اختاذها الحقاً، وطلبت فيه إىل فريق اخلرباء أن يقدِّم تقريراً إىل اللجنة عـن                 اخلط
  التقدُّم احملرز يف عمله،

  الـذي  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ   ٦٧/١٨٨قرارها  وإذ تستذكر أيضاً      
لنموذجيـة الـدنيا    لفريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين بالقواعـد ا                أذنت فيه   

ملعاملة السجناء بأن يواصل عمله، ضـمن نطـاق واليتـه، بغيـة تقـدمي تقريـر عـن سـري عملـه إىل            
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعشرين،

 ال تزال هـي املعـايري الـدنيا         )٤٥( بأنَّ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      وإذ تسلِّم   
  ف هبا عاملياً الحتجاز السجناء،املعتر

ــذ عــام    وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا    ــذي شــهدته من ــدرجيي ال ــصكوك ١٩٥٥ التطــّور الت  ال
الدولية املتعلقة مبعاملة السجناء، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة               

  )٤٧(اري امللحق هبا، والربوتوكول االختي)٤٦(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 مدى أمهية معايري األمم املتحدة وقواعدها األخرى يف جمـال           وإذ تأخذ يف اعتبارها أيضاً      

منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق مبعاملــة الــسجناء، وحتديــداً إجــراءات التنفيــذ الفعَّــال     
                                                                    

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )44( 
منشورات األمم املتحدة،  (صكوك عاملية، )اجلزء األول(، اجمللد األول جمموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان  )45( 

  .٣٤ ياء، الرقم الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4 (رقم املبيع
  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )46( 
  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥لد املرجع نفسه، اجمل  )47( 
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ملتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص         وجمموعة املبادئ ا   )٤٨(للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء،    
ــسجن،    ــذين يتعرَّضــون أليِّ شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو ال ــسلوك  )٤٩(ال ــة قواعــد ال  ومدون

  وقواعـد األمـم    )٥١( واملبـادئ األساسـية ملعاملـة الـسجناء،        )٥٠(للموظفني املكلَّفني بإنفـاذ القـوانني،     
 وقواعــد األمــم )٥٢(،)نيقواعــد بــيج(املتحــدة النموذجيــة الــدنيا إلدارة شــؤون قــضاء األحــداث   

 وقواعد األمـم املتحـدة الـدنيا النموذجيـة      )٥٣(املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم،      
 وقواعد األمم املتحدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري          )٥٤(،)قواعد طوكيو (للتدابري غري االحتجازية    

مم املتحدة وتوجيهاهتا بـشأن سـبل       ومبادئ األ ) ٥٥(،)قواعد بانكوك (غري االحتجازية للمجرمات    
  )٥٦(احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية،

، ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرَّخ    ٦٧/١٦٦ قراَرهـا    تضع يف اعتبارهـا   وإذ    
بشأن حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، والـذي اعترفـت فيـه بأمهيـة املبـدأ القائـل بـضرورة                     

ــلّ حقــ  ــات        أن تظ ــسان األخــرى واحلري ــوق اإلن ــع حق ــد ومجي ــة للتقيي ــري القابل ــسان غ وق اإلن
األساسـية واجبـة لألشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم إالَّ يف احلـاالت الـيت يقتـضي فيهـا احلــبُس           

  بوضوح فرَض قيود مسموح هبا قانوناً عليهم،
 املتعلـق   ٢١ ، بـالتعليق العـام رقـم      ٦٧/١٦٦ أنَّهـا أحاطـت علمـاً يف قرارهـا           وإذ ُتدرك   

 الــذي اعتمدتــه اللجنــة املعنيــة  )٥٧(بكفالــة املعاملــة اإلنــسانية للــسجناء احملــرومني مــن حرِّيتــهم،  
حبقوق اإلنسان، وأهنا أعربت عـن إدراكهـا لـضرورة إيـالء االهتمـام بوجـه خـاص لـدى إقامـة                  

تـهم  العدل حلالة األطفال واألحداث والنساء علـى وجـه التحديـد، وخباصـة عنـدما تكـون حرِّي                 
  مسلوبة ويكونون عرضة ملختلف أشكال العنف وإساءة املعاملة واالمتهان،

                                                                    

  .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )48( 
  .٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )49( 
  .٣٤/١٦٩ مرفق قرار اجلمعية العامة  )50( 
  .٤٥/١١١مرفق قرار اجلمعية العامة   )51( 
  .٤٠/٣٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )52( 
  .٤٥/١١٣ مرفق قرار اجلمعية العامة  )53( 
  .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )54( 
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )55( 
  .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )56( 
  .باء- ، املرفق السادس)A/47/40 (٤٠ السابعة واألربعون، امللحق رقم الدورةالوثائق الرمسية للجمعية العامة،   )57( 



E/2013/30 
E/CN.15/2013/27 

 

 29 
 

ــا  وإذ تـــستذكر   ــرَّرت، يف قرارهـ ــا قـ ــانون األول٢٠ املـــؤرَّخ ٦٧/١٨٤ أنَّهـ ديـــسمرب / كـ
، بــشأن متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال    ٢٠١٢

 املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ختـصيَص واحـدة مـن                     التحضريية ملـؤمتر األمـم    
دور معـايري األمـم املتحـدة    "حلقات العمل اليت ستعقد يف إطار املؤمتر الثالث عشر لـتناول موضوع      

وقواعدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دعـم إرسـاء نظـم عدالـة جنائيـة فعَّالـة ومنـصفة               
اخلـربات والـدروس املـستفادة يف جمـال تلبيـة           : عة للمساءلة، تراعى فيها االعتبارات اإلنـسانية      وخاض

  ،"االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا
بالعمـل الـذي أداه فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح               وإذ حتيط علماً مع التقدير        
ــا العــضو ــه املعقــودين يف فيين ــاء اجتماعي  وإذ تــضع يف اعتبارهــا )٥٩( ويف بــوينس آيــرس)٥٨(ية أثن

  التقّدم احملرز خالل هذين االجتماعني،
 حلكومــة األرجنــتني الستــضافتها االجتمــاع الثــاين لفريــق  عــن امتناهنــا تعــرب  -١  

   بــوينس آيــرس مــن اخلــرباء املعــين بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء، الــذي ُعقــد يف 
، كمـا تعـرب عـن تقـديرها للعمـل املنجـز والتقـدُّم              ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٣ إىل   ١١

  احملرز يف ذلك االجتماع؛
 بورقة العمل اليت أعدَّهتا األمانة وتناولت فيها اجملاالت األولية الـيت            حتيط علماً   -٢  

دٍّ كـبري، مـن اإلحاطـة باملـسائل املطروحـة         ميكن النظر فيها، وتقرُّ بأنَّ الورقة قد متكَّنت، إىل ح         
 تنقيحـاً   )٦٠(واستبانة ما ينبغي النظـر يف تنقيحـه مـن القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء                   

  شامالً يف إطار كل جمال أويل على حدة؛
لردود الدول األعضاء على طلب تبادل املعلومات عن أفضل         تعرب عن تقديرها      -٣  

   الصيغة احلالية لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛املمارسات وعن تنقيح
 أن يأخذ فريق اخلرباء يف اعتباره اخلصوصيات االجتماعية والقانونية          تقرُّ بضرورة   -٤  

  والثقافية للدول األعضاء؛

                                                                    

  .E/CN.15/2012/18 انظر الوثيقة  )58( 
  .E/CN.15/2013/23انظر الوثيقة   )59( 
املتحدة،  منشورات األمم (صكوك عاملية، )اجلزء األول(، اجمللد األول جمموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان  )60( 

  .٣٤ ياء، الرقم الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4(رقم املبيع 
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القواعـــد ا اســـُتبني يف  توصـــيات فريـــق اخلـــرباء املتعلقـــة مبـــتـــضع يف اعتبارهـــا  -٥  
  : يف اجملاالت التالية)٦١(تنقيحها،يراد ية الدنيا ملعاملة السجناء من مسائل وقواعد النموذج
؛ ٦ مـن القاعـدة   ١الفقـرة   (احترام كرامـة الـسجناء املتأصـلة وقيمتـهم كبـشر              )أ(  

  ؛)٦٠ من القاعدة ١١؛ والفقرة ٥٩-٥٧والقواعد 
 ٢ والفقـرة  ؛٦٢ و ٥٢؛ والقاعـدتان    ٢٦-٢٢القواعد  (اخلدمات الطبية والصحة      )ب(  

  ؛)٧١من القاعدة 
اإلجــراءات التأديبيــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس      )ج(  

  ؛)٣٢ و٣١ و٢٩ و٢٧القواعد (االنفرادي وخفض كمية الطعام 
التحقيق يف مجيع الوفيـات أثنـاء االحتجـاز ويف أيِّ مظـاهر أو مـزاعم تـشري إىل                     )د(  

 مكـرراً   ٤٤ و ٧القواعـد   (أو معاقبتهم بطريقة ال إنـسانية أو مهينـة          تعذيب السجناء أو معاملتهم     
  ؛) مكررا٥٤ًو

محاية الفئات املستضعفة احملرومة من حرِّيتها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصـة، مـع              )ه(  
  ؛)٧ و٦القاعدتان (أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار 

 مــن القاعــدة ١؛ والفقــرة ٣٠القاعــدة (احلــق يف احلــصول علــى متثيــل قــانوين   )و(  
  ؛)٩٣ و٣٧؛ والقاعدتان ٣٥

  ؛)٥٥ و٣٦القاعدتان (الشكاوى والتفتيش املستقل   )ز(  
؛ وقواعد  ٨٣؛ و ٨٢؛ و ٦٢؛ و ٢٦-٢٢القواعد  (استبدال املصطلحات القدمية      )ح(  

  ؛)أخرى خمتلفة
  ؛ )٤٧لقاعدة ا(تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا   )ط(  
ــرِّر  -٦   ــة        تق ــدنيا ملعامل ــة ال ــد النموذجي ــين بالقواع ــق اخلــرباء املع ــة فري ــَد والي  متدي

السجناء على حنو يأذن له مبواصلة عمله، يف إطار واليته، حىت يقدِّم تقريراً يف هـذا الـصدد إىل                
مــني العــام أن جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــا الثالثــة والعــشرين، وتطلــب إىل األ  

  يكفل توفري ما يلزم من خدمات ودعم هلذا الغرض؛

                                                                    

  ، UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4، والوثيقة ٢٤-١٥، الفقرات E/CN.15/2013/23انظر الوثيقة   )61( 
  .١٦-٧الفقرات 
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ــا    -٧   ــضافة     تعــرب عــن امتناهن ــه مــن اســتعداد الست ــا أبدت ــل إزاء م ــة الربازي حلكوم
  اجتماع آخر يعقده فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية بغية مواصلة عملية التنقيح؛

 يف عملية التنقيح عن طريـق تقـدمي         راطهااخن الدولَ األعضاء إىل مواصلة      تدعو  -٨  
سـبتمرب  / أيلـول  ٣٠مقترحات تنقيحية ختص اجملـاالت التـسعة احملـّددة أعـاله إىل األمانـة حبلـول                 

 وإىل املــشاركة علــى حنــو نــشيط يف االجتمــاع القــادم لفريــق اخلــرباء، وتــدعو اجملتمــع    ٢٠١٣
  تلك العملية؛املدين وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة إىل املسامهة يف 

 األمانــة أن ُتِعــدَّ ورقــة عمــل تــضم مجيــع املــسامهات الــيت تــرد مــن   إىلتطلــب   -٩  
 مــن أجــل النظــر فيهــا أثنــاء )٦٢( أعــاله مــن منطــوق القــرار،٨، عمــال بــالفقرة الــدول األعــضاء

  االجتماع القادم لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية؛
ــد     -١٠   ــن جدي ــد م ــدنيا    أنَّ إدخــاتؤكِّ ــة ال ــى القواعــد النموذجي ــيريات عل ل أيِّ تغ

ملعاملة السجناء ينبغي أالَّ ينتقص من أيٍّ من املعايري القائمة، وإمنا ينبغي أن يرتقي هبا على حنـو                
يعبِّر عن أحدث مـا أُحـرز مـن تقـّدم يف العلـوم اإلصـالحية واملمارسـات اجليـدة مبـا يـؤّدي إىل                         

  عهم اإلنسانية؛تعزيز أمان السجناء وأمنهم وأوضا
 باملــسامهة الــيت قدَّمتــها اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب وغــريه مــن   حتــيط علمــاً  -١١  

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، التابعـة للجنـة مناهـضة التعـذيب،                    
هام القـيِّم    وتشدِّد يف هـذا الـصدد علـى اإلسـ          )٦٣(وغريها من املسامهات اليت وردت للنظر فيها،      

  لمجتمع املدين يف تلك العملية؛ل
 الــدولَ األعــضاَء علــى حتــسني ظــروف االحتجــاز علــى حنــو يتَّــسق مــع  تــشجِّع  -١٢  

مبادئ القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء ومـع مجيـع املعـايري والقواعـد الدوليـة األخـرى                     
زاعـات    ، مثـل تلـك املتعلقـة حبـلِّ الـن          املنطبقة ذات الصلة، وعلى مواصلة تبادل املمارسات اجليـدة        

الناشئة يف مرافـق االحتجـاز، يف جمـاالت منـها املـساعدة التقنيـة وحتديـد التحـّديات الـيت تعتـرض                 
ــادل اخلــربات يف جمــال التــصدِّي لتلــك       ــسجناء، وتب ــة ال ــدنيا ملعامل ــة ال تطبيــق القواعــد النموذجي

   املشاركني يف فريق اخلرباء؛التحّديات، وتوفري املعلومات املتصلة بذلك خلربائها
                                                                    

تتضمن هذه املسامهات اقتراحا مقدَّما من حكومات األرجنتني وأوروغواي والربازيل وجنوب أفريقيا وفرتويال   )62( 
والواليات املتحدة األمريكية، ُعمم يف ورقة غرفة اجتماعات خالل الدورة الثانية ) البوليفارية–مجهورية (
  .لعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوا

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤ و٣يومي خرباء ُعقد يف جامعة إسكس للمبا يف ذلك ملخَّص وقائع اجتماع   )63( 
  .بشأن مراجعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
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 الــدولَ األعــضاَء بــأن تــسعى، عنــد االقتــضاء، إىل احلــدِّ مــن اكتظــاظ   توصــي  -١٣  
السجون واحلبس االحتياطي؛ وتشجِّع على زيادة إمكانيـة اللجـوء إىل آليـات العدالـة والـدفاع                 

لـة اإلصـالحية،    القانوين؛ وتعزِّز بدائل السجن مثل فرض الغرامـات، واخلدمـة اجملتمعيـة، والعدا            
واملراقبة اإللكترونية؛ وتدعم برامج التأهيل وإعادة اإلدماج، وفقاً لقواعد األمم املتحـدة الـدنيا              

  )٦٤(؛)قواعد طوكيو(النموذجية للتدابري غري االحتجازية 
 طلبـــها إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل التـــشجيع علـــى اســـتخدام معـــايري تكـــرِّر  -١٤  

جمــال منـع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتطبيقهـا، بوســائل منــها تقــدمي   املتحــدة وقواعــدها يف  األمـم 
اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية للدول األعضاء بناًء على طلبها، مبا يف ذلك املـساعدة يف           

 ملــوظفي إنفــاذ القــانون يــةتدريبالــدورات ال العدالــة اجلنائيــة واإلصــالح القــانوين وتنظــيم إصــالح
، مبا يسهم وتسيري شؤوهناإدارة نظم العقوبات والسجون     يف جمال   ية وتقدمي الدعم    والعدالة اجلنائ 

  يف حتسني كفاءهتا وقدراهتا؛
ــة    تؤكِّــد جمــدَّداً  -١٥    أمهيــة دور شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال

تـشاري لـدى    اجلنائية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات املركـز االس          
اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف اإلســهام يف تعمــيم القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة         
الــسجناء والتــرويج هلــا وتطبيقهــا عمليــاً، وفقــاً إلجــراءات التنفيــذ الفعَّــال للقواعــد النموذجيــة   

  )٤٨(الدنيا ملعاملة السجناء؛
إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن  الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة تــدعو  -١٦  

  .امليزانية من أجل تلك األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

    السابعمشروع القرار     
      بدافع جنساين النساء والفتيات التصدِّي جلرائم قتل     

  إنَّ اجلمعية العامة،  
ــثري   ــا  إذ ي ــالغ قلقه ــشار  أنَّ ب ــل  خمتلــف أشــكال  انت ــساء جــرائم قت ــدافع  والن ــات ب الفتي
  يف كلِّ أحناء العامل، بلغ مستويات منذرة باخلطر )٦٥(جنساين

                                                                    

  .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )64( 
قتل ممنهج "أو جرمية  "قتل إناث"جرمي قتل النساء والفتيات بدافع جنساين باعتباره جرمية قام بعض البلدان بت  )65( 

 .وبإدراج هذه اجلرمية يف التشريعات الوطنية "لإلناث
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لنـساء والفتيـات بـدافع جنـساين، وتـدرك اجلهـود            ل  العنيـف  قتـل ال أيـضا  قلقها إذ يثري و  
الــيت ُتبــذَل للتــصدي هلــذا الــشكل مــن العنــف يف خمتلــف املنــاطق، مبــا يف ذلــك يف البلــدان الــيت  

  ،"القتل املمنهج لإلناث"أو " قتل اإلناث"نية مفهوم أدرجت يف تشريعاهتا الوط
ــز  يؤكِّــد )٦٦( أنَّ اإلعــالنَ العــاملي حلقــوق اإلنــسان وإذ تــدرك   ــدأ عــدم جــواز التميي  مب

وينصُّ على أنَّ مجيع الناس يولَـدون أحـراراً ومتـساوين يف الكرامـة واحلقـوق وأنَّ لكـل إنـسان           
وال ســيما احلــق يف احليــاة واحلريــة واألمــن  فيــه، حــق التمتُّــع بكــلِّ احلقــوق واحلريــات الــواردة 

  اجلنس،نوع دون أيِّ متييز، مبا يف ذلك التمييز بسبب الشخصي، 
 الـذي يعـرِّف العنـَف       )٦٧( على أمهية إعالن القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة،            وإذ تشدِّد   

ح أن يترتَّـب    ضد املرأة بأنـه أّي فعـل عنيـف تـدفع إليـه عـصبية اجلـنس ويترتَّـب عليـه، أو ُيـرجَّ                       
عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء مـن الناحيـة اجلـسمانية أو اجلنـسية أو النفـسية، مبـا يف ذلـك            
التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القـسر أو احلرمـان التعـسُّفي مـن احلريـة، سـواء حـدث ذلـك                       

  يف احلياة العامة أو اخلاصة،
 مـن خـالل اعتمـاد اتفاقيـة         طـراف لـدول األ   لاللتزامات اليت تعهَّدت هبـا ا      منها وإدراكاً  

 الـيت تقـضي بـأن تتَّخـذ الـدول األطـراف يف              )٦٨(القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،          
 السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، كلَّ التـدابري املناسـبة، مبـا يف          املناسبة مجيع امليادين 

ــة تطــّور املــرأة وتقــّدمه   ا الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق   ذلــك التــشريع، لكفال
مـــع وضـــع اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية والتمّتـــع هبـــا علـــى أســـاس املـــساواة مـــع الرجـــل،  

   يف االعتبار،)٦٩(الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
مــدا يف املــؤمتر العــاملي  إعــالنَ ومنــهاَج عمــل بــيجني اللــذين اعتتأخــذ يف اعتبارهــاوإذ   

 واللـذين يعتـربان العنـف ضـد املـرأة عقبـة أمـام حتقيـق أهـداف املـساواة              )٧٠(الرابع املعين بـاملرأة،   
والتنمية والسلم، مع التأكيد على أنَّ هذا العنف ينتهك متّتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات              

  ،وخيل به أو حيول دونهاألساسية 
                                                                    

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )66( 

 .٤٨/١٠٤  العامةقرار اجلمعية  )67( 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )68( 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد  )69(

منشورات األمم املتحدة، رقم  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥‐ ٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )70( 
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13 املبيع
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يع الدول بتعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              التزام مج  وإذ تعيد تأكيد    
ومحايتها، وإذ تعيد تأكيد أن التمييز على أساس نوع اجلنس يتعارض مع ميثاق األمـم املتحـدة              
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغـري ذلـك مـن الـصكوك الدوليـة املتعلقـة                 

 التمييـز يـشكل جـزءا ال يتجـزأ مـن اجلهـود الراميـة إىل                 حبقوق اإلنسان، وأن القضاء على هـذا      
  القضاء على العنف ضد املرأة جبميع أشكاله،

 أنَّ الدول ملزمة بتعزيز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                 وإذ تؤكد   
للجميع، مبن فيهم النساء والفتيات، وأنه جيـب عليهـا أن تـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب                     

ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا ووضـع               إىل منع   
حــد لإلفــالت مــن العقــاب وتــوفري احلمايــة للــضحايا، وأن عــدم القيــام بــذلك يــشكل انتــهاكا  
  حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للنساء والفتيات وخيل بتمتع الضحايا هبا أو حيول دونه،

اإلجراءات والتدابري الـيت ينبغـي للـدول األعـضاء اختاذهـا للوفـاء              ا  وإذ تضع يف اعتباره     
  النساء والفتيات،بالتزاماهتا الدولية املتعلقة بإهناء العنف ضد 

 العنـف  أشـكال  قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة الـيت تتنـاول خمتلـف        وإذ تـستذكر   
  ،النساء والفتيات يف خمتلف األعمارضد 

 الصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العمليـة للقـضاء          على أمهية وإذ تشدِّد     
 باعتبارها وسـيلة ملـساعدة البلـدان        )٧١(على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية         

تعزيز قدراهتا الوطنية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي جلميع أشـكال العنـف               على  
  رأة،ضد امل

 تقريـــَر املقـــرِّرة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالعنف ضـــد املـــرأة وأســـبابه  وإذ تأخـــذ يف اعتبارهـــا  
 بـشأن التعجيـل     ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٥ املؤرَّخ   ٢٠/١٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان      )٧٢(وتبعاته

تـوفري سـبل االنتـصاف للنـساء     : باجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة       
   يتعرَّضن للعنف،الاليت

ــا     ــذ يف اعتبارهـ ــدير وإذ تأخـ ــع التقـ ــسابعة   مـ ــدورة الـ ــا للـ ــق عليهـ ــتنتاجات املتَّفـ  االسـ
، الـيت حثَّـت فيهـا اللجنـةُ مجيـَع           ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٥واخلمسني للجنة وضع املرأة املؤرَّخـة       

افع احلكومــات علــى تعزيــز تــشريعاهتا الوطنيــة للمعاقبــة علــى جــرائم القتــل العنيفــة ذات الــدو   
                                                                    

 .٦٥/٢٢٨ العامة اجلمعية قرارمرفق   )71( 

 )72(  A/HRC/20/16. 



E/2013/30 
E/CN.15/2013/27 

 

 35 
 

اجلنسانية اليت تتعرَّض هلـا النـساء والفتيـات وإدمـاج آليـات أو سياسـات حمـدَّدة ترمـي إىل منـع                       
  هذه األشكال املؤسفة من العنف اجلنساين والتحقيق فيها والقضاء عليها،

خمتلــف املبــادرات املتَّخــذة علــى الــصعيد     وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا مــع التقــدير أيــضاً       
 املرأة والتصدِّي له مبـا يف ذلـك اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملنـع العنـف                   اإلقليمي ملنع العنف ضد   

ــاق          ــا امللحــق بامليث ــرأة يف أفريقي ــوق امل ــه، وبروتوكــول حق ــضاء علي ــه والق ــرأة ومعاقبت ضــد امل
ــع       ــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي ملن ــشعوب، واتفاقي ــسان وال األفريقــي حلقــوق اإلن

وإعـالن رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا            ألطفـال ألغـراض البغـاء،       ومكافحة االجتار بالنـساء وا    
واتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن منــع  يف منطقــة الرابطــة، بــشأن القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة 

ـــزيل،     ــف املن ــرأة والعن ــف ضــد امل ــشأن إجــراءات    )٧٣(ومكافحــة العن ــا ب ــس أوروب ــة جمل  واتفاقي
  )٧٤(مكافحة االجتار بالبشر،

 للعمل الذي تـضطلع بـه منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال منـع                  اوإذ تعرب عن تقديره     
  مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدِّي له،

 إىل اإلســهامات اهلامــة للكــثري مــن منظمــات اجملتمــع املــدين،    وإذ تنظــر بعــني التقــدير   
ت، مـن  وكذلك األوساط األكادميية، يف التصدِّي ملختلف أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـا            

  خالل ما جتريه من حبوث وما تقوم به من عمل مباشر يف حميط كل منها، 
أنَّ العنف ضد النساء والفتيات يندرج بـني اجلـرائم الـيت قلّمـا ُيعاقـب                وإذ يثري جزعها      

  عليها يف العامل،
ــق    ــالغ القل ــساورها ب ــل    وإذ ي ــرتكيب جــرائم قت ــاع مــستوى إفــالت م ــساء  إزاء ارتف الن
وإذ تسلِّم بالدور الرئيـسي لنظـام العدالـة اجلنائيـة يف منـع           جنساين من العقاب،    بدافع والفتيات

ــساء والفتيــات جــرائم قتــل   ــساين والتــصدِّي هلــا، مبــا يف ذلــك احلــّد مــن إفــالت     الن ــدافع جن  ب
  مرتكبيها من العقاب،

 التزامهــا بالعمــل اجلمــاعي علــى وضــع حــدٍّ هلــذه اجلرميــة، يف امتثــال   وإذ تعيــد تأكيــد  
   للصكوك القانونية الدولية والوطنية،كامل

 الــدولَ األعــضاَء علــى ممارســة احلــرص الواجــب ملنــع أعمــال العنــف الــيت   حتــثُّ  -١  
  تتعرض هلا النساء والفتيات والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وفقا لقوانينها الوطنية؛

                                                                    

 )73(  Council of Europe Treaty Series, No. 210. 

 .١٩٧املرجع نفسه،   )74( 
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حــسب ات مؤســسية مبــادرالنظــر يف اختـاذ  علــى  الــدولَ األعـضاءَ  أيــضاً حتـثُّ   -٢  
ــدافع جنــساين  لتحــسني تــدابري منــع جــرائم االقتــضاء  ــة  قتــل النــساء والفتيــات ب ــوفري احلماي  وت

، مبـا يف ذلـك سـبل االنتـصاف واجلـرب والتعـويض املالئمـة، وفقـاً                   هذه اجلرائم  القانونية لضحايا 
ل األساسية املتعلقـة    عالن مبادئ العد  للقوانني الوطنية والدولية املنطبقة، ومع املراعاة املناسبة إل       

   )٧٥(بضحايا اإلجرام والتعسُّف يف استعمال السلطة؛
متنوعـة، تـشمل تـدابري وقائيـة، وسـن       تـدابري ىل اعتماد   إ  الدولَ األعضاءَ  تدعو  -٣  

، النـساء والفتيـات بـدافع جنـساين       تتناول على وجه التحديـد جـرائم قتـل          تشريعات وتنفيذها،   
  ؛ بغية حتسينهاة بصورة دوريالتدابريواستعراض تلك 

على وضـع حـدٍّ لإلفـالت مـن العقـاب بـضمان مـساءلة                الدولَ األعضاءَ حتثُّ    -٤  
، وبالعمـل علـى مجيـع      املرتكبـة يف حـق النـساء والفتيـات         الـشنيعة  اجلـرائم    تلكومعاقبة مرتكيب   

  ؛املستويات
 وضــع وتنفيــذ  النظــر يفعلــى، حــسب االقتــضاء،  الــدولَ األعــضاَء أيــضاًحتــثُّ  -٥  

 مـواطن واحلد من يم برامج شاملة هتدف إىل منع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،  وتقي
املرتبطـة بـذلك، ومـن األخطـار الفريـدة الـيت ميثلـها مرتكبـو جـرائم قتـل النـساء                      ضعف الضحايا   

والفتيات بدافع جنـساين، بطرائـق منـها إجـراء البحـوث الـيت تركـز علـى تثقيـف عامـة اجلمهـور                 
  ؛يت تستهدف مواطن الضعف واألخطار ذات الصلةوالتدخالت ال

 الدولَ األعضاَء إىل تعزيز تدابري العدالـة اجلنائيـة بـشأن التـصدِّي جلـرائم            تدعو  -٦  
 ، وال سّيما التدابري اليت تدعم قدرات الدول األعـضاء علـى      بدافع جنساين  النساء والفتيات قتل  

يهـا قـضائيا ومعاقبتـهم، وتـوفري ضـروب          التحقيق يف مجيع أشكال هذه اجلرائم ومالحقة مرتكب       
  ، حسب االقتضاء، وفقا لقوانينها الوطنية؛ يهنأو التعويض للضحايا وأُسرهن أو معال/اجلرب و

التـصدي للمـشكالت القائمـة يف جمـال تـدين            الـدولَ األعـضاَء إىل       تدعو أيضاً   -٧  
نـات ذات الـصلة، وفقـا        وحتليلها، وتبادل البيا   مجع البيانات مستوى اإلبالغ، عن طريق حتسني      
 النــساء والفتيــات بــشأن جــرائم قتــل ذات الـصلة املعلومــات للقـوانني الوطنيــة، وكــذلك تبــادل  

، بغية صـياغة القـوانني والـسياسات والـربامج يف هـذا اجملـال ورصـدها وتقييمهـا                   بدافع جنساين 
  ؛على حنو مستنري

                                                                    

 .٤٠/٣٤معية العامة اجلمرفق قرار   )75( 
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غة احملدَّثـــة الـــصي أن تنظـــر علـــى النحـــو الواجـــب يف  الـــدول األعـــضاءب هتيـــب  -٨  
لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة                 "

 بغية تعزيز التدابري الوطنية املتخـذة للتـصدي جلـرائم قتـل النـساء والفتيـات                 )٧١(،"والعدالة اجلنائية 
   بدافع جنساين؛

مكتـب األمـم    الـصلة، وال سـيما       كيانات األمم املتحدة ووكاالهتـا ذات        تشجع  -٩  
مفوَّضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،         واجلرمية، وجلنة وضع املرأة، و     خدراتاملتحدة املعين بامل  

، بنـاء    دعـم الـدول األعـضاء      علـى وهيئة األمم املتحدة املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،          
ــها،   ــى طلب ــتراتيجيات وسياســات   عل ــذ اس ــة    يف وضــع وتنفي ــة واإلقليمي ــستويات الوطني ــى امل  عل

   حدوثها؛ومنع بدافع جنساين النساء والفتياتوالدولية هتدف إىل التصدِّي جلرائم قتل 
ــشجِّع  -١٠   ــد شــبكة       ت ــة ومعاه ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــَب األم  مكت

لبيانــات املناســبة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة علــى تيــسري مجــع ونــشر ا
واملوثوقة وسائر املعلومات ذات الصلة اليت ستقدِّمها الدول األعـضاء عـن جهودهـا الراميـة إىل               

  تنفيذ هذا القرار؛
ومعاهــد شــبكة  واجلرميــة خــدرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعـين بامل تطلـب   -١١  

ــة مواصــلة    ــة اجلنائي   ء وتنــسيق حبــوث مناســبة   إجــرابرنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال
، ال ســيما فيمــا يتــصل بتوحيــد معــايري مجــع  النــساء والفتيــات بــدافع جنــساينعــن جــرائم قتــل 
  البيانات وحتليلها؛

مكتـب األمـم     كيانات األمم املتحدة ووكاالهتـا ذات الـصلة، مبـا فيهـا              تشجِّع  -١٢  
ــرأة، و  خــدراتاملتحــدة املعــين بامل  ــة وضــع امل ــة، وجلن ــوق   مفوَّضــية واجلرمي ــم املتحــدة حلق  األم

اإلنسان، وهيئة األمـم املتحـدة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وسـائر الـصناديق                      
أن تنـشر الـوعي بـني الـدول األعـضاء جبـرائم             علـى   والربامج املتخصِّصة التابعة لألمـم املتحـدة،        

  ؛النساء والفتيات بدافع جنساينقتل 
 خــدرات تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   الــدول األعــضاء إىلتــدعو  -١٣  

ــات الالزمــة ذات الــصلة         ــة باملعلومــات املتــصلة باملمارســات الفــضلى وبــسائر املعلوم واجلرمي
بالتحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها، وفقا لتشريعاهتا الوطنية، وتشجِّع يف هذا الـصدد              

لــى تبــادل املعلومــات ذات الــصلة مــع مكتــب منظمــات اجملتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة ع
  ؛ واجلرميةخدراتاألمم املتحدة املعين بامل
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فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل   إىل األمــني العــام أن يعقــد اجتماعــاً ل تطلــب  -١٤  
بــدافع النــساء والفتيــات ملناقــشة الــسبل والوســائل الكفيلــة مبنــع جــرائم قتــل  املفتــوح العــضوية 

ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا ومعاقبتـهم علـى حنـو أكثـر فعاليـة، هبـدف                  جنساين والتحقيق فيهـا     
، وذلـك  تقدمي توصيات عملية يف هذا الشأن، مع االستفادة أيضاً من أفضل املمارسات احلاليـة         

 بعـرض  ترحِّـب بالتشاور مع هيئات األمم املتحدة املعنيـة واآلليـات اخلاصـة حبقـوق اإلنـسان، و            
  ؛ع فريق اخلرباء هذامجهورية تايلند استضافة اجتما

يف إهنــاء العنــف ضــد  النظــر علــى النحــو الواجــب  الــدولَ األعــضاَء إىلتــدعو  -١٥  
سـياق إعـداد   يف ، ومراعـاة مـسألة حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                 النساء والفتيات 

  ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 
 ة عـن  ىل تقدمي مـسامهات خارجـ      الدولَ األعضاَء وسائَر اجلهات املاحنة إ      تدعو  -١٦  
  ؛اوإجراءاهتاألمم املتحدة ، وفقاً لقواعد هلذه األغراضامليزانية 
تقريـراً   الـسبعني  يف دورهتـا      اجلمعية العامـة    إىل األمني العام أن يقدِّم إىل      تطلب  -١٧  

  .عن تنفيذ هذا القرار
    

   عتمادهامشاريع قرارات ُمقدَّمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ال - باء 
توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٢

 :مشاريع القرارات التالية
    

    مشروع القرار األول  
  حتسني نوعية اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية وزيادة توافرها   

      من أجل وضع السياسات
  صادي واالجتماعي،إنَّ اجمللس االقت  
، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١املـؤرَّخ    ٦٥/٢٣٢ قراَر اجلمعية العامة     إذ يستذكر   
أن يعـزِّز، يف إطـار واليتـه         واجلرميـة    خـدرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      ب فيه ِلالذي طُ 

شرها مـن أجـل     احلالية، مجع بيانات ومعلومات دقيقة وموثوق هبا وقابلة للمقارنـة وحتليلـها ونـ             
اجلرميـة ودعـم الـدول األعـضاء يف إعـداد التـدابري املناسـبة للتـصدِّي يف                   املعرفـة باجتاهـات      تعزيز
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جماالت حمدَّدة متعلِّقة باجلرائم، وخباصة يف ُبعدها العابر للحـدود الوطنيـة، مـع مراعـاة ضـرورة                  
  استخدام املوارد املتاحة على أفضل وجه ممكن،

نَ سلفادور بشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـّديات            إعال وإذ يستذكر أيضاً    
 مـؤمتر األمـم   نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عـامل متغيِّـر، الـذي اعتمـده                : العاملية

اجلنائيـة املعقـود يف سـلفادور، الربازيـل، يف الفتـرة مـن              املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالـة        
 ٢١ املــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠، وأقرتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  ٢٠١٠أبريــل /ان نيــس١٩ إىل ١٢

جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إىل النظــر يف  ، وُدعيــت فيــه ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول
 واجلرميـة علـى مجـع وحتليـل ونـشر بيانـات             خـدرات تعزيز قدرة مكتب األمم املتحدة املعـين بامل       

 للمقارنة بشأن اجتاهات اجلرمية واإليـذاء وأمناطهمـا يف العـامل وأُهيـب              دقيقة وموثوق هبا وقابلة   
فيه بالدول األعضاء أن تدعم مجـع وحتليـل املعلومـات وأن تنظـر يف تعـيني جهـات تنـسيق وأن                   

  تقدِّم معلومات عندما تطلب منها اللجنة ذلك،
ديـسمرب  /ول كانون األ٢٠ املؤرَّخ ٦٧/١٨٩قراَر اجلمعية العامة    وإذ يستذكر كذلك      
 واجلرميـة أن يواصـل، يف       خـدرات ب فيه إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل          ِلالذي طُ ،  ٢٠١٢

إطار واليته احلالية، تدعيم مجع بيانات ومعلومات دقيقة وموثوق هبا وقابلة للمقارنـة وحتليلـها               
ــصورة منتظمــة، وشـُـ   ــشرها ب ــهعتجِّون ــادل تلــك البي    في ــى تب ــوَّة عل ــدول األعــضاء بق ــات  ال ان

  واملعلومات مع املكتب،
حتــسني مجــع  بــشأن ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣٠ املــؤرَّخ ٢٠٠٩/٢٥ قــراَره وإذ يــستذكر  

البيانات وإبالغها وحتليلها لتحسني املعرفة باالجتاهات الـسائدة يف جمـاالت حمـدَّدة مـن جمـاالت           
حــصاءات حتــسني نوعيــة اإل بــشأن ٢٠١٢يوليـه  / متــوز٢٦ املــؤرَّخ ٢٠١٢/١٨اجلرميـة وقــراره  

  املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية وزيادة توافرها من أجل وضع السياسات،
مـايو  / أيـار ٢١ املـؤرَّخ  ١٩/٢ قراَر جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة      وإذ يستذكر أيضاً    
تعزيز عملية مجع بيانات قابلة للمقارنة يف جمال اجلرمية وحتليلها واإلبـالغ عنـها،               بشأن   ٢٠١٠

ت فيه الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها مـن أجـل اسـتعراض وحتـسني أدوات مجـع                  يعذي دُ ال
  البيانات تعزيزاً للمعرفة باجتاهات اجلرمية وأمناطها على الصعيد العاملي،

 أنَّ جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة هــي اهليئــة احلكوميــة الدوليــة   جمــدَّداًيؤكِّــدوإذ   
سائل املتصلة مبنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف حـني تتـوىل اللجنـة اإلحـصائية            املكلَّفة مبعاجلة امل  

ــة       ــها للمقارن ــوطين وحتــسني قابليت ــصعيد ال مــسؤولية العمــل علــى تطــوير اإلحــصاءات علــى ال
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وكذلك حتسني اإلحصاءات واألساليب اإلحصائية بوجه عام، على النحو الذي أعـاد تأكيـده              
  ،١٩٧١مايو / أيار٣املؤرَّخ ) ٥٠-د (١٥٦٦عي يف قراره اجمللس االقتصادي واالجتما

 بتقريـر اللجنـة اإلحـصائية عـن أعمـال دورهتـا الرابعـة واألربعـني، الـيت          وإذ حييط علمـاً    
 وبقرارهـا   )٧٦(،٢٠١٣مـارس   / آذار ١فربايـر إىل    / شـباط  ٢٦ُعقدت يف نيويورك يف الفتـرة مـن         

ميـة وزيـادة توافرهـا علـى الـصعيدين          دعم تنفيذ خارطـة طريـق لتحـسني نوعيـة إحـصاءات اجلر            
  الوطين والدويل،

 على أنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واللجنة اإلحـصائية ميكـن أن تكمِّـل              وإذ يشدِّد   
  كلٌّ منهما جهود األخرى وتدعمها يف ميدان اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية،

حـصاءات يف وضـع الـسياسات العامـة ودعمهـا علـى             بأمهيـة املعلومـات واإل    وإذ يسلِّم     
  كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي،

 واجلرمية هو جهـة التنـسيق       خدرات أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين بامل       جمدَّداً يؤكِّدوإذ    
   منظومة األمم املتحدة،املعنية باإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية ضمن

 بضرورة ضمان التنسيق بني خمتلف املؤسـسات الوطنيـة يف مجـع اإلحـصاءات               لِّموإذ يس   
  املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية ونشرها،

 الثغرات اليت ال تزال موجودة يف املعلومات اإلحـصائية عـن اجلرميـة        وإذ يضع يف اعتباره     
اجلـرائم والتحـدِّيات املتمثِّلـة يف    والعدالة اجلنائية، وخصوصاً فيما يتعلق باألشكال املـستجدَّة مـن    

  حمدودية إمكانية املقارنة بني البيانات اإلحصائية اليت يتم التوّصل إليها يف بلدان خمتلفة،
 أمهية توفري املساعدة التقنية وبناء قدرة الدول األعضاء علـى مجـع إحـصاءات               يؤكِّدوإذ    

  وحتليلها ونشرها،دقيقة قابلة للمقارنة بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 بتقريـر املعهـد الـوطين املكـسيكي لإلحـصاءات واجلغرافيـا ومكتـب               حييط علماً   -١  

 واجلرمية بشأن خارطة طريق لتحسني نوعية اإلحصاءات املتعلقـة          خدراتاألمم املتحدة املعين بامل   
  )٧٧(؛٢٠١٢/١٨باجلرمية وزيادة توافرها على الصعيدين الوطين والدويل، أُِعدَّت عمال بالقرار 

 مبداوالت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة واألربعني، الـيت ُعقـدت            يرحِّب  -٢  
، مبـا يف ذلـك نظرهـا يف       ٢٠١٣مـارس   / آذار ١فربايـر إىل    / شباط ٢٦يف نيويورك يف الفترة من      

                                                                    

  ).E/2013/24 (٤، امللحق رقم ٢٠١٣، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  )76( 
 )77(  E/CN.3/2013/11.  
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التقريــر اخلــاص خبارطــة الطريــق لتحــسني نوعيــة اإلحــصاءات املتعلقــة باجلرميــة وزيــادة توافرهــا 
  صعيدين الوطين والدويل؛على ال

 األنشطةَ الواردة يف خارطة الطريق لتحسني نوعيـة اإلحـصاءات املتعلقـة             يؤيِّد  -٣  
 واجلرميـة مواصـلة األنـشطة الراميـة         خـدرات باجلرمية ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل       

تقـدمي تقـارير منتظمـة      إىل حتسني املعلومات اإلحصائية املتعلقة باجلرمية وفقاً خلارطـة الطريـق، و           
  عن تلك األنشطة إىل اللجنة اإلحصائية وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 بإنشاء فريـق مـن اخلـرباء مـن جمـايل اإلحـصاء والعدالـة اجلنائيـة لتقـدمي               يرحِّب  -٤  
  الـــدعم مـــن أجـــل تنفيـــذ خارطـــة الطريـــق يف إطـــار اللجنـــة اإلحـــصائية وجلنـــة منـــع اجلرميـــة    

  نائية؛والعدالة اجل
 مـن وضـع التـصنيف الـدويل         ٢٠١٥ اخلطةَ الرامية إىل االنتهاء حبلول عام        يقرُّ  -٥  

للجرميــة لألغــراض اإلحــصائية، الــذي سيــستخَدم مبثابــة أداة منهجيــة قويــة للمواءمــة وحتــسني    
  القابلية للمقارنة على الصعيدين الدويل واإلقليمي؛

ثمـــر بـــني الـــسلطات الوطنيـــة  الـــدولَ األعـــضاء إىل تـــشجيع احلـــوار امليـــدعو  -٦  
املسؤولة عن مجع اإلحـصاءات املتعلقـة باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وجتهيزهـا ونـشرها، مبـا فيهـا                     
مكاتب اإلحصاء الوطنيـة، مـن أجـل حتـسني التنـسيق علـى الـصعيد الـوطين وضـمان اسـتخدام                 

  معايري مشتركة؛
ات وصــل وطنيــة لتزويــد  الــدولَ األعــضاء الــيت مل ُتعــيِّن بعــد جهــأيــضاً يــدعو  -٧  

 واجلرميـة ببيانـات تتعلـق باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن               خدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل    
خالل دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظـم العدالـة اجلنائيـة، إىل               

 الـيت تنـشر علـى الـصعيد         أن تفعل ذلك دعما للمكتب يف سـعيه إىل كفالـة أن تكـون البيانـات               
  الوطين متَّسقة مبرور الزمن ومستوفية ألعلى معايري اجلودة؛

 باملــسامهة اإلجيابيــة ملركــز االمتيــاز املعــين باملعلومــات اإلحــصائية بــشأن    ينــوِّه  -٨  
احلوكمة واإليذاء واألمن العام والعدالة يف تنفيذ األنشطة احملـدَّدة يف خارطـة الطريـق املـذكورة       

 واجلرميـة واملعهـد الـوطين     خدراتاليت َتشارك يف وضعها مكتب األمم املتحدة املعين بامل        أعاله،  
، ويشجِّع على إنشاء مراكز مماثلة يف بلـدان ومنـاطق أخـرى يف              املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا  

  إطار جهود متضافرة لتحسني إحصاءات اجلرمية على الصعيد العاملي؛
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 واجلرميـــة أن يواصـــل خـــدراتة املعـــين بامل إىل مكتـــب األمـــم املتحـــديطلـــب  -٩  
استحداث أدوات تقنية ومنهجية ملساعدة البلدان على إعداد إحـصاءات دقيقـة قابلـة للمقارنـة               
عن اجلرمية والعدالة اجلنائية ونـشرها وأن يواصـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء،                   

يانـات املتعلقـة باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          بناًء على طلبها، من أجـل تعزيـز قـدرهتا علـى مجـع الب              
  وحتليلها وإبالغها؛

 واجلرميــة أن يواصــل خــدرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل يطلــب أيــضاً  -١٠  
االضطالع باألنشطة املوكلة إليه للمواظبة على مجـع ونـشر اإلحـصاءات املتعلقـة باجلرميـة والعدالـة                  

راسـات لالجتاهــات واألمنــاط باالسـتناد إىل املعلومــات املقدَّمــة مــن   اجلنائيـة، وأن يــوفِّر حتلــيالت ود 
الــدول األعــضاء، أو أن يأخــذ بنــهج بــديل يتمثَّــل يف اســتخراج البيانــات مــن املنــشورات الرمسيــة     

  الصادرة بالفعل إذا كان ذلك ممكناً ومناسباً؛
ــوفري مــوارد خار   يــدعو  -١١   ــدولَ األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت جــة عــن  ال

  امليزانية ألغراض هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
ــة يف     يطلــب  -١٢   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من  إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلن

  .دورهتا الثالثة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
    

   مشروع القرار الثاين  
 عرب الوطنية وصالهتا احملتملة باالجتار غري املشروع ةاجلرمية املنظَّممكافحة   

      باملعادن الثمينة
  ،إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
ازديــاد ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظَّمــة يف اجلــرائم عــرب إذ يــساوره القلــق حيــال   

برية يف عـدد تلـك       والزيـادة الكـ    )٧٨(الوطنية ذات الصلة باالجتار غري املـشروع باملعـادن الثمينـة،          
  اجلرائم ويف معدالت حدوثها ونطاقها، يف بعض أحناء العامل، 

ــثري جزعــه     ــة كمــصدر      وإذ ت ــادن الثمين ــة اســتخدام االجتــار غــري املــشروع باملع إمكاني
  ،اجلرمية املنظَّمةلتمويل 

                                                                    

هذا القرار، ودون املساس بالتعاريف املقبولة األخرى أو بالعمل يف هذا اجملال، تتضمَّن املعادن الثمينة ألغراض   )78( 
  .الذهب والفضة والبالتينيوم واإلريديوم والبالديوم والروديوم والروثينيوم واألومسيوم
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 االجتــار غــري املــشروع باملعــادن الثمينــة قــد ميثِّــل قاعــدة إيــرادات كــبرية     أنَّوإذ يالحــظ  
 القدرة على توسيع نطاق املؤسسات اإلجراميـة وتيـسري          وله من مثّ  للجماعات اإلجرامية املنظمة،    

  الفساد وتقويض سيادة القانون من خالل إفساد العاملني يف هيئات إنفاذ القانون والقضاء،
ــة  وإذ يـــستذكر   ــة العامـ ــراَر اجلمعيـ ــانون األول١٩ املـــؤرَّخ ٦٦/١٨١ قـ ديـــسمرب / كـ
سـيما قدراتـه     تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وال          " واملعنون،  ٢٠١١

، الذي أعادت فيه اجلمعية تأكيد أمهيـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                "يف جمال التعاون التقين   
  )٧٩( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،اجلرمية املنظَّمة

اجلرميــة إىل اتفاقيــة مكافحــة لــدول علــى االنــضمام  ضــرورة تــشجيع مجيــع ايؤكِّــدوإذ   
 عرب الوطنية وبروتوكوالهتا والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة وتنفيـذها بالكامـل،             املنظَّمة

وأمهية زيادة التعاون بـني الـدول األعـضاء وكيانـات القطـاع اخلـاص، حـسب االقتـضاء، علـى              
و مبني يف خمتلف تقـارير مكتـب األمـم املتحـدة             عرب الوطنية، حسبما ه    اجلرمية املنظَّمة مكافحة  
   واجلرمية،خدراتاملعين بامل
ضـــرورة وضـــع اســـتراتيجيات وتـــدابري شـــاملة ومتعـــدِّدة اجلوانـــب   أيـــضاً يؤكِّـــدوإذ   

ومتماسكة تشمل اختاذ تدابري عالجية ووقائية على حدٍّ سـواء، ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع          
  باملعادن الثمينة، 

 علــى أنَّ مجيــع الــدول تتحمَّــل مــسؤولية اختــاذ خطــوات للتــصدي للجرميــة  وإذ يــشدِّد  
املنظَّمة عرب الوطنية، بوسـائل منـها التعـاون الـدويل، وذلـك بالتعـاون مـع الكيانـات املعنيـة مـن                       

   واجلرمية،خدراتقبيل مكتب األمم املتحدة املعين بامل
ل األعــضاء واجملتمــع املــدين  بأمهيــة الــشراكات وأوجــه التــضافر بــني الــدوواقتناعــاً منــه  

  سيما لدى وضع االستراتيجيات والتدابري اخلاصة بكل منها، والقطاع اخلاص، ال
 دوَر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف تـدابري التـصدي، يف سـياق منـع                 وإذ يستذكر   

 املـشروع باملعـادن   اجلرمية والعدالة اجلنائية، للجرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، وخباصـة االجتـار غـري               
  الثمينة، ودور معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة،

تعزيـز التعـاون     "واملعنـون ،  ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٢٦ املؤرَّخ   ٢٠١٢/١٩ ه قرارَ وإذ يستذكر   
جلنة ، وقرار   " العابرة للحدود الوطنية جبميع أشكاهلا ومظاهرها      اجلرمية املنظَّمة الدويل على مكافحة    

تقويـة الـشراكات بـني    "واملعنون ، ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١ املؤرَّخ   ١٩/١منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     
                                                                    

  .٣٩٥٧٤م ، الرق٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )79( 
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، الـذي ُشـدِّد فيـه علـى أمهيـة      "القطاعني العـام واخلـاص يف جماهبـة اجلرميـة بكـل أشـكاهلا ومظاهرهـا            
ــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص، مــع مراعــاة      ــة ال ــشأن إعــالن ســلفاملــضي يف تنمي ادور ب

نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف       : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية    
 الذي سلَّمت فيـه الـدول األعـضاء بأمهيـة تقويـة الـشراكات بـني القطـاعني العـام                     )٨٠(عامل متغيِّر، 

   بكل أشكاهلا ومظاهرها،ومكافحتهاواخلاص يف منع اجلرمية 
 الـيت قـد توجـد، يف        ضرورة إجراء مزيد من البحوث يف الصالت      يف اعتباره   وإذ يضع     

ــة و     ــة املنظَّمــة بعــض احلــاالت، بــني االجتــار غــري املــشروع باملعــادن الثمين ــة،  اجلرمي  عــرب الوطني
  وكذلك يف سبل ووسائل التعاون هبدف التصدِّي هلذه املسألة، 

ناسـبة ملنـع ومكافحـة االجتـار غـري           الدولَ األعضاَء علـى اختـاذ التـدابري امل         يشجِّع  - ١  
ــة املنظَّ     ــل اجلماعــات اإلجرامي ــن ِقب ــة م ــادن الثمين ــشروع باملع ــد    امل ــام، عن ــها القي ــة بوســائل من م

االقتضاء، باعتماد التشريعات الالزمة من أجل منع االجتار غري املشروع باملعـادن الثمينـة والقيـام                
  تنفيذ تلك التشريعات تنفيذاً فعَّاالً؛بالتحقيقات واملالحقات القضائية يف هذا الصدد، و

الـدولَ األعـضاَء إىل النظـر يف اسـتغالل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                   يدعو  -٢  
 عرب الوطنية وصالهتا احملتملـة باالجتـار    اجلرمية املنظَّمة  يف مكافحة    )٨١( عرب الوطنية  اجلرمية املنظَّمة 

  غري املشروع باملعادن الثمينة؛
ــب  -٣   ــديهي ــة أن تنظــر يف       بال ــذه االتفاقي ــد إىل ه ــضم بع ــيت مل تن ول األعــضاء ال

  االنضمام إليها؛
 واجلرميـة أن يـدعو الـدول        خـدرات إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل       يطلب    -٤  

األعضاء وكذلك املنظمات الدولية املهتمة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليميـة، إىل تبـادل خرباهتـا     
 واجلرميـة بـشأن الثغـرات       خـدرات ى ومكتب األمم املتحدة املعـين بامل      مع الدول األعضاء األخر   

ونقاط الضعف احملتملة اليت تواجهها يف التصدي للجرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة وصـالهتا احملتملـة             
  باالجتار غري املشروع باملعادن الثمينة؛ 

 جيـري، بـدعم   معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة أن        يدعو    - ٥  
 واجلرمية، دراسةً شاملةً تتنـاول الـصالت احملتملـة بـني            خدراتمن مكتب األمم املتحدة املعين بامل     

   عرب الوطنية وسائر األنشطة اإلجرامية واالجتار غري املشروع باملعادن الثمينة؛اجلرمية املنظَّمة
                                                                    

  .٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة مرفق   )80( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )81( 
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ــة إىل تزويــد معهــد األ  يــدعو  - ٦   مــم املتحــدة  الــدولَ األعــضاَء واملؤســسات املعني
ــة      ــة بأمثل ــة والعدال ــاليمي ألحبــاث اجلرمي ــسائل   األق ــذه امل ــصل هب ــا يت ــة   عم ــوانني الوطني ــن الق  م

واإلقليمية والدولية واملعايري الرقابية وأفضل املمارسـات ودراسـات احلـاالت وسـائر املـواد الـيت         
التـصدير، مـن   تتساوق مع الدراسة املعنية، مثل الضوابط املتـصلة بغـسل األمـوال وباالسـترياد و             

  أجل النظر فيها؛ 
اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن  ســائر  الــدولَ األعــضاَء ويــدعو  -٧  

  ا؛ إجراءاهتاألمم املتحدة وامليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد 
 واجلرميـة أن  خـدرات  املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل    إىليطلب    -٨  

ــ ــذ     يقــدِّم إىل جلن ــراً عــن تنفي ــة يف دورهتــا الرابعــة والعــشرين تقري ــة اجلنائي   ة منــع اجلرميــة والعدال
  .هذا القرار

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

      والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم
  تصادي واالجتماعي،إنَّ اجمللس االق  
ــساوره القلــق    ــصلة    إذ ي ــال االقتــصادي واجلــرائم املت ــروز مــشكلة جــرائم االحتي  إزاء ب

باهلوية ذات النطاق الواسع والعابرة للحدود الوطنية، والزيـادة الكـبرية يف حجـم هـذه اجلـرائم                  
  ومعّدل حدوثها على النطاق عرب الوطين ومداها،

ــضاً     ــق أي ــساوره القل ــا   األ إزاء وإذ ي ــيت تطرحه ــار ال ــصادي   خط ــال االقت جــرائم االحتي
  ، اليت تدعمها هذه األشكال من اجلرائمشروعةاملنشطة غري وسائر األواجلرائم املتعلقة باهلوية 

استغالل مرتكيب جرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم         إزاء   وإذ يساوره القلق كذلك     
والتجـارة اجلديـدة، وإزاء األخطـار الـيت        تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت     املتصلة باهلوية ل  

  ،يطرحها استغالهلا بالنسبة للتجارة هبذه التكنولوجيات ومستخدميها
 بـضرورة وضـع اسـتراتيجيات وتـدابري شـاملة ومتعـّددة األوجـه ومتَّـسقة،                 واقتناعاً منه   

  يف ذلك تدابري املقاومة والوقاية، من أجل التصّدي هلذه األشكال من اجلرمية، مبا
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ــه أيــض    ــدول األعــضاء والقطــاع اخلــاص     اًواقتناعــاً من ــآزر بــني ال ــشراكة والت ــة ال  بأمهي
، يف التـصدي    واجملتمع املدين، وال سيما عند وضع االستراتيجيات والتدابري اخلاصـة بكـل منـها             

  ،ملشكلة جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية
: راتيجيات الشاملة ملواجهة التحـّديات العامليـة       إعالنَ سلفادور بشأن االست    وإذ يستذكر   

 الذي أُعرب فيه عن شواغل جديـة  )٨٢(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغيِّر،      
إزاء التحّدي الذي متثِّله جرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم املتـصلة باهلويـة وصـالهتا بأنـشطة                   

 إرهابية؛ والذي ُدعيت فيه الدول األعـضاء إىل اختـاذ مـا يناسـب               إجرامية أخرى وأحياناً بأنشطة   
من التدابري القانونية ملنع االحتيال االقتصادي واجلرائم املتعلقة باهلوية ومالحقة مرتكبيهـا قـضائياً          

 خــدراتاملتحــدة املعــين بامل ومعاقبتــهم وإىل مواصــلة دعــم العمــل الــذي يقــوم بــه مكتــب األمــم  
ال، وُشـجِّعت فيـه علـى توثيـق التعـاون الـدويل يف هـذا اجملـال، بوسـائل منـها                     واجلرمية يف هذا اجمل   

  تبادل املعلومات وأفضل املمارسات ذات الصلة وتقدمي املساعدة التقنية والقانونية،
 واجلرميـة مـن   خـدرات  باجلهود اليت يبـذهلا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل        وإذ يعترف   

ساســي املعــين بــاجلرائم املتــصلة باهلويــة باعتبــاره منــرباً جيمــع أجــل تيــسري عمــل فريــق اخلــرباء األ
بانتظــام بــني ممــثّلني عــن احلكومــات وكيانــات القطــاع اخلــاص واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  
واملؤسسات األكادميية بغرض جتميع اخلربات ووضع االستراتيجيات وتسهيل إجراء مزيـد مـن             

  لتصّدي للجرائم املتعلقة باهلوية،البحوث واالتفاق على إجراءات عملية ل
 بالعمـل الـذي قـام بـه فريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة                       وإذ ينوِّه   

  ، ٢٠١٠ إىل عـــام ٢٠٠٧واالجتماعـــات اخلمـــسة الـــيت عقـــدها يف فيينـــا يف الفتـــرة مـــن عـــام 
 الـذي  ملتـصلة باهلويـة،   دليـل التعامـل مـع اجلـرائم ا        وما متخَّض عن ذلك العمل مـن نتـائج، مثـل            

يتضمَّن إرشادات عملية بشأن التعاون الـدويل علـى مكافحـة اجلـرائم املتعلقـة باهلويـة وكـذلك            
ع دراسات بشأن النُّهج القانونية وُنهج التجرمي ومحايـة الـضحايا وإقامـة الـشراكات بـني القطـا              

  العام والقطاع اخلاص،
ــشري   ــه وإذ يـ ــؤرَّخ ٢٠٠٤/٢٦ إىل قراراتـ ــ٢١ املـ ــه /وز متـ  ٢٠٠٧/٢٠، و٢٠٠٤يوليـ
 ٢٠١١/٣٥ و٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣٠ املــؤرَّخ ٢٠٠٩/٢٢، و٢٠٠٧يوليــه / متــوز٢٦املــؤرَّخ 

  ،٢٠١١يوليه / متوز٢٨خ املؤرَّ

                                                                    

  .٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة مرفق   )82( 



E/2013/30 
E/CN.15/2013/27 

 

 47 
 

 بتقرير االجتماع السادس لفريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم              حييط علماً   -١  
  )٨٣(املتصلة باهلوية؛

يع النمــوذجي بــشأن اجلــرائم املتــصلة باهلويــة   هبيكــل التــشرحيــيط علمــاً أيــضاً  -٢  
ــع اجلــرائم ذات       ــة ملن ــة للعناصــر االســتراتيجية لوضــع االســتراتيجيات الوطني وبالقائمــة املرجعي

 كتـذييل بـالتقرير     نيدرجاملـ الصلة باهلوية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم،         
  املذكور آنفاً؛

ــاً كــذلك    -٣   ــحيــيط علم ــضم العناصــر األساســية    بالوثيق ــة بوضــع إطــار ي ة املتعلق
الستراتيجية وطنية بشأن منع اجلرائم املتصلة باهلوية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيهـا قـضائياً               
ومعاقبتهم، وبالوثيقـة املتعلقـة باحلـاالت الناجحـة للـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف             

   باهلوية؛املتصلةجمال التصّدي للجرائم 
 ما يضطلع به فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين                  يالحظ  -٤  

ــة            ــة العام ــرار اجلمعي ــال بق ــشأ عم ــسيربانية، املن ــة ال ــشكلة اجلرمي ــن م ــاملة ع ــة ش ــإجراء دراس ب
  ، من أنشطة يف اجملاالت املتصلة جبرائم سرقة اهلوية؛٦٥/٢٣٠

تنفيذ اسـتراتيجيات وطنيـة بـشأن    على النظر يف اعتماد و  الدول األعضاء    يشجِّع  -٥  
منع اجلرائم املتصلة باهلوية والتحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا ومعاقبتـهم، بوسـائل منـها                    

  استخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص للتصدي للجرائم املتصلة باهلوية؛
ــدولَ األعــضاَء إىل تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين با   يــدعو  -٦    خــدراتمل ال

واجلرمية مبعلومات عن اجلهود الوطنية املبذولة لوضع استراتيجيات ملنع اجلـرائم املتـصلة باهلويـة               
  والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم، إن وجدت هذه اجلهود؛

 واجلرميـــة أن يواصـــل خـــدراتإىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين بامليطلـــب   -٧  
نــة األمـم املتحـدة للقـانون التجــاري الـدويل، لتعزيـز التفـاهم وتبــادل       جهـوده، بالتـشاور مـع جل   

وجهات النظر واخلربات بني خمتلف أصحاب املصلحة، وخاصـة بـني كيانـات القطـاعني العـام                 
واخلاص، بشأن املسائل املتعلقة باجلرائم املتصلة باهلوية من خالل العمل املقبل الذي سيـضطلع              

عين باجلرائم املتصلة باهلوية، والذي سيشمل وضع مـشروع تـشريع           به فريق اخلرباء األساسي امل    
  منوذجي بشأن اجلرائم املتصلة باهلوية؛

                                                                    

  .E/CN.15/2013/25مرفق الوثيقة   )83( 
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 واجلرميـة إىل مواصـلة التعـاون مـع          خـدرات  مكتَب األمـم املتحـدة املعـين بامل        يدعو  -٨  
ل مـن   الدوليـة واحلكوميـة الدوليـة األخـرى الناشـطة يف هـذا اجملـا        واملؤسـسات األكادمييـة   املنظمات

خــالل متكينــها مــن املــشاركة واملــسامهة النــشيطة يف العمــل املقبــل لفريــق اخلــرباء األساســي املعــين    
  باجلرائم املتصلة باهلوية؛

وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي مـسامهات خارجـة عـن            الدولَ األعضاَء    يدعو  ‐٩  
  امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛ 

ــة يف     يطلــب   ‐١٠   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلن
  . تقريراً عن تنفيذ هذا القراردورهتا الثالثة والعشرين

    
    مشروع القرار الرابع    
تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لالجتار غري املشروع بـأنواع     

      احملميةية احليوانات والنباتات الّرب
  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
 ٢٠٠٣/٢٧، وقــراَره ٢٠٠١يوليــه / متــوز٢٤ املــؤرَّخ ٢٠٠١/١٢ قــراره إذ يــستذكر  
ــؤرَّخ  ــوز٢٢امل ــه / مت ــات     ٢٠٠٣يولي ــات واحليوان ــأنواع النبات ــشروع ب ــشأن االجتــار غــري امل  ، ب

  الّربية احملمية،
ــدور    ــر ب ــة  وإذ يق ــة التجــارة الدولي ــة املهــدَّدة     اتفاقي ــات الّربي ــات والنبات ــأنواع احليوان ب
بـأنواع احليوانـات   لتجـارة املـشروعة    ااملتعلـق ب   باعتبارها الصك الدويل األساسي      )٨٤(باالنقراض

  ، وباجلهود اليت تبذهلا األطراف يف هذه االتفاقية من أجل تنفيذها،والنباتات الّربية
أبريـل  / نيسان ٢٧، املؤرَّخ   ١٦/١لة اجلنائية    قرار جلنة منع اجلرمية والعدا     وإذ يعيد تأكيد    
، بــشأن التعــاون الــدويل علــى منــع ومكافحــة االجتــار الــدويل غــري املــشروع باملنتجــات     ٢٠٠٧

احلرجية، مبا فيها األخشاب واألحياء الّربية وسائر املوارد األحيائية احلرجية، الـذي شـجَّعت فيـه        
ور، علـى التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد الثنـائي              اللجنةُ بـشدَّة الـدولَ األعـضاَء، ضـمن مجلـة أمـ            

واإلقليمــي والــدويل ملنــع االجتــار الــدويل غــري املــشروع باملنتجــات احلرجيــة، مبــا فيهــا األخــشاب 
واألحيــاء الّربيــة وســائر املــوارد األحيائيــة احلرجيــة ومكافحتــه والقــضاء عليــه، وذلــك، عنــد           

                                                                    

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )84( 
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ليـة مثــل اتفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة    االقتـضاء، مـن خــالل اسـتعمال الــصكوك القانونيـة الدو    
  )٨٦( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،)٨٥( عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة

، ٢٠١٢ديـسمرب  / كانون األول٢٠خ رَّ املؤ٦٧/١٨٩ قرار اجلمعية العامة وإذ يستذكر   
احليوانـات  االجتـار بـأنواع     الذي أعربت فيه اجلمعية عن بالغ قلقها من اجلرائم البيئية، ومن بينها             

احملمية حيثمـا ينطبـق ذلـك، وشـدَّدت علـى ضـرورة مكافحـة تلـك اجلـرائم عـن                     والنباتات الّربية   
طريق تعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات واختـاذ اإلجـراءات يف جمـال العدالـة اجلنائيـة للتـصدي                   

  هلا وبذل اجلهود يف سبيل إنفاذ القانون،
ــستذكر    ــراَره وإذ ي ــؤرَّخ ٢٠٠٨/٢٥ق ــوز٢٤، امل ــه / مت ــه   ٢٠٠٨يولي ــذي شــجَّع في ، ال

 واجلرميـة مبعلومـات    خـدرات الدولَ األعضاَء على مواصلة تزويد مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل            
 مـن تـدابري ميكـن أن تتــضمَّن    ١٦/١عمـا ُيتَّخـذ عمـالً بقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          

معــة ومتعــدِّدة القطاعــات، والتنــسيق والتعــاون علــى الــصعيد   األخــذ بنــهوج وطنيــة شــاملة وجا 
الدويل لدعم تلك النهوج، مبا يف ذلك من خالل أنشطة املساعدة التقنية لبنـاء قـدرات املـوظفني                  

  الوطنيني املعنيني واملؤسسات الوطنية املعنية،
حـدِّيات   إعـالنَ سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة الت             أيـضاً وإذ يستذكر     
 الـذي أقـرَّه مـؤمتر األمـم     )٨٧(نظم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغيِّـر،          : العاملية

 ١٩ إىل ١٢املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املنعقـد يف سـلفادور، الربازيـل، مـن                 
ــسان ــل /ني ــدول األعــضاء بالتحــدِّ   ٢٠١٠أبري ــه ال ــذي ســلَّمت في ي الناشــئ عــن األشــكال  ، وال

املستجدَّة من اجلرمية اليت تؤثِّر تأثرياً كـبرياً علـى البيئـة، وشـجَّعت علـى تـدعيم تـشريعات الـدول                      
األعضاء وسياساهتا وممارساهتا الوطنية املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف هذا اجملـال، ودعتـها               

التــشارك يف املمارســات الفــضلى يف هــذا اجملــال،  إىل تعزيــز التعــاون الــدويل واملــساعدة التقنيــة و 
ودعت جلنةَ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل دراسة طبيعة هـذا التحـدِّي وسـبل التـصدِّي لـه علـى        

  حنو فعَّال،
، الـذي دعـا فيـه       ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٨، املـؤرَّخ    ٢٠١١/٣٦قراَره    كذلك وإذ يستذكر   

جتار غري املشروع بـأنواع احليوانـات والنباتـات الّربيـة املهـدَّدة             الدولَ األعضاَء إىل النظر يف جعل اال      
  باالنقراض جرمية خطرية،

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥جع نفسه، اجمللد املر  )85( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )86( 
  .٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة مرفق   )87( 
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 عــن قلقــه إزاء ضــلوع اجلماعــات  ٢٠١١/٣٦علــى أنَّــه أعــرب يف قــراره   يؤكِّــدوإذ   
اإلجراميــة املنظمــة يف مجيــع جوانــب االجتــار غــري املــشروع بــأنواع احليوانــات والنباتــات الّربيــة 

النقراض، فشجَّع بشدَّة الدول األعضاء على اختاذ تدابري مناسبة ملنع هذا االجتار غـري              املهدَّدة با 
  املشروع ومكافحته،

ــراَره وإذ يــستذكر   ــه / متــوز٢٦، املــؤرَّخ ٢٠١٢/١٩ ق ــه  ٢٠١٢يولي ، الــذي حــثَّ في
، يف الدولَ األعضاَء علـى النظـر، يف سـياق مجلـة تـدابري فعَّالـة ووفقـا لنظمهـا القانونيـة الوطنيـة                      

 تـؤثِّر بـشكل كـبري     العابرة للحدود الوطنية الـيت اجلرمية املنظَّمةميع أشكال ومظاهر التصدِّي جل 
  ، مبا فيها االجتار بأنواع احليوانات والنباتات الّربية املهدَّدة باالنقراض،يف البيئة

 ٢٢، املـؤرخ    ٢٧/٩ مقرر جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة           وإذ يستذكر أيضاً    
  ،"تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية" واملعنون ٢٠١٣فرباير /شباط

، الـذي أشـار   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٨خ  املـؤرَّ  ٢٠١١/٣٦ قـراره    وإذ يستذكر كذلك    
إىل أمهيــة تعزيــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص ملعاجلــة مــسألة االجتــار بــأنواع      فيــه

  باتات الّربية املهدَّدة باالنقراض، وخباصة فيما يتصل باعتماد تدابري وقائية،احليوانات والن
   ضرورة الترويج ملبادرات ترمي إىل تنشيط التجارة املشروعة،وإذ يدرك  
 إزاء ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف مجيــع جوانــب  وإذ يــساوره بــالغ القلــق  

 يف هــذا الــشأن يؤكِّــد، وإذ  احملميــةنباتــات الّربيــةاحليوانــات وال االجتــار غــري املــشروع بـــأنواع 
 عرب الوطنية يف تعزيز التعاون الدويل علـى         اجلرمية املنظَّمة جدوى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة      

 مكافحة هذه اجلرائم، 

بــأنواع احليوانـات والنباتـات الّربيـة          غـري املـشروع     مـن أنَّ االجتـار     وإذ يعرب عن قلقه     
 من األشكال اآلخذة يف التطـّور للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وإذ يـستذكر قـراره                     ُيعدُّ احملمية
 العـابرة  اجلرميـة املنظَّمـة  بـأنَّ  لس ، الذي سلَّم فيه اجمل٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠١٢/١٩

للحدود الوطنية قد اختذت أشكاال متنوعـة وأهنـا متثـل خطـرا يهـدد الـصحة والـسالمة واألمـن                     
  لرشيد والتنمية املستدامة للدول، واحلكم ا
ميكـن أن  بـأنواع احليوانات والنباتات الّربيـة احملميـة        أنَّ االجتار غري املشروع      يؤكِّدوإذ    

ــة،       ــات احملليــ ــة واجملتمعــ ــصادات الوطنيــ ــى االقتــ ــتقرار علــ ــزع لالســ ــأثري مزعــ ــه تــ ــون لــ  يكــ
 الـسياحة البيئيـة والتجـارة    وال سيما من خالل تدمري املوائـل الطبيعيـة، وتنـاقص اإليـرادات مـن          

  املشروعة بأنواع النباتات واحليوانات، واألخطار اليت هتدِّد حياة البشر،
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 بـــأنواع احليوانــات والنباتــات الّربيــة احملميــة أنَّ االجتــار غــري املــشروع  أيــضاًيؤكِّــدوإذ   
هـدَّدة بـاالنقراض،    كبرياً على عدد من أنـواع األحيـاء الّربيـة الـسريعة التـأذِّي وامل               يشكِّل خطراً 

  مما يزيد من خطر انقراضها،
 أنَّ العمــل املنــسَّق مهــمٌّ للحــدِّ مــن الفــساد ولتعطيــل الــشبكات غــري    كــذلكيؤكِّــدوإذ   

  وتوفِّر سبله،بـأنواع احليوانات والنباتات الّربية احملمية املشروعة اليت تشجِّع االجتاَر غري املشروع 
التنسيق الفعَّالني بني املنظمات الدولية ملكافحـة االجتـار         على أمهية التعاون و   وإذ يشدِّد     

االحتــاد الــدويل إنــشاء ، وإذ يرحــب ببـــأنواع احليوانــات والنباتــات الّربيــة احملميــةغــري املــشروع 
ــادرة اجلمــارك اخلــضراء،        ــة ويأخــذ علمــا مبب ــات الّربي ــات والنبات ــة ضــد احليوان ملكافحــة اجلرمي

  كمثالني على هذه الشراكات،
 اجملتمـع   مبـا يف ذلـك     بالدور احليوي الذي يقوم به مجيع أصـحاب املـصلحة،            ذ ُيسلِّم وإ  

  ،بـأنواع احليوانات والنباتات الّربية احملميةاملدين، يف مكافحة االجتار غري املشروع 
 الدولَ األعضاَء على اختاذ التدابري املناسبة ملنع ومكافحة االجتـار           بشدَّة يشجِّع  -١  

، بوســائل منــها اعتمــاد التــشريعات  أنواع احليوانــات والنباتــات الّربيــة احملميــة بـــغــري املــشروع 
  الالزمة من أجل منع هذا االجتار والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه؛

 الــدولَ األعــضاَء علــى التعــاون علــى كــل مــن الــصعيد الثنــائي ودون   يــشجِّع  -٢  
ذلــك التعــاون بــني وكــاالت إنفــاذ اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل وتعزيــز هــذا التعــاون، مبــا يف  

القانون، من خالل التحقيقات املشتركة، مبـا فيهـا التحقيقـات عـرب الوطنيـة املـشتركة، وتبـادل                   
ة املتعلقة بإنفاذ القانون، بـدعم       التشريعات واملعلومات االستخباراتي   املعلومات عن مسائل منها   

الــيت تــستهدف مكافحــة االجتــار غــري   مــن شــبكات اإلنفــاذ اإلقليميــة املعنيــة باألحيــاء الّربيــة و  
 بـصورة أكثـر فعاليـة، وخباصـة مـن خـالل             بـأنواع احليوانـات والنباتـات الّربيـة احملميـة        املشروع  

تـشهد عـرض أنـواع احليوانـات والنباتـات الّربيـة احملميـة         تشجيع ودعم التعاون مع الـدول الـيت         
  ل اليت تستخدم مناطق عبور هلا؛املتََّجر هبا بصورة غري مشروعة والطلب عليها، وكذلك الدو

اجلرميـة   إىل الدول األعضاء أن تستخدم اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة             يطلب  -٣  
استخداماً كامالً بغـرض منـع    )٨٥( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)٨٤( عرب الوطنية املنظَّمة

، ويهيــب يف هــذا لّربيــة احملميــةبـــأنواع احليوانــات والنباتــات اومكافحــة االجتــار غــري املــشروع 
الصدد بالدول األعضاء اليت مل تنضّم بعد إىل هـاتني االتفـاقيتني أن تنظـر يف االنـضمام إليهمـا،                    

  ويدعو الدول األطراف فيهما إىل تنفيذمها تنفيذاً تاماً وفعَّاالً؛
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بــأنواع احليوانـات    الـدولَ األعـضاَء علـى جعـل االجتـار غـري املـشروع                يشجِّع  -٤  
 جرمية خطرية عندما تنخرط فيها اجلماعات اإلجرامية املنظمـة، حـسبما            النباتات الّربية احملمية  و

 عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة   من املادة الثانية من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة             ) ب(تعرف يف الفقرة    
ا يتعلــق الوطنيــة، لــضمان وجــود تــدابري كافيــة وفعَّالــة للتعــاون الــدويل مبوجــب االتفاقيــة فيمــ    

بـــأنواع احليوانــات والنباتــات الّربيــة احملميــة     بالتحقيقــات يف حــاالت االجتــار غــري املــشروع     
  ومالحقة مرتكبيه؛

 الـدولَ األعـضاَء علـى أن تعـزز عنـد االقتـضاء نظمهـا القانونيـة                  بـشدَّة  يشجِّع  -٥  
يتماشـى مـع االلتزامـات    واجلنائية احمللية وقدراهتا يف جمال إنفاذ القـانون وقـدراهتا القـضائية، مبـا               

القانونية الدولية، لضمان توافر القوانني اجلنائية الـيت تـنص علـى العقوبـات واجلـزاءات املناسـبة                  
  ؛بـأنواع احليوانات والنباتات الّربية احملميةللتصدِّي لالجتار غري املشروع 

ا احملليـة،    الدولَ األعضاَء على القيام، وفقـا اللتزاماهتـا الدوليـة وتـشريعاهت            حيثُّ  -٦  
ــات        ــات واملالحقـ ــة يف التحقيقـ ــساعدة القانونيـ ــن املـ ــدر مـ ــرب قـ ــادل أكـ ــا لتبـ ــز جهودهـ بتعزيـ

، بـأنواع احليوانات والنباتـات الّربيـة احملميـة       واإلجراءات القضائية املتعلقة باالجتار غري املشروع       
، منـه أو تـوفر سـبله      الـيت تتـأتى     مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل اسـتبانة العائـدات غـري املـشروعة               

  واقتفاء أثرها وجتميدها أو ضبطها؛
يشجِّع الدول األعضاء على النظـر يف إنـشاء فرقـة عمـل وطنيـة مـشتركة بـني                     -٧  

ــاذ         ــد يف جمــال إنف ــيت تتخــذها خمتلــف الوكــاالت ضــمن البل ــسيق اإلجــراءات ال الوكــاالت لتن
املعنيـة يف سـائر البلـدان واملنظمـات         القوانني املتعلقة جبرائم األحياء الّربية، ومساعدة الـسلطات         

ــة تيــسري التنــسيق وانــسجام اإلجــراءات يف جمــال مكافحــة االجتــار غــري املــشروع      الدوليــة، بغي
  ؛بـأنواع احليوانات والنباتات الّربية احملمية

 الـدولَ األعـضاَء علـى النـهوض بـاجلهود الراميـة إىل منـع االجتـار                  يشجِّع أيضاً   -٨  
، عـن طريـق أمـور منـها محـالت إعـالم          احليوانات والنباتات الّربيـة احملميـة     بـأنواع  غري املشروع   

  اجلمهور وتوعيته؛
 واجلرميـة، بالتنـسيق مـع سـائر     خـدرات  مكتَب األمم املتحـدة املعـين بامل    يشجِّع  -٩  

األعــضاء يف االحتــاد الــدويل ملكافحــة اجلرميــة ضــد احليوانــات والنباتــات الّربيــة، علــى مواصــلة   
بـــأنواع  املــساعدة التقنيــة والتــدريب مــن أجــل مكافحــة االجتــار غــري املــشروع  جهــوده لتقــدمي

جمموعــة األدوات التحليليــة اخلاصــة ، وتــصميم أدوات مثــل احليوانــات والنباتــات الّربيــة احملميــة
  ، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛باجلرائم املتعلقة باألحياء الّربية والغابات
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 واجلرمية أن يقوم، بالتنـسيق      خدراتب األمم املتحدة املعين بامل     إىل مكت  يطلب  -١٠  
مع سائر األعضاء يف االحتـاد الـدويل ملكافحـة اجلرميـة ضـد احليوانـات والنباتـات الّربيـة، بـدعم                      

جمموعـة األدوات التحليليـة اخلاصـة بـاجلرائم املتعلقـة باألحيـاء الّربيـة           الدول األعضاء يف إعمال     
 قدرات سلطات إنفاذ القانون الوطنية والسلطات القـضائية الوطنيـة املعنيـة      بغية حتليل  والغابات

باألحياء الّربية والغابات يف جمـال التحقيـق يف القـضايا املتعلقـة جبـرائم األحيـاء الّربيـة والغابـات                     
ومالحقــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم قــضائياً والبــّت فيهــا، وذلــك هبــدف إعــداد أنــشطة للمــساعدة 

القدرات وتعزيز قدرة الدول األعضاء على التصدِّي للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة               التقنية وبناء   
  املتعلقة باألحياء الّربية والغابات؛

علــى جهــود االحتــاد الــدويل ملكافحــة اجلرميــة ضــد احليوانــات والنباتــات  ُيــثين   -١١  
باتـات الّربيـة املهـدَّدة      الّربية وأعضائه وهم أمانـة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع احليوانـات والن               

 واجلرميـة  خـدرات باالنقراض واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومكتب األمم املتحـدة املعـين بامل     
  والبنك الدويل واملنظمة العاملية للجمارك؛

 بإصدار االحتاد الدويل ملكافحـة اجلرميـة ضـد احليوانـات والنباتـات        يأخذ علماً   -١٢  
، ويطلـب إىل    تحليلية اخلاصة باجلرائم املتعلقة باألحياء الّربية والغابات      جمموعة األدوات ال  الّربية  

مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يعمـم هـذا الـصك علـى الـدول األعـضاء،                     
  ويدعو الدول األعضاء إىل النظر يف تطبيق واستخدام جمموعة األدوات املذكورة؛

 واجلرميـــة أن جيـــري، خـــدرات املعـــين بامل إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدةيطلـــب  -١٣  
بالتشاور مع الدول األعضاء وبالتعـاون مـع سـائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختـصة، مثـل                    
أمانة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع احليوانـات والنباتـات الّربيـة املهـددة بـاالنقراض واملنظمـة                     

ائيــة والبنــك الــدويل وبرنــامج األمــم املتحــدة  العامليــة للجمــارك واملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلن 
للبيئة، دراسات حالة تركِّز على الشبكات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف االجتـار غـري املـشروع                

 من احليوانات والنباتات الّربية وأجزائها ومشتقاهتا؛ حممية بأنواع معيَّنة 

فري مــوارد خارجــة عــن  الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تــو يــدعو  -١٤  
  امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

 واجلرميـة أن يقـدِّم إىل جلنـة         خـدرات  إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      يطلب  -١٥  
  .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
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    القرار اخلامسمشروع     
      تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص    

  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
 إدانته الشديدة لالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، الـذي            جمدداً يؤكِّدإذ    

  ة وحقوقه وللتنمية البشرية،يشكِّل جرمية وهتديداً خطرياً لكرامة اإلنسان وسالمته البدني
من أنَّ االجتار باألشخاص، رغـم التـدابري املطـردة الـيت ُتتَّخـذ              إذ يعرب عن بالغ قلقه      و  

ضده على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين، ال يزال يشكِّل أحد أخطر اجلـرائم الـيت       
  تنسيقا للتصدِّي له، ويتطلب استجابة دولية مجاعية وشاملة أكثر ،تواجه اجملتمع الدويل

بأمهية خطة عمل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، الـيت             وإذ يسلِّم     
، وإذ يـشدِّد علـى      ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٣٠ املؤرَّخ   ٦٤/٢٩٣اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها      

  أمهية تنفيذها بالكامل،
/  متـوز  ٢٥ املـؤرَّخ    ٢٠٠٨/٣٣مـاعي   قرار اجمللس االقتصادي واالجت     جمدداً يؤكِّدوإذ    

تعزيــز تنــسيق جهــود األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــود املبذولــة يف "، واملعنــون ٢٠٠٨يوليــه 
 ١٥ املــؤرَّخ ٢٠/٣، وقــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  "مكافحــة االجتــار باألشــخاص

ــون ٢٠١١أبريــل /نيــسان ــذ خطــة عمــل األمــم املتحــدة الع  "، واملعن ــة ملكافحــة االجتــار  تنفي املي
  ،"باألشخاص

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠رَّخ املـــؤ، ٦٧/١٩٠يرحِّـــب بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ   
 أن تعقد اجتماعا رفيع املستوى يف دورهتا السابعة والستني من أجـل             فيه قررتالذي  ،  ٢٠١٢

الثغـرات والتحـديات يف      بغية تقيـيم املنجـزات و      تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية       
  ،جماالت منها تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة

 دور مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف تنفيـذ خطـة عمـل                 يؤكِّدوإذ    
األمم املتحدة العامليـة، مبـا يف ذلـك دوره كمنـسِّق للفريـق املـشترك بـني الوكـاالت للتنـسيق يف                 

  شخاص،جمال مكافحة االجتار باأل
الدور املركزي لعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة      أيضا   يؤكِّدوإذ    

يف مكافحة االجتار بالبـشر علـى الـصعيد العـاملي، وال سـيما املـساعدة التقنيـة الـيت يقـدِّمها مـن                        
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ل منــع  وبروتوكــو)٨٨( عــرب الوطنيــةاجلرميــة املنظَّمــةأجــل تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 
 مـن  )٨٩(،وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، املكمـل هلـذه االتفاقيـة               

خالل االستفادة من أدوات بناء القدرات والدروس املكتسبة واخلربات املتاحة لدى املنظمـات             
  إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص، الدولية، ومنها

 صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات      دور املهم الذي يضطلع بهالبوإذ يسلِّم    
لضحايا االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذي أنشأته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا             

  ، يف تقدمي املعونة اإلنسانية والقانونية واملالية لضحايا االجتار باألشخاص،٦٤/٢٩٣
 عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة   راف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة           أنَّ مؤمتر األط   يالحظوإذ    

 حتـسني قـدرة    القيـام بـأمور منـها    من هذه االتفاقية، من أجـل ٣٢الوطنية أنشئ، مبوجب املادة  
املتعلـق  ربوتوكـول  الالدول األطراف على تعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضـها، مبـا يف ذلـك      

 علما، يف ذلك السياق، بنتـائج الـدورة الـسادسة للمـؤمتر، الـيت               االجتار باألشخاص، وإذ حييط   ب
  )٩٠(،٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٥عقدت يف فيينا من 

ــا والنــسج    وإذ يــستذكر   ــة بــشأن زرع اخلالي ــة التوجيهي ــادئ منظمــة الــصحة العاملي  مب
 يف قرارهــا  والـستني واألعـضاء البـشرية، الــيت اعتمـدهتا مجعيـة الــصحة العامليـة يف دورهتـا الثالثــة      

٢٢-٦٣،   
إزاء عــدد احلــوادث املبلّــغ عنــها بــشأن االجتــار باألشــخاص وإذ يعــرب عــن بــالغ قلقــه   

  استمرار االفتقار إىل بيانات موثوقة يف ذلك الصدد،وإزاء بغرض نزع أعضائهم، 
 التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املعـين باالجتـار باألشـخاص يف            جمدداً   يؤكِّدوإذ    

 بـشأن مـسألة االجتـار    )٩١(٢٠١١أكتـوبر  / تشرين األول١٢ إىل ١٠االجتماع الذي عقده من    
  باألشخاص بغرض نزع أعضائهم، 

 وبــسائر أصــحاب الــشأن املــذكورين يف خطــة عمــلبالــدول األعــضاء يهيــب   -١  
عمـل  لااملـسامهة يف تنفيـذ خطـة        االستمرار يف ملكافحة االجتار باألشخاص      العاملية األمم املتحدة 

تنفيــذا كــامال وفعــاال، بــسبل منــها تعزيــز التعــاون وحتــسني التنــسيق فيمــا بينــها لتحقيــق هــذا     
                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )88( 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )89( 

 .CTOC/COP/2012/15 انظر  )90( 

 .CTOC/COP/WG.4/2011/8انظر   )91( 
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 عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة   مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            كذلك   ويدعو   ،اهلدف
 أيـضا،   الوطنية وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة إىل القيام بـذلك            

  يف إطار والية كل منها؛
العاملية ملكافحة االجتـار باألشـخاص      خطة عمل األمم املتحدة     أنَّ   جمدَّداً   يؤكِّد  -٢  

  :قد ُوِضعت للقيام مبا يلي
 اجلرميـة املنظَّمـة   تشجيع التصديق العاملي علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                )أ(  

ــة  ــرب الوطني ــع االجتــ   )٨٨(ع ــع وقم ــال،     وبروتوكــول من ــساء واألطف ار باألشــخاص، وخباصــة الن
 وعلـى   )٨٩( عـرب الوطنيـة    اجلرميـة املنظَّمـة   ه، املكمل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           واملعاقبة علي 

الــصكوك الدوليــة األخــرى ذات الــصلة الــيت تتــصدى لالجتــار باألشــخاص، وتعزيــز تنفيــذ           
  الصكوك القائمة ملكافحة االجتار باألشخاص؛

 الــدول األعــضاء علــى تعزيــز التزاماهتــا الــسياسية والقانونيــة مبنــع        مــساعدة  )ب(  
  ومكافحة االجتار باألشخاص؛

د يالــصعكــل مــن تــشجيع التــصدي علــى حنــو شــامل ومنــسق ومتــسق علــى     )ج(  
  الوطين واإلقليمي والدويل ملكافحة االجتار باألشخاص؛

تبـارات اجلنـسانية    الترويج التباع هنج يستند إىل حقوق اإلنـسان ويراعـي االع            )د(  
تعزيــز تــصدي نظــم يف والــسن يف التــصدي جلميــع العوامــل الــيت تعــرض األشــخاص لالجتــار و 

العدالــة اجلنائيــة يف هــذا اجملــال، بوصــفهما عــاملني ضــروريني ملنــع االجتــار باألشــخاص ومحايــة  
  ؛ قضائيامرتكبيهمالحقة ضحاياه و
 واجلهـات املعنيـة األخـرى    التوعية داخل منظومة األمم املتحـدة ولـدى الـدول        )ه(  

  أيضا، كالقطاع اخلاص واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم الدولية والوطنية واجلمهور عامة؛
تعزيز التعـاون والتنـسيق بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـا فيهـا الـدول األعـضاء                       )و(  

 منظومـة    خمتلـف كيانـات    بـني واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، و           
  األمم املتحدة، مع أخذ أفضل املمارسات القائمة والدروس املستفادة يف االعتبار؛

 إدمـاج    أن يواصـل   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة       يطلب    -٣  
 علــى  إىل البلــدانتقــدمي املــساعدة التقنيــةاصــل أن يوخطــة العمــل العامليــة يف براجمــه وأنــشطته و

 علـى ضـمان تنفيـذ خطـة      قـدرهتا  من أجل تعزيز ، بناء على طلبها،   ين واإلقليمي الصعيدين الوط 
  العمل العاملية تنفيذا كامال وفعاال؛



E/2013/30 
E/CN.15/2013/27 

 

 57 
 

ــدعو  -٤   ــة    ي ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــشطة  مكتــب األم ــادة أن  إىل زي
فيـذ  الفريق املشترك بني الوكاالت للتنسيق يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص ذات الصلة بتن            

خطة العمل العاملية، ويدعو سائر الوكاالت املعنية يف منظومـة األمـم املتحـدة إىل القيـام بـذلك                   
  ؛الفريق املشتركبصفته منسق بالتنسيق مع املكتب 

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، بــصفته مــدير   يطلــب   -٥  
وخباصــة النــساء  الجتــار باألشــخاص،صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات لــضحايا ا  

واألطفال، مواصلة تشجيع الدول وسائر أصـحاب املـصلحة علـى تقـدمي مـسامهات للـصندوق             
  االستئماين؛

الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وســائر يــشجِّع   -٦  
املتعلقـة  رسات اجليـدة    على تبادل املعلومات واخلربات واملما    حسب االقتضاء   اهليئات ذات الصلة    

  ؛جتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم مكافحة االت منها يف جماالبأنشطة مكافحة االجتار،
الفريـــق العامـــل املعـــين باالجتـــار   األطـــراف إىل أن يطلـــب مـــن مـــؤمتريـــدعو   -٧  

 االجتـار باألشـخاص بغـرض       مـسألة باألشخاص أن يواصل، يف أحد اجتماعاته املقبلـة، مناقـشة           
  ائهم؛نزع أعض
التقريـر   بقيام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بنـشر                 يرحِّب  -٨  

 وفـق خطـة العمـل العامليـة، ويـشدِّد علـى احلاجـة               )٩٢(،٢٠١٢العاملي عن االجتار باألشـخاص،      
 لألمـم املتحـدة، وفقـا        الـست  إىل اللغـات الرمسيـة    لـه    املقبلة   اإلصداراتإىل ترمجة هذا التقرير و    

  ؛٢٠١٠يوليه / متوز٣٠ املؤرخ ٦٤/٢٩٣اجلمعية العامة لقرار 
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مجع بيانات تـستند       يطلب    -٩  

إىل األدلة عـن أمنـاط وأشـكال وتـدفقات االجتـار باألشـخاص بغـرض نـزع أعـضائهم، وإدراج           
  ؛جتار باألشخاصللتقرير العاملي عن االهذه البيانات يف اإلصدارات املقبلة 

ــضا    -١٠   ــب أي ــة إدراج     يطل ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم   إىل مكت
يف قاعدة بيانات الـسوابق القـضائية يف جـرائم          عضائهم  قضايا االجتار باألشخاص بغرض نزع أ     

  االجتار بالبشر؛
يانـات   واجلرمية بب  خدرات الدول األعضاء على تزويد املكتب املعين بامل       يشجِّع  -١١  

تــستند إىل األدلــة عــن أمنــاط وأشــكال وتــدفقات االجتــار باألشــخاص بغــرض نــزع أعــضائهم،  
                                                                    

  .E.13.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )92( 
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ــة علــى ذلــك، ومبعلومــات عــن حــاالت االجتــار     النــسجوكــذلك  ــا يف حــال تــوافر أدل  واخلالي
   ذلك؛ عن معلوماتواخلاليا يف حال توافر النسج باألشخاص بغرض نزع أعضائهم وكذلك 

 ملنظمـات اجملتمـع املـدين يف تقـدمي املـساعدة ومتكـني ضـحايا                 بالـدور اهلـام    يقّر  -١٢  
، وتيـسري رعايـة الـضحايا وتـوفري         التماس سبل االنتـصاف   االجتار باألشخاص ومساعدهتم على     

  اخلدمات املناسبة هلم، بوسائل منها التعاون والتنسيق الوثيقني مع موظفي إنفاذ القانون؛
املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن  الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات يــدعو  -١٣  

  امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
ــة يف    يطلــب   -١٤   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلن

  .دورهتا الثالثة والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
    

    ة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادهامشاريع مقرَّرات مقدَّم  -جيم  
توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٣

  :مشروعي املقّررين التاليني
    

    مشروع املقرَّر األول    
:  واجلرمية ووضعه املايلخدراتحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  

د والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين متدي
     واجلرمية ووضعه املايلخدراتبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 / متوز ٢٨ املؤرَّخ   ٢٠١١/٢٥٨إذ يستذكر ُمقرَّره     إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،     
 واجلرميــة خــدراتتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل حتــسني حوكمــة مك"، واملعنــون ٢٠١١يوليــه 

متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتـوح بـاب العـضوية املعـين               : ووضعه املايل 
، الـذي أكّـد     " واجلرميـة ووضـعه املـايل      خدراتبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل      

 وقـرار   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ املؤرَّخ   ٥٢/١٣ دراتخفيه جمدَّدا، يف مجلة أمور، قرار جلنة امل       
، وقـرَّر جتديـد واليـة    ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٢٤ املؤرَّخ ١٨/٣جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم        
ني يف املايل حىت موعد عقد اجلـزء مـن دوريت اللجنـت           واجلرمية ووضعه    خدراتاملتحدة املعين بامل  

ــاً ألداء الفريــق    ، ٢٠١٣النــصف األول مــن عــام   الــذي جتــري اللجنتــان أثنــاءه استعراضــاً وافي
  : العامل وتنظران يف متديد واليته
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ُيعرب جمدَّدا عن إدراكـه ألمهيـة دور الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم                    )أ(  
 واجلرميــة خــدراتعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل املفتــوح العــضوية امل

 وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة علــى املعاجلــة خــدراتووضــعه املــايل يف مــساعدة جلنــة امل
  الفعالة للمسائل املالية ومسائل احلوكمة ذات الصلة بعمل املكتب؛

جلهـاز الرئيـسي لتقريـر الـسياسات         بوصفها ا  خدرات جمدَّدا دور جلنة امل    يؤكِّد  )ب(  
 على الـصعيد الـدويل وبوصـفها اهليئـة اإلداريـة            خدراتيف األمم املتحدة املعين مبسائل مراقبة امل      

 واجلرميــة، ودور جلنــة منــع خــدرات التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدراتلربنــامج امل
يــر الــسياسات يف األمــم املتحــدة املعــين اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بوصــفها اجلهــاز الرئيــسي لتقر

  مبسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وبوصفها اهليئة اإلدارية لربنامج اجلرمية التابع للمكتب؛ 
 خـدرات ُيعرب جمدَّدا عن قلقه بشأن حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل              )ج(  

 ملواصلة معاجلة هـاتني املـسألتني يف        واجلرمية ووضعه املايل، ويعرب عن إدراكه للضرورة امللحة       
  إطار عملي كفء قائم على التعاون وينحو إىل حتقيق النتائج؛

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠ املـؤرَّخ    ٥٢/١٣ خـدرات  جمـدَّدا قـرار جلنـة امل       يؤكِّد  )د(  
ــة    ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال ، ويقــرِّر ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ املــؤرَّخ ١٨/٣وقــرار جلن

ية الفريق العامل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة            جتديد وال 
 واجلرميــة ووضــعه املــايل حــىت موعــد عقــد اجلــزء مــن خــدراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل

، الذي مـن املزمـع أن جتـري اللجنتـان أثنـاءه             ٢٠١٥دوريت اللجنتني يف النصف األول من عام        
  ء الفريق العامل وأن تنظرا يف متديد واليته؛ استعراضا وافيا ألدا

يقرِّر أن يعقد الفريق العامل جلسات رمسية وغـري رمسيـة متاشـياً مـع املمارسـة                    )ه(  
  احلالية؛ 
يطلب أن ُتقدَّم الوثائق ذات الـصلة إىل الفريـق العامـل قبـل موعـد انعقـاد أيٍّ                     )و(  

  من اجتماعاته بعشرة أيام عمل على األقل؛
 جمدَّدا أمهية قيام الدول األعضاء بوضع خطـة عمـل سـنوية استرشـادية،              ديؤكِّ  )ز(  

ــنّص، حــسب االقتــضاء، علــى إجــراء       ــة مــن معلومــات وت ــار مــا تقّدمــه األمان تأخــذ يف االعتب
استعراض ألعمال الفريق العامل من حيث الشكل والتنظيم بغية حتسني فعاليتـه، ويقـّر جـدول                

  : على النحو املبيَّن أدناهاألعمال املؤقَّت للفريق العامل
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 واجلرميـة لفتـرة الـسنتني       خدراتامليزانية املدجمة ملكتب األمم املتحدة املعين بامل        -١  
٢٠١٥-٢٠١٤ .  

  . واجلرمية ووضعه املايلخدراتحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -٢  
  .التقييم والرقابة  -٣  
  .مسائل أخرى  -٤  

    
    مشروع املقرَّر الثاين    
دورهتا الثانية والعشرين أعمال تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن     

      وجدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة والعشرين
  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
حييط علماً بتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عـن أعمـال دورهتـا الثانيـة                   )أ(  

  والعشرين؛
، يقــرِّر أن ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢، املــؤّرخ ٢٠١٠/٢٤٣ذ يــستذكر مقــرَّره إ  )ب(  

  ؛"التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية"يكون املوضوع احملوري لدورة اللجنة الثالثة والعشرين هو 
، حيــيط ٢٠١٢يوليــه / متــوز٢٦، املــؤرَّخ ٢٠١٢/٢٣٨إذ يــستذكر مقــرَّره    )ج(  

  ، ٢٢/٢علماً مبقرَّر اللجنة 
يوافق على جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثالثـة والعـشرين للجنـة ووثـائق            )د(  

  .تلك الدورة، املبينني أدناه
    

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة       
    اجلنائية ووثائق تلك الدورة

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١   
  .ل التنظيمية األخرىإقرار جدول األعمال واملسائ  -٢  

  
    الوثائق     

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    
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  :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية  -٣  
عمـل الفريـق العامـل املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة            )أ(    

   واجلرمية ووضعه املايل؛خدراتاملعين بامل
 الــسياسة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم التوجيهـات املتعلقــة مبــسائل   )ب(    

  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
  .أساليب عمل اللجنة  )ج(    

  
    الوثائق     

 خــدراتتقريــر املــدير التنفيــذي عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل     
  واجلرمية

ــن األمــني العــام أو ا            ــة وتقــارير أخــرى م ــذكّرات أخــرى مــن األمان ملــدير م
  التنفيذي، تبعاً للواليات املسَندة

  . املناقشة املواضيعية بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -٤  
  
    الوثائق     
    دليل املناقشة     

ــين بامل      -٥   ــم املتحــدة املع ــب األم ــود مكت ــد جه ــدول  خــدراتتوحي ــة وال  واجلرمي
  :يةاألعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائ

 عــرب اجلرميــة املنظَّمــةالتــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     )أ(    
  الوطنية وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛  )ب(    
  التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  )ج(    
  لق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛مسائل أخرى تتع  )د(    
 خـدرات أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل              )ه(    

واجلرمية، وخصوصاً أنشطة شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة            
  .والعدالة اجلنائية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
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  الوثائق     
 عـرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة  ن التعاون الدويل علـى مكافحـة   تقرير األمني العام ع     

  والفساد
تقريــر األمــني العــام عــن املــساعدة يف تنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت العامليــة       

  املتصلة باإلرهاب
تقرير األمني العـام عـن أنـشطة معاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة                      

  والعدالة اجلنائية
مذكّرات أخرى من األمانة وتقارير أخرى من األمـني العـام أو املـدير التنفيـذي،                    

  تبعاً للواليات املسَندة
استخدام وتطبيق معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                     -٦  

  .اجلنائية
  
    الوثائق     

جمــال منــع اجلرميــة  تقريــر األمــني العــام عــن معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف        
  والعدالة اجلنائية

ــن األمــني العــام أو املــدير              ــة وتقــارير أخــرى م ــذكّرات أخــرى مــن األمان م
  التنفيذي، تبعاً للواليات املسَندة

اجتاهات اجلرمية على الصعيد العـاملي واملـسائل املـستجّدة وسـبل التـصدِّي هلـا                  -٧  
  .يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  
    ثائقالو     

   واجلرميةخدراتتقرير املدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بامل    
ــن األمــني العــام أو املــدير              ــة وتقــارير أخــرى م ــذكّرات أخــرى مــن األمان م

  التنفيذي، تبعاً للواليات املسَندة
نائيــة متابعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجل   -٨  

واألعمال التحضريية ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة                 
  .اجلنائية
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    الوثائق     
تقرير األمني العام عن متابعة نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة                       

ع والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــ   
  اجلرمية والعدالة اجلنائية

  .جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الرابعة والعشرين  -٩   
  .مسائل أخرى  -١٠   

  .دورهتا الثالثة والعشرينأعمال اعتماد تقرير اللجنة عن   -١١  
    

    املسائل اليت ُيلفت انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها  -دال  
ــس اال    -٤ ــاه اجملل ــيت     ُيلفــت انتب ــة ال ــّررات التالي ــرارات واملق ــاعي إىل الق ــصادي واالجتم قت

  :اعتمدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
    

    ٢٢/١القرار     
  تنفيذ ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة     

      ٢٠١٣- ٢٠١٢السنتني 
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
، ٦١/٢٥٢ املهام اإلدارية واملالية املوكلة إليها من اجلمعية العامـة يف قرارهـا               متارس إذ  
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرَّخ 

 يف تقرير املدير التنفيذي عن تنفيذ امليزانية املُدَمجـة ملكتـب األمـم املتحـدة                وقد نظرت   
  )٩٣(،٢٠١٣-٢٠١٢ واجلرمية لفترة السنتني خدراتاملعين بامل
  ،٢٠/٨ قرارها وإذ تستذكر  
أنَّ تقريــر املــدير التنفيــذي عــن تنفيــذ امليزانيــة املُدَمجــة ملكتــب األمــم  تالحــظ   -١  

ــسنتني  خــدراتاملتحــدة املعــين بامل  ــرة ال ــوفر معلومــات عــن  )٩٣(٢٠١٣-٢٠١٢ واجلرميــة لفت  ي
  التسويات املُدَخلة على امليزانية املُدَمجة؛

                                                                    

 )93(  E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6.  



E/2013/30 
E/CN.15/2013/27 

 

64  

 

هات املاحنة القويَّـة يف التنفيـذ الربنـاجمي مـن ِقبـل              استمرار ثقة اجل   تالحظ أيضاً   -٢  
 واجلرميــة، حــسبما ُتجـسِّده الزيــادة الـيت طــرأت علــى   خـدرات مكتـب األمــم املتحـدة املعــين بامل  
  املسامهات املخصَّصة الغرض؛

 خــدرات بقلــق مــا يواجهــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  تالحــظ كــذلك  -٣  
سبما يـرد يف تقريـر املـدير التنفيـذي عـن تنفيـذ امليزانيـة املُدَمجـة                  واجلرمية من حتدِّيات مالية، حـ     

، وال ســيما ٢٠١٣-٢٠١٢ واجلرميــة لفتــرة الــسنتني خــدراتملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
  العجز يف التمويل العام الغرض؛

 بتدابري احلد من التكاليف اليت اتَّخذها مكتب األمم املتحدة املعـين            حتيط علماً   -٤  
مـن دوالرات   دوالر   ٦٩٤ ٣٠٠ واجلرمية لتقلـيص النفقـات العامـة الغـرض مبقـدار             خدراتبامل

   دوالر؛٨ ٦٣٠ ٧٠٠الواليات املتحدة، حسبما ُتجسِّده التوقُّعات املنقَّحة البالغة 
 على استخدام األموال العامة الغرض حسب التوقُّعات املنقَّحـة يف فتـرة             توافق  -٥  
الـدول األعـضاء إىل تقـدمي مـسامهات ال يقـل جمموعهـا عـن        ، وتـدعو   ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
   دوالر؛٨ ٦٣٠ ٧٠٠

 التقــديرات املنقَّحــة ألمــوال تكــاليف دعــم الــربامج واألمــوال املخصَّــصة   تقــرُّ  -٦  
  :الغرض على النحو الوارد أدناه

    
    ة اجلنائيةالتوقُّعات بشأن املوارد الالزمة لصندوق برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدال    

 
  املوارد 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

  الوظائف

 
  امليزانية املعتمدة

٢٠١٣‐٢٠١٢ 
  امليزانية املنقَّحة

٢٠١٣‐٢٠١٢  
امليزانية املعتمدة 

٢٠١٣‐٢٠١٢ 
  امليزانية املنقَّحة

٢٠١٣‐٢٠١٢ 

     األموال العامة الغرض

 ٢٤ ٢٤ ٣٣٨,٠ ٨ ١٥٣,٧ ٨ املتعلقة بالوظائف  

 – – ٢٩٢,٧ ٣٢٥,٨  غري املتعلقة بالوظائف  

 ٢٤ ٢٤ ٦٣٠,٧ ٨ ٤٧٩,٥ ٨ اجملموع الفرعي  

    أموال تكاليف دعم الربنامج

 ٧٦ ٧٦ ٣٩٦,٩ ١٦ ٥٧٩,٥ ١٥ املتعلقة بالوظائف  

 – – ١٣٦,٥ ٤ ١٣٦,٥ ٤ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٧٦ ٧٦ ٥٣٣,٤ ٢٠ ٧١٦,٠ ١٩ اجملموع الفرعي  

 – – ٣٩٥,٩ ٢٣٠ ٠٩٥,٥ ٢٠٤  صة الغرضاألموال املخصَّ

     ١٠٠ ١٠٠ ٥٦٠,٠ ٢٥٩ ٢٩٠,٩ ٢٣٢  اجملموع
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 قدَّرة الواردة أعاله مرهونة بتوافر املوارد املالتوقعات بشأن أنَّ تالحظ  -٧  
  .التمويل

    
    ٢٢/٢القرار     
:  واجلرمية ووضعه املايلخدراتحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل    

لفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني توصيات ا
       واجلرمية ووضعه املايلخدراتحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

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

، الذي قرَّرت مبوجبه إنـشاء فريـق        " واجلرمية ووضعه املايل   خدراتم املتحدة املعين بامل   مكتب األم 
عامل حكومي دويل دائم مفتـوح العـضوية معـين باحلوكمـة والتمويـل، مـن أجـل حتقيـق اهلـدف                      

   واجلرمية وفعاليته،خدراتاملشترك املتمثِّل يف تعزيز أداء مكتب األمم املتحدة املعين بامل
 ٣٠ املـؤرَّخ    ٢٠٠٩/٢٥١ مقـرَّر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          ر أيـضاً  وإذ تستذك   

 وجلنـة  خـدرات تـواتر ومـّدة انعقـاد الـدورات املـستأنفة للجنـة امل        "، واملعنـون    ٢٠٠٩يوليه  /متوز
 وجلنـة   خـدرات ، الذي قـرَّر فيـه اجمللـس أن تعقـد كـلٌّ مـن جلنـة امل                 "منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

، دورات ٢٠١٠الة اجلنائية يف النـصف الثـاين مـن كـل سـنة، ابتـداًء مـن عـام         منع اجلرمية والعد  
 وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة         ٥٢/١٣ خـدرات مستأنفة سـنوية لكـي تـتمكَّن، عمـالً بقـرار جلنـة امل             

، من النظـر يف تقـارير الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح                   ١٨/٣والعدالة اجلنائية   
 واجلرمية ووضـعه املـايل     خدرات حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل      العضوية املعين بتحسني  

  ويف التوصيات اليت يقترحها،
 الـسياسات   بتقريـر  دورها بصفتها هيئة األمـم املتحـدة الرئيـسية املعنيـة             وإذ تعيد تأكيد    
ميـة التـابع     بـشؤون منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وبـصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج اجلر                   املتعلقة

   واجلرمية،خدراتملكتب األمم املتحدة املعين بامل
ــد     ــضاً تأكي ــد أي ــا وإذ تعي ــؤرَّخ ٢٠/١ قراره ــسان١٥ امل ــل / ني ــون ٢٠١١أبري ، واملعن

توصــيات :  واجلرميــة ووضــعه املــايلخــدراتحتــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل"
عـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم       الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح ال      

  ،" واجلرمية ووضعه املايلخدراتاملتحدة املعين بامل
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 واجلرميـة   خـدرات  بشأن حوكمة مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل          قلقها وإذ تعرب عن    
ووضعه املايل، وتبدي إدراكها للحاجـة امللحَّـة إىل االسـتمرار يف معاجلـة هـذه املـسألة يف إطـار             

  ء يتَّسم بالتعاون وينحو إىل حتقيق النتائج،عملي كف
 بأعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                حتيط علماً   -١  

ــم املتحــدة املعــين بامل     ــايل،  خــدراتاملعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األم ــة ووضــعه امل  واجلرمي
  ؛٢٠/١ و١٨/٣ وفقاً لقرارْي اللجنة )٩٤(ومبذكِّرة األمانة عن أعماله هذه،

ــة     تعــرب عــن تقــديرها   -٢   ــاه مــن عمــل، ولألمان ــا أدَّي ــق العامــل مل ــسْي الفري  لرئي
لتقدميها املساعدة بشأن تيسري عمل الفريق العامل، بوسائل منها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة عـن                 

 واجلرميـة وبإحاطـات وعـروض إيـضاحية     خـدرات الوضع املايل ملكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل      
امج املواضيعية واإلقليمية وعن مسائل التقييم والرقابـة، وتطلـب إىل األمانـة أن تواصـل                عن الرب 

  توفري تلك املساعدة الضرورية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛
باملمارسة املتَّبعة واملتمثِّلة يف وضع جدول زمـين واضـح لالجتماعـات             ترحِّب  -٣  

وكذلك بسائر التدابري املتََّخذة هبدف حتسني أداء الفريـق         وبرنامج عمل واضح للفريق العامل،      
العامــل وكفاءتــه، وتطلــب أن ُيــوزَّع مــشروع جــدول أعمــال لكــل اجتمــاع مــن اجتماعــات   
الفريق العامل قبل انعقاده بعشرة أيام علـى األقـل، مـشفوعاً جبميـع الوثـائق ذات الـصلة بـذلك                 

األعـضاء بوضـع خطـة عمـل سـنوية إرشـادية،            االجتماع، وتؤكِّد من جديد أمهية قيـام الـدول          
ــشكل        ــضاء، إجــراء اســتعراض ل ــيح، حــسب االقت ــة وتت ــيت تقــدِّمها األمان تراعــي املــدخالت ال

  وتنظيم عمل الفريق بغية حتسني فعَّاليته؛
    

 خدراتالدعم املتواصل للترويج لثقافة تقييمية ضمن مكتب األمم املتحدة املعين بامل    
    ل ختطيط الربامج وصوغها وتنفيذهاواجلرمية يف مجيع مراح

ــستذكر  -٤   ــائج    تـ ــن النتـ ــدة عـ ــضاحية عديـ ــروض إيـ ــل ُزوِّد بعـ ــق العامـ  أنَّ الفريـ
املستخلصة من التقييم، وأنَّ املشاركني أكَّدوا جمدَّدا يف سياقها على أمهية وجود مهمة وظيفيـة               

رميـة، تكـون مـستدامة       واجل خـدرات مؤسسية خاصة بالتقييم يف مكتب األمم املتحدة املعـين بامل         
وفعَّالــة ومــستقلّة يف عملــها، وتركِّــز بــصفة خاصــة علــى األهــداف العامــة للــربامج املواضــيعية    

  واإلقليمية وعلى تنفيذها وأدائها وتأثريها؛
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 إىل الفريق العامل االستمرار يف تناول املسائل املتصلة بـالتقييم؛ وتـدعو      تطلب  -٥  
  :لقيام مبا يليوحدة التقييم املستقل إىل مواصلة ا

تزويـــد الفريـــق العامـــل بالنتـــائج املستخلـــصة مـــن تقيـــيم الـــربامج املواضـــيعية    )أ(  
   واجلرمية؛خدراتواإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

ــائج       )ب(   التــشاور مــع الفريــق العامــل بــشأن وضــع خارطــة طريــق لألنــشطة والنت
  احلالية واملقبلة؛

ة ضـــمن املكتـــب يف مجيـــع مراحـــل ختطـــيط الـــربامج  التـــرويج لثقافـــة تقييميـــ  )ج(  
  وصوغها وتنفيذها؛

التعاون مع املكتب علـى رصـد تنفيـذ التوصـيات الـيت ُتقـدِّمها هيئـات الرقابـة                     )د(  
  املعنية؛

    
    الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل    

 تقيـيم النـهج    أنَّ الفريق العامـل ُزوِّد بالنتـائج األوليـة املستخلـصة مـن            تستذكر  -٦  
الربناجمي املتكامـل، الـيت تبـيِّن أنَّ هـذا النـهج ميكـن أن يـساعد املكتـب علـى اكتـساب منظـور                         
إقليمي ومواضيعي متكامل وعلى حتقيق فوائد على صـعيد حتـسني الـروابط وأوجـه التـآزر بـني              

اكة السياسة العامة والتخطيط االسـتراتيجي والعمـل الربنـاجمي وحـشد املـوارد وعالقـات الـشر                 
  مع مجيع املعنيني من أصحاب املصلحة؛

 على أنَّ الفريق العامل كان، يف اجتماعاته الرمسيـة وغـري الرمسيـة، منـرباً              تشدِّد  -٧  
بنَّاًء للحـوار فيمـا بـني الـدول األعـضاء، وكـذلك بـني الـدول األعـضاء واألمانـة بـشأن تطـوير                         

  برامج املكتب، وتوصي بتعزيز هذا احلوار؛
  : لفريق العامل القيام مبا يلي إىل اتطلب  -٨  
مواصــلة التــشاور ودعــم تطــوير النــهج الربنــاجمي املتكامــل للمكتــب، مــن خــالل    )أ(  

  مجلة أمور منها، حسب االقتضاء، االنتقال من هنج قائم على املشاريع إىل هنج قائم على الربامج؛
طـاق املنظمـة    مواصلة مناقشة النهج الربناجمي املتكامل، وحتسني تنفيذه علـى ن           )ب(  

  من جانب املكتب وهيئتيه اإلداريتني يف مجيع مراحل الدورات الربناجمية؛
االعتماد على النتائج املستخلـصة مـن التقيـيم والـدروس املـستفادة مـن اخلـربات              )ج(  

  املكتسبة يف تطبيق هذا النهج عند مناقشة مسائل منها، حسب االقتضاء، مسائل مجع األموال؛
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     واجلرمية خدرات لتعزيز الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملالدعم املتواصل    
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠، املـؤرَّخ    ٦٧/١٩٣ قرار اجلمعيـة العامـة       تستذكر  -٩  
، الـذي حثَّــت فيــه اجلمعيــةُ مجيــَع احلكومـات علــى أن ُتقــدِّم أوىف دعــم مــايل وسياســي   ٢٠١٢

ــه    ــه، وخباصــة التربعــات    ممكــن إىل املكتــب بتوســيع قاعــدة ماحني ــادة التربعــات املقدَّمــة إلي وزي
املرصــودة لألغــراض العامــة، لتمكينــه مــن مواصــلة أنــشطته يف جمــال التعــاون التنفيــذي والــتقين  
وتوسيع نطاقها وحتسينها وتعزيزها، يف إطار واليته، وأعربت فيه عن قلقهـا إزاء الوضـع املـايل                 

 بتحـسني فعاليـة تكلفـة اسـتخدام املـوارد وطلبـت             العام للمكتب وأكَّدت ضرورة قيام املكتـب      
-٢٠١٤إىل األمني العام أن يقدِّم اقتراحات يف امليزانيـة الربناجميـة الـيت اقترحهـا لفتـرة الـسنتني            

   تكفل توافر موارد كافية للمكتب لتمكينه من تنفيذ واليته؛٢٠١٥
ئل مجـع األمـوال      أنَّ الفريق العامل ناقش يف عّدة مناسبات مسا        تستذكر أيضاً   -١٠  

وســبل إقامــة هيكــل متــويلي مــستدام ومتــوازن للمكتــب، لكفالــة تزويــده بالقــدرة علــى تنفيــذ   
  الربامج املواضيعية واإلقليمية وحتقيق استدامتها؛

 إىل الفريــق العامــل إيــالء االهتمــام املناســب ملــسألة دعــم الوضــع املــايل تطلــب  -١١  
إىل اللجنة لكي تنخرط مبزيـد مـن النـشاط والـشفافية      للمكتب وإدارته املالية، وتقدمي املساعدة      

يف عملية إعداد امليزانية املدجمة لفترات السنتني، مبا يف ذلك جزء التمويل املخصَّص الغـرض يف                
  :امليزانية، وذلك بسبل منها

تلقّــي تقــارير عــن األنــشطة املموَّلــة مــن خــالل االســترداد الكامــل للتكــاليف     )أ(  
دَّدة هلذه األنشطة، وتيـسري االسـتفادة املثلـى مـن عمليـة حـشد املـوارد،              واحلصول على أمثلة حم   

من أجل املساعدة على الترويج بشفافية ومشوليـة للـربامج املواضـيعية واإلقليميـة املتكاملـة جنبـا                 
إىل جنب مع احتياجاهتا من املـوارد، لتعزيـز القـدرة علـى التنّبـؤ بالتمويـل واملـسامهة يف اتِّـساق                      

  ربناجمية للمكتب مع جممل األولويات واألهداف املندرجة يف إطار واليته؛األنشطة ال
متحيص ُسبل تعزيز االستدامة املالية للمكتب، بطرائق منها العمـل، بنـاًء علـى                )ب(  

اقتراح من املكتب، على وضع نظام ُيـشجِّع علـى اسـتدامة املـسامهات املاليـة مـن أجـل ضـمان                      
اءة اإلداريـة وزيـادة احلـوافز علـى تـوّخي املرونـة يف ختـصيص               القدرة على التنفيذ وحتسني الكفـ     

  األموال على مستوى الربامج، وعلى التمويل املتعّدد السنوات؛
توفري الدعم املتواصل لإلبالغ الربناجمي واملايل املبسَّط والقائم على النتائج على             )ج(  

ه األول غــري الرمســي عقــب مـستوى احملــصالت، بطرائــق منـها أن ُتعتمــد دورة إبــالغ يف اجتماعـ   
، بنــاًء علــى اقتــراح مــن رئيــسي  ٢٠١٣ يف النــصف األول مــن عــام املعقــودتنيدوريت اللجنــتني، 
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الفريــق العامــل وبــدعم مــن األمانــة واســتنادا إىل طلبــات الــدول األعــضاء، وذلــك هبــدف تعزيــز   
لدول األعـضاء  الشفافية وتشجيع املشاركة لدى أصحاب املصلحة املعنيني، وكذلك احلوار بني ا       
  :واألمانة، وميكن للفريق العامل من خالل تلك الدورة أن يتلقى ويناقش ما يلي

تقــارير مــستندة إىل النتــائج عــن فــرادى الــربامج وكــذلك حملــات مــوجزة عــن    ‘١‘  
بــرامج املكتــب، مبــا يــشمل األولويــات والنتــائج والتنفيــذ، ال ســيما الوضــع التمــويلي  

  على قدرة املكتب على اإلجناز؛والفجوات التمويلية وأثرها 
ــرة       ‘٢‘   ــشأن اإلطــار االســتراتيجي للفت ــة ب ــضاحية مــن األمان -٢٠١٢عــروض إي

 وأيِّ تطّورات بشأن تنفيـذمها، وكـذلك        ٢٠١٥-٢٠١٢ واستراتيجية الفترة    ٢٠١٣
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤اإلطار االستراتيجي للفترة 

نــها تبــادل اآلراء االســتمرار يف تــوفري منــرب للــدول األعــضاء جلملــة أغــراض م   )د(  
 وضـع بشأن التحدِّيات القائمة اليت تواجه االستدامة املالية واإلدارية للمكتب وأنشطته، هبدف            

ُنهج مقبولة بتوافق اآلراء للتصّدي هلـذه التحـّديات علـى حنـو مالئـم وبطريقـة تعاونيـة، وذلـك                     
  بسبل منها إعداد التوصيات للجنة ليتيسر هلا اختاذ مزيد من القرارات؛

  
    مواصلة دعم اللجنة يف رصد تنفيذ ما تعتمده من قرارات ومقّررات    

إىل الفريـق العامـل أن يواصـل مناقـشة التقـدُّم احملـَرز بـشأن تنفيـذ             تطلب أيضاً     -١٢  
  القرارات واملقّررات اليت اعتمدهتا اللجنة؛

ــام   تطلـــب  -١٣   ــشرين، يف عـ ــة والعـ ــا الرابعـ ــا يف دورهتـ ــدِّم إليهـ ــة أن تقـ   إىل األمانـ
، للنظـر فيـه، مـن       ٢٠١٢، تقريراً خمتصراً ووجيزاً عن تنفيذ القرارات املعتمدة منذ عام           ٢٠١٥

  .خالل الفريق العامل، حسب االقتضاء
    

    ٢٢/٣القرار     
جتديد اجلهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

       الذكرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية عرب الوطنية وبروتوكوالهتا يفاجلرمية املنظَّمة
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
ــستذكر   ــة   إذ تـ ــة العامـ ــراَر اجلمعيـ ــؤرَّخ ٥٤/١٢٦ قـ ــانون األول١٧ املـ ــسمرب / كـ ديـ
 عـــرب الوطنيـــة اجلرميـــة املنظَّمـــةمـــشروع اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة "، واملعنـــون ١٩٩٩
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ــة هبــا ومــشاريع الربوتوكــوالت امل  ــة  "لحق ــة العام ــراَر اجلمعي ــشرين ١٥ املــؤرَّخ ٥٥/٢٥، وق  ت
اجلرميـة  ، والذي اعتمدت اجلمعية مبوجبـه اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين
 وبروتوكولَ منع وقمع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء              )٩٥( عرب الوطنية،  املنظَّمة

ــة   ــل التفاقيـ ــال، املكمِّـ ــة   واألطفـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة  األمـ ــة املنظَّمـ ــة، اجلرميـ ــرب الوطنيـ  )٩٦( عـ
وبروتوكولَ مكافحة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو املكمِّـل التفاقيـة األمـم                      

 / أيـار  ٣١ املـؤرَّخ    ٥٥/٢٥٥ وقـراَر اجلمعيـة      )٩٧( عـرب الوطنيـة،    اجلرمية املنظَّمة املتحدة ملكافحة   
جلمعيــة مبوجبــه بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة   ، والــذي اعتمــدت ا٢٠٠١مــايو 

وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة املكمِّل التفاقيـة األمـم املتحـدة           
  )٩٨( عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمةملكافحة 
ملتحــدة ملكافحــة  علــى األمهيــة احلامســة الــيت تتَّــسم هبــا اتفاقيــة األمــم اوإذ تؤكِّــد جمــدَّداً  

 عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت الثالثـة امللحقـة هبـا، باعتبارهـا األدوات الرئيـسية                  اجلرمية املنظَّمـة  
   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمةاملتاحة أمام اجملتمع الدويل من أجل مكافحة 

 ســيوافق الــذكرى العاشــرة ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٢٩ أنَّ يــوم وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
  ،اجلرمية املنظَّمةء نفاذ اتفاقية مكافحة لبد

 أمهيــة التــرويج لالنــضمام العــاملي إىل االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا وإذ تــدرك  
وتنفيــذها علــى حنــو تــام، وإذ تقــّر بــاجلهود الــيت بذلتــها الــدول األطــراف لتنفيــذ االتفاقيــة            

يـد مـن اجلهـود لالسـتفادة مـن تلـك       والربوتوكوالت امللحقة هبـا، وإذ تـسلّم بـضرورة بـذل املز      
  الصكوك استفادة تامة وفعَّالة،

 الصادر عـن مـؤمتر    ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين   ٢٢ املؤرَّخ   ٥/٥القراَر  وإذ تستذكر     
اسـتعراض  " عـرب الوطنيـة، واملعنـون        اجلرميـة املنظَّمـة   األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         

 عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،           اجلرميـة املنظَّمـة   كافحة  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل    
ضـمان التنفيـذ الفعَّـال      "املعنـون   و،  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩رَّخ   املؤ ٦/١  املؤمتر وقرار

، وقـرار  " عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا اجلرمية املنظَّمةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  
تعزيـز برنـامج   "، واملعنـون  ٢٠١٢ديـسمرب  / كانون األول٢٠ املؤرَّخ ٦٧/١٨٩امة اجلمعية الع 

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥اجمللد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )95( 
  .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٢٣٧، اجمللد املرجع نفسه  )96( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، اجمللد املرجع نفسه  )97( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، اجمللد املرجع نفسه  )98( 
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، والـذي   "األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراتـه يف جمـال التعـاون الـتقين                
ــة           ــذ االتفاقي ــتعراض تنفي ــة اس ــاد آلي ــل باعتم ــها ضــرورة التعجي ــور من ــّدة أم ــى ع ــه عل ــد في أُكِّ

  ت امللحقة هبا،والربوتوكوال
إنــشاَء األمــني العــام فرقــةَ عمــل منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــةَ  وإذ تالحــظ مــع التقــدير   

 باعتبارمهـا َخطَـرين يهـّددان األمـن واالسـتقرار،           خدرات عرب الوطنية واالجتار بامل    اجلرمية املنظَّمة ب
 عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة   شأن  لكي تستحدث، داخل منظومـة األمـم املتحـدة، هنجـاً فعَّـاالً وشـامالً بـ                

، وإذ تؤكِّــد جمــدَّداً دوَر الــدول األعــضاء احلاســَم حــسبما جــاء يف  خــدراتالوطنيــة واالجتــار بامل
  ميثاق األمم املتحدة،

 بأنَّ لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا أمهيَته ضمن إطـار أنـشطة األمـم املتحـدة               وإذ تسلِّم   
   ملـا بعـد   للتنميـة  األمـم املتحـدة   خطـة تبارهـا أيـضاً إعـداد    املتعلقة بـسيادة القـانون، وتـضع يف اع     

  ،٢٠١٥عام 
 ســلباً يف حقــوق اإلنــسان وســيادة اجلرميــة املنظَّمــة مــن تــأثري وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

 وتنـّوع أشـكاهلا وجوانبـها العـابرة     اجلرميـة املنظَّمـة   القانون واألمن والتنمية ومن تطّور أسـاليب        
   بأنشطة إجرامية أخرى وبأنشطة إرهابية يف بعض احلاالت،للحدود الوطنية وصلتها

 تزايــَد ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف مجيــع مراحــل األنــشطة        وإذ تؤكِّــد  
  املشروعة وغري املشروعة اليت ميكن أن تدر أرباحاً طائلة، مبا يف ذلك عرب غسل األموال،

ة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة،  ظهـــوَر أشـــكال وأبعـــاد جديـــدة للجرميـــبقلـــق وإذ تالحـــظ  
تؤكِّد جمدَّداً أنَّ االتفاقية، بصفتها صكًّا عاملياً حيظى بانـضمام واسـع النطـاق، تـوفِّر أساسـاً               وإذ

 عـرب الوطنيـة احلاليـة واملـستجدَّة،         اجلرميـة املنظَّمـة   فريداً للتعاون الدويل على التـصدِّي ألشـكال         
  ، بعد استغالالً كامالًوتنطوي يف هذا الشأن على إمكانات مل تستغلّ

 أنَّ للمساعدة التقنية أمهية جوهرية يف كفالة التنفيذ الفعَّال ألحكـام االتفاقيـة              وإذ تدرك   
 واجلرميـة باسـتحداث     خـدرات  بقيام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل          ترحِّبوبروتوكوالهتا؛ وإذ   

، والـدليل   اجلرميـة املنظَّمـة   يا  أدوات جديدة يستخدمها ممارسو العدالة اجلنائية، مثل خالصـة قـضا          
العملي لتيسري صياغة طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلـة وإرسـال تلـك الطلبـات           
وتنفيذها، والدليل العملي لتيسري التعاون الدويل واألقاليمي ألغراض املصادرة يف إطـار مكافحـة              

   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمة
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  احلاجةَ إىل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا وكـذلك اتفاقيـة األمـم           ارهاوإذ تضع يف اعتب     
   تنفيذاً متكامالً وفعَّاالً،)٩٩(املتحدة ملكافحة الفساد

ــة اســتعراض تنفيــذ   األطــراف خــربات الــدولوإذ تأخــذ يف احلــسبان    املــشاركة يف آلي
  املتحدة ملكافحة الفساد، اتفاقية األمم

عمال املــوارد بــأكثر األســاليب فعاليــة وكفــاءة، وتــضع يف    احلاجــةَ إىل اســتوإذ تــدرك  
  اعتبارها الظروف املالية اليت تواجهها الدول األعضاء بصفة عامة،

 عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة    بوالية مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              وإذ تسلِّم   
 عـرب الوطنيـة بوسـائل       ة املنظَّمـة  اجلرميـ الوطنية بشأن حتسني قدرة الدول األطـراف علـى مكافحـة            

   منها،٣٢املادة إجراء استعراض دوري لتنفيذ االتفاقية مبقتضى منها 
 بنتـائج الربنـامج التجريــيب السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، وهـو         وإذ حتيط علماً مع التقـدير       

موعات الربنامج الذي شاركت فيه جمموعة من الدول األطراف املتطوعة اليت تنتمي إىل شىت اجمل             
  اإلقليميـــة، وبتقيـــيم ذلـــك الربنـــامج، وباســـتكمال قائمـــة التقيـــيم الـــذايت املرجعيـــة الـــشاملة          

  ،")أداة أومنيبوس("
 بــضرورة املــضي قُــُدماً يف مناقــشة مــسألة إنــشاء آليــة الســتعراض تنفيــذ  منــها واقتناعــاً  

يـُق العامـل احلكـومي    االتفاقية وبروتوكوالهتا، وإذ تقرُّ بالعمل الذي أجنـزه مـن أجـل ذلـك الفر        
 اجلرميـة املنظَّمـة   الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               

 وبالعمل املنجز يف سياق املشاورات غـري الرمسيـة    )١٠٠(عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،    
  ذات الصلة،

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة       ارتفاَع مستوى االنضمام إىل    تالحظ مع التقدير    -١  
 إذ ُسجِّل، قبـل سـتة أشـهر مـن حلـول الـذكرى               )١٠١( عرب الوطنية وبروتوكوالهتا،   اجلرمية املنظَّمة 

 دولـــة طرفـــاً يف ١٥٤ دولـــة طرفـــاً يف االتفاقيـــة و١٧٥العاشـــرة لبـــدء نفـــاذ االتفاقيـــة، وجـــود  
ء واألطفـال املكمِّـل التفاقيـة       بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـسا             

 دولـة طرفـاً يف بروتوكـول مكافحـة          ١٣٥ عـرب الوطنيـة و     اجلرميـة املنظَّمـة   األمم املتحـدة ملكافحـة      
اجلرميـة  هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                      

                                                                    

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد املرجع نفسه  )99( 
)100( CTOC/COP/2012/15.  
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥ اتاجمللد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )101(
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كافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا  دولــة طرفــاً يف بروتوكـول م ٩٧ عــرب الوطنيــة واملنظَّمـة 
ل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     ار هبا بصورة غـري مـشروعة، املكمِّـ   ومكوِّناهتا والذخرية واالجت 

   عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّمة
 األعضاء اليت مل تصدِّق بعد علـى االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا             الدولَ تدعو جمدَّداً   -٢  

هـا وإىل بروتوكوالهتـا إىل النظـر يف القيـام بـذلك، وحتـثُّ الـدولَ األطـراف           أو مل تنضم بعـد إلي     
  على تنفيذ تلك الصكوك تنفيذاً تاماً؛

 واجلرميـة أن يواصـل إذكـاء       خـدرات  إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل         تطلب  -٣  
نظمة، على ضـوء  الوعي مبا لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا من أمهية حامسة يف التصدِّي للجرمية امل    

اإلجنازات اليت حتقّقت خالل العقد األول من بدء نفاذ االتفاقية، وذلك من خـالل شـنِّ محـالت                  
  دعائية عالوة على التواصل مع دوائر اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وإقامة شراكات معها؛

  واجلرميـة أن يواصـل   خـدرات  إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل         تطلب أيضاً   -٤  
تقـــدمي املـــساعدة التـــشريعية والتقنيـــة مـــن أجـــل التـــرويج لالنـــضمام العـــاملي إىل االتفاقيـــة         

تنفيذها، مبا يدعم ويكمِّل ما ُيـضطلع بـه مـن بـرامج وأنـشطة وطنيـة وإقليميـة                ووبروتوكوالهتا  
 اجلرميـة املنظَّمـة   ومواضيعية تستند إىل احتياجـات الـدول األعـضاء وأولوياهتـا املتعلقـة مبكافحـة                

  رب الوطنية؛ع
 واجلرميـة علـى التوسُّـع يف نـشر     خدرات مكتَب األمم املتحدة املعين بامل    تشجِّع  -٥  

أدوات املساعدة التقنية اليت اسُتحدثت، وذلـك هبـدف املـضي يف حتـسني قـدرات الـدول علـى                    
تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتـا إىل جانـب تعزيـز تبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة فيمـا بـني                     

  مارسني بشأن املكافحة الفعَّالة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية وتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا؛امل
 علـى احلاجـة إىل إنـشاء آليـة تكـون، يف مجلـة أمـور، شـفَّافة              تؤكِّد من جديـد     -٦  

وفعَّالة وغري تدخُّلية وشاملة وغـري متحيِّـزة السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا، هبـدف                  
مــساعدة الــدول األطــراف علــى تطبيــق تلــك الــصكوك تطبيقــاً تامــاً وفعَّــاالً، ونظــراً لــضرورة    
حتسني تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا علـى حنـو مـستعجل، تـدعو الـدولَ األعـضاء إىل مواصـلة                   
احلوار بشأن إنشاء تلك اآللية، وال سـيما مـع اقتـراب انعقـاد الـدورة الـسابعة ملـؤمتر األطـراف                      

  ؛٢٠١٤ عرب الوطنية يف عام اجلرمية املنظَّمةاقية األمم املتحدة ملكافحة يف اتف
مــوارد خارجــة عــن  الــدولَ األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري  تــدعو  -٧  
  وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛من أجل هذه األغراض، امليزانية 
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 واجلرميـة أن يقـدِّم إليهـا يف    تخـدرا  إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل       تطلب  -٨  
  .دورهتا الثالثة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

    
    ٢٢/٤القرار     
 اإلرهابية، اليت األخطار اإلجرامية، مبا فيها لألخطارتعزيز فعالية التصدِّي     

  يواجهها قطاع السياحة، وال سيما عن طريق التعاون الدويل والشراكات 
      عام واخلاصبني القطاعني ال

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
  ،قطاع السياحة من جراء األعمال اإلجرامية واإلرهابيةله يتعرض  الذي اخلطرإذ تدرك   
تقويـة الـشراكات    " واملعنـون    ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢١ املؤرَّخ   ١٩/١قراَرها  وإذ تستذكر     

  ،"بكل أشكاهلا ومظاهرهابني القطاعني العام واخلاص يف جماهبة اجلرمية 
 / متـوز  ٢٦ املـؤرَّخ    ٢٠١٢/١٩قراَر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      وإذ تستذكر أيضاً      

 العــابرة للحــدود اجلرميــة املنظَّمــةتعزيــز التعــاون الــدويل علــى مكافحــة " واملعنــون ٢٠١٢يوليــه 
ير الـشراكات بـني     على أمهيـة مواصـلة تطـو      فيه  د  دِّ، الذي شُ  "الوطنية جبميع أشكاهلا ومظاهرها   

  القطاعني العام واخلاص،
إعــالنَ ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة      وإذ تأخــذ بعــني االعتبــار      

 الــذي )١٠٢(نظــم منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتطّورهــا يف عــامل متغيِّــر،   : التحــديات العامليــة
اعني العام واخلاص مـن أجـل منـع         سلَّمت فيه الدول األعضاء بأمهية تقوية الشراكات بني القط        

  اجلرمية والتصدِّي هلا جبميع أشكاهلا ومظاهرها،
ما ميكن أن يقدِّمه التعاون بني القطاعني العام واخلاص من مسامهة هامـة يف              وإذ تالحظ     

  اجلهود املبذولة يف قطاع السياحة والرامية إىل منع األنشطة اإلجرامية، مبا فيها اإلرهاب، 
مــذكّرةَ التفــاهم املربمــة بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين        ني االعتبــار وإذ تأخــذ بعــ   

  ،٢٠١٢ واجلرمية واملنظمة العاملية للسياحة، واملوقَّعة يف عام خدراتبامل

                                                                    

  .٦٥/٢٣٠ قرار اجلمعية العامة مرفق )102(
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بتقرير األمانة بشأن سـبل ووسـائل تعزيـز فعاليـة التعـاون             حتيط علماً مع التقدير       -١   
اإلرهابيـة الـيت يواجههـا قطـاع الـسياحة والتـصدِّي            الدويل يف جمال مكافحة األخطار اإلجرامية و      

  )١٠٣(؛للتحديات املاثلة يف هذا اجملال، بوسائل منها إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص
باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير املشار إليه آنفا بشأن كيفيـة           تقّر    -٢  

 اإلجراميـة واإلرهابيـة الـيت يواجههـا قطـاع           راألخطـا تعزيز فعاليـة التعـاون الـدويل يف مكافحـة           
  السياحة؛
 الدولَ األعضاَء علـى مواصـلة العمـل املتعلـق هبـذا املوضـوع مـن خـالل                   تشجِّع  -٣  

 واجلرمية وسائر املنظمـات الدوليـة املعنيـة، حـسبما يكـون           خدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل    
  ياحة والقطاع اخلاص؛ذلك مناسبا، وبالتعاون مع املنظمة العاملية للس

 واجلرميـة أن يعقـد اجتماعـا        خـدرات  إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل        تطلب  -٤  
لفريق خرباء، يضم ممثلني للدول األعضاء وخرباء معنيني آخرين، مـع مراعـاة املعلومـات الـواردة                 

اكات بــني يف التقريــر اآلنــف الــذكر، بغيــة تبــادل املعلومــات وأفــضل املمارســات املتعلقــة بالــشر  
 لألخطارالقطاعني العام واخلاص والتعاون الدويل، واستطالع السبل والطرائق الكفيلة بالتصدِّي       

   اإلرهابية، اليت يتعرض هلا قطاع السياحة؛األخطاراإلجرامية، مبا فيها 
ــدعو   -٥   ــوفري مــوارد خارجــة عــن     ت ــدولَ األعــضاَء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت ال

  راض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛امليزانية هلذه األغ
 واجلرميـة أن يقـدِّم إليهـا يف    خـدرات  إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل       تطلب  -٦  

  .أقرب فرصة ممكنة تقريراً عن املمارسات الفضلى استناداً إىل اقتراحات فريق اخلرباء
    

    ٢٢/٥القرار     
       عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةل اجتاهات تعزيز التعاون الدويل للتشجيع على حتلي    

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
 عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت       اجلرميـة املنظَّمـة    بأنَّ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         إذ تقرُّ   

 الوطنية جبميـع   عرباجلرمية املنظَّمة توفِّر أساساً مهما للتعاون الدويل على مكافحة       )١٠٤(امللحقة هبا 
   أشكاهلا ومظاهرها،

                                                                    

)103( E/CN.15/2013/19.  
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 إزاء اآلثار السلبية النامجـة عـن األنـشطة اإلجراميـة املنظَّمـة، الـيت                وإذ ُتعرب عن قلقها     
متّس حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون واألمـن والتنميـة االجتماعيـة االقتـصادية، واقتناعـاً منـها               

ة تلك األنشطة مبزيد من الفعاليـة علـى كـل    باحلاجة املاسَّة إىل تعزيز التعاون على منع ومكافح       
  من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

تدعيم التعاون الدويل على التـصدِّي ملـا قـد يقـوم     " املعنون ٢١/٣ قراَرها  وإذ تستذكر   
الـذي أعربـت فيـه      "  عـرب الوطنيـة واإلرهـاب      اجلرميـة املنظَّمـة   يف بعض احلاالت من صالت بـني        

   هبذه املسألة، عن قلقها فيما يتعلق
األمـم املتحـدة    مـن اتفاقيـة   ٢٨ من املـادة  ٢ و١ أحكاَم الفقرتني    وإذ تضع يف اعتبارها     
، الـيت تتعلـق جبمـع وتبـادل وحتليـل املعلومـات عـن طبيعـة          عـرب الوطنيـة  اجلرميـة املنظَّمـة  ملكافحة  

  ،اجلرمية املنظَّمة
/  متـوز  ٣٠ املـؤرَّخ    ٢٠٠٩/٢٥ بقرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي        وإذ حتيط علماً    
 بـــشأن حتـــسني عمليـــات مجـــع البيانـــات وإبالغهـــا وحتليلـــها لتحـــسني املعرفـــة   ٢٠٠٩يوليـــه 

  باالجتاهات السائدة يف جماالت حمدَّدة من جماالت اجلرمية،
 باحلاجة إىل احلصول على معلومات دقيقـة عـن االجتاهـات واألمنـاط العامليـة             وإذ ُتسلِّم   

 عـرب الوطنيـة اجلديـدة واملـستجدَّة،         اجلرميـة املنظَّمـة   علومات عـن أشـكال      للجرمية، مبا يف ذلك م    
 عـرب الوطنيـة ونطـاق تلـك البيانـات      اجلرمية املنظَّمةوباحلاجة إىل حتسني نوعية البيانات املتعلقة ب 

  واكتماهلا،
، أن يقـوم  واجلرميـة  خـدرات  إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل   طلبها وإذ تعيد تأكيد   

 عمليـات مجـع وحتليـل بيانـات         بتعزيـز ود واليته احلالية وبالتشاور مـع الـدول األعـضاء،           يف حد 
املوجهـة  دقيقة وموثوقة وقابلة للمقارنة عن اجتاهات وأمناط اجلرمية، واإلبـالغ عنـها، ودعوهتـا                

 جهودهـا الراميـة إىل اسـتعراض أدوات مجـع البيانـات وحتـسينها مـن              تعزيزلالدول األعضاء   إىل  
  ني املعرفة بتلك االجتاهات واألمناط،أجل حتس
 عـرب الوطنيـة جبميـع       اجلرميـة املنظَّمـة    ضـرورةَ منـع ومكافحـة        تؤكِّد من جديـد     -١  

اجلرميـة  أشكاهلا ومظاهرها من أجل ضمان االستغالل الكامل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة               
  صكوك ذات الصلة؛  وسائر ال)١٠٤( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااملنظَّمة

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )104(
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الدولَ األعضاء على تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل حتـسني وتـرويج           تشجِّع    -٢  
 عـرب الوطنيـة، مبـا يـشمل، يف مجلـة أمـور،       اجلرميـة املنظَّمـة  العمل على حتليل االجتاهات يف جمال  

 الوطنيـة   الصالت احملتملة اليت قد توجد يف بعض احلاالت بني األنـشطة اإلجراميـة املنظَّمـة عـرب                
  واألنشطة اإلرهابية؛

طلــب مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  تؤكِّــد مــن جديــد   -٣  
 بـشأن   ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢ املـؤرَّخ    ٥/١ يف قـراره     ، عـرب الوطنيـة    اجلرمية املنظَّمـة  

عــــرب الوطنيــــة  اجلرميــــة املنظَّمــــةكفالـــة التنفيــــذ الفعَّــــال التفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة  
 واجلرميـة، بالتـشاور     خدرات أن يقوم مكتب األمم املتحدة املعين بامل       ،والربوتوكوالت امللحقة هبا  

مــع الــدول األعــضاء وبالتعــاون مــع معاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة    
 تتَّـسم بالدقَّـة      املنظَّمـة  اجلرميةاجلنائية، بتعزيز العمل على مجع وحتليل بيانات عن اجتاهات وأمناط           

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة         ٢٨واملوثوقية والقابلية للمقارنة واإلبالغ عنها، وفقـاً ألحكـام املـادة            
ا ميكن أن يساعد الدول األعـضاء علـى حتليـل االجتاهـات             مم عرب الوطنية،    اجلرمية املنظَّمة ملكافحة  

 يف مجلـة أمـور، الـصالت الـيت حيتمـل أن توجـد يف                 عرب الوطنية، مبا يشمل،    اجلرمية املنظَّمة بشأن  
  .بعض احلاالت بني األنشطة اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية واألنشطة اإلرهابية

    
    ٢٢/٦القرار     
 اجلرمية املنظَّمةمكافحة مشكلة  والنهوض بالقدرات على تعزيز التعاون الدويل    

      البحر عرب الوطنية املرتكبة يف
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،إنَّ جلنة  

ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف املخـدرات واملـؤثرات               اتفاقية األمم املتحـدة    إذ تستذكر   
 عـــرب الوطنيـــة  اجلرميـــة املنظَّمـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة    واتفاقيـــة )١٠٥(،١٩٨٨العقليـــة لـــسنة  

لة أمور، بالتعاون على مكافحـة  تتضمن أحكاما تتعلق، يف مج     اليت )١٠٦(والربوتوكوالت امللحقة هبا،  
  أنشطة االجتار غري املشروع يف البحر، وسائر االتفاقيات الدولية ذات الصلة،

                                                                    

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )105(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللدات  )106(
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ــضاً     ــستذكر أي ــدول ملكافحــة     وإذ ت ــيت تتَّخــذها ال ــع اإلجــراءات ال وجــوب أن تكــون مجي
مبـا يـشمل    السلوك غري املشروع يف البحر متَّفقـة مـع حقوقهـا والتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل،                    

  )١٠٧(اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،
 عرب الوطنية املرتكبة يف البحر هي مشكلة عامليـة ميكـن أن             اجلرمية املنظَّمة بأنَّ  واقتناعاً منها     

هتدِّد األمن واالسـتقرار وسـيادة القـانون وتقـوِّض الرخـاء االقتـصادي والتنميـة املـستدامة وأن هتـدِّد                     
  تعاون الدويل على منعها ومكافحتها ضرورة أساسية،البيئة، مما جيعل ال

 مجيع الدول، وال سّيما الدول األطراف يف خمتلـف االتفاقيـات، تتحمـل               أنَّ وإذ تؤكد   
 عــرب الوطنيــة املرتكبــة يف اجلرميــة املنظَّمــةعــن اختــاذ تــدابري للتــصدي خلطــر  مــسؤولية مــشتركة 

اجلرميـة  يع املـستويات ملكافحـة شـىت أشـكال          أمهية تعزيز التعاون الدويل على مج      وتؤكدالبحر،  
ــة ــر    املنظَّمـ ــة يف البحـ ــة املرتكبـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة   املندرجـ ــار اتفاقيـ ــمن إطـ ــة  ضـ ــة املنظَّمـ  اجلرميـ

  والربوتوكوالت امللحقة هبا،
 عرب الوطنية املرتكبة يف البحر، مبا يف اجلرمية املنظَّمة استمرار مشكلة وإذ تالحظ بقلق  

 واملؤثِّرات العقلية وهتريب املهاجرين واالجتار خدراتروع باملذلك االجتار غري املش
باألشخاص، واألخطار اليت هتدِّد السالمة واألمن البحريني، ومن بينها القرصنة والسطو املسلَّح 
يف البحر والتهريب واألعمال اإلرهابية ضد السفن واملنشآت املقامة على املياه الساحلية 

، وإذ تالحظ ما يقع من خسائر مؤسفة يف األرواح وما يلحق واملصاحل البحرية األخرى
  بالتجارة الدولية واألمن يف جمال الطاقة واالقتصاد العاملي من أضرار نتيجة لتلك األنشطة،

 عرب الوطنية املرتكبة يف البحر أثرا اجلرمية املنظَّمة أنَّ ملشكلة وإذ تالحظ بقلق أيضاً  
  كبريا يف البيئة،

باحلاجة إىل أن تقِدم املنظمات الدولية واجلهات املاحنة املعنية إىل الدول  وإذ تسلِّم  
 مساعدة مستدامة يف جمال بناء القدرات، مبا يشمل اجلوانب املالية األعضاء، بناء على طلبها،

والتقنية، هبدف تعزيز قدراهتا على اختاذ تدابري فعَّالة للتصدِّي لألنشطة اإلجرامية املرتبكة يف 
ر بأشكاهلا املتعدِّدة، مبا يتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا فيها اتفاقية األمم البح

   عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،اجلرمية املنظَّمةاملتحدة ملكافحة 
مــن جــرَّاء اســتمرار اخلطــر الــذي تــشكِّله أعمــال القرصــنة    وإذ يــساورها بــالغ القلــق    

  بة يف البحر ضد السفن، مبا يشمل قوارب الصيد التقليدية،والسطو املسلَّح املرتك
                                                                    

  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣فسه، اجمللد املرجع ن )107(
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ارة الـذين يقعـون   على احلاجة إىل معاجلـة الـصعوبات الـيت يتعـرض هلـا البحّـ      وإذ تشدِّد    
  ضحية ألعمال القرصنة،

ــبوإذ    ــم املتحــدة املعــين بامل     ترحِّ ــب األم ــدِّمها مكت ــيت يق ــة ال ــساعدة التقني  خــدرات بامل
 عـرب الوطنيـة     اجلرميـة املنظَّمـة   ته، إىل الدول اليت تطلب منـه ذلـك بغيـة منـع              واجلرمية، يف إطار والي   

املرتكبــة يف البحــر ومكافحتــها والقــضاء عليهــا وفقــا للــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، ومــن بينــها  
 خـدرات  بتعاون مكتب األمم املتحدة املعـين بامل     ترحِّب وبروتوكوالهتا، وإذ    اجلرمية املنظَّمة اتفاقية  
  ة مع هيئات األمم املتحدة واملنظمات الدولية وغريها من اهليئات ذات الصلة،واجلرمي

  واجلرميـة  خـدرات بالدعم الذي يقدمه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل            أيضا   ترحِّبوإذ    
ــة         ــق اتفاقيـ ــشأن تطبيـ ــة بـ ــساعدة التقنيـ ــشمل املـ ــا يـ ــراف، مبـ ــدول األطـ ــة إىل الـ ــة املنظَّمـ  اجلرميـ

  كال واجلوانب اجلديدة للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر،وبروتوكوالهتا على األش
 بالعمــل املــشترك الــذي يــضطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   كــذلك ترحِّــبوإذ   

 واجلرميـة واملنظَّمــة العامليـة للجمــارك يف إطـار برنــامج مراقبـة احلاويــات وبـأثر هــذا      خـدرات بامل
  واألمـن البحـريني يف سلـسلة توريـد البـضائع التجاريـة املـشحونة               الربنامج على ضمان السالمة     

  يف حاويات،
 واجلرميـة  خـدرات  بالعمل الذي يضطلع به مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل   ترحِّبوإذ    

  بشأن مسألة االجتار باألشخاص على مراكب الصيد،
ب األمــم مكتــاملــضطلع بــه مــن خــالل أمــور منــها برنــامج   أيــضاً بالعمــل ترحِّــبوإذ   

 املتعلق مبكافحـة القرصـنة، وإذ تـشجِّع علـى مواصـلة تنفيـذه                واجلرمية خدراتاملتحدة املعين بامل  
الفعال إلجراء حماكمات منصفة وناجعة والقيام على حنو إنـساين ومـأمون حبجـز املـشتبه فـيهم                  

  والقراصنة املدانني بارتكاب أعمال القرصنة يف الصومال والدول األخرى يف املنطقة،
 عرب الوطنيـة    اجلرمية املنظَّمة بتقرير املدير التنفيذي عن مكافحة مشكلة       إذ حتيط علماً    و  

  )١٠٨(،املرتكَبة يف البحر
اجلرميـة   الدولَ اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة                ثُّحت  - ١  
 )١٠٩(مم املتحدة ملكافحـة الفـساد     واتفاقية األ  )١٠٦( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا     املنظَّمة
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ــصلة علــى أن تنظــر يف االنــضمام كــأطراف إىل تلــك الــصكوك وأن      وســائر االتفاقيــات ذات ال
  تتخذ التدابري املناسبة لضمان تنفيذها تنفيذا فعَّاال؛

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

 عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا مـن أجـل تعزيـز فعاليـة              اجلرمية املنظَّمة املتحدة ملكافحة   
   عرب الوطنية املرتكبة يف البحر؛اجلرمية املنظَّمةمكافحة 
 واجلرمية على أن يواصل تقـدمي       راتخد مكتَب األمم املتحدة املعين بامل     تشجِّع  -٣  

املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء اليت تطلبها منه يف جماالت بنـاء القـدرات يف قطـاع العدالـة                   
 املرتكبـة يف البحـر، مبـا يـشمل         اجلرميـة املنظَّمـة   اجلنائية وتنفيذ االتفاقيـات ذات الـصلة مبكافحـة          
،  وخلـيج غينيـا    رتكبـة قبالـة سـواحل الـصومال       القرصنة البحرية، وخصوصاً القرصنة البحرية امل     

وتطلب إىل املكتب أن يواصل بانتظام إحاطة الدول األعضاء علما بتنفيـذ براجمـه ذات الـصلة،                 
  مبا يشمل برناجمه اخلاص مبكافحة القرصنة؛

 واجلرميــة أن يتعــاون يف خــدرات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٤  
ــة مــ  حــدود  ــه القائم ــة،      واليت ــة املعني ــة والدولي ــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي ع وكــاالت األم

واملبــادرات املتعــددة األطــراف، ومنــها فريــق االتــصال املعــين مبكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل   
  ، وفرادى الدول األعضاء املنخرطة يف مكافحة القرصنة البحرية؛ الصومال
لــدويل علــى كــلِّ املــستويات يف   الــدولَ األعــضاَء علــى توثيــق التعــاون ا حتــثُّ  -٥  
   عرب الوطنية املرتكبة يف البحر؛اجلرمية املنظَّمةمكافحة 
تشجِّع الدولَ األعضاَء على مواصلة تعاوهنا علـى اسـتعمال اآلليـات اإلقليميـة                -٦  

   التعاون على إنفاذ القانون؛ذات الصلة من أجلوالدولية املنطبقة 
لى اختاذ التدابري املناسبة مبا يتَّفق مـع تـشريعاهتا          الدولَ األعضاَء ع    أيضاً تشجِّع  -٧  

، مبـا يـشمل      املنطبـق  الوطنية وأطرها القانونية، وفقا حلقوقها والتزاماهتا مبقتضى القـانون الـدويل          
اجلرميـة   لتعزيـز العمـل علـى إنفـاذ القـانون بغيـة منـع                )١٠٧(اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار،      

  رتكبة يف البحر ومكافحتها والقضاء عليها؛ عرب الوطنية املاملنظَّمة
 واجلرميـة علـى أن يتعـاون، يف         خـدرات مكتَب األمم املتحدة املعـين بامل     تشجِّع    -٨  

حــدود واليتــه، مــع الــدول األعــضاء وهيئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة   
ومــات عــن أنــشطته اخلاصــة وسـائر اهليئــات واآلليــات، عنــد االقتــضاء، فيمــا يتعلــق بتبــادل املعل 
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 عــرب الوطنيــة، وال ســيما أنــشطته املتعلقــة بالتــصدِّي اجلرميــة املنظَّمــةباملــساعدة التقنيــة املتــصلة ب
   عرب الوطنية املرتكبة يف البحر؛اجلرمية املنظَّمةللتحدِّيات اليت تفرضها 

املعـين   الدولَ األعضاَء إىل النظر يف كل ما جيريـه مكتـب األمـم املتحـدة             تدعو  -٩  
   عرب الوطنية املرتكبة يف البحر؛اجلرمية املنظَّمة واجلرمية من حبوث ذات صلة بخدراتبامل

 الــدولَ األعــضاَء إىل أن تــشرك ســائر الــدول األعــضاء ومكتــب   تــدعو أيــضاً  -١٠  
ــين بامل   ــم املتحــدة املع ــب     خــدراتاألم ــرات وجوان ــشأن الثغ ــواغلها ب ــا وش ــة يف خرباهت  واجلرمي

  واَجُه عند التصدِّي للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر؛الضعف اليت قد ُت

 واجلرميـة أن يعقـد اجتمـاع        خـدرات إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل        تطلب    - ١١  
ــة    خــرباء ــرار اللجن ــدِّد يف ق ــسبما ُح ــدول      ٢٠/٥، ح ــع ال ــق م ــاون الوثي ــل، بالتع ، ملواصــلة العم

 اجلرميـة املنظَّمـة   يف تقرير املدير التنفيذي عن مكافحة مـشكلة         األعضاء، بشأن التوصيات الواردة     
 إىل الـــدول األعـــضاء، مـــن خـــالل رؤســـاء  وأن يطلـــب )١١٠(،عـــرب الوطنيـــة املرتكَبـــة يف البحـــر

  ؛هلذا الغرض خرباء ترشحاجملموعات اإلقليمية، أن 
 ة عــن إىل تــوفري مــوارد خارجــاجلهــات املاحنــة الــدولَ األعــضاَء وســائَر تــدعو  -١٢  
  ذه األغراض وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛هلامليزانية 
   واجلرميـة   خـدرات إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل             تطلُب    -١٣  

  .أن يقدِّم إليها يف دورهتا اخلامسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
    

    ٢٢/٧القرار     
    كافحة اجلرمية السيربانيةتعزيز التعاون الدويل على م    

  ،جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنَّ   
ــستذكر   ــرارإذ تـ ــة  قـ ــة العامـ ــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠  اجلمعيـ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ديـ
 إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة    اجلمعيــة، الــذي أيَّــدت فيــه ٢٠١٠

دالة اجلنائية وتطّورهـا يف عـامل متغيِّـر، وطلبـت فيـه إىل              نظم منع اجلرمية والع   : التحّديات العاملية 
 من إعالن سـلفادور، فريـق خـرباء    ٤٢جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ، وفقا للفقرة       

حكوميا دوليا مفتوح العـضوية مـن أجـل إجـراء دراسـة شـاملة عـن مـشكلة اجلرميـة الـسيربانية                       
ء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص للتـصدِّي هلـا، مبـا يف                والتدابري اليت تتخـذها الـدول األعـضا       
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ذلك تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية وأفـضل املمارسـات واملـساعدة التقنيـة والتعـاون                
الدويل، بغية دراسة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمـة علـى                

  للتصدِّي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن،الصعيدين الوطين والدويل 
ديـسمرب  /كـانون األول   ٢٠ املـؤرَّخ    ٦٧/١٨٩  اجلمعيـة العامـة     قرار وإذ تستذكر أيضاً    
مـع التقـدير عمـل فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح         اجلمعية فيه   ، الذي الحظت  ٢٠١٢

مــشكلة اجلرميــة الــسيربانية، وشــجعته علــى حتــسني  العــضوية املعــين بــإجراء دراســة شــاملة عــن  
جهوده املبذولة من أجـل إجنـاز عملـه وعـرض نتـائج الدراسـة علـى جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة                         

  ، يف الوقت املناسباجلنائية
 أنَّ الـــدول األعـــضاء أشـــارت يف إعـــالن ســـلفادور إىل أنَّ تطـــّور وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  

ــا املعلومــات واالتــص  ــدة للمجــرمني    تكنولوجي ــد اســتخدام اإلنترنــت أتاحــا فرصــاً جدي االت وتزاي
  وسّهال تنامي اإلجرام،

اجلرميـة  على ضرورة تعزيز التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني الـدول يف مكافحـة                 وإذ تشدِّد     
 ، يف هذا السياق، على الدور الـذي ميكـن أن تـضطلع بـه األمـم املتحـدة،             تؤكِّد، وإذ   السيربانية

  ، منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوال سّيما جلنة
 بالعمـل الـذي تـضطلع بـه يف جمـال مكافحـة اجلرميـة الـسيربانية                  وإذ تعترف مع التقدير     

احلكــومي الــدويل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، الــيت أنــشئ حتــت إشــرافها فريــق اخلــرباء 
  ية،املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيرباناملفتوح العضوية 

الـيت أعـدها املكتـب املعـين         بالدراسة الشاملة عن اجلرمية الـسيربانية        حتيط علماً   -١  
املعـين بـإجراء   احلكومي الدويل املفتوح العضوية  واجلرمية حتت إشراف فريق اخلرباء       خدراتبامل

 ، الـذي  هلـذا الفريـق   ومناقشة مـضموهنا يف االجتمـاع الثـاين         دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية      
، وأُعــرب خاللــه عــن آراء خمتلفــة بــشأن  ٢٠١٣فربايــر / شــباط٢٨ إىل ٢٥مــن يف فيينــا ُعقــد 

  ؛مضمون الدراسة واستنتاجاهتا واخليارات املعروضة فيها
 احلكـومي الـدويل املفتـوح       للعمل الذي أجنزه فريق اخلـرباء      تعرب عن تقديرها    -٢  

  ؛العضوية حىت الوقت الراهن
، حتـت    يف مـشكلة اجلرميـة الـسيربانية       ىل مواصـلة النظـر     الدولَ األعضاَء إ   تدعو  -٣  

 عمــل فريــق اخلــرباء إىل مجلــة أمــور باالســتناد يفإشــراف جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،  
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 الــذي املعــين بــإجراء دراســة شــاملة عــن اجلرميــة الــسيربانيةاحلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية 
  )١١١(؛أنشأته اللجنة

 إىل الــشاملة عـــن اجلرميــة الـــسيربانية   ة أن تتــرجم الدراســـة  إىل األمانـــتطلــب   -٤  
لألمــم املتحــدة وأن تعممهــا يف الوقــت املناســب علــى الــدول األعــضاء الــست اللغــات الرمسيــة 

 املفتـوح العـضوية يف أداء     التماسا لتعليقاهتا عليها، بغية مساعدة فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل           
  املهام املندرجة يف إطار واليته؛

إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية، مبـساعدة مـن األمانـة،             تطلب    -٥  
  )١١٢(حسب االقتضاء، أن يواصل العمل بغية تنفيذ املهام املندرجة يف إطار واليته؛

ــ  -٦   ــداد    دعوت ــضوية إىل إع ــوح الع ــدويل املفت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــصيغة  فري  ال
طلـب إىل األمانـة أن      تالته أثناء دورتيه األوىل والثانية، و     تقريرين عن ملخص مداو   النهائية من ال  

، لكـي يعتمـدمها    الـست لألمـم املتحـدة   تعممهما علـى الـدول األعـضاء جبميـع اللغـات الرمسيـة       
   فريق اخلرباء؛

الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن   تــدعو  -٧  
اء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية، وفقـا لقواعـد       امليزانية ألغـراض تيـسري عمـل فريـق اخلـرب      

  األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
إليهــا  احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية أن يقــدِّم   اخلــرباء إىل فريــق تطلــب  -٨  

  .تقريراً عمَّا أحرزه من تقدُّم يف عمله
    

    ٢٢/٨القرار     
التعاون لتدابري الوطنية والترويج للمساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تعزيز ا    

      كافحة اجلرمية السيربانية ملالدويل 
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   

ــستذكر    ــة  إذ تـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــؤرَّخ ٥٥/٥٩قـ ــانون األول٤، املـ ــسمرب / كـ ديـ
 ١٩، املــــؤرَّخ ٥٦/١٢١، و٢٠٠٠ديــــسمرب / كــــانون األول٤، املــــؤرَّخ ٥٥/٦٣، و٢٠٠٠
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ــانون األو ــؤرَّخ ٦٣/١٩٥، و٢٠٠١ديـــسمرب /لكـ ــانون األول١٨، املـ ، ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـ
 كــانون ٢١، املــؤرَّخ ٦٥/٢٣٢، و٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨، املــؤرَّخ ٦٤/١٧٩و

، ٦٦/١٨١، و ٢٠١١ ديـسمرب / كـانون األول   ١٩، املؤرَّخ   ٦٦/١٧٩، و ٢٠١٠يسمرب  د/األول
ديــسمرب / كــانون األول٢٠ؤرَّخ ، املــ٦٧/١٨٤، و٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرَّخ 
  ، ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠، املؤرَّخ ٦٧/١٨٩، و٢٠١٢

ــضاً     ــستذكر أي ــاعي   وإذ ت ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار اجملل ــؤرَّخ ٢٠١١/٣٣ق  ٢٨ امل
 املتعلـــق بـــاملنع واحلمايـــة والتعـــاون الـــدويل يف جمـــال مكافحـــة اســـتعمال  ٢٠١١يوليـــه /متـــوز

ــات اجل  ــات املعلوم ــال و   تكنولوجي ــى األطف ــداء عل ــرض االعت ــدة بغ ــراره  /دي أو اســتغالهلم، وق
 املتعلــق بتعزيــز التعــاون الــدويل علــى  ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٧ املــؤرَّخ ٢٠١٢/١٩

   عرب الوطنية بكل أشكاهلا ومظاهرها، اجلرمية املنظَّمةمكافحة 
ديـــسمرب / كـــانون األول٢١، املـــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠ بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة ترحِّـــبوإذ   
، بشأن مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وإذ تـشري إىل أنَّ                   ٢٠١٠

الدول األعضاء أوصت، يف إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهـة التحـديات             
 قـدِّم مكتـب األمـم     نظم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغيِّـر، بـأن ي                  : العاملية

 واجلرميــة إىل الــدول، عنــد الطلــب، وبالتعــاون مــع الــدول األعــضاء خــدراتاملتحــدة املعــين بامل
واملنظمات الدوليـة املعنيـة والقطـاع اخلـاص، مـساعدةً تقنيـةً وتـدريباً هبـدف حتـسني تـشريعاهتا                     

، مبـا يف ذلـك منـع        الوطنية وبناء قدرات سلطاهتا الوطنية من أجـل التـصدِّي للجرميـة الـسيربانية             
تلك اجلرمية بكل أشكاهلا والكشف عنها والتحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً، وتعزيـز                  

  أمن الشبكات احلاسوبية،
 / متـوز  ٢٢، املؤرَّخ   ٢٠٠٥/١٥ اجمللس االقتصادي واالجتماعي     قرارب تأخذ علما وإذ    

ــه  ــس    ، ٢٠٠٥يولي ــه اجملل ــد في ــذي أّي ــه    ال ــشأن أوج ــانكوك ب ــالنَ ب ــتجابات إع ــآزر واالس : الت
 املعتَمــد يف مــؤمتر األمــم )١١٣(التحالفــات االســتراتيجية يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، 

الـدول األعـضاء جمـدَّداً      والـذي أكَّـدت فيـه       املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة،         
املــضي يف وضــع تــدابري وطنيــة علـى األمهيــة األساســية الــيت يكتــسيها تنفيــذ الــصكوك الراهنــة و 

 جلنـةَ منـع      فيه ، ودعت مبا يف ذلك اجلرمية السيربانية    ،   يف املسائل اجلنائية   وتطوير التعاون الدويل  
اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل دراسة إمكانية توفري مزيد من املساعدة يف ذلك اجملـال حتـت رعايـة      

  ا جمال تركيز مشابه،األمم املتحدة ويف إطار شراكة مع منظمات أخرى هل
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 )١١٤( عـرب الوطنيـة  اجلرمية املنظَّمـة  على جدوى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    وإذ تؤكِّد    
يف تدعيم التعاون الدويل على منع اجلرمية السيربانية والتحرِّي عنها ومالحقة مرتكبيها، عنـدما              

  ظَّمة يف ارتكابه،يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين وينطوي على ضلوع مجاعات إجرامية من
يف مكافحـة اجلرميـة الـسيربانية، وإذ تـشدِّد علـى              التحّديات الـيت تواجـه الـدول       وإذ تدرك   

 مـن أجـل منـع    ، وفقـا لالحتياجـات الوطنيـة،   ضرورة تعزيز أنشطة املساعدة التقنية وبناء القـدرات      
  عال ومعاقبتهم،ي تلك األف استخدام تكنولوجيات املعلومات يف أغراض إجرامية ومالحقة مرتكب

بــاجلهود الــيت يبــذهلا املكتــب املعــين باملخــدَّرات واجلرميــة يف ســياق إعــداد   ترحِّــبوإذ   
 باجلرميـة الـسيربانية، بغيـة تنفيـذ واليتـه املتعلقـة             املعـين الصيغة املنجزة حديثا من الربنامج العاملي       

  بتوفري املساعدة التقنية وبناء القدرات بشأن اجلرمية السيربانية،
منـع   تعزيـز القـدرات يف جمـال    اليت تـستهدف أنَّ املساعدة التقنية وإذ تضع يف اعتبارها     
ســيكون هلــا أثــر ومنفعــة بــصورة مباشــرة  ملكافحــة اجلرميــة الــسيربانية العدالــة اجلنائيــة اجلرميــة و
  ، احتياجات املمارسنيوستلبِّي 
ــا  وإذ تـــستذكر   أبريـــل /ان نيـــس١٥، املـــؤرَّخ ٢٠/٧، مـــن مثَّ، بـــشكل خـــاص قرارهـ
بشأن تعزيز األنشطة املتصلة مبكافحة اجلرمية السيربانية، مبـا يف ذلـك املـساعدة التقنيـة        ،٢٠١١

  وبناء القدرات،
االجتماع الثاين لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة               بنتائجحتيط علماً     -١  

، ٢٠١٣فربايــر /شــباط ٢٨ إىل ٢٥عــن اجلرميــة الــسيربانية، الــذي ُعقــد يف فيينــا يف الفتــرة مــن 
 مـن دعـم واسـع       خباصة مبا أعرب عنه بـصفة خاصـة خـالل املناقـشات املتعلقـة هبـذه الدراسـة                 و

 واجلرميـة  خـدرات لبناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية، ولدور مكتب األمم املتحدة املعين بامل  
  يف هذا اجملال؛

 بالتعـاون الوثيـق مـع        واجلرميـة،  خـدرات املعـين بامل  مكتب األمم املتحـدة      تدعو  -٢  
  الدول األعضاء، إىل املضي يف تنفيذ الربنامج العاملي املعين باجلرمية السيربانية؛

 واجلرميــة أن يقــدِّم يف  خــدراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   تطلــب   -٣  
كـومي  الربنامج العـاملي اجلديـد املعـين باجلرميـة الـسيربانية إىل الفريـق العامـل احل               الوقت املناسب   

ــدويل املفتــوح العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل       خــدراتال
  واجلرمية ووضعه املايل؛
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 واجلرميـة أن يقـوم، بنـاء    خدراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل    تطلب أيضاً     -٤  
ذات الـصلة   على احتياجات الدول الطالبـة، بتعزيـز الـشراكات مـع الـدول األعـضاء واملنظمـات                  

والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من أجل تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات يف جمـال مكافحـة                
  اجلرمية السيربانية؛

 واجلرميــة أن يقــوم خــدراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  كــذلكتطلــب  -٥  
ة باجلرميـة الـسيربانية بغيـة        املتعلقـ  والدروس املكتسبة الرئيسي للقوانني   البيانات  بدور مركز إيداع    

  تيسري التقييم املتواصل لالحتياجات وقدرات العدالة اجلنائية، وتقدمي املساعدة التقنية وتنسيقها؛ 
 ة عــن الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــ تــدعو  -٦  

   من أجل تنفيذ هذا القرار؛،اوإجراءاهتاألمم املتحدة لقواعد   ووفقاً،امليزانية، عند الضرورة
 أن يقـدِّم إليهـا يف دورهتـا الثالثـة والعـشرين تقريـراً               املـدير التنفيـذي    إىل   تطلب  -٧  

  . وعن عمل الربنامج العاملي املعين باجلرمية السيربانيةعن تنفيذ هذا القرار
    

    ٢٢/١املقّرر     
      رمية والعدالةتقرير جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجل     

/  نيـسان  ٢٣قرَّرت جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، يف جلـستها الثانيـة املعقـودة يف                    
ــاليمي ألحبــاث اجلرميــة     ٢٠١٣أبريــل  ــاء معهــد األمــم املتحــدة األق ، أن حتيــل تقريــر جملــس أمن
الرابعــة مــن مــن املــادة ) ه (٣إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، وفقــاً للفقــرة ) ١١٥(والعدالــة

  .١٩٨٩/٥٦النظام األساسي للمعهد، املرفق بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
    

    ٢٢/٢املقرر     
      تنظيم أعمال الدورات املقبلة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

ــرَّرت   ــة،   قـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــة منـ ــودة يف   جلنـ ــعة املعقـ ــستها التاسـ  ٢٦يف جلـ
يف اعتبارها املناقشات اليت أجرهتـا خـالل دورهتـا الثانيـة والعـشرين           واضعةً  ،  ٢٠١٣ل  أبري/نيسان

  : عملها، أنأساليببشأن كيفية حتسني 
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، وال سـّيما  ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٢٧ املـؤرَّخ  ٢١/١تؤكِّد من جديد مقرَّرهـا      )أ(  
  منه؛) ب(الفقرة الفرعية 

ــون      )ب(    ــة املعن ــر األمان ــ"تأخــذ علمــاً بتقري ــة    الوث ــع اجلرمي ــة من ــيت أُعــدَّت للجن ائق ال
وتطلـب إىل األمانـة أن تلـتمس آراء الـدول األعـضاء بـشأن تلـك الوثيقـة                    )١١٦(،"والعدالة اجلنائيـة  

والوثائق ذات الصلة وبشأن أساليب عملها بصفة عامة، وأن تقدِّم إليهـا يف دورهتـا املقبلـة تقريـراً                   
  . من جدول األعمال٣تابعة املناسبة يف إطار البند عن اآلراء املتلقاة ليتسىن اختاذ إجراءات امل
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