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    الفصل األول

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

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

 االقتصادي واالجتماعي باملوافقة علـى       منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللسَ     توصي جلنةُ   -١
  :مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة

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

  مم املتحدة الثالث عشـر ملنع اجلرمية واألعمال التحضريية ملؤمتر األ
  والعدالة اجلنائية

    
  إنَّ اجلمعية العامة،  
 على املسؤولية اليت تقع على عاتق األمم املتحدة يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة                 تشدِّدإذ    

ــاعي      ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار اجملل ــضى ق ــة مبقت ــؤرَّخ) ٧-د( جــيم ١٥٥اجلنائي  /آب ١٣ امل
  ،١٩٥٠ديسمرب /كانون األول ١املؤرَّخ ) ٥-د (٤١٥وقرار اجلمعية العامة  ١٩٤٨أغسطس 
  حمافـل املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بوصـفها        بـأنَّ مـؤمترات األمـم    متسلِّوإذ    

 حكومية دولية رئيسية، أثَّرت يف السياسات واملمارسات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدويل يف               
تيــسري تبــاُدل اآلراء واخلــربات وتعبئــة الــرأي العــام والتوصــية خبيــارات  ذلــك اجملــال عــن طريــق 

  بشأن السياسة العامة على كلٍّ من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة تـسهم بقـدرٍ كـبري يف              بأنَّ مؤمترات األمم    تقرُّوإذ    

ووضع القوانني ورسـم الـسياسات وحتديـد االجتاهـات          تعزيز تباُدل اخلربات يف إجراء البحوث       
واملــسائل املــستجدَّة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بــني الــدول واملنظمــات احلكوميــة    

  وخرباء ميثِّلون مهناً وختصُّصات شتَّى،واملنظمات غري احلكومية الدولية 
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   الستـــضافة مـــؤمتر مبـــا بذلتـــه حكومـــة قطـــر مـــن جهـــود يف التحـــضريأيـــضاً وإذ تقـــرُّ   
املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف الدوحــة، مبــا يف ذلــك مــسامهاهتا  األمــم

  الكرمية يف دعم قدرة األمانة العامة على ضمان التحضري الفعَّال لذلك املؤمتر،
 واملتعلــق ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرَّخ ٥٦/١١٩ قرارهــا تــستذكروإذ   
 مؤمترات األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني ومهمَّتـها وتواترهـا ومـدَّهتا والـذي                    بدور

 أرســت فيــه املبــادئ التوجيهيــة الــيت ينبغــي مبوجبــها أنْ ُتعقَــَد تلــك املــؤمترات ابتــداًء مــن عــام    
املتحـدة يف     من إعالن املبادئ وبرنـامج عمـل برنـامج األمـم           ٣٠ و ٢٩ عمالً بالفقرتني    ٢٠٠٥

  )١(،ال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجم
، وقراراهتـا   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢١ املؤرَّخ   ٦٥/٢٣٠قرارها  أيضاً   وإذ تستذكر   

 /كــانون األول  ٢٠ املــؤرَّخ  ٦٧/١٨٤، و٢٠١١ديــسمرب  /كــانون األول  ١٩ املــؤرَّخ  ٦٦/١٧٩
متابعـة نتـائج مـؤمتر     بـشأن  ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول ١٨ املؤرَّخ ٦٨/١٨٥، و٢٠١٢ديسمرب 

األمم املتحدة الثاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة                       
  الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

عقــد املــؤمتر  ٦٨/١٨٥قــرَّرت يف قرارهــا  اأهنــ علــى حنــو خــاصتــستذكر كــذلك وإذ   
 وعقــد املــشاورات ٢٠١٥ أبريــل/نيــسان ١٩ إىل ١٢رة مــن الثالــث عــشر يف الدوحــة يف الفتــ

  ،٢٠١٥أبريل /نيسان ١١السابقة للمؤمتر يف 
 أنْ تعقـد اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن            ،٦٨/١٨٥ يف قرارها    ،ا قرَّرت أيضاً  أهن إىل   وإذ تشري   

الـوزراء  املؤمتر الثالث عـشر أثنـاء اليـومني األولـني للمـؤمتر ليتـسنَّى لرؤسـاء الـدول أو احلكومـات و                     
  )٣( وتعزيز إمكانية إبداء آراء مفيدة يف هذا الشأن،)٢(التركيز على املوضوع الرئيسي للمؤمتر

ــشري    ــضاً وإذ ت ــإىل أي ــرَّرت كــذلك  اأهن ــا ،ق ــؤمتر  ،٦٨/١٨٥ يف قراره  أن يعتمــد امل
، إعالنــاً ٢٠٠١ديـسمرب  / كــانون األول١٩ املـؤرَّخ  ٥٦/١١٩الثالـث عـشر، وفقــاً لقرارهـا    

قــدَّم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة لكــي تنظــر فيــه، وأن يتــضمَّن اإلعــالن  واحــداً ُي

                                                                    

  .٤٦/١٥٢قرار اجلمعية العامة مرفق  )1(  
يات إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّ" )2(  

  ". وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهوراالجتماعية واالقتصادية
، )Corr.2 وCorr.1 وE/2012/30 (١٠، امللحق رقم ٢٠١٢ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )3(  

  .٨٤الفقرة 
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ــود جــدول         ــشة بن ــستوى ومناق ــع امل ــداوالت اجلــزء الرفي ــيت جتــسِّد م ــسية ال التوصــيات الرئي
  األعمال وحلقات العمل وتنبع منها،

ــار إعــالن ســلفادور بــش  دعوهتــا رتكــرِّ  -١   أن  احلكومــات إىل أن تأخــذ يف االعتب
ُنظُم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطوُّرهـا        : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّيات العاملية    

املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة          والتوصيات اليت اعتمدها مؤمتر األمم     )٤(يف عامل متغيِّر  
ة، وإىل أنْ تبـذل قـصاراها،       اجلنائية لدى وضع التشريعات والتوجيهات املتعلقة بالسياسة العامـ        

ــصادية        ــسمات االقت ــواردة يف ذلــك اإلعــالن، مــع مراعــاة ال ــادئ ال ــذ املب ــضاء، لتنفي ــد االقت عن
  واالجتماعية والقانونية والثقافية اخلاصة بالدول اليت متثِّلها؛

 احلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري دعوهتـــا رتكـــرِّ  -٢  
 تطلـع مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة             أنْ  إىلاحلكومية املعنيـة    

على أنشطتها الرامية إىل تنفيذ إعـالن سـلفادور والتوصـيات الـيت اعتمـدها املـؤمتر الثـاين عـشر                     
بغيــة تقــدمي إرشــادات بــشأن صــوغ التــشريعات والــسياسات والــربامج يف ميــدان منــع اجلرميــة   

لى الصعيدين الوطين والدويل، وتطلب إىل األمني العام، حتقيقـاً هلـذه الغايـة،              والعدالة اجلنائية ع  
  أنْ ُيِعدَّ تقريراً عن املوضوع ُيقدَّم إىل املؤمتر للنظر فيه؛

 التقــدُّم احملــرز حــىت اآلن يف األعمــال التحــضريية للمــؤمتر   الحــظ مــع التقــدير ت  -٣  
  عشر؛ الثالث

  )٥(ألمني العام؛ بتقرير امع التقدير يط علماًحت  -٤  
بدليل املناقشة الذي أعدَّه األمـني العـام، بالتعـاون    أيضاً   مع التقدير  حتيط علماً   -٥  

الجتماعـات  مـن أجـل ا    مع معاهد شبكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                 
  )٦(اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عشر؛

إلقليمية التحضريية، اليت درست البنـود املوضـوعية        بأمهية االجتماعات ا  م  تسلِّ  -٦  
جلدول أعمال املؤمتر الثالث عشر ومواضيع حلقات العمـل الـيت سـتعقد يف إطـاره، وأصـدرت                  

   لتكون أساساً ملشروع اإلعالن الذي سيعتمده املؤمتر الثالث عشر؛)٧(توصيات عملية املنحى
                                                                    

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة  )4(  
  )5( E/CN.15/2014/6.  
  )6( A/CONF.222/PM.1.  
  .A/CONF.222/RPM.4/1، وA/CONF.222/RPM.3/1، وA/CONF.222/RPM.2/1، وA/CONF.222/RPM.1/1نظر ا )7(  
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وفقــا لقــرار اجلمعيــة ة أن تبــدأ،  إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــ تطلــب  -٧  
يف   قصري وموجز جيسِّد املوضوع الرئيـسي للمـؤمتر        إعداد مشروع إعالن  ، يف   ٦٨/١٨٥العامة  

علــى أن اجتماعــات تعقــدها مــا بــني الــدورات قبــل انعقــاد املــؤمتر الثالــث عــشر بفتــرة كافيــة،  
رات مــع املنظمــات واملــشاوالتحــضريية  بعــني االعتبــار توصــيات االجتماعــات اإلقليميــةتؤخــذ 

  ؛والكيانات ذات الصلة
 على أمهية حلقات العمل اليت سُتعقد أثناء املؤمتر الثالث عـشر، وتـدعو              دتؤكِّ  -٨  

الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكوميـة وسـائر الكيانـات ذات الـصلة إىل                
 باملخــدِّرات واجلرميــة وإىل تقــدمي دعــم مــايل وتنظيمــي وتقــين إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين 

معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن أجـل التحـضري حللقـات                 
  العمل، مبا يف ذلك إعداد مواد املعلومات األساسية ذات الصلة وتعميمها؛

كتها البلدان املاحنة إىل التعاون مع البلـدان الناميـة لـضمان مـشار             دعوهتا رتكرِّ  -٩  
الكاملة يف حلقات العمل، وتشجِّع الدول وسـائر الكيانـات املعنيـة واألمـني العـام علـى العمـل                 
معاً لضمان تركيز حلقات العمل علـى املـسائل املـسندة إليهـا وحتقيـق نتـائج عمليـة تفـضي إىل            

ة دِّداملتعـ صوغ أفكار ومشاريع ووثائق يف جمـال التعـاون الـتقين تتعلـق بتعزيـز اجلهـود الثنائيـة و                   
  األطراف يف أنشطة املساعدة التقنية املضطلع هبا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 إىل األمني العام أن يتيح املوارد الالزمة لضمان مـشاركة البلـدان             طلبها رتكرِّ  -١٠  
  األقل منوا يف املؤمتر الثالث عشر، وفقاً للممارسة املتَّبعة يف املاضي؛

حلكومات على التحضري للمؤمتر الثالث عـشر يف وقـت مبكِّـر وبكـل               ا عتشجِّ  -١١  
 الوســائل املناســبة، مبــا يف ذلــك إنــشاء جلــان حتــضريية وطنيــة عنــد االقتــضاء، بغيــة اإلســهام يف  
مناقشة مركَّزة ومثمرة بشأن املواضيع املطروحة، واملشاركة النـشطة يف تنظـيم حلقـات العمـل            

قات موقف وطنية بـشأن خمتلـف البنـود املوضـوعية املدرجـة       وتسيري أعماهلا، وكذلك تقدمي ور    
سات العلميـة املختـصَّة علـى تقـدمي         يف جدول األعمـال، وتـشجيع األوسـاط األكادمييـة واملؤسَّـ           

  مسامهات يف هذا الشأن؛
عـشر علـى      يكون ممثِّلوها يف املؤمتر الثالث      إىل أنْ   األعضاءَ الدولَ دعوهتا تكرِّر  -١٢  

، وأنْ رؤسـاء النيابـة العامـة   ، مثل رؤساء الدول أو احلكومات أو الوزراء و مناسبأعلى مستوى   
تديل ببيانات يف اجلزء الرفيـع املـستوى بـشأن موضـوع املـؤمتر الرئيـسي وبنـوده املوضـوعية، وأنْ                   
تشارك مشاركةً فعَّالـةً يف مداوالتـه بإيفـاد خـرباء يف القـانون والـسياسة العامـة ممَّـن تلقَّـوا تـدريباً                   

اجملال؛ هذا ا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وممَّن هلم خربة عملية يفخاص  
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 إىل األمــني العــام أنْ ييــسِّر تنظــيم اجتماعــات فرعيــة للمنظمــات طلبــها رتكــرِّ  -١٣  
ــة املــشاركة يف املــؤمتر الثالــث عــشر، وفقــاً للممارســة املتَّبعــة      ــة واملنظمــات املهني غــري احلكومي

اعات للمجموعات املهنية واجلغرافية املهتمَّة، وأنْ يتَّخذ تـدابري مناسـبة لتـشجيع             سابقاً، واجتم 
  األكادمييني والباحثني على املشاركة يف املؤمتر؛

ــرِّ  -١٤   ــها  رتك ــضاً طلب ــام أنْ أي ــني الع ــشجِّ إىل األم ــن   ي ــثِّلني م ــشاركة مم ــى م  ع عل
ر، آخــذاً يف االعتبــار املوضــوع  كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة يف املــؤمتر الثالــث عــش  

  الرئيسي للمؤمتر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت ُتنظَّم يف إطاره؛
 خبطة إعداد الوثـائق الالزمـة للمـؤمتر الثالـث عـشر الـيت أعـدَّها األمـني                بترحِّ  -١٥  

  )٨( مع املكتب املوسَّع للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛بالتشاورالعام 
 بقيام األمني العام بتعيني أمني عام وأمني تنفيذي للمـؤمتر الثالـث    أيضاً   ترحِّب  -١٦  

 عشر، يؤدِّيان مهامَّهما مبقتضى النظـام الـداخلي ملـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة                   
  اجلنائية؛
دالـة اجلنائيـة     إىل األمني العام أنْ ُيِعدَّ عرضاً عاما عن حالـة اجلرميـة والع             تطلب  -١٧  

  على نطاق العامل لتقدميه أثناء املؤمتر الثالث عشر، وفقاً للممارسة املتَّبعة يف املاضي؛
 إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أنْ تعطي أولويةً عاليةً، يف دورهتـا              تطلب  -١٨  
تقـدمي توصـيات،   املؤمتر الثالث عشر، بغية    اإلعالن الذي سيصدره     والعشرين، للنظر يف   الرابعة

عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، بشأن إجراءات املتابعة املناسبة من جانـب اجلمعيـة              
  العامة يف دورهتا السبعني؛

اجلمعيـة    إىل األمني العام أنْ َيكْفُلَ املتابعة الوافية هلذا القرار، وأنْ يقدِّم إىل            تطلب  -١٩  
  .الشأن  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقريراً هبذاالعامة يف دورهتا السبعني، عن طريق جلنة

    

                                                                    

  )8(  E/CN.15/2014/6جيم-، الباب الثاين.  
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    مشروع القرار الثاين    
     القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    

  إنَّ اجلمعية العامة،  
ويف اإلعـالن    يف ديباجـة ميثاقهـا،       املبيَّنـة ألمـم املتحـدة     ل باملقاصـد الرئيـسية    إذ تسترشد    

وإذ تستلهم العزم على أن تؤكِّد من جديد اإلميـان حبقـوق اإلنـسان       )٩(العاملي حلقوق اإلنسان،  
ومبــا للرجــال والنــساء واألمــم، ، دومنــا متييــز أيــا كــان نوعــه، رهْداألساســية وبكرامــة الفــرد وقــ

هـا حتقيـق     الظـروف الـيت ميكـن يف ظلِّ        توطِّـد كبريها وصغريها، من حقوق متـساوية، وعلـى أن          
 وعلـى   الناشئة عن املعاهدات وغريهـا مـن مـصادر القـانون الـدويل،            العدالة واحترام االلتزامات    

  أن تروِّج للتقدُّم االجتماعي وحتسني مستويات احلياة والتمتُّع حبريات أوسع،
 الـذي توليـه األمـم املتحـدة منـذ أمـد طويـل إلضـفاء                  االهتمـامَ  وإذ تضع نصب عينيهـا      

  اإلنسان،الطابع اإلنساين على العدالة اجلنائية ومحاية حقوق 
 ال تـزال هـي املعـايري الـدنيا          )١٠( أنَّ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      وإذ تدرك   

ــا عامليــ   ــرف هب ــسجناء، وأنَّ هلــذه القواعــد   املعت ــةا الحتجــاز ال ــأثرياً قيم ــوانني يف تطــوير وت  الق
مـم املتحـدة     منذ أن اعتمدها مؤمتر األ     اخلاصة باملؤسسات اإلصالحية  والسياسات واملمارسات   

  ،١٩٥٥األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف عام 
ــا    ــضع يف اعتباره ــد ســلَّمت  وإذ ت ــدول األعــضاء ق ــشأن   ، أنَّ ال  يف إعــالن ســلفادور ب

نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطورهـا        : يات العاملية دِّاالستراتيجيات الشاملة ملواجهة التح   
يراعـي  وخاضـع للمـساءلة و    ومنـصف    فعَّـال    ء نظـام عدالـة جنائيـة       بأنَّ إرسـا   )١١(،ريف عامل متغيِّ  

سـياق إقامـة    االعتبارات اإلنسانية ينبغي أن يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقـوق اإلنـسان يف               
 يف جمـال    العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها، وأقرَّت بقيمة وتأثري معايري األمـم املتحـدة وقواعـدها             

 وطنيـة يف     يف وضـع وتنفيـذ سياسـات وقـوانني وإجـراءات وبـرامج             نائيةمنع اجلرمية والعدالة اجل   
  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

                                                                    

  ).ثالثاً( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )9(  
منشورات األمم املتحدة،  ( عامليةصكوك، )اجلزء األول(، اجمللَّد األول جمموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان   )10( 

 .٣٤ ياء، الرقم الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4 (رقم املبيع

 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )11( 
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 مبعاملـة  اخلاصـة  الدولية  للمعايري ١٩٥٥ التطور التدرجيي منذ عام      وإذ تأخذ يف احلسبان     
 )١٢(يةمبا يف ذلك يف صـكوك دوليـة كالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياس                   السجناء،  

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب       و )١٢(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       
ــة   ــية أو الالإنـــسانية أو املهينـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ  والربوتوكـــول )١٣(وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـ

عدها يف جمـال  معايري األمم املتحدة وقوا الصلة من  وغريها مما هو وثيق    )١٤(االختياري امللحق هبا،  
منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق مبعاملــة الــسجناء، وحتديــدا إجــراءات التنفيــذ الفعــال     

 وجمموعة املبادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص           )١٥(للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،    
ــذين يتع ــسجن،  يِّضــون ألرَّال ــة )١٦( شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو ال ــسلوك   ومدون قواعــد ال

 واملبـــادئ )١٨( واملبـــادئ األساســـية ملعاملـــة الـــسجناء،)١٧(فـــني بإنفـــاذ القـــوانني،للمـــوظفني املكلَّ
فـــني بإنفـــاذ األساســـية بـــشأن اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب املـــوظفني املكلَّ  

قواعــد ( وقواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الــدنيا إلدارة شــؤون قــضاء األحــداث   )١٩(القــوانني،
 ومبــادئ )٢١(،حرِّيتــهممــن اجملــرَّدين  وقواعــد األمــم املتحــدة بــشأن محايــة األحــداث )٢٠(،)بــيجني

 وقواعـد األمـم    )٢٢(،)مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث           
املتحـدة   وقواعـد األمـم      )٢٣(،)قواعـد طوكيـو   (املتحدة الدنيا النموذجية للتـدابري غـري االحتجازيـة          

                                                                    

 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )12( 

 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )13( 

 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥ نفسه، اجمللَّد املرجع  )14( 

 .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )15( 

 .٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )16( 

 .٣٤/١٦٩ مرفق قرار اجلمعية العامة  )17( 

 .٤٥/١١١مرفق قرار اجلمعية العامة   )18( 

تقرير : ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧رمني، هافانا، مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجمل  )19( 
 .، املرفق٢- باءباب، الفصل األول، ال)A.91.IV.2 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( العامة األمانةمن إعداد

 .٤٠/٣٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )20( 

 .٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )21( 

 .٤٥/١١٢عية العامة مرفق قرار اجلم  )22( 

 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )23( 
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 ومبـادئ األمـم     )٢٤(،)قواعـد بـانكوك   (ملعاملة الـسجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات            
  )٢٥(املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية،

، بــشأن ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠، املــؤرَّخ ٦٧/١٦٦ قرارهــا وإذ تــضع يف اعتبارهــا 
قوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، والذي اعترفت فيه بأمهية املبدأ القائـل بـضرورة أن تظـل           ح

ــات األساســية        ــسان األخــرى واحلري ــع حقــوق اإلن ــد ومجي ــة للتقيي ــسان غــري القابل حقــوق اإلن
 يف احلـاالت الـيت يقتـضي فيهـا احلـبس بوضـوح             إالَّ،  حرِّيتـهم مكفولة لألشخاص احملرومني من     

بـالتعليق العـام رقـم       علمـاً  اجلمعيـةُ والـذي أحاطـت فيـه       مسموح هبا قانونـاً علـيهم،       فرَض قيوٍد   
الـذي اعتمدتـه اللجنـة       حرِّيتـهم  بكفالة املعاملة اإلنسانية لألشخاص احملـرومني مـن          اخلاص ٢١

ــرار جملــــس حقــــوق اإلنــــسان  )٢٦(املعنيــــة حبقــــوق اإلنــــسان،   املــــؤرَّخ ٢٤/١٢ وكــــذلك قــ
 نوَّه فيه اجمللس بعمل فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح              ، الذي ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٦

 علــى أنَّ أيَّ داًالعــضوية املعــين بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء، مــع التأكيــد جمــدَّ   
م يف دُّآخر ما أُحرز مـن تقـ  تغيريات ال ينبغي أن تنتقص من املعايري القائمة، بل ينبغي أن جتسِّد  

  واملمارسات الفضلى،الح جمال علم اإلص
ــستذكروإذ     ــا ت ــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠ قراره ــسمرب / كــانون األول٢١ امل ــذي ٢٠١٠دي ، ال

طلبــت فيــه إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إنــشاء فريــق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح   
ــة والقــانون الــدويل      العــضوية لتبــادل املعلومــات عــن املمارســات الفــضلى والتــشريعات الوطني

تنقـيح الـصيغة احلاليـة لقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء                  عـن   ساري و ال
، بغيـة تقـدمي   م يف جمـال علـم اإلصـالح واملمارسـات الفـضلى     دُّلتضمينها آخر مـا أُحـرز مـن تقـ      

توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات التالية اليت ميكن القيام هبا، وطلبت إىل فريق اخلـرباء تقـدمي         
  تقرير إىل اللجنة عن التقدُّم احملرز يف عمله،

 كـانون   ٢٠ املـؤرَّخني علـى التـوايل        ٦٨/١٩٠ و ٦٧/١٨٨قراريها  أيضاً   تستذكرإذ  و   
ــسمرب /األول ــسمرب / كــانون األول١٨ و٢٠١٢دي ــونني ٢٠١٣دي ــة  " واملعن القواعــد النموذجي

 ٢٠١٣ديـسمرب   /ن األول  كانو ١٨ املؤرَّخ   ٦٨/١٥٦، وكذلك قرارها    "الدنيا ملعاملة السجناء  
، "التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة  "املعنــون 

   من منطوقه،٣٨وباألخص الفقرة 

                                                                    

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )24( 

 ونحتجزُيأو  ُيقبض عليـهم ، الذي يتضمَّن مبادئ بشأن األشخاص الذين٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )25( 
 .ُيتهمون بارتكاب هذه اجلرائم  بالسجن أو اإلعدام أوا يعاقب عليهائم جرمارتكاهبيف شتبه أو ُي

 .باء-، املرفق السادس)A/47/40 (٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم   )26( 
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/  كــانون األول٢٠، املــؤرَّخ ٦٧/١٨٤أهنــا قــرَّرت، يف قرارهــا  كــذلك تــستذكروإذ   
حــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة  ، بــشأن متابعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املت٢٠١٢ديــسمرب 

اجلنائية واألعمال التحضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،               
 إطــار املــؤمتر الثالــث عــشر لـــتناول ضــمن املزمــع عقــدهاختــصيص واحــدة مــن حلقــات العمــل 

نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دعـم      دور معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة مب       "موضوع  
:  االعتبــارات اإلنــسانية وخاضــع للمــساءلةيراعــويومنــصف  فعَّــال إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة

اخلــربات والــدروس املــستفادة يف جمــال تلبيــة االحتياجــات الفريــدة للنــساء واألطفــال، وخباصــة 
  ،"اجتماعيامعاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم 

يف العمــل خــالل االجتمــاع تقــدُّم إضــايف ق مــن قَّــمــا حت التقــدير تالحــظ مــع  -١  
املعين بالقواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة     احلكومي الدويل املفتوح العضوية     الثالث لفريق اخلرباء    

  )٢٧(؛٢٠١٤مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥السجناء، الذي ُعقد يف فيينا من 
مته من دعم مـايل لالجتمـاع       دَّا ق  للحكومة الربازيلية على م    تعرب عن امتناهنا    -٢  

  الثالث لفريق اخلرباء؛
اجتماعيـه الـسابقني، اللـذين ُعقـدا        باألعمال اليت قام هبا فريـق اخلـرباء يف           تنوِّه  -٣  

 إىل ١١ ويف بـوينس آيـرس مـن    ٢٠١٢فربايـر  / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين٣١يف فيينا من  
  )٢٨(؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٣

باألعمــال الــيت أجنزهتــا األمانــة يف حتــضري الوثــائق ذات الــصلة،       أيــضاً ه تنــوِّ  -٤  
م احلاسـم الـذي حتقـق يف        دُّ وكذلك بالتقـ   )٢٩(سيما ورقة العمل اخلاصة باالجتماع الثالث،      وال

  )١٠(؛النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءاجتماعات فريق اخلرباء يف استعراض القواعد 
مة مـن الـدول األعـضاء       رات واملقترحات املهمة املقدَّ   كِّللمذتعرب عن تقديرها      -٥  

تنقـيح الـصيغة الراهنـة للقواعـد        عـن   استجابة لطلب تبادل املعلومـات عـن املمارسـات الفـضلى و           
  دها ورقة العمل اليت قدِّمت إىل فريق اخلرباء يف اجتماعه الثالث؛سِّالنموذجية الدنيا، واليت جت

                                                                    

  .Corr.1 وE/CN.15/2014/19انظر الوثيقة   )27( 
 .E/CN.15/2013/23 وE/CN.15/2012/18انظر الوثيقتني   )28( 
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 تغيريات علـى القواعـد النموذجيـة الـدنيا ينبغـي             أنَّ إدخال أيِّ   تؤكِّد من جديد    -٦  
م يف علـم  دُّأالَّ ينتقص من أيٍّ من املعايري القائمة، وإمنا ينبغي أن يعبِّر عـن آخـر مـا أُحـرز مـن تقـ                  

  اإلصالح واملمارسات اجليدة مبا يؤّدي إىل تعزيز سالمة السجناء وأمنهم وأوضاعهم اإلنسانية؛
يـق اخلـرباء مراعـاة خـصوصيات الـدول األعـضاء            بضرورة أن يواصل فر   تقرُّ    - ٧  

  االجتماعية والقانونية والثقافية، وكذلك التزاماهتا اخلاصة حبقوق اإلنسان؛
 إىل أنَّ عملية التنقيح ينبغي أن حتافظ على نطاق التطبيق احلايل للقواعـد              تشري  -٨  

  النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
ات املهمة الواردة من املقـرِّر اخلـاص املعـين بالتعـذيب           باملسامه مع التقدير  تنوِّه  -٩   

وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة التــابع جمللــس حقــوق  
 ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان واللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي                 )٣٠(اإلنسان

دِّمت إليهـا، مـن أجـل النظـر فيهـا، مـن عـدد مـن                 اإلعاقة وكـذلك املـسامهات األخـرى الـيت قُـ          
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة وغــري احلكوميــة، وتــدعو، يف هــذا الــشأن، أولئــك املــسامهني إىل   

، وفقــاً للنظــام الــداخلي للجــان الفنيــة التابعــة  يف عمــل فريــق اخلــرباءاملــشاركة بنــشاطمواصــلة 
  للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛

هو عمليـة بالغـة األمهيـة وتتطلـب         القواعد النموذجية الدنيا     تنقيح   بأنَّ تعترف  -١٠   
التوصـيات  بنـاًء علـى   ، وتشدِّد على أنه ينبغي بذل جهود بغية إجنـاز عمليـة التنقـيح،               كثرياً وقتاً

املقدَّمــة يف اجتماعــات فريــق اخلــرباء الثالثــة وعلــى مــا قدَّمتــه الــدول األعــضاء مــن مقترحــات، 
 مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،             يها إبَّان وذلك من أجل النظر ف    

ــضاً وتــشدِّد ، ٢٠١٥ يف عــامالــذي ســوف يعقــد يف الدوحــة    علــى أنَّ شــاغل اإلســراع يف  أي
  ؛العملية ال ينبغي له أن خيلَّ بنوعية النتائج املنشودة

اء احلكـــومي الـــدويل املفتـــوح  أن متـــدِّد الواليـــة املـــسندة إىل فريـــق اخلـــربتقـــرِّر  -١١   
العــضوية، وتــأذن لــه مبواصــلة عملــه، علــى أن حيــدوه اهلــدف املنــشود يف التوصُّــل إىل توافــق يف    

لكـي  م تقريراً إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،    دِّاآلراء، وأن يق 
نـع اجلرميـة والعدالـة      املتعلقـة مب  ملتحدة وقواعدها   دور معايري األمم ا   عن    العمل حلقةُ حتيط به علماً  

 تراعـى فيهـا االعتبـاراُت        للمساءلة ة خاضع ةمنصف ة فعَّال  عدالة جنائية  نظم إرساء   يف دعم اجلنائية  
 فيـه،   لكـي تنظـر   ، وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا الرابعـة والعـشرين،                 اإلنسانية

   يكفل توفري اخلدمات وجوانب الدعم الالزمة يف هذا الصدد؛وتطلب إىل األمني العام أن
                                                                    

 )30(  A/68/295. 
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 االجتمـاع الثالـث لفريـق اخلـرباء إىل مواصـلة العمـل علـى تنقـيح                   مكتـبَ  تدعو  -١٢  
حـة، مبـساعدة األمانـة، تـصدر جبميـع اللغـات       دة منقَّالقواعد من خـالل إعـداد ورقـة عمـل موحَّـ      

م احملرز حىت اآلن،    دُّد التق سِّحة للقواعد جت  قَّمنالرمسية لألمم املتحدة، وتتألف من مشروع لصيغة        
 يف   فريـق اخلـرباء يف اجتماعيـه املعقـودين يف بـوينس آيـرس              صدرت عن مبا يشمل التوصيات اليت     

ــا)٣١(٢٠١٢عــام  املقترحــات الــيت أيــضاً  علــى أن تؤخــذ يف احلــسبان  )٣٢(،٢٠١٤ يف عــام  وفيين
دهتا اجلمعيـة العامـة   علق باجملاالت والقواعد اليت حدَّمتها الدول األعضاء لتنقيح القواعد فيما يت   دَّق

، وذلـك بغيـة تقـدمي هـذه الورقـة إىل فريـق اخلـرباء يف        ٦٧/١٨٨ من منطوق قرارهـا  ٦يف الفقرة  
  اجتماعه املقبل للنظر فيها؛

ــا    -١٣   ــن امتناهن ــرب ع ــة تع ــا   حلكوم ــوب أفريقي ــن   جن ــه م ــا أبدت ــةمل ــضافة نيَّ  الست
 البلـدان واملنظمـات املعنيـة األخـرى      دعـم قـد تـودُّ   رباء وترحِّب بـأيِّ   االجتماع املقبل لفريق اخل   

  تقدميه، وال سيما الدعم املايل؛
 إىل املشاركة اإلجيابية يف االجتماع املقبل لفريق اخلـرباء           األعضاءَ  الدولَ تدعو  -١٤  

  ؛ذات الصلةعة من الفروع العلمية أشخاصاً من ذوي اخلربات املتنوِّوفودها إىل  أن تضمَّ وإىل
 علـى حتـسني أوضـاع االحتجـاز علـى حنـو يتَّـسق مـع                  األعـضاءَ   الدولَ تشجِّع  -١٥  

  مبــادئ القواعــد النموذجيــة الــدنيا ومــع مجيــع املعــايري والقواعــد الدوليــة األخــرى املنطبقــة           
، وعلى مواصلة تبادل املمارسات اجليـدة، ومنـها مـثالً املمارسـات اخلاصـة بتـسوية                 ذات الصلة 

ت يف مرافق االحتجاز، مبا يف ذلك يف جمال املساعدة التقنيـة، وعلـى اسـتبانة التحـدِّيات                  زاعا  الن
اليت ُتواجه يف تنفيذ القواعد والتشارك يف خرباهتا يف التعامل مع تلك التحـدِّيات، وعلـى تـوفري                  

  ؛املعلومات ذات الصلة يف هذا اخلصوص إىل خربائها املشاركني يف فريق اخلرباء
 على الترويج لتنفيذ قواعد األمم املتحـدة ملعاملـة           األعضاءَ الدولَأيضاً   تشجِّع  -١٦  

 وقواعـد األمـم املتحـدة    )٢٤(،)قواعد بـانكوك  (السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات      
  )٢١(؛حرِّيتهممن اجملرَّدين بشأن محاية األحداث 

 اكتظـاظ الـسجون     مـن   بـأن تواصـل الـسعي إىل احلـدِّ          األعـضاءَ   الـدولَ  توصي  -١٧  
إىل التدابري غـري االحتجازيـة كبـدائل عـن احلـبس االحتيـاطي قبـل               ، عند االقتضاء،    وإىل اللجوء 
ز يــ اللجــوء إىل آليــات العدالــة والــدفاع القــانوين؛ وتعز ُســبل علــى زيــادة والتــشجيعاحملاكمــة، 

                                                                    

 .E/CN.15/2013/23انظر   )31( 
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دة الــدنيا  لقواعــد األمــم املتحــ بــدائل الــسجن، ودعــم بــرامج التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، وفقــاً   
  )٢٣(؛)قواعد طوكيو(النموذجية للتدابري غري االحتجازية 

ــايري        طلَبتكــرِّر  -١٨   ــى اســتخدام مع ــشجيع عل ــام أن يواصــل الت ــا إىل األمــني الع   ه
األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وتطبيقهـا، بوسـائل منـها تقـدمي                     

ــاًء علــى لــدول األعــضاء إىل اتقنيــة اخلــدمات االستــشارية واملــساعدة ال  طلبــها، مبــا يف ذلــك  بن
ــساعدة يف  ــة و  صــالحاإلامل ــع اجلرمي ــال من ــدورات      يف جم ــيم ال ــوانني وتنظ ــة والق ــة اجلنائي العدال

 والعدالــة اجلنائيــة وتقــدمي الــدعم يف جمــال إدارة  القــانون ومنــع اجلرميــةالتدريبيــة ملــوظفي إنفــاذ 
  وهنا، مبا يسهم يف حتسني كفاءهتا وقدراهتا؛ والسجون وتسيري شؤالعقابيةنظم ال

ــة    أمهيــةَتؤكِّــد جمــدَّداً  -١٩    دور شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال
اجلنائية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات املركـز االستـشاري لـدى              

القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة    اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف اإلســهام يف تعمــيم     
  )١٥(لقواعد؛ذه ا، وفقاً إلجراءات التنفيذ الفعَّال هلعملياالسجناء والترويج هلا وتطبيقها 

 اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج    الــدولَ األعــضاَء وســائرَ تــدعو  -٢٠  
  .ألمم املتحدة وإجراءاهتافقاً لقواعد اذلك ودة يف هذا القرار، وامليزانية لألغراض احملدَّ

    
    مشروع القرار الثالث    
      التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية    

  ،إنَّ اجلمعية العامة  
غـــري املـــشروع يف املخـــدِّرات  االتِّجـــاراتفاقيـــةَ األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة  إذ تـــستذكر  

عـرب الوطنيـة   رميـة املنظَّمـة   اجل واتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة  )٣٣(١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة    
 وكـذلك االتفاقيـات    )٣٥( واتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      )٣٤(والربوتوكوالت امللحقة هبا  

  والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب،
 احلقـوق املمنوحـة لكـل شـخص          احترام الكرامـة اإلنـسانية وتفعيـلَ        ضرورةَ وإذ تدرك   
  فقاً للصكوك الدولية السارية حلقوق اإلنسان،اإلجراءات اجلنائية ومشمول ب

                                                                    

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ ، اجمللَّدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )33( 
  .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥ت ، اجمللَّدااملرجع نفسه  )34( 
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ اجمللَّداملرجع نفسه،   )35( 
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عـرب الوطنيـة قـد اتَّخـذت أشـكاالً متنوِّعـةً            اجلرميـة املنظَّمـة      مـن أنَّ     وإذ يساورها القلـق     
ا باتــت متثِّــل خطــراً علــى الــصحة واألمــان، وكــذلك علــى التنميــة  أهنــالــصعيد العــاملي، و علــى

  األعضاء، املستدامة يف الدول
عرب الوطنية، مبا يف ذلك أشـكاهلا اجلديـدة واملـستجدَّة،           اجلرمية املنظَّمة   نَّ   بأ واقتناعاً منها   

هلا بفعالية يتوقَّف علـى تعزيـز التعـاون          التصدِّي   تفرض حتدِّيات كبرية على الدول األعضاء، وأنَّ      
  الدويل يف املسائل اجلنائية،

وتتعاون من أجل ضـمان   على أمهية أن تعزِّز مجيع الدول األعضاء من جهودها        وإذ تشدِّد   
ســيما يف جمــال تــسليم  وضــع وتعزيــز اســتراتيجيات وآليــات يف مجيــع جمــاالت التعــاون الــدويل، ال 

  املطلوبني وتباُدل املساعدة القانونية ونقل األشخاص احملكوم عليهم ومصادرة عائدات اجلرمية،
املـسائل   ل املـساعدة يف  بأنَّ وضـع ترتيبـات ثنائيـة ومتعـدِّدة األطـراف لتبـادُ       واقتناعاً منها   

اجلرميـة املنظَّمـة    ُيسهم يف إمناء ضروب من التعاون الدويل أكثـر فعاليـةً ملكافحـة               اجلنائية ميكن أنْ  
  الوطنية، عرب

أنَّ معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة             وإذ تضع يف اعتبارها       
  ون الدويل،اجلنائية توفِّر أدوات مهمَّة لتنمية التعا

 بـــشأن ١٩٩٠ديـــسمرب /كـــانون األول ١٤ املـــؤرَّخ ٤٥/١١٧ قرارهـــا إذ تــستذكر و  
كـانون   ٩ املـؤرَّخ    ٥٣/١١٢املعاهدة النموذجية لتباُدل املساعدة يف املسائل اجلنائيـة، وقرارهـا           

   بشأن تباُدل املساعدة والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،١٩٩٨ديسمرب /األول
 ١٩٩٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٤ املـــؤرَّخ ٤٥/١١٦قرارهـــا يـــضاً أوإذ تـــستذكر   

/  كــانون األول١٢ املــؤرَّخ ٥٢/٨٨بــشأن املعاهــدة النموذجيــة لتــسليم اجملــرمني، وقرارهــا      
   بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،١٩٩٧ديسمرب 
 ،١٩٩٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤املـؤرَّخ    ،٤٥/١١٨قرارهـا   وإذ تستذكر كذلك      

  بشأن املعاهدة النموذجية لنقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية،
املمتلكـات   االتفاق الثنـائي النمـوذجي بـشأن اقتـسام عائـدات اجلرميـة أو             وإذ تستذكر     
  )٣٦(املصادرة،

                                                                    

  .٢٠٠٥/١٤قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرفق   )36( 
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اعتمـــاد مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــسابع ملنـــع اجلرميـــة ومعاملـــة        أيـــضاً وإذ تـــستذكر   
 والتوصـــيات بـــشأن معاملـــة )٣٧(قـــل الـــسجناء األجانـــبلالتفـــاق النمـــوذجي بـــشأن ن اجملـــرمني
  )٣٨(األجانب، السجناء
هتـدف يف املقـام األول إىل تعزيـز التعـاون     إنشاء شبكات إقليمية وإذ تضع يف اعتبارها       

اإلقليمي والدويل يف املسائل اجلنائيـة وتيـسري التعـاون بـشأن القـضايا اجلاريـة وتقـدمي املـساعدة                    
ــة ذات   ــة والتقنيـ ــصلةالقانونيـ ــا الـ ــا، مبـ ــيت أُ فيهـ ــشبكات الـ ــساعدة  الـ ــنقيمـــت مبـ  مكتـــب  مـ

اجلرميـة املنظَّمـة   شـبكة املـدَّعني العـامني ملكافحـة          املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، مثل     األمم
  يف أمريكا الوسطى وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدَّعني العامني،

اجلنائيـة يف    ألمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة      إسهامات مؤمترات ا  ارتياح  بوإذ تالحظ     
تعزيــز التعــاون الــدويل بتيــسري مجلــة أمــور، مــن بينــها تبــاُدل اخلــربات يف جمــال إعــداد البحــوث 

جمــال منــع  جاهــات واملــسائل املــستجدَّة يف ووضــع القــوانني والــسياسات العامــة واســتبانة االتِّ  
احلكوميــة  ظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــرياجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بــني الــدول واملن

  والتخصُّصات، واخلرباء من خمتلف املهن
 الدولَ األعضاَء على ترويج التعاون الـدويل وتعزيـزه مـن أجـل املُـضي                تشجِّع  -١  

ــز           ــى حتــديث وتعزي ــل عل ــها العم ــائل من ــة، بوس ــة اجلنائي ــم العدال ــدرات ُنظُ ــوير ق ــُدماً يف تط قُ
 ذات الــصلة بالتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة واســتخدام التكنولوجيــا  التــشريعات املناســبة

 اإلدالء مــثالًومنـها  احلديثـة للتغلُّـب علـى املـشاكل الـيت تعــوق التعـاون يف عـدٍد مـن اجملـاالت،          
  صال املرئية عند االقتضاء وتباُدل األدلَّة الرقمية؛بالشهادة بتقنية االئتمار بوسائل االتِّ

لدولَ األعضاَء اليت مل تصدِّق بعد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               ا حتثُّ  -٢  
 واتفاقية األمم املتحـدة     )٣٣(،١٩٨٨غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة         االتِّجار

 واتفاقيـة األمـم املتحـدة       )٣٤(عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،         اجلرمية املنظَّمـة    ملكافحة  
ــساد مل ــاب، أو   )٣٥(كافحــة الف ــة ملكافحــة اإلره ــات والربوتوكــوالت الدولي ــضمَّ  مل  واالتِّفاقي تن

بعــُد، علــى النظــر يف القيــام بــذلك، وهتيــب بالــدول األعــضاء أن تــدرج، عنــد االقتــضاء،  إليهــا
  أحكام تلك الصكوك يف تشريعاهتا الوطنية؛

                                                                    

 سبتمرب/لأيلو ٦ ‐ أغسطس/بآ ٢٦، مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو  )37( 
  ، الفصل األول، )A.86.IV.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(  العامةتقرير من إعداد األمانة: ١٩٨٥

  . األول، املرفق١-الباب دال
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )38( 
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ــدأ  هتيـــب  -٣   ــق مبـ ــضاء أنْ تطبِّـ ــدول األعـ ــسليم أو " بالـ ــضائيةالتـ ــة القـ " املالحقـ
اجلرميــة  واتفاقيـة  ،١٩٨٨اتفاقيـة ســنة  املنـصوص عليـه يف اتفاقــات ثنائيـة وإقليميــة وكـذلك يف     

والربوتوكوالت امللحقـة هبـا، واتفاقيـة مكافحـة الفـساد، واالتفاقيـات والربوتوكـوالت               املنظَّمة  
  الدولية ملكافحة اإلرهاب؛

املــساعدة القانونيــة، وفقــاً لقوانينــها   علــى أن تتبــادل  األعــضاَء الــدولَتــشجِّع  -٤  
الوطنية حيثما أمكنها ذلك، يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بـاجلرائم الـيت ُتقـدَّم بـشأهنا                 

 مــن اتفاقيــة ٤٣ مــن املــادة ١ضــروب مــن التعــاون، مبــا يــشمل التعــاون وفقــاً ألحكــام الفقــرة  
  مكافحة الفساد؛

بـرام اتِّفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة وإقليميـة يف جمـال               الدولَ األعـضاَء إىل إ     تدعو  -٥  
التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، وأنْ حترص عند إبرامهـا علـى مراعـاة األحكـام ذات الـصلة             

اتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا و  اجلرميــة املنظَّمــة  يف اتفاقيــة مكافحــة الفــساد واتفاقيــة    
  ؛١٩٨٨ سنة

ضاَء واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة ومعاهــد شــبكة  الــدولَ األعــتــشجِّع  -٦  
على تعزيز التعاون والشراكة مع مكتب  برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة الـذي يـضطلع بـدور األمانـة التفاقيـة مكافحـة                     
  ؛١٩٨٨اتفاقية سنة كوالت امللحقة هبا ووالربوتواجلرمية املنظَّمة الفساد واتفاقية 

 الدولَ األعضاَء اليت مل تقم بعد بتعيني سلطات مركزية تتولَّى املـسؤولية          حتثُّ  -٧  
اجلرميــة  مــن اتفاقيــة ١٨  مــن املــادة١٣ عــن طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وفقــاً للفقــرة  

 مــن ٧  مــن املــادة٨ لفــساد والفقــرة مــن اتفاقيــة مكافحــة ا٤٦  مــن املــادة١٣ والفقــرةاملنظَّمـة  
  ، على أن تقوم بذلك؛١٩٨٨ اتفاقية سنة

 إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة أن يواصـــل  تطلـــب  -٨  
ــة إىل الـــدول األعـــضاء،   تقـــدمي ــاًء علـــى املـــساعدة التقنيـ ــدرة   بنـ ــز قـ ــها، مـــن أجـــل تعزيـ طلبـ
التعاُمل مـع طلبـات املـساعدة القانونيـة املتباَدلـة           واملوظفني لدى السلطات املركزية على       اخلرباء

  وسريع؛ فعَّال على حنو
 على مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة السـتحداثه أدوات             تثين  -٩  

للمساعدة التقنية من أجل تيسري التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، وتـدعو الـدول األعـضاء                    
  دوات يف احلاالت املناسبة؛إىل االستفادة من هذه األ
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 إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة أن يواصـــل  تطلـــب  -١٠  
مــساعدة الــسلطات املركزيــة علـــى تعزيــز قنــوات االتــصال، وعنـــد االقتــضاء، علــى تبـــاُدل         

ائل املعلومات، على الصعيدين اإلقليمي والدويل على السواء بغية زيادة فعاليـة التعـاون يف املـس      
  اجلنائية جبميع جوانبها، وخاصةً يف التعاُمل مع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛

مـــا أمكـــن، علـــى أن تيـــسِّر ث علـــى أن حتـــرص، حي الـــدولَ األعـــضاَءتـــشجِّع  -١١  
اإلجراءات اإلداريـة التعـاون يف املـسائل اجلنائيـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الواقعـة يف نطـاق اتفاقيـة                       

 واالتفاقيــات والربوتوكــوالت ١٩٨٨واتفاقيــة مكافحــة الفــساد واتفاقيــة ســنة ظَّمــة اجلرميــة املن
  الدولية ملكافحة اإلرهاب وفقاً للتشريعات الوطنية؛

ــشجِّع   -١٢   ــضاً تـ ــضاءَ أيـ ــدولَ األعـ ــشريعاهتا   الـ ــاهتا وتـ ــستعرض سياسـ ــى أنْ تـ  علـ
ملطلـوبني ومـصادرة عائـدات       الوطنية فيما يتعلق بتباُدل املـساعدة القانونيـة وتـسليم ا           اوممارساهت

اجلرمية ونقل األشخاص احملكوم عليهم وسائر أشكال التعاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة بغيـة                 
  تبسيط وتعزيز التعاون فيما بينها؛

 علــى أن تــويل االعتبــار الواجــب لألبعــاد      الــدولَ األعــضاءَ تــشجِّع كــذلك   -١٣  
عليهم، حيثما نـصَّت التـشريعات علـى نقلـهم،          اإلنسانية واالجتماعية لنقل األشخاص احملكوم      
نقـل الـسجناء األجانـب لتمكينـهم مـن قـضاء             من أجل حتقيق أكرب قـدر ممكـن مـن التعـاون يف            

  بقية مدَّة عقوبتهم يف بلداهنم؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن جيمـع وينـشر،              تطلب    -١٤  

ــة الوطنيــة للــدول   بالتنــسيق والتعــاون مــع الــدول األعــ   ضاء، معلومــات عــن املتطلَّبــات القانوني
ــدويل يف  األعــضاء بــشأن  ــدعيم قــدرات     التعــاون ال ــة وت ــز املعرف ــة، بغــرض تعزي املــسائل اجلنائي

املمارسني حىت يتمكَّنوا من فهم النُّظُم القانونية املختلفة ومتطلَّباهتا فيما يتعلق بالتعـاون الـدويل     
زدواج مع األعمـال املـضطلع هبـا يف إطـار مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة                  فهماً أفضل مع جتنُّب اال    
  عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّمة األمم املتحدة ملكافحة 

إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل             أيضاً  تطلب    -١٥  
ــة املــسؤولة عــن التعا     ــة للــسلطات املركزي ــشاء شــبكات تعــاون إقليمي ــل مــع طلبــات  دعــَم إن ُم

املــساعدة القانونيــة املتباَدلــة ودعــَم عمــل تلــك الــشبكات، بغيــة اإلســهام يف تبــاُدل التجــارب     
وتعزيــز اخلــربات املعرفيــة يف جمــال التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة، واملــساعدة علــى إنــشاء 

  شبكات وشراكات دولية فيما بني الدول األعضاء؛
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ىل تقــدمي مــدخالت إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    إ األعــضاَء الــدولَتــدعو  -١٦  
سـيما   باملخدِّرات واجلرمية بشأن املعاهـدات النموذجيـة للتعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، وال         

  التنقيح؛ معاجلة مسألة مدى احلاجة إىل حتديثها أو تنقيحها وترتيب أولويات هذا التحديث أو
ىل أن تــديل بآرائهــا بــشأن أعمــال التحــديث      إ األعــضاَءالــدولَأيــضاً تــدعو   -١٧  

 أعاله أثناء النظـر يف البنـد املناسـب مـن بنـود جـدول أعمـال                  ١٦والتنقيح املشار إليها يف الفقرة      
  مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 يف دورهتــا  بــأن تأخــذ جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف االعتبــار،  توصــي  -١٨  
الرابعــة والعــشرين، املــدخالت املقدَّمــة مــن الــدول األعــضاء وأن تنظــر يف بــدء عمليــة اســتعراض 

  للمعاهدات النموذجية اخلاصة بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛
 اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن   وســائَرالــدولَ األعــضاَء تــدعو  -١٩  

  .رار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية ألغراض هذا الق
    

    مشروع القرار الرابع
 للقضاء على العنف  النموذجية العمليةها وتدابري األمم املتحدةاستراتيجيات  

     ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 إنَّ اجلمعية العامة،  

ــستذكر   ــسان   اإلعــالنَإذ ت ــوق اإلن ــاملي حلق ــَد)٣٩( الع ــاحلقوق    والعه ــدويل اخلــاص ب  ال
 )٤٠( الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية  والعهــَد)٤٠(االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة

   املعاهدات الدولية واإلقليمية األخرى املربمة يف هذا الصدد، وسائَر)٤١(واتفاقية حقوق الطفل
دة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة  املعــايري والقواعــد الدوليــة العديــ أيــضاً  وإذ تــستذكر  

اجلنائية، وال سيما املعايري والقواعد املتعلقة بقـضاء األحـداث، مـن قبيـل قواعـد األمـم املتحـدة                    
 ومبــادئ األمــم املتحــدة )٤٢()قواعــد بــيجني(الــدنيا النموذجيــة إلدارة شــؤون قــضاء األحــداث 

                                                                    

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )39( 

 ).٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )40( 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )41( 

 .٤٠/٣٣ العامة مرفق قرار اجلمعية  )42( 
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 وقواعـد األمـم املتحـدة بـشأن        )٤٣()مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
 واملبـادئ التوجيهيـة للعمـل املتعلـق باألطفـال يف نظـام              )٤٤(حرِّيتهممن  اجملرَّدين  محاية األحداث   

 واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة     )٤٥(العدالة اجلنائية 
 الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة      وقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة    )٤٦(والــشهود عليهــا 

 والـصيغة احملدثـة لالسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة             )٤٧()قواعد بانكوك (للمجرمات  
 واملبـادئ التوجيهيـة ملنـع    )٤٨(للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          

شأن سـبل احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف             ومبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بـ      )٤٩(اجلرمية
 واملبادئ التوجيهية للتعاون واملـساعدة التقنيـة يف ميـدان منـع اجلرميـة يف      )٥٠(نظم العدالة اجلنائية 

 واملبــادئ التوجيهيــة )٥٢( ومدونــة قواعــد الــسلوك للمــوظفني املكلَّفــني بإنفــاذ القــوانني)٥١(املــدن
 واملبـادئ األساسـية     )٥٣(للموظفني املكلَّفني بإنفـاذ القـوانني     للتنفيذ الفعال ملدونة قواعد السلوك      

  )٥٤(بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القوانني،
اجمللـس االقتـصادي االجتمـاعي وجملـس        كذلك قرارات    و ا قراراهت كذلك وإذ تستذكر   

   )٥٥(خذة يف هذا الصدد،حقوق اإلنسان وقرارات جلنة حقوق اإلنسان املتَّ

                                                                    

 .٤٥/١١٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )43( 

 .٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )44( 

 .١٩٩٧/٣٠مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )45( 

 .٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )46( 

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )47( 

 .٦٥/٢٢٨العامة مرفق قرار اجلمعية   )48( 

 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )49( 

 .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )50( 

  .١٩٩٥/٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )51( 
  .٣٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة مرفق   )52( 
  .١٩٨٩/٦١مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )53( 
سبتمرب / أيلول٧‐ أغسطس/ آب٢٧ األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، مؤمتر  )54( 

، الفصل )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (  األمانة العامةمن إعدادتقرير : ١٩٩٠
  .، املرفق٢- باء الباباألول، 

، ٦٥/٢١٣، ٦٥/١٩٧، ٦٤/١٤٦، ٦٣/٢٤١ ،٦٢/١٥٨، ٦٢/١٤١مبا فيها قرارات اجلمعية العامة   )55( 
؛ وقرارا اجمللس االقتصادي ٦٧/١٦٦، ٦٧/١٥٢، ٦٦/١٤١، ٦٦/١٤٠، ٦٦/١٣٩، ٦٦/١٣٨  
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   بأنَّ العنف ضـد األطفـال ال ميكـن تربيـره الَبتَّـة وبـأنَّ مـن واجـب الـدول            واقتناعاً منها   
محايــة األطفــال، مبــن فــيهم املخــالفون للقــانون، مــن مجيــع أشــكال العنــف وانتــهاكات حقــوق 

حقيـق فيهـا،    ي احلرص الواجب حلظر أعمال العنف ضـد األطفـال ومنعهـا والت            اإلنسان، وتوخِّ 
  وإزالة فرص اإلفالت من العقاب، وتوفري املساعدة للضحايا، مبا يشمل منع تكرار اإليذاء،

ــرُّ   ــسان،      وإذ تق ــسامية حلقــوق اإلن ــم املتحــدة ال ــشترك ملفوضــية األم ــر امل  بقيمــة التقري
نيـة بـالعنف    لة اخلاصة لألمـني العـام املع      ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، واملمثِّ      

 )٥٦(ضد األطفال، بشأن منع العنف ضد األطفال والتصدِّي له يف إطار نظام قـضاء األحـداث،               
 )٥٧(ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن وصـول األطفـال إىل العدالـة،              وتقرير مفوَّ 

اد اإلباحيـة  ر اخلـاص بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف املـو         والتقرير املشترك للمقرِّ  
لة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضـد األطفـال بـشأن وضـع آليـات نـصح وشـكوى                    واملمثِّ

   )٥٨(حلوادث العنف، التصدِّي وتبليغ متيسرة ومراعية الحتياجات الطفل من أجل
العمل اهلام الذي تقوم به وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها             وإذ تالحظ مع التقدير       

ضـية األمـم املتحـدة      ا فيهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة ومفوَّ               وبراجمها، مب 
لـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة          السامية حلقوق اإلنسان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة واملمثِّ           

ة بواليـات ذات صـلة واألجهـزة التعاهديـة ذات الـصلة،             كلَّفـ بالعنف ضد األطفال واجلهات امل    
ب مبـشاركة اجملتمـع     تعلق حبقوق الطفل يف سياق منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وإذ ترحِّـ             فيما ي 

  املدين النشيطة يف جمال العمل هذا،
أنَّ األطفال يواجهون، حبكم مراحل منوهم البـدين والـذهين، أوجـه ضـعف              وإذ تؤكِّد     

  ية الالزمة، خاصة وحيتاجون إىل محاية ورعاية خاصتني، مبا فيها احلماية القانون
وجوب معاملة األطفال احملتكني بنظام العدالـة كـضحايا أو شـهود أو             أيضاً  وإذ تؤكِّد     

  جمرمني مزعومني أو مدانني معاملةً رقيقةً حتترم حقوقهم وكرامتهم وتراعي احتياجاهتم، 
اجلميع يف الوصول إىل العدالة، وحقَّ األطفـال ضـحايا العنـف            على أنَّ حقَّ  وإذ تشدِّد     

أو الشهود عليه واألطفـال واألحـداث املخـالفني للقـانون يف أن حيـصلوا علـى مـا حيـصل عليـه                       
                                                                    

، ١٨/١٢، ١٠/٢، ٧/٢٩؛ وقرارات جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٩/٢٦ و٢٠٠٧/٢٣واالجتماعي 
٢٤/١٢، ٢٢/٣٢، ١٩/٣٧. 

 )56(  A/HRC/21/25. 

 )57(  A/HRC/25/35. 

 )58(  A/HRC/16/56. 
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البالغون من ضمانات ومحايـة قانونيـة، مبـا يف ذلـك كـل ضـمانات احملاكمـة العادلـة، يـشكالن                      
  أساساً هاما لتوطيد سيادة القانون من خالل إقامة العدل،

يهــا منــع اجلرميــة ونظــام العدالــة اجلنائيــة وهيئــات   بــاألدوار التكامليــة الــيت يؤدوإذ تقــرُّ  
محاية األطفال وقطاعات اخلدمات الـصحية والتعليميـة واالجتماعيـة واجملتمـع املـدين يف إرسـاء                 

  ي هلا،بيئة محائية ومنع حوادث العنف ضد األطفال والتصدِّ
العدالــة وجــود ســياقات اقتــصادية واجتماعيــة وثقافيــة خمتلفــة ملنــع اجلرميــة ووإذ تــدرك   

  اجلنائية يف الدول األعضاء،
 الـــذي ٢٠١٣ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرَّخ ٦٨/١٨٩ قرارهـــا وإذ تـــستذكر  

طلبــت فيــه إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يــدعو إىل عقــد اجتمــاع  
 املتحـدة  لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح باب العـضوية، بالتعـاون مـع مجيـع كيانـات األمـم                 

ضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان    املعنية، وخباصة منظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوَّ      
لة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، من أجل وضع مشروع جملموعـة مـن                واملمثِّ

 جمــال منــع االســتراتيجيات والتــدابري العمليــة النموذجيــة للقــضاء علــى العنــف ضــد األطفــال يف
اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الـيت سـتعقب                

  اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح باب العضوية،
 مجيع أعمال العنف ضد األطفال، وتؤكِّد جمـدَّداً واجـَب الدولـة يف              تدين بشدَّة   -١  

 مجيــع أشــكال العنــف يف الــدوائر العامــة واخلاصــة، وتــدعو إىل إزالــة فــرص    محايــة األطفــال مــن 
يـات واملالحقـة القـضائية جلميـع مـرتكيب اجلـرائم            اإلفالت من العقاب بوسائل منـها إجـراء التحرِّ        

  حسب األصول املرعية ومعاقبتهم؛ 
ر  عن قلقهـا البـالغ إزاء اإليـذاء الثـانوي لألطفـال الـذي قـد حيـصل يف إطـا                     تعرب  -٢  

  نظام العدالة، وتؤكِّد جمدَّداً مسؤولية الدول عن محاية األطفال من هذا الشكل من أشكال العنف؛
 بالعمـل املـضطلع بـه أثنـاء اجتمـاع فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل مـن                     ترحِّب  -٣  

أجل وضع مشروع جملموعة من االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية للقـضاء علـى العنـف      
طفال يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وهـو االجتمـاع الـذي عقـد يف بـانكوك يف                       ضد األ 

  )٥٩(، وتأخذ علماً مع التقدير بالتقرير املنبثق عنه؛٢٠١٤فرباير / شباط٢١ إىل ١٨الفترة من 

                                                                    

 )59(  UNODC/CCPCJ/EG.7/2014/4. 
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استراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقـضاء علـى          "تعتمد  -٤  
  ، املرفقة هبذا القرار؛"ل يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةالعنف ضد األطفا

الفعالــة، حــسب و الــدولَ األعــضاَء علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الــضرورية   حتــثُّ  -٥  
االقتضاء، من أجل منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال الذين حيتكون بنظام العدالـة كـضحايا                

ــدانني و   ــها    أو شــهود أو جمــرمني مزعــومني أو م ــساق يف قوانين ــوخِّي االتِّ ــى ت ــا؛ وعل ــصدِّي هل الت
  ؛تدابري العملية النموذجيةالستراتيجيات والوسياساهتا ويف تطبيقها من أجل تعزيز تنفيذ ا

الدولَ األعضاَء على إزالـة أيِّ حـواجز، مبـا يف ذلـك أيُّ نـوع مـن           أيضاً   حتثُّ  -٦  
ــة   ــة  ومــشاركتهمالتمييــز، قــد تعتــرض ســبيل وصــول األطفــال إىل العدال يف اإلجــراءات  الفعَّال

اجلنائية، وعلـى إيـالء عنايـة خاصـة ملـسألة حقـوق الطفـل ومـصاحل الطفـل الفـضلى عنـد إقامـة                         
ني بنظــام العدالــة اجلنائيــة معاملــة رقيقــة تراعــي   العــدل، وعلــى ضــمان معاملــة األطفــال احملــتكِّ 

  ون هبا؛لظروف اليت ميرُّة بسبب ااالحتياجات اخلاصة هلؤالء األطفال املستضعفني بشدَّ
 الــدولَ األعــضاَء الــيت مل تــدرج بعــد قــضايا منــع اجلرميــة واألطفــال يف تــشجِّع  -٧  

اجلهود اليت تبذهلا عموما إلرساء سيادة القانون على القيام بذلك وعلـى وضـع وتنفيـذ سياسـة                  
ة، وتعزيـز  شاملة ملنع اجلرمية ونظام العدالـة مـن أجـل منـع اخنـراط األحـداث يف أنـشطة إجراميـ            

استخدام تدابري بديلة لالحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء والعدالة التصاحلية، واتِّبـاع             
اســتراتيجيات إدماجيــة إزاء األطفــال أصــحاب الــسوابق، واالمتثــال للمبــدأ القائــل بــأنَّ جتريــد   

ري وألقـصر فتـرة زمنيـة        ينبغي أالَّ ُيستخَدم إالَّ كتدبري ُيلجأ إليه كمالذ أخ         حرِّيتهماألطفال من   
  مالئمة، وكذلك احلرص قدر اإلمكان على تفادي احتجاز األطفال قبل حماكمتهم؛

 املتعـــدِّد الـــدولَ األعـــضاَء، حـــسب االقتـــضاء، علـــى توطيـــد التنـــسيق تـــشجِّع  - ٨  
القطاعات فيما بني كل الوكاالت احلكومية ذات الصلة من أجل الـتمكن علـى حنـو أفـضل مـن                    

 األبعاد للعنف املمارس ضد األطفال، وكفالـة حـصول مهنيـي            املتعدِّدهبة الطابع   منع وحتديد وجما  
  العدالة اجلنائية وسائر املهنيني املعنيني على تدريب واٍف فيما خيص التعامل مع األطفال؛

الــدولَ األعــضاَء علــى أن تنــشئ وتــدعم نظــم رصــد ومــساءلة   أيــضاً  تــشجِّع  -٩  
تكفل إجراء حبوث منهجية ومجـع وحتليـل بيانـات عـن            بشأن حقوق األطفال، وكذلك آليات      
للعنف ضد األطفال بغية تقـدير نطـاق هـذا           للتصدِّي   العنف ضد األطفال وعن النظم املصمَّمة     

  منه؛احلدِّ  حدوثه وتقييم تأثري السياسات والتدابري املتخذة من أجل معدَّالتالعنف و
ل واختـاذ تـدابري يف الوقـت         على أمهية منع حـوادث العنـف ضـد األطفـا           تشدِّد  -١٠  

املناسب لدعم األطفال ضحايا العنف، مبا يشمل منع إعـادة إيـذائهم، وتـدعو الـدول األعـضاء        
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إىل اتباع استراتيجيات وسياساِت منعٍ شـاملة ومتعـددة القطاعـات ومـستندة إىل املعـارف مـن                  
  هم ملخاطر العنف؛للعوامل اليت تولِّد العنَف املمارس ضد األطفال وُتعرِّض التصدِّي أجل

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يتخذ خطـوات            تطلب  -١١  
  تكفل نشر االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية على نطاق واسع؛

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن حيـدِّد،                أيـضاً   تطلب    -١٢  
ــى   ــاًء عل ــدول  بن ــب ال ــة      طل ــساعدة تقني ــدِّم م ــدان وأن يق ــدرات البل ــضاء، احتياجــات وق األع

وخــدمات استــشارية إىل الــدول األعــضاء، مــن أجــل وضــع تــشريعات وإجــراءات وسياســات  
وممارسات تكفل منع وجماهبـة العنـف ضـد النـساء واألطفـال واحتـرام حقـوق الطفـل يف إقامـة                      

  العدل أو تعزيز القائم منها، حسب االقتضاء؛
 إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن ينـسق              لب كذلك تط  -١٣  

تنسيقاً وثيقاً مع معاهد برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وغريهـا مـن املعاهـد                   
الوطنيــة واإلقليميــة ذات الــصلة بغيــة اســتحداث مــواد تدريبيــة وتــوفري فــرص تدريبيــة وفــرص    

ــدر   ــاء الق ــدِّ      أخــرى لبن ــة ومق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــال من ــاملني يف جم مي ات، وخباصــة للع
خدمات الدعم لضحايا العنف ضد األطفال واألطفال الشهود يف إطار نظـام العدالـة اجلنائيـة،                

  وأن ينشر معلومات عن املمارسات الناجحة؛
كتــب  منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وجملــس حقــوق اإلنــسان وم   جلنــةَتــدعو  -١٤  

األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومفوضــية األمــم     
لــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال مثِّاملتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان وامل

ات وجلنة حقـوق الطفـل واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـ          
غــري احلكوميــة ذات الــصلة إىل توطيــد التعــاون يف دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول مــن أجــل     

  القضاء على كل أشكال العنف ضد األطفال؛
 على تعزيز التعـاون الـتقين القطـري واإلقليمـي واألقـاليمي             األعضاءَ  الدولَ تشجِّع  -١٥  

  ؛تدابري العملية النموذجيةالستراتيجيات واالبشأن تبادل املمارسات الفضلى يف تنفيذ 
ر اجلهات املاحنة إىل تقدمي مـسامهات خارجـة عـن            وسائَ  األعضاءَ  الدولَ تدعو  -١٦  

  .امليزانية من أجل تلك األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
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      املرفق  
   املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء استراتيجيات األممِ    

      نف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةعلى الع
    مقدِّمة    

ها العمليـة النموذجيـة للقـضاء علـى العنـف        املتحدة وتـدابريُ    األممِ أُعدَّت استراتيجياتُ   -١
ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل معاونة الدول األعضاء علـى تنـاول                 

 اتيجيات متكاملة بشأن منع العنف ومحاية األطفال، ممـا يكفـل لألطفـالِ            احلاجة إىل وضع استر   
  . اليت هي حقٌّ هلم ال مراء فيهاحلمايةَ

يهـا نظـاُم     العملية النموذجيـة األدواَر التكامليـة الـيت يؤدِّ          والتدابريُ وتراعي االستراتيجياتُ   - ٢
ة االجتماعيـة واخلـدمات الـصحية        والقطاعـاُت املعنيـة بتـوفري احلمايـة والرعايـ          ،العدالة مـن ناحيـة    

والتعليمية لألطفال من ناحية أخرى، وذلك من حيث إرساء منـاخ محـائي ومنـع أعمـال العنـف                   
 اسـتخداَم   األعـضاءُ وهي تلفت االنتباَه إىل ضرورة أن تكفـل الـدولُ      . ضد األطفال والتصدِّي هلا   

أشـكال العنـف الـيت متـاَرس ضـد      ى  شـتَّ القانون اجلنائي استخداماً مالئماً وناجعاً مـن أجـل جتـرمي        
ومـن شـأن تلـك االسـتراتيجيات        . األطفال، مبا فيها أشكالُ العنف الـيت حيظرهـا القـانون الـدويل            

والتدابري العمليـة النموذجيـة أن متكِّـن مؤسـساِت العدالـة اجلنائيـة مـن تكثيـف وتركيـز جهودهـا                      
التصدِّي هلا ومن مـضاعفة مـساعيها       ض هلا األطفال و   املوجَّهة صوب منع أعمال العنف اليت يتعرَّ      

  .الرامية إىل مالحقة مرتكيب جرائم العنف ضد األطفال وإدانتهم وإعادة تأهيلهم
كما تأخذ االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية بعـني االعتبـار أنَّ األطفـال الـذين                 -٣

ت علـيهم ذلـك، خاصـة مـن كـان      همـون بـذلك أو َيثبـ    ُيدَّعى أهنم انتهكوا القانون اجلنائي، أو ُيتَّ      
وملا كان من الواجـب إيـالء عنايـة خاصـة     . منهم مسلوَب احلرية، إمنا يواجهون خماطَر عنٍف ّمجة 

لوضع هؤالء األطفال الشديد اهلشاشة فإنَّ االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية ال تقتـصر             
يـث منـع العنـف املمـارس ضـد األطفـال       على السعي إىل حتسني فعالية نظام العدالة اجلنائية من ح  

إىل محايـة األطفـال مـن أيِّ عنـف قـد ينـتج عـن احتكـاكهم         أيـضاً  والتصدِّي له وإمنا هـي تـسعى      
  .بنظام العدالة

وتأخذ االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية يف احلسبان أنَّ بعض مـرتكيب أعمـال               -٤
ــة األطفــال الــضحايا يف تلــك   العنــف ضــد األطفــال هــم أنفــسهم أطفــال، وأنَّ احل   اجــة إىل محاي
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احلاالت ال ميكن أن تنفي حقوَق مجيع األطفال املعنيني يف مراعـاة مـصاحلهم الفـضلى باعتبارهـا                   
  .أمراً ذا أولوية أوىل

: وُتـــَصنَّف االســـتراتيجيات والتـــدابري العمليـــة النموذجيـــة ضـــمن ثـــالث فئـــات عريـــضة    -٥
ول العنـف ضـد األطفـال كجـزء مـن مبـادرات أوسـع نطاقـاً                 استراتيجيات منـع عامـة ترمـي إىل تنـا         

تكفل محايـة األطفـال ومنـع اجلرميـة؛ واسـتراتيجيات وتـدابري ترمـي إىل حتـسني قـدرة نظـام العدالـة                        
جلرائم العنف اليت ُترتكب يف حق األطفال وإىل محاية األطفال الضحايا على             التصدِّي   اجلنائية على 

ني بنظام العدالـة    بري ترمي إىل منع العنف املماَرس ضد األطفال احملتكِّ        حنو فعَّال؛ واستراتيجيات وتدا   
 لكي تنظـر الـدول األعـضاء يف إدراجهـا ضـمن إطـار نظمهـا                 د ممارساٌت جيِّدةٌ  وُتسَر. والتصدِّي له 

القانونيــة الوطنيــة واســتخدامها بطريقــة متَّــسقة مــع الــصكوك الدوليــة املنطبقــة، مبــا فيهــا الــصكوك   
وق اإلنسان، ومع مراعاة معايري األمم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة            املتعلقة حبق 
وينبغــي أن تــسترشد الــدول األعــضاء بتلــك االســتراتيجيات والتــدابري العمليــة النموذجيــة  . اجلنائيــة

  .بأقصى قدر تسمح به مواردها املتاحة، بل ويف إطار التعاون الدويل حيثما اقتضت الضرورة ذلك
    

    التعاريف    
  :ألغراض االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية  -٦

كـل  " من اتفاقية حقوق الطفـل،       ١، حسبما جاء يف املادة      "الطفل"يعين تعبري     )أ(  
  ؛"إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة ما مل يبلغ سنَّ الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

ــ"يـــشري تعـــبري   )ب(   إىل اهليكـــل القـــانوين الـــوطين واهلياكـــل  " ة الطفـــلنظـــام محايـ
والوظــائف والقــدرات الرمسيــة وغــري الرمسيــة الــيت متنــع َتَعــرَُّض الطفــل للعنــف وإســاءة املعاملــة   

  واالستغالل واإلمهال وتتصدى هلذا التعرُّض؛
ــ"يــشري تعــبري   )ج(   ــةاألطفــال احملتكُّ ون إىل األطفــال الــذين حيتكُّــ " ون بنظــام العدال

 أو  اجلنـائي قـانون   الانتـهكوا   م العدالة باعتبـارهم ضـحايا أو شـهوداً أو أطفـاالً ُيـدَّعى أهنـم                 بنظا
ب ُيتهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك أو إىل األطفال الذين يوجدون يف أيِّ وضـع آخـر يتطلَّـ     

اختــاذ إجــراءات قــضائية، فيمــا خيــص مــثالً االعتنــاء هبــم أو رعايتــهم أو محايتــهم، مبــا يف ذلــك   
  احلاالت اليت تنطوي على أطفال آلباء معتقلني؛

النــهج الــذي " حبــس مرهــف"وتعــبري " مــراع الحتياجــات الطفــل"يعــين تعــبري   )د(  
يأخذ يف احلسبان حق الطفل يف احلماية واحتياجات الطفـل وآراءه الفرديـة وفقـاً لُعمـر الطفـل                  

  ومقدار نضجه؛
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ن هم ضحايا للجرمية، بـصرف النظـر        األطفال الذي " األطفال الضحايا "يعين تعبري     )ه(  
  عن دورهم يف اجلرم املرتكب أو يف حماكمة اجملرم املزعوم أو مجاعات اجملرمني املزعومني؛

ــبري    )و(   ــضمَّن تع ــة "يت ــع اجلرمي ــن    " من ــل م ــسعى إىل التقلي ــدابري ت اســتراتيجيات وت
اجملتمـع، مبـا يف     مـن آثارهـا الـضارة الـيت قـد تلحـق بـاألفراد و              احلـدِّ   احتماالت حدوث جرائم و   

  ة؛املتعدِّدذلك اخلوف من اجلرمية، وذلك بالتدخل للتأثري يف أسباهبا 
إىل القوانني واإلجراءات واجلماعات املهنيـة      " نظام العدالة اجلنائية  "يشري تعبري     )ز(  

والــسلطات واملؤســسات الــيت تتعامــل مــع الــضحايا والــشهود واألشــخاص الــذين ُيــدَّعى أهنــم   
  ن أو ُيتَّهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك؛انتهكوا القانو

أيَّ شكل من أشـكال االحتجـاز أو الـسجن،          " التجريد من احلرية  "يعين تعبري     )ح(  
أو وضع الشخص يف إطار احتجازي عام أو خاص ال ُيسمح له مبغادرته مبـلء إرادتـه، وذلـك                   

  ى؛أمر تصدره أيُّ سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخربناًء على 
عمليـة َتَتعامـل مـع األطفـال الـذين ُيـدَّعى أهنـم انتـهكوا              " التحويـل "يعين تعبري     )ط(  

ــائيقــانون ال ــدالً مــن اللجــوء إىل اإلجــراءات     اجلن ــيهم ذلــك ب ــذلك أو َيثُبــت عل ــهمون ب  أو ُيت
  القضائية، وذلك مبوافقة الطفل ووالديه أو الوصي عليه؛

إىل تــسوية النــزاعات وتنظــيم الــسلوك  " نظـام العدالــة غــري الرمسـي  "يـشري تعــبري    )ي(  
بقرار يصدره، أو مـساعدة يقـدمها، طـرف ثالـث حمايـد لـيس جـزءاً مـن املنظومـة القـضائية الـيت                     

أو ال تستند أسسه اجلوهرية أو اإلجرائية أو اهليكليـة إىل القـانون التـشريعي يف                /ُينشئها القانون و  
  املقام األول؛

مـن قــوانني، وسياســات، ومبــادئ توجيهيــة،  " نظــام قــضاء األحــداث"ف يتـألَّ   )ك(  
يـصاً مـع    وقواعد عرفية، ونظم، وجمموعات مهنية، ومؤسسات، وهيئات عالجيـة تتعامـل خصِّ           

  األطفال الذين ُيدَّعى أهنم انتهكوا القانون أو ُيتَّهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك؛
نونيتني والتمثيـل القـانوين     املشورة واملساعدة القـا   " املعونة القانونية "يشمل تعبري     )ل(  

ــسجونني نتيجــة لالشــتباه يف ارتكــاهبم جــرائَم        ــيهم أو امل ــوض عل لألشــخاص احملتجــزين أو املقب
ــة       ــشهود يف إجــراءات العدال ــضحايا وال ــك، ولل ــى ذل ــهم عل ــذلك أو معاقبت ــةً أو اهتــامهم ب جنائي

 وسـائل ماليـة كافيـة أو مـىت          م هذه املعونة دون أيِّ مقابل مادي إىل َمن ال ميلكون          دَّاجلنائية، وتق 
أن تتــضمَّن " املعونــة القانونيــة"وفــضالً عــن ذلــك، ُيقــصد مــن  . اقتــضت مــصلحة العدالــة ذلــك 
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م قـدَّ مفاهيم التثقيف القانوين واحلصول على املعلومات القانونية وغري ذلـك مـن اخلـدمات الـيت تُ          
   التصاحلية؛لألشخاص من خالل آليات بديلة لتسوية النـزاعات وإجراءات العدالة

هي بيئـة ُتفـضي، بأقـصى قـدر ممكـن، إىل تـأمني بقـاء الطفـل                  " البيئة احلمائية "  )م(  
ومنوه، مبا يف ذلك منوه البدين والذهين والروحي واألخالقي والنفسي واالجتمـاعي، علـى حنـو                

  يتوافق مع الكرامة اإلنسانية؛
ستخدم عمليـات تـصاحلية     أيَّ برنـامج يـ    " برنامج العدالة التصاحلية  "يعين تعبري     )ن(  

  ويسعى إىل حتقيق نواتج تصاحلية؛
أيَّ عمليـة يـشارك فيهـا الـضحيةُ واجلـاين، وعنـد       " العملية التصاحلية"يعين تعبري     )س(  

االقتضاء أيٌّ من األفراد أو أعضاء اجملتمع احمللي اآلخرين املتضررين من اجلرمية، مـشاركةً نـشطة                
وميكـن أن   .  اجلرميـة، وذلـك بـصفة عامـة مبـساعدة مـن ُمَيـسِّر              معاً يف تسوية املـسائل الناشـئة عـن        

  تتضمن العمليات التصاحلية منتديات للوساطة واملصاحلة والتشاور وإصدار األحكام؛
ــبري    )ع(   ــدين أو     " العنــف"يعــين تع ــداء الب ــضرر أو االعت كــلَّ أشــكال العنــف أو ال

ءة املعاملـة أو االسـتغالل، مبـا يف ذلـك           الذهين، واإلمهال أو املعاملة املنطوية علـى إمهـال، وإسـا          
  .االعتداء اجلنسي

    
    املبادئ اإلرشادية    

ينبغي للدول األعضاء، عند تنفيذها هذه االسـتراتيجيات والتـدابري العمليـة النموذجيـة                -٧
  :على الصعيد الوطين، أن تسترشد باملبادئ التالية

  اء والنمو؛وجوب محاية حقوق الطفل األصيلة يف احلياة والبق  )أ(  
وجوب احترام حق الطفل يف إعطاء أولوية أوىل ملصاحله الفضلى فيمـا خيـص                )ب(  

مجيع األمور اليت هتّمه أو تؤثِّر فيه، سواء كان الطفل ضحيةَ عنٍف أو مرتكبـاً لعنـٍف، وكـذلك               
  فيما خيص كل تدابري املنع واحلماية؛

 دون متييـز مـن   وجوب محاية كل طفل من األطفـال مـن كـل أشـكال العنـف           )ج(  
أيِّ نوع، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصـي عليـه، أو لـوهنم، أو جنـسهم، أو                     
لغتــهم، أو دينــهم، أو آرائهــم الــسياسية أو غــري الــسياسية، أو أصــلهم القــومي أو اإلثــين أو        

  االجتماعي، أو ثروهتم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أيِّ وضع آخر؛



E/2014/30 
E/CN.15/2014/20 

 

 27 
 

طفل حبقوقه بطريقة مناسـبة لعمـره، ووجـوب االحتـرام التـام       وجوب إبالغ ال    )د(  
  حلق الطفل يف أن ُيستشار ويف أن ُيعرب عن رأيه حبرية يف كل األمور اليت تؤثِّر فيه؛

وجوب االعتماد على منظـور جنـساين يتنـاول خصِّيـصاً العنـف اجلنـساين عنـد                   )ه(  
  ىل منع العنف ضد األطفال والتصدِّي له؛تصميم وتنفيذ مجيع االستراتيجيات والتدابري الرامية إ

 كجـزء مـن اسـتراتيجيات شـاملة ترمـي إىل منـع العنـف،                - التصدِّي   وجوب  )و(  
 لشدة هشاشة األطفال ولألوضاع الـيت جيـدون أنفـسهم فيهـا،             -وكمسألة ذات أولوية عملية     

م جنائيـة  مبن فيهم األطفـال الـذين حيتـاجون إىل محايـة خاصـة واألطفـال الـذي يرتكبـون جـرائ               
  قبل بلوغهم سنَّ املسؤولية اجلنائية؛

وجوب أالَّ تكون تدابُري محاية األطفال ضحايا العنف تدابَري قهريـةً وأالَّ متـسَّ                )ز(  
  .تلك التدابري حقوَق هؤالء األطفال

    
      اجلزء األول    
حظُر استخدامِ العنف ضد األطفال، وتنفيذُ تدابري منعٍ واسعة النطاق،     

    إجراء البحوث ومجع املعلوماتوتشجيُع 
ينبغي أن تبدأ محايـةُ الطفـل بـإجراءات تكفـل منـع العنـف منعـاً اسـتباقيا وحبظـر مجيـع                         -٨

ويقع على الدول األعضاء واجب اختاذ ما يلـزم مـن تـدابري تـوفِّر               . أشكال العنف حظراً صرحياً   
  .محايةً فعَّالةً للطفل من مجيع أشكال العنف

    
    ظر القانوين لكل أشكال العنف ضد األطفالضمان احل  -أوالً  

ُتَحثُّ الدولُ األعضاء، إقراراً منها بأمهية وجود إطار قانوين سديد حيظـر العنـَف ضـد                  -٩
علــى النحــو املالئــم حلــوادث العنــف، علــى أن  التــصدِّي األطفــال ويعطــي الــسلطاِت صــالحيةَ

  :لدوليةَ ذاَت الصلة، ما يليتكفل، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوق اإلنسان ا
كونَ قوانينها شاملةً وفعَّالةً من حيث حظر كل أشكال العنف ضـد األطفـال          )أ(  

والقــضاء عليهــا، وحــذَف األحكــام الــيت تــربر ممارســة العنــف ضــد األطفــال أو تــسمح بــه أو    
  تتغاضى عنه أو اليت قد تزيد من احتماالته؛

 أو الإنـسانية أو مهينـة أو معاقبتـهم علـى            حظَر معاملة األطفال معاملـة قاسـية        )ب(  
  .ذلك النحو يف مجيع الدوائر، مبا فيها املدارس، وإزالةَ أشكال املعاملة والعقوبة تلك
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ومبا أنَّ أعداداً ال حصر هلا من البنات والبنني يقعون ضـحايا ملمارسـات ضـارة تـستند             -١٠
ــان البنــات،  -إىل ذرائــع أو أســباب خمتلفــة   ــيِّ   مبــا يف ذلــك خت ــزواج، وكَ ــارهنَّ علــى ال وإجب

 ُتَحثُّ الدولُ األعـضاء، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا             -أثدائهّن، وتعريِضهِنَّ ألعمال الشعوذة     
  :صكوَك حقوق اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، على ما يلي

ض أن حتظر حظراً قانونيا واضحاً وشامالً كـل املمارسـات الـضارة الـيت يتعـرَّ                 )أ(  
طفال، مع إدراج أحكام تفصيلية داعمـة يف تـشريعات ذات صـلة تكفـل للبنـات والبـنني                   هلا األ 

  محاية فعَّالة من تلك املمارسات وتوفِّر وسائل االنتصاف وتناهض اإلفالت من العقاب؛
أن تزيــل مــن مجيــع التــشريعات الوطنيــة أيَّ أحكــام قانونيــة تــسوِّغ ممارســات   )ب(  

  قة عليها؛ضارة باألطفال أو تسمح باملواف
ي اللجوء إىل نظم العدالة غري الرمسيـة إىل النيـل مـن حقـوق               أن تكفل أالَّ يؤدِّ     )ج(  

ر أنَّ األطفــال أو إىل منــع األطفــال الــضحايا مــن الوصــول إىل نظــام العدالــة الرمســي، وأن تقــرِّ  
  .للقانون الدويل حلقوق اإلنسان الغلبةَ على ما عداه

سم به أشكال عديـدة مـن       اً منها بالطابع اخلطري الذي تتَّ     وينبغي للدول األعضاء، إقرار     -١١
ــستعرض        ــسلوكية، أن ت ــاط ال ــال، وباحلاجــة إىل جتــرمي تلــك األمن العنــف املمــارس ضــد األطف

  :وحتدِّث قانوهنا اجلنائي مبا يكفل تغطيَته التامة لألفعال التالية
 مع احلـرص علـى      ممارسة أنشطة جنسية مع طفل مل يبلغ سنَّ الرضا القانونيةَ،           )أ(  
مالئمــة ال ميكــن للطفــل دوهنــا أن يوافــق موافقــة  " ســنِّ رضــا قانونيــة"أو " ســنِّ محايــٍة"حتديــد 

  قانونية على أيِّ نشاط جنسي؛
ممارســة أنــشطة جنــسية مــع طفــل باســتخدام القــسر أو القــوة أو التهديــد، أو    )ب(  

و نفـوذ ميلكهـا هـذا الـشخص     خبيانة الشخص املعين للثقـة املـؤمتن عليهـا، أو باسـتغالل سـلطة أ       
سـرة، أو باسـتغالل هـشاشة    اُألص أحـد أفـراد     على الطفل، مبا يف ذلك حني يكون هـذا الـشخ          

  أوضاع الطفل الشديدة بسبب معاناته من عجز عقلي أو بدين أو بسبب ارهتانه؛
ارتكاب عنف جنسي ضد الطفل، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنـسي واالسـتغالل                )ج(  

ــة مبــا فيهــا     اجلنــسي والتحــرُّ  ش اجلنــسي مــن خــالل اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات احلديث
  اإلنترنت أو عن طريق االستعانة بتلك التكنولوجيات؛

   هبم أليِّ غرض كان وبأيِّ شكل كان؛االتِّجاربيع األطفال أو   )د(  
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عرض أو تقدمي أو قبول طفـل، بـأيِّ وسـيلة كانـت، بغـرض اسـتغالل الطفـل                     )ه(  
غرض نقل أعضاء مـن جـسم الطفـل حبثـاً عـن جـين أربـاح، أو مـن أجـل اسـتخدام                        جنسيا أو ب  

  الطفل يف أعمال ُسخرة؛
عرض طفل من أجـل مزاولـة البغـاء أو اسـتالمه أو جلبـه أو تقدميـه مـن أجـل                        )و(  

  هذا الغرض؛
إنتاج مواد إباحية ختص الطفل أو توزيـع تلـك املـواد أو نـشرها أو اسـتريادها                    )ز(  

   عرضها أو بيعها أو حيازهتا؛أو تصديرها أو
العبودية أو املمارسات الـشبيهة هبـا، واسـتعباد املـِدينني، واالسـترقاق، والـسُّخرة،                )ح(  

  حة؛زاعات املسلَّ مبا يف ذلك جتنيد األطفال على حنو إجباري أو قسري من أجل استخدامهم يف الن
  . جنسانيةارتكاب عنف جنساين ضد الطفل، وخاصة قتل البنات ألسباب  )ط(  

    
    تنفيذ برامج منعٍ شاملة  -ثانياً  

ينبغي للدول األعضاء أن تـضع تـدابَري عامـةً وأخـرى ختـص سـياقات بعينـها مـن أجـل             -١٢
وينبغي أن تكون تدابري املنع، اليت تستند إىل فهم أكـرب للعوامـل الـيت         . منع العنف ضد األطفال   

د األطفـال،   ى ملخـاطر العنـف الـيت تتهـدَّ        تفتح الباب أمام ممارسة العنـف ضـد األطفـال وتتـصدَّ           
وينبغـي أن تـستحدث     . جزءاً من استراتيجية شاملة ترمي إىل القضاء على العنف ضد األطفال          

هيئات العدالـة اجلنائيـة، بالتعـاون عنـد االقتـضاء مـع اهليئـات املعنيـة حبمايـة الطفـل وبتـوفري مـا                         
 منظمـات اجملتمـع املـدين، بـرامَج         حيتاجه من رعاية اجتماعيـة وخـدمات صـحية وتعليميـة ومـع            

فعالة تكفل منع العنف، وذلك كجزء من برامج ومبادرات أوسع نطاقاً ترمي إىل منـع اجلرميـة                 
  .بغية إرساء بيئة محائية لألطفال

وينبغــي االعتــراف بــأنَّ منــع إيــذاء األطفــال مــن خــالل كــل الوســائل املتاحــة يــأيت يف     -١٣
، عند االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك           األعضاءُ ُتحثُّ الدولُ لذا  . صدارة أولويات منع اجلرمية   

  :حقوق اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، على ما يلي
تقوية ما لديها من نظـم محايـة لألطفـال، واملـساعدة علـى إرسـاء بيئـة محائيـة                      )أ(  
  لألطفال؛
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 التقبُّـل   اعتماد تدابري تكفل منَع العنف داخل األسرة واجملتمع، ومعاجلةَ مسألة           )ب(  
الثقايف للعنف ضد األطفال أو التسامح الثقايف مع هـذا العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـساين،          

  وجماهبةَ املمارسات الضارة؛
تــشجيع ودعــم اســتحداث وتنفيــذ خطــط شــاملة، علــى مجيــع املــستويات           )ج(  

ط إىل  احلكومية، ترمي إىل منع العنف ضـد األطفـال جبميـع أشـكاله، حبيـث تـستند تلـك اخلطـ                    
  :حتليل متعمق وتتضمَّن ما يلي

  حصراً للسياسات والربامج القائمة؛  ’١’  
ــوظفني ذوي الـــصلة        ’٢’    ــات واملـ ــسات واهليئـ ــسؤوليات املؤسـ ــاً ملـ ــداً دقيقـ حتديـ

  املشاركني يف تدابري املنع؛
ذها اهليئـات احلكوميـة وتلـك       آليات تكفل التنسيق املالئم لتدابري املنع اليت تنفِّ         ’٣’   

   تنفذها اهليئات غري احلكومية؛اليت
سياسـات وبـرامج قائمـة علـى األدلـة ختـضع للرصـد املـستمر والتقيـيم الـدقيق             ’٤’   

  أثناء تنفيذها؛
ــدعم ا    ’٥’    ــوفري الـ ــدين وتـ ــدرات الوالـ ــاء قـ ــع  ُألبنـ ــدبريي املنـ ــا تـ ــري باعتبارمهـ سـ

  الرئيسيني، مع تعزيز محاية الطفل يف املدرسة وداخل اجملتمع؛
ــ  ’٦’    د األطفــال ال، حتديــد خمــاطر العنــف الــيت تتهــدَّ  ق تكفــل، علــى حنــو فعَّــ طرائ

  منها؛احلدِّ والتخفيف من آثارها و
  توعية الناس وإشراك اجملتمعات احمللية يف سياسات وبرامج املنع؛  ’٧’   
تعاونــاً وثيقــاً فيمــا بــني خمتلــف التخصــصات، مــع إشــراك مجيــع اهليئــات ذات   ’٨’   

املدين والقادة احملليني والزعمـاء الـدينيني، وغريهـم مـن أصـحاب             الصلة ودوائر اجملتمع    
  املصلحة عندما يكون ذلك جمدياً؛

إشـــراك األطفـــال وأســـرهم يف الـــسياسات والـــربامج املتعلقـــة مبنـــع األنـــشطة    ’٩’   
  اإلجرامية ومنع اإليذاء؛

ــال يف خمتلـــف      )د(   ــا األطفـ ــدَّدة الـــيت يواجههـ ــاطر احملـ ــتبانة التهديـــدات واملخـ اسـ
  األوضاع، واعتماد تدابري استباقية من أجل تقليص تلك املخاطر؛
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اختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات مــن أجــل دعــم ومحايــة مجيــع األطفــال، وخاصــة     )ه(  
  األطفال الذين يواجهون أوضاَع استضعاٍف خمتلفةً واألطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة؛

 وأداء دور قيـــادي يف وضـــع )أ(ة،االسترشـــاد باملبـــادئ التوجيهيـــة ملنـــع اجلرميـــ  )و(  
الــة بــشأن منــع اجلرميــة ويف إنــشاء وصــون أُطُــر مؤســسية تكفــل تنفيــذَ تلــك     اســتراتيجيات فعَّ

  .االستراتيجيات واستعراَضها
دة، ملخــاطر العنــف املمــاَرس ضــد األطفــال بواســطة تــدابري منــع حمــدَّ التــصدِّي وينبغــي  -١٤

  :تشمل تدابَري تكفل ما يلي
ــَع ال  )أ(   ــال        من ــالٌ ضــد أطف ــه أطف ــذي ميارس ــسي ال ــسي واجلن ــدين والنف ــف الب عن

  آخرين، عن طريق البلطجة يف أحيان كثرية؛
منَع العنف الذي متارسه أحيانـاً جمموعـاٌت مـن األطفـال، مبـا يف ذلـك العنـف                     )ب(  

  الذي ترتكبه عصاباُت صغارِ السن؛
  م وإيذائهم؛منَع قيام عصابات صغار السن بتجنيد األطفال واستخدامه  )ج(  
ــات بأعــضاء        )د(   ــربطهم عالق ــذين ت ــات، ال ــال، خاصــة البن ــة األطف ــَد ومحاي حتدي

  العصابات والذين يكونون ُعرضة لالستغالل اجلنسي؛
تشجيَع هيئات إنفاذ القانون علـى اسـتخدام املعلومـات املـستمدة مـن أجهـزة                  )ه(  

 توجيـه أنـشطة إنفـاذ       قي، ومـن مثَّ   دة يف حتديـد املخـاطر احملليـة علـى حنـو اسـتبا             استخبارية متعـدِّ  
  .القانون وإحباط األعمال اإلجرامية

 االتِّجـار ملخـاطر العنـف املرتبطـة ب       التـصدِّي    وينبغي اختـاذ تـدابري منـع حمـدَّدة مـن أجـل              -١٥
باألطفال وشىت أشكال االستغالل اليت تلجأ إليها اجلماعات اإلجرامية، ومن بني تلك التـدابري              

  :ما يرمي إىل ما يلي
ــة أو مجاعــات العنــف        )أ(   ــات اإلرهابي ــة أو الكيان ــام اجلماعــات اإلجرامي ــع قي من

  املتطرفة بتجنيد األطفال واستخدامهم وإيذائهم؛
 باألطفــال، وبغــاء األطفــال، واملــواد اإلباحيــة  االتِّجــارمنــع بيــع األطفــال، و  )ب(  

  اخلاصة باألطفال؛

                                                                    

 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي    )أ(  



E/2014/30 
E/CN.15/2014/20 

 

32  

 

د أعمـال   ن مواد تصف أو متجِّـ     منع إنتاج وحيازة ونشر صور وكلِّ ما عداها م          )ج(  
العنف ضد األطفال أو حتضُّ عليها، مبا فيها أعمـال العنـف الـيت يرتكبـها األطفـال، ال سـيما مـن         

  .خالل تكنولوجيات املعلومات كاإلنترنت مثالً، وخاصة شبكات التواصل االجتماعي
، عنـد    األعـضاءُ  لـذا ُتَحـثُّ الـدولُ     .  محالت واسعة لتثقيف الناس وتوعيتهم     ويلزم شنُّ   -١٦

االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوق اإلنـسان الدوليـةَ ذاَت الـصلة، علـى أن تقـوم، بالتعـاون                   
مــع املؤســسات التعليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والرابطــات املهنيــة ذات الــصلة ووســائل    

  :اإلعالم، مبا يلي
هم علـى حنـو مينـع       الـة ترمـي إىل توعيـة النـاس وتثقـيف          تنفيذ ودعم مبـادرات فعَّ      )أ(  

سـر واجملتمعـات احملليـة بـشأن        ُألالعنف ضد األطفال من خالل تعزيز احترام حقوقهم وتثقيف ا         
  ب على العنف من آثار ضارة؛ما يترتَّ

إذكاء الوعي بشأن كيفية منع العنف ضد األطفال والتـصدِّي لـه يف صـفوف                 )ب(  
ل العدالــة، ويف القطاعــات املعنيــة األشــخاص الــذين يتــصلون اتــصاالً منتظمــاً باألطفــال يف جمــا 

حبماية الطفل ورعايته االجتماعية وتوفري اخلدمات الصحية والتعليمية له، ويف اجملاالت املتعلقـة             
  باألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية؛

تشجيع ودعم التعاون فيما بـني اهليئـات علـى تنفيـذ أنـشطة وبـرامج مناهـضة                    )ج(  
ت إعالمية عامة، وتدريب املهنيني واملتطوعني، ومجع بيانـات عـن           للعنف، وختطيط وشن محال   

تــواتر أعمــال العنــف املرتكبــة ضــد األطفــال، ورصــد الــربامج واالســتراتيجيات املنفَّــذة وتقيــيم  
  مدى فعاليتها، وتبادل املعلومات بشأن املمارسات اجليِّدة والدروس املستفادة؛

كنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،     تشجيع القطاع اخلاص، ال سيما قطـاع ت         )د(  
وقطاعــات الــسياحة واألســفار واملــصارف واملاليــة، ودوائــر اجملتمــع املــدين، علــى املــشاركة يف   

  وضع وتنفيذ سياسات متنع استغالل األطفال وإساءة استخدامهم؛
تشجيع وسائل اإلعـالم علـى املـسامهة يف جهـود اجملتمعـات احملليـة الراميـة إىل           )ه(  

 ضد األطفال والتصدِّي له، وتعزيز الـتغريات الـيت تطـرأ علـى األعـراف االجتماعيـة                  منع العنف 
الــيت تتــساهل مــع هــذا العنــف، وتــشجيع إرســاء مبــادئ توجيهيــة أخالقيــة تتقيــد هبــا وســائل     
اإلعالم وتسمح بتقدمي تقارير إعالمية متجاوبة مع مـشاعر األطفـال عنـد تغطيـة احلـاالت الـيت                   

ا يتعرضــون إلســاءة املعاملــة واالســتغالل واإلمهــال والتمييــز، مــع   تنطــوي علــى أطفــال ضــحاي 
  مراعاة حق األطفال يف احترام حرمة حياهتم الشخصية؛
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إشـــراك األطفـــال وأســـرهم واجملتمعـــات احملليـــة والقـــادة احمللـــيني والزعمـــاء   )و(  
شة مــا الــدينيني وأجهــزة العدالــة اجلنائيــة وغريهــا مــن الرابطــات املهنيــة ذات الــصلة يف مناقــ  

للعنف ضد األطفال من عواقب وآثار سيئة ويف مناقشة سبل منع هذا العنف والقـضاء علـى      
  املمارسات الضارة؛

التصدِّي للمواقف اليت تتغاضى عن العنف ضد األطفال أو الـيت ُتقنِّنـه، مبـا يف                  )ز(  
  .ذلك التساهل مع العقوبات اجلسدية واملمارسات الضارة وقبوهلا أو قبول العنف

هلشاشة أوضاع األطفال املشردين واألطفـال املهـاجرين واألطفـال     التصدِّي  ومن أجل   -١٧
دة، ُتَحــثُّ د كــل هــؤالء األطفــال مــن خمــاطر عنــف حمــدَّ الالجــئني أو طــاليب اللجــوء ومــا يتهــدَّ

  :الدول األعضاء، عند االقتضاء ودون املساس بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، على ما يلي
ــادات       ضــمان  )أ(   ــساعدات وإرش ــى م ــن احلــصول عل ــال م ــؤالء األطف  متكــني ه

ومشورة مستقلة، واحلرص الدائم على إيداعهم يف أماكن مالئمة ومعاملتهم علـى حنـو يتوافـق            
متاماً مع مصاحلهم الفضلى، وفصلهم عـن البـالغني مـىت كـان هـذا الفـصل ضـروريا حلمايتـهم،                     

َعـيَّن تعيينـاً قانونيـا    ل ُيرين، وتـوافر ممثِّـ    جـ بني واملتَّ القة تربطهم باملهرِّ  وقطع ما عساه يوجد من ع     
  د؛فور اكتشاف السلطات وجوَد طفل مشرَّ

إجراء حتليالت منتظمة لطبيعة التهديدات اليت تواجه هؤالء األطفـال، وتقيـيم              )ب(  
  ما حيتاجونه من مساعدة ومحاية؛

  .ف وتعزيز التعاون الدويلإعالء مبدأ تقاسم األعباء والتضامن مع البلد املضي  )ج(  
    

    تعزيز البحوث ومجع البيانات وحتليلها ونشرها  -ثالثاً  
 شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة    ومعاهــُد األعــضاُءُتَحــثُّ الــدولُ  -١٨

ــاتُ  ــة والكيان ــةُاجلنائي ــم املتحــدة واملنظمــاتُ   املعني ــة األم ــةُ يف منظوم   األخــرى ومعاهــدُ  الدولي
 غري احلكومية وغريها من الرابطات املهنية ذات الـصلة، علـى القيـام، عنـد             وث واملنظماتُ البح

  :االقتضاء، مبا يلي
إنــشاء وتقويــة آليــات تكفــل، علــى حنــو منــهجي ومنــسَّق، مجــع بيانــات عــن     )أ(  

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العنف ضد األطفال احملتكني بنظام العدالة اجلنائية؛
 عنـها نشر تقارير دوريـة عـن حـاالت العنـف ضـد األطفـال الـيت ُتبلَّـغ                 رصد و   )ب(  

 إلقـاء  معـدَّالت الشرطة وغريها من هيئات العدالة اجلنائية، مبـا يف ذلـك عـدد تلـك احلـاالت، و              
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القبض على مرتكيب هذا العنـف أو اعتقـاهلم وإطـالق سـراحهم، ومقاضـاة اجملـرمني املزعـومني                   
حاالت العنف املرتكبة ضد األطفال؛ وينبغـي االسـتعانة عنـد          معدَّالتوالفصل يف قضاياهم، و   

صنِّف تلـك التقـاريُر     وينبغـي أن تُـ    . ة من االستقصاءات السكانية   القيام بذلك بالبيانات املستمدَّ   
البيانات حسب نوع العنف املماَرس، وأن تتـضمَّن، مـثالً، معلومـات عـن عْمـر اجملـرم املزعـوم                    

  وجنسه وعالقته بالضحية؛
اســتحداث نظــام تبليــغ متعــدد املــستويات، بــدءاً مــن أصــغر وحــدة حكوميــة     )ج(  

ــسماح   ــوطين، والـ ــستوى الـ ــهاًء باملـ ــة  -وانتـ ــشريعات الوطنيـ ــاً للتـ ــات - وفقـ ــادل املعلومـ  بتبـ
واإلحصاءات والبيانات ذات الصلة فيما بني مجيع املؤسسات املعنيـة مـن أجـل املـساعدة علـى                  

  وضع سياسات وبرامج تعزِّز محاية الطفل؛ضمان مجع بيانات شاملة ُتستخدم يف 
انية ومنهجيات مراعية الحتياجات الطفـل ترمـي        استحداث استقصاءات سكَّ    )د(  

إىل مجع بيانات عن األطفال، مبا يف ذلك استقصاءات بـشأن اجلرميـة واإليـذاء، مبـا يتـيح تقيـيم                     
  طبيعة العنف املمارس ضد األطفال ومداه؛

تتعلق بأداء نظام العدالـة فيمـا خيـص منـع العنـف ضـد               ات  مؤشِّروضع وتنفيذ     )ه(  
  األطفال والتصدِّي له؛

 العنف املمارس ضد األطفـال احملـتكني        عدَّالتات تتعلق مب  مؤشِّروضع ورصد     )و(  
  بنظام العدالة؛

ــاؤه باحتياجــات األطفــال       )ز(   ــة مــن حيــث وف ــة وكفــاءة نظــام العدال ــيم فعالي تقي
ى حنـو يـشمل طريقـة تعامـل نظـام العدالـة مـع األطفـال               ضحايا العنف ومنـع ذلـك العنـف، علـ         

ل ومقـدار تعاونـه مـع اهليئـات األخـرى      ى أمناط التدخُّضحايا العنف واستخدام هذا النظام لشتَّ    
املسؤولة عن محاية األطفال، عالوةً على تقييم تأثري التشريعات والقواعد واإلجـراءات الراهنـة              

  املتعلقة بالعنف ضد األطفال؛
ة ألمـاكن االحتجـاز،     ع وحتليل ونـشر بيانـات عـن عمليـات التفتـيش املـستقلَّ             مج  )ح(  

جــزين علــى اســتخدام آليــات الــشكاوى، والنتــائج الــيت تنتــهي إليهــا    ومــدى قــدرة األطفــال احملتَ 
  الشكاوى والتحقيقات، وذلك وفقاً اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

عــة مــن أجــل إثــراء عمليــة وضــع بحثيــة والبيانــات اجملمَّاســتخدام الدراســات ال  )ط(  
  السياسات واملمارسات، وتبادل ونشر املعلومات املتعلقة مبمارسات منع العنف الناجحة؛
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ــايل         )ي(   ــدعم امل ــوفري ال ــال وت ــشأن العنــف ضــد األطف ــشجيع إجــراء البحــوث ب   ت
  لتلك البحوث؛

لبحـــوث هتـــدف إىل دعـــم ضــمان أن تكـــون البيانـــات والتقـــارير الدوريـــة وا   )ك(  
م للعنف املمارس ضـد األطفـال، وُتـستخدَ    التصدِّي اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل   

  .ين مع الدول األعضاء وفيما بني تلك الدولاَءيف إطار تعاون وحوار بنَّ
    

      اجلزء الثاين    
للعنف ضد األطفال  التصدِّي تعزيز قدرة نظام العدالة اجلنائية على    

      ومحاية األطفال الضحايا
    إنشاء آليات كشف وإبالغ فعَّالة  -رابعاً  

تلبيــةً للحاجــة إىل الكــشف عــن أعمــال العنــف ضــد األطفــال واإلبــالغ عنــها، ُتَحــثُّ   -١٩
  : على القيام، عند االقتضاء، مبا يلي األعضاُءالدولُ

 شـتَّى  د بارتكـاب ضمان اختاذ تدابري ترمي إىل حتديد عوامل املخاطر الـيت هتـدِّ             )أ(  
صنوف العنف، وحتديد العالمات الدالة على وجود عنف فعلـي مـن أجـل اإلسـراع يف أقـرب                   

  وقت ممكن ببدء عملية تدخُّل مناسبة؛
ضــمان أن يكــون املهنيــون العــاملون يف نظــام العدالــة اجلنائيــة الــذين حيتكــون    )ب(  

 ة علـى  ات الدالَّـ  ؤشِّـر ل املخـاطر وبامل   باألطفال احتكاكاً روتينيا أثنـاء عملـهم علـى درايـة بعوامـ            
وا إرشـادات وتـدريبات     أشكال العنف، خاصة على الصعيد الوطين، وأن يكونوا قـد تلقّـ           شتَّى  

ات، وأن يتـوافر لـديهم مـا يلـزم مـن معرفـة واسـتعداد وقـدرة             ؤشِّـر بشأن كيفية تفـسري تلـك امل      
  ة؛على اختاذ اإلجراءات املناسبة، مبا يف ذلك توفري محاية فوري

إلزام املهنيني الذين حيتكـون باألطفـال احتكاكـاً روتينيـا أثنـاء عملـهم، إلزامـاً                   )ج(  
قانونيا، بإخطار السلطات املالئمة عند اشتباههم يف وقوع طفل ضـحيةً للعنـف أو يف احتمـال          

  وقوعه ضحيةً للعنف؛
ــة       )د(   ضــمان وجــود هنــوج وإجــراءات وآليــات شــكوى وإبــالغ وإرشــاد مأمون
بات اجلنسانية ينشئها القانون، وتتوافق مع التزامـات الـدول          ة الحتياجات الطفل وللمتطلَّ   مراعي

ــايري         ــصلة، وتراعــي املع ــةُ ذاُت ال ــسان الدولي ــوقِ اإلن ــا صــكوُك حق ــنص عليه ــيت ت األعــضاء ال



E/2014/30 
E/CN.15/2014/20 

 

36  

 

والقواعــد الدوليــة ذات الــصلة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وميكــن أن يــصل إليهــا   
  لوهم أو طرف ثالث دون خوف من االنتقام منهم ودون متييز؛لُّ األطفال وممثِّبسهولة ك
ضمان محاية األفراد، خاصة األطفال، الذين يبلِّغـون ُحبـْسن نيَّـة عـن حـوادث                  )ه(  

  عنف ُيزعم ارتكاهبا ضد األطفال من مجيع أشكال االنتقام منهم؛
كـات  تـف احملمولـة وحمرِّ    العمل مع مقدِّمي خدمات اإلنترنـت وشـركات اهلوا          )و(  

ها عنـد   البحث ومرافق اإلنترنت العمومية وغريها بغية تيسري وضع تدابري تشريعية مناسبة وسـنِّ            
اإلمكان لكفالة إبالغ الشرطة أو األجهـزة املختـصة األخـرى بـأي شـكل مـن أشـكال تـصوير             

ضاء اجلنـسية   أطفال منخرطني يف أنشطة جنسية صرحية حقيقية أو افتراضية أو أي تصوير لألع            
 مواد إباحية ختـص األطفـال وفقـاً         أنهلألطفال ألغراض جنسية يف املقام األول، مبا يعرف على          

للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء               
هذه املـواد أو حـذف     ويف إنتاج املواد اإلباحية، ومنع الوصول إىل املواقع اإللكترونية اليت تتيح            

ة لفتـرة   احملتوى غري املشروع املعين ومـسك سـجالت بـذلك وفقـاً للقـانون، واالحتفـاظ باألدلَّـ                 
  .دها القانون ألغراض التحقيق واملقاضاةزمنية حيدِّ

    
    توفري محاية فعَّالة لألطفال ضحايا العنف  -خامساً  

بـاً  الل عملية العدالة اجلنائيـة، وجتنُّ    بغية توفري محاية فعَّالة لألطفال ضحايا العنف من خ          -٢٠
، عنــد االقتــضاء ومــع مراعاهتــا صــكوَك  األعــضاُءإلحلــاق مزيــد مــن األذى هبــم، ُتَحــثُّ الــدولُ

  :حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، على اختاذ التدابري املالئمة من أجل ما يلي
ات اإلدارات د القــــوانني حتديــــداً واضــــحاً أدوار ومــــسؤوليضــــمان أن حتــــدِّ  )أ(  

ــيت تتخــذها املؤســسات واألجهــزة واملرافــق األخــرى       ــشأن اإلجــراءات ال ــايري ب ــة ومع احلكومي
املسؤولة عن الكشف عن حاالت العنف ضد األطفال وعن رعاية األطفال ومحايتـهم، خاصـة    

  حاالت العنف العائلي؛
نـب  ضمان أن تتوافر لدى الشرطة وغريها مـن هيئـات إنفـاذ القـانون، إىل جا               )ب(  

اإلذن القــضائي إذا اقتــضى القــانون استــصداره، الــصالحيات الوافيــة الــيت تــسمح هلــا بــدخول   
طني يف ممارسـة العنـف ضـد األطفـال وباختـاذ تـدابري       املباين وإلقاء القبض على األشخاص املتورِّ     

  فورية تضمن سالمة األطفال؛
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ــة العامــة والقــض     )ج(   اة وســائر ضــمان أن يتــصدَّى رجــال الــشرطة وأعــضاء النياب
املهنــيني ذوي الــصلة، الــذين قــد يكونــون حمــتكني باألطفــال الــضحايا، حلــوادث العنــف ضــد    

  األطفال فور وقوعها، وأن تدار القضايا ذات الصلة بتلك احلوادث على حنو سريع وفعَّال؛
ضــمان قيــام مهنيــي العدالــة اجلنائيــة وغريهــم مــن املهنــيني ذوي الــصلة، عنــد     )د(  

 األطفال ضـحايا العنـف، بـإيالء عنايـة خاصـة للنـهوج املراعيـة الحتياجـات                  تعاملهم مع قضايا  
 شــتَّى األطفــال وللجوانــب اجلنــسانية، علــى حنــو يــشمل اســتخدام التكنولوجيــات احلديثــة يف   

  مراحل التحقيقات اجلنائية واإلجراءات اجلنائية؛
ضــمان وضــع وتنفيــذ معــايري وإجــراءات وبروتوكــوالت وطنيــة فيمــا بــني           )ه(  

 ألجهزة الوطنية املعنيـة تكفـل التعامـل حبـس مرهـف مـع األطفـال ضـحايا العنـف الـذين تظـلُّ                       ا
ب اإلسراع فـوراً بانتـشاهلم   سالمتهم اجلسدية أو النفسية معرَّضة ملخاطر شديدة على حنو يتطلَّ     

تتني هلـؤالء األطفـال يف مكـان       من السياق املفعـم باملخـاطر، وضـمان تـوفري محايـة ورعايـة مـؤقَّ               
   مالئم حلني االنتهاء من حتديد مصاحل الطفل الفضلى حتديداً كامالً؛آمن

ضمان أن تكون لدى الشرطة واحملـاكم واجلهـات املختـصة األخـرى الـسلطةُ                 )و(  
نة مثـل أوامـر التقييـد أو املنـع يف حـاالت العنـف ضـد                 القانونية إلصدار وإنفاذ تدابري محاية معيَّ     

 مــن مــسكن الــضحية ومنعــه مــن مواصــلة االتــصال هبــا   األطفــال، مبــا يف ذلــك إخــراج اجلــاين 
رة داخـل املـسكن وخارجـه، وكــذلك فـرض عقوبـات يف حالــة      وبغريهـا مـن األطـراف املتــضرِّ   

خمالفة تلك األوامر وفقاً للتشريعات الوطنية، وكـذلك يف حالـة بقـاء الطفـل ضـحية العنـف يف                   
لـى محايـة الطفـل وأالَّ يتوقـف         كنف والده غري املسيء، ضمان أن يكـون ذلـك الوالـد قـادراً ع              

  اختاذ تلك التدابري الوقائية على البدء يف رفع دعوى جنائية؛
ضمان إنشاء نظام تسجيل لألوامر القضائية املتعلقة باحلمايـة والتقييـد أو املنـع،             )ز(  

ن العـاملون يف أجهـزة الـشرطة        عندما جييز القانون الوطين إصدار مثل هذه األوامر، حبيـث يـتمكَّ           
  ريهم من العاملني يف جمال العدالة اجلنائية من سرعة الوقوف على مدى إنفاذ تلك األوامر؛وغ

ضمان عدم إجراء أيِّ تسوية توفيقية أو غري رمسية للقضايا الـيت تنطـوي علـى                  )ح(  
عنف مورس ضد األطفـال إالَّ عنـدما ختـدم تلـك التـسوية مـصاحل الطفـل الفـضلى وال تنطـوي                   

 كاإلكراه على الزواج مثالً، مع مراعاة أيِّ اختالل يف مـوازين القـوى              على ممارسات ضارة به   
بني طريف التسوية وهشاشة وضع الطفل أو أسـرته عنـد املوافقـة علـى التـسوية وإيـالء االعتبـار                    

  الواجب أليِّ خماطر الحقة قد هتدِّد سالمة الطفل أو أطفال آخرين؛
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من استخدام آليات أو إجراءات     ضمان متكني األطفال ضحايا العنف وأسرهم         )ط(  
مناسبة تتيح هلم االنتصاف واحلصول على تعويضات، مبا يف ذلك من الدولـة ذاهتـا، وضـمان أن                  

  .الع عليهاتكون املعلومات ذات الصلة بتلك اآلليات منشورة على املأل ويسهل االطِّ
 األطفــال ضــحايا ب مــشاركةمـن منطلــق التــسليم بــأنَّ فعاليـة املقاضــاة كــثرياً مــا تتطلَّـ     -٢١

ــة، وب   ــة اجلنائي ــة العدال ــهالعنــف يف عملي ــال    أن ــزام األطف ــات القــضائية إل  ميكــن يف بعــض الوالي
 باإلدالء بشهادهتم أو إكراههم على اإلدالء هبـا وبـأنَّ هـؤالء األطفـال يكونـون يف وضـع هـشٍّ               

ب علــى وحباجــة إىل احلمايــة واملــساعدة والــدعم علــى حنــو خــاص للحيلولــة دون مــا قــد يترتَّــ  
مشاركتهم يف عملية العدالـة اجلنائيـة مـن املزيـد مـن املعانـاة والـصدمات النفـسية، فـإنَّ الـدول                       
األعضاء مطالَبةٌ يف هذا الصدد بضمان االحتـرام التـام حلرمـة حيـاة الطفـل الشخـصية يف مجيـع                     

  :مراحل اإلجراءات؛ لذا فهي ُتَحثُّ على أن تكفل، عند االقتضاء، ما يلي
 خدمات رعاية ومحاية بدنية وذهنية وصـحية خاصـة لألطفـال تأخـذ يف               توافَر  )أ(  

ــه مــن أجــل         ــضجه واحتياجات ــستوى ن ــم عمــر الطفــل وم ــسانية وتالئ ــات اجلن ــا املتطلب اعتباره
احليلولة دون تعريض الطفل ضحية العنف ملزيد من املعاناة والـصدمات النفـسية وتعزيـز َتعافيـه      

  تمع؛اجلسدي والنفسي وإعادة إدماجه يف اجمل
ضــوا العتــداء جنــسي، خاصــة البنــات الــاليت      حــصولَ األطفــال الــذين تعرَّ    )ب(  

األيـدز أو غـريه مـن       /أصبحن حوامل أو األطفال الـذين أصـيبوا بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
األمراض املنقولة جنسيا نتيجة هلذا االعتداء، على ما يتناسب مع أعمارهم مـن نـصح وإرشـاد                 

  ومساندة جسديتني وذهنيتني وصحيتني؛طبيني ومن رعاية 
حصولَ األطفال الضحايا على مساعدة مـن مـوظفي الـدعم تبـدأ اعتبـاراً مـن                   )ج(  

  التقرير األويل وتستمر حلني انتفاء احلاجة إىل تلك اخلدمات؛
قياَم املهنيني املسؤولني عن مساعدة األطفال الضحايا ببذل قصارى جهدهم مـن               )د(  

  .باً الختاذ إجراءات ال ضرورة هلا وتقليصاً لعدد املقابالت الشخصيةدعم جتنُّأجل تنسيق أنشطة ال
    

    ضمان فعالية التحقيقات واملقاضاة يف حوادث العنف ضد األطفال  -سادساً  
 علـى   حىت تكون التحقيقات واملقاضاة يف حوادث العنف ضد األطفـال فعَّالـةً وقـادرةً               -٢٢

 على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتـا صـكوَك           األعضاءُ لدولُتقدمي مرتكبيها للعدالة ُتَحثُّ ا    
  :حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
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ــراءات املقاضــاة         )أ(   ــدء التحقيقــات وإج ــن ب ــل املــسؤولية األوىل ع ضــمان حتمي
ب بـدء تلـك التحقيقـات    للشرطة والنيابة العامة وغريمها من السلطات املختـصة حبيـث ال يتطلَّـ          

  اإلجراءات قيام الطفل ضحية العنف أو أحد والديه أو الوصي عليه بتقدمي شكوى رمسية؛و
اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج ُيسترشد هبا يف كل القـرارات املتعلقـة مبقاضـاة                )ب(  

  زاهة والفعالية؛ مرتكيب جرائم العنف ضد األطفال، وضمان اتِّسام تلك القرارات باإلنصاف والن
فيذ ما ينطبق من قـوانني وسياسـات وإجـراءات وبـرامج وممارسـات              ضمان تن   )ج(  

  تتعلق بالعنف ضد األطفال تنفيذاً متَّسقاً وفعَّاالً من جانب نظام العدالة اجلنائية؛
ضمان اعتماد وتنفيذ إجراءات حتقيق مراعية الحتياجات الطفل على حنو يـضمن      )د(  

ة تـستند إليهـا اإلجـراءات       يساعد على تقدمي أدلَّ   ف السليم على حاالت العنف ضد األطفال و       التعرُّ
  اإلدارية واملدنية واجلنائية، مع تقدمي املساعدة الواجبة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛

وضع وتنفيذ سياسات وتدابري َتَصدٍّ مناسـبة بـشأن التحقيقـات وعمليـات مجـع                )ه(  
طفـال ضـحايا العنـف مـن احتياجـات          األدلة، خاصة العينات اجلسدية، تأخـذ يف اعتبارهـا مـا لأل           

وآراء وفقاً لعمر الطفل الضحية ومقدار نضجه، وحتترم كرامتهم وسالمتهم وُتقلِّل قدر اإلمكان   
  من عمليات التدخل يف حياهتم، وتتقيد يف الوقت ذاته باملعايري الوطنية املتعلقة جبمع األدلة؛

وادث العنــف املزعــوم ضــمان أن يتــوافر لــدى القــائمني علــى التحقيــق يف حــ    )و(  
ارتكاهبــا ضــد األطفــال مــا يلــزم مــن واجبــات وصــالحيات وســلطات للحــصول علــى مجيــع     
املعلومات الضرورية للتحقيق، وفقـاً لإلجـراءات اجلنائيـة املنـصوص عليهـا يف القـانون الـوطين،                

  وأن يتوافر لديهم كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية لكي يكون التحقيق ناجعاً؛
مان احلـرص العظــيم علـى جتنُّـب تعــريض الطفـل ضـحية العنــف ملزيـد مــن       ضـ   )ز(  

األذى من خالل عملية التحقيق، على حنو يشمل دعـوة الطفـل إىل إبـداء آرائـه ومراعـاة تلـك                     
ــل ومقــدار نــضجه، واتِّبــاع ممارســات تراعــي           ــى النحــو الواجــب وفقــاً لعمــر الطف اآلراء عل

  أثناء إجراءات التحقيق واملقاضاة؛بات اجلنسانية احتياجات الطفل واملتطلَّ
ــى الــشخص املزعــوم        )ح(   ــاء القــبض عل ــة بإلق ــراراُت املتعلق ضــمان أن تراعــي الق

ارتكابه عنفاً ضد الطفل، أو باعتقال ذلك الشخص أو احتجـازه، وشـروطُ اإلفـراج عنـه بـأيِّ               
دون ضاً أيــشــكل كــان، احلاجــةَ إىل تــأمني ســالمة الطفــل وأقاربــه، وأن حتــول تلــك القــرارات 

  .ارتكاب مزيد من أعمال العنف
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    القطاعات شتَّى تعزيز التعاون فيما بني  -سابعاً  
يها نظام العدالـة اجلنائيـة      ، إقراراً منها باألدوار التكاملية اليت يؤدِّ       األعضاءُ ُتَحثُّ الدولُ   -٢٣

ظم العدالـة   وهيئات محاية األطفال وقطاعات اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية، بل ون         
غــري الرمسيــة يف بعــض احلــاالت، يف إرســاء بيئــة محائيــة ومنــع حــوادث العنــف ضــد األطفــال     

  :والتصدِّي هلا، على القيام عند االقتضاء، مبا يلي
الني فيمـا بـني قطاعـات العدالـة اجلنائيـة ومحايـة             ضمان التنسيق والتعـاون الفعَّـ       )أ(  

 والتعليميـة فيمـا خيـص الكـشف عـن حـاالت             الطفل والرعايـة االجتماعيـة واخلـدمات الـصحية        
  العنف ضد األطفال واإلبالغ عنها والتصدِّي هلا ومحاية األطفال الضحايا ومساعدهتم؛

توثيق الروابط التشغيلية، خاصة يف حـاالت الطـوارئ، بـني هيئـات اخلـدمات          )ب(  
ــة اجلن     ــة، ســواء يف القطــاع العــام أو اخلــاص، وهيئــات العدال ــة بغــرض  الــصحية واالجتماعي ائي

اإلبالغ عن أعمال العنف ضد األطفال وتسجيلها والتصدِّي هلا على النحو املالئـم إىل جانـب          
  احترام حرمة احلياة الشخصية لألطفال ضحايا هذا العنف؛

توثيــق الــروابط بــني نظــم العدالــة غــري الرمسيــة واملؤســسات املعنيــة بالعدالــة     )ج(  
  ومحاية الطفل؛

ات وبروتوكـوالت فيمـا بـني اهليئـات مـن أجـل تيـسري               استحداث نظم معلوم    )د(  
تبـادل املعلومـات والتعـاون علـى اسـتبانة حـوادث العنـف ضـد األطفـال والتـصدِّي هلـا ومحايـة             

  ضحاياها من األطفال ومساءلة مرتكبيها، وفقاً للقوانني الوطنية املتعلقة حبماية البيانات؛
 مـن هيئـات إنفـاذ القـانون بأعمـال           ضمان اإلسراع فوراً بإبالغ الـشرطة وغريهـا         )ه(  

  العنف ضد األطفال عندما َتشتبه يف وقوعها األجهزةُ الصحية واالجتماعية وهيئاُت محاية الطفل؛
تعزيــز إنــشاء وحــدات متخصِّــصة مدرَّبــة تــدريباً ختصُّــصيا علــى التعامــل مــع      )و(  

ــتمكَّن الــضحايا مــن  اجلوانــب املعقَّــدة واحلــساسة املتعلقــة باألطفــال ضــحايا العنــف، حبيــث     ي
احلــصول علـــى مــساعدات وخـــدمات محايـــة وتــدخل شـــاملة، مبـــا فيهــا اخلـــدمات الـــصحية     

  واالجتماعية، وعلى عون قانوين ومساعدة ومحاية من الشرطة؛
ضــمان وجـــود خـــدمات طبيــة ونفـــسية واجتماعيـــة وقانونيــة وافيـــة تراعـــي      )ز(  

عملية إدارة العدالـة اجلنائيـة للقـضايا    احتياجات األطفال ضحايا العنف، وذلك من أجل تعزيز    
صة، مبـا   اليت تنطوي على عنف ضد األطفال، والتشجيع علـى تطـوير خـدمات صـحية متخصِّـ                

مو اخلدمات الصحية املدرَّبون وعالٌج مالئـم        مقدِّ اية شاملة جيريها جمان   فيها فحوٌص جنائية سرِّ   
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األيـدز، وتيـسري ودعـم إحالـة        /لبشريةيشمل عالجاً متخصِّصاً للمصابني بفريوس نقص املناعة ا       
  اخلدمات الالزمة؛ شتَّى األطفال الضحايا إىل خمتلف اهليئات بغية احلصول على

تقــدمي الــدعم لألطفــال الــذين ُجــرِّد آبــاؤهم أو القــائمون علــى رعايتــهم مــن     )ح(  
 هـؤالء  فات أو أوضـاع آبـاء  ض هـؤالء لعنـف حمتمـل نتيجـةً لتـصرُّ      بغية درء خماطر تعـرُّ     حرِّيتهم

  .األطفال أو القائمني على رعايتهم، وجماهبة تلك املخاطر
    

  حتسني اإلجراءات اجلنائية يف األمور اليت تنطوي على أطفال   -ثامناً  
    ضحايا للعنف

فيمــا خيــص اإلجــراءات اجلنائيــة يف األمــور الــيت تنطــوي علــى أطفــال ضــحايا للعنــف،   -٢٤
د االقتــضاء ومــع مراعاهتــا صــكوَك حقــوقِ اإلنــسان    علــى القيــام، عنــ  األعــضاُءُتَحــثُّ الــدولُ

  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
ضمان توفري خدمات شاملة واختـاذ تـدابري محايـة تكفـل احلفـاظ علـى سـالمة            )أ(  

وخصوصيات وكرامة الضحايا وأسرهم يف كـل مراحـل عمليـة العدالـة اجلنائيـة، دون املـساس               
يــق أو املقاضــاة أو رغبــة الــضحية يف تلــك املــشاركة، بقــدرة الــضحية علــى املــشاركة يف التحق
  وتكفل محايتهم من الترهيب واالنتقام؛

ضـــمان إعطـــاء آراء الطفـــل وزهنـــا الواجـــب وفقـــاً لُعْمـــره ومقـــدار نـــضجه،   )ب(  
وإفــساح الفرصــة أمــام الطفــل للمــشاركة الكاملــة يف أيِّ إجــراءات قــضائية وإداريــة، وضــمان  

اعتباره شاهداً قادراً على اإلدالء بشهاداته مع عـدم افتـراض أنَّ            معاملة كل طفل من األطفال ب     
شهادته باطلةٌ أو غري جديرة بالثقة بسبب عمره وحده ما دامت احملكمـة أو أيُّ سـلطة خمتـصة                   
 أخرى ترى أنَّ عمره ومقدار نضجه يسمحان له باإلدالء بشهادة مفهومـة وموثوقـة، سـواء متَّ                

  ئل مساعدة أخرى أو بدوهنا؛ذلك بواسطة أدوات اتصال ووسا
ضــمان عــدم مطالبــة األطفــال ضــحايا العنــف، يف احلــاالت املناســبة، بــاإلدالء      )ج(  

بشهاداهتم يف إجراءات العدالة دون علم آبائهم أو األوصياء عليهم، وعـدم اعتبـار رفـض الطفـل              
ء بـشهاداهتم  اإلدالء بشهادته ُجرماً بشكل أو بـآخر، ومتكـني األطفـال ضـحايا العنـف مـن اإلدال              

يف اإلجــراءات اجلنائيــة مــن خــالل تــدابري مالئمــة وممارســات توافــق طفولتــهم وُتيــسِّر إدالءهــم    
بشهاداهتم عن طريق محاية خصوصياهتم وهويتـهم وكرامتـهم وعلـى حنـو يـضمن سـالمة الطفـل                   

ت قبل اإلجراءات القانونية وأثناءها وبعدها وحيول دون إحلاق أذى إضـايف بـه ويراعـي احتياجـا                
  الطفل وحقه القانوين يف االستماع إليه مع االعتراف باحلقوق القانونية للمتهم؛
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ضمان اإلسـراع، فـوراً وعلـى حنـو واٍف، بـإبالغ األطفـال ضـحايا العنـف أو                 )د(  
ليهم القانونيني، اعتباراً من أول اتصال هلم بنظـام العدالـة وعلـى     آبائهم أو األوصياء عليهم وممثِّ    

ة أمـور منـها حقـوق الطفـل واإلجـراءات ذات الـصلة              جراءات القضائية، بعـدَّ   امتداد مراحل اإل  
  واملساعدة القانونية املتاحة له وَتقَدُّم سري النظر يف القضية احملددة والبت فيها؛

ضــمان مرافقــة والــدي الطفــل الــضحية أو الوصــي عليــه، وعنــد االقتــضاء           )ه(  
ــاء امل     ــة الطفــل، الطفــلَ أثن ــيت جتــرى يف إطــار   شــخص مهــين معــين حبماي ــابالت الشخــصية ال ق

التحقيقات وأثناء إجراءات احملاكمة علـى حنـو يـشمل وقـت إدالئـه بـشهادته، إالَّ يف الظـروف                    
  :التالية على النحو الذي متليه مصاحل الطفل الفضلى

أو الوصـي عليـه هـو املزعـوم ارتكابـه           ) كال الوالدين (أن يكون أحد الوالدين       ’١’   
  ض هلا الطفل؛اجلرمية اليت تعر

أن ترى احملكمة أنه ليس من مـصلحة الطفـل الفـضلى أن يرافقـه أحـد والديـه                     ’٢’   
داً أمـور منـها إبـداء الطفـل قلقـاً مؤكَّـ            عـدَّة    أو الوصي عليه، اسـتناداً إىل     ) ِكال والديه (

  من هذه املرافقة؛
رى ضمان أن ُتشرح للطفل اإلجراءاُت ذات الصلة بإدالئه بـشهادته، وأن جتـ              )و(  

تلك اإلجراءات بعبارات بسيطة يسهل على الطفـل فهمهـا، وضـمان تـوافر ترمجـة شـفوية إىل                   
  لغة يفهمها الطفل؛

احتــرام حرمــة احليــاة الشخــصية لألطفــال ضــحايا العنــف باعتبــار ذلــك مــسألة     )ز(  
ذات أمهية أوىل، ومحاية هؤالء األطفـال مـن العـرض علـى اجلمهـور دون داع، وذلـك مـثالً عـن                 

دم الــسماح بوجــود أفــراد اجلمهــور ووســائل اإلعــالم داخــل قاعــة احملكمــة أثنــاء إدالء   طريــق عــ
ــة عــن طريــق       ــة املعلومــات املتعلقــة مبــشاركة الطفــل يف إجــراءات العدال الطفــل بــشهادته، ومحاي

  ف على هوية الطفل؛ي إىل التعرُّاحلفاظ على السرية وفرض قيود على إفشاء معلومات قد تؤدِّ
راع يف أقــرب وقــت ممكــن، داخــل إطــار الــنظم القانونيــة الوطنيــة،  ضــمان اإلســ  )ح(  

  بإجراء احملاكمة اليت تنطوي على أطفال ضحايا ما مل يكن تأجيلها خيدم مصاحل الطفل الفضلى؛
الــنص علــى اســتخدام إجــراءات مراعيــة لألطفــال، مبــا يف ذلــك تــوفري غــرف     )ط(  

صات لألطفـال   دة التخصُّـ  دمات متعـدِّ  مة من أجل األطفال، وتوفري خـ      مقابالت شخصية مصمَّ  
ها يف مكان واحد، وتكييف بيئة احملكمة على حنو يراعي وجود شهود مـن              الضحايا ُتجمع كلُّ  

األطفــال، وإتاحــة فتــرات راحــة أثنــاء االســتماع إىل شــهادة الطفــل، وعقــد جلــسات اســتماع  
باع نظام إخطـار مناسـب    حتدَّد أوقاهتا اليومية على حنو يناسب عْمر الطفل ومقدار نضجه، واتِّ          
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لضمان عدم ذهاب الطفل إىل احملكمة إالَّ عند الضرورة، وغري ذلـك مـن التـدابري املالئمـة الـيت             
  ُتيسِّر إدالَء الطفل بشهادته؛

ضمان تـوافر أوضـاع مالئمـة، عنـد احتمـال تعـرض األطفـال ضـحايا العنـف                 )ي(  
  :نة منها مثالًتدابري وقائية معيَّلترهيب أو هتديد أو أذى، تضمن سالمتهم، وضمان اختاذ 

منع أيِّ اتصال مباشر بني الطفل الضحية واملتهم يف أيِّ وقت أثنـاء إجـراءات       ’١’   
  العدالة اجلنائية؛

مطالبة حمكمة خمتصة بأن تصدر أوامر تقييدية، مدعومة بنظـام تـسجيل لتلـك                ’٢’   
  األوامر؛

هم أمر احتجاز قبل احملاكمـة، مـع        مطالبة حمكمة خمتصة بأن تصدر يف حق املت         ’٣’   
  أثناء احتجازه؛" عدم إجرائه أيَّ اتصال"اشتراط 

مطالبة حمكمة خمتصة بـأن تـصدر أمـراً بوضـع املتـهم حتـت اإلقامـة اجلربيـة إذا                      ’٤’   
  اقتضت الضرورة؛

مطالبة الشرطة أو هيئات أخرى ذات صـلة حبمايـة الطفـل الـضحية، وضـمان          ’٥’   
  . الطفلعدم إفشاء مكان وجود

سم به العنف ضد األطفال مـن طـابع خطـري           ، إقراراً منها مبا يتَّ     األعضاءُ وُتحثُّ الدولُ   -٢٥
به لألطفال الـضحايا، علـى أن   وآخذة بعني االعتبار فداحة األذى اجلسدي والنفسي الذي يسبِّ     

ــةَ ذاَت الــصلة، مــىت متَّ       تكفــل، عنــد االقتــضاء ومــع مراعاهتــا صــكوَك حقــوقِ اإلنــسان الدولي
اللجــوء إىل نظــم العدالــة غــري الرمسيــة، شــجب وردع العنــف ضــد األطفــال علــى حنــو مالئــم    

  .ومساءلة مرتكيب هذا العنف عن أفعاهلم، وإنصاف األطفال الضحايا ودعمهم وتعويضهم
، إقــراراً منــها بوجــوب أن تــستمر التــدابري الراميــة إىل محايــة   األعــضاُءوُتحــثُّ الــدولُ  -٢٦

لعنف ومـساعدهتم بعـد إدانـة الـشخص املتـهم بارتكـاب هـذا العنـف وتوقيـع                   األطفال ضحايا ا  
العقوبة عليه، على القيام، عند االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان الدوليـةَ ذاَت                    

  :الصلة، مبا يلي
ضمان حق الطفل ضحية العنف، أو والديه أو الوصي عليه، يف إخطاره عنـد                )أ(  

   احتجازه أو حبسه إذا رغبوا يف ذلك؛إطالق سراح اجلاين بعد
ــل للمــدانني        )ب(   ــرامج معاجلــة وإعــادة إدمــاج وإعــادة تأهي ــيم ب ــذ وتقي وضــع وتنفي

  بارتكاب عنف ضد األطفال تضع على رأس أولوياهتا سالمة الضحايا ومنع تكرار هذا العنف؛
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 ضـمان قيـام الـسلطات القـضائية واإلصـالحية، عنـد االقتـضاء، برصـد امتثــال          )ج(  
  مرتكيب تلك األعمال أليِّ عالج أو إجراء آخر تأمر به احملكمة؛

د الطفــل ضــحية العنــف ويف مــصلحة هــذا ضــمان النظــر يف املخــاطر الــيت هتــدِّ  )د(  
الطفل الفضلى عند اختاذ قرارات تتعلق باإلفراج عن اجلاين بعد احتجـازه أو حبـسه أو بإعـادة                  

  .إدماجه داخل اجملتمع
    

  سم به العنف ضد األطفال ا يتَُّتعبِّر العقوبات املوقَّعة عمَّضمان أن   -تاسعاً  
    من طابع خطري

سم به العنـف ضـد األطفـال مـن طـابع خطـري              ، إقراراً منها مبا يتَّ     األعضاءُ ُتحثُّ الدولُ   -٢٧
وآخذةً يف احلسبان احتمالَ أن يكون مرتكبو هذا العنف أطفاالً هـم أيـضاً، علـى القيـام، عنـد                    

  :ع مراعاهتا صكوَك حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلياالقتضاء وم
ضــمان أن يــنص القــانون علــى توقيــع عقوبــات مناســبة علــى مــرتكيب أعمــال    )أ(  

  عنف ضد األطفال حبيث تراعي تلك العقوبات خطورة تلك األعمال؛
ي إىل  دة قـد تـؤدِّ    ضمان أن تأخذ القوانني الوطنيـة بعـني االعتبـار عوامـلَ حمـدَّ               )ب(  

تفاقم اجلرمية، ومن تلك العوامل مثالً عْمـر الـضحية، وإصـابة الـضحية بإعاقـة عقليـة أو ذهنيـة                     
خطــرية، وتكــرار أعمــال العنــف، وســوء اســتخدام اجلــاين ثقــةً أُوِدَعــت فيــه أو ســلطةً ميلكهــا،  

  وارتكابه عنفاً ضد طفل وثيق الصلة به؛
ــة عمَّــ      )ج(   ــسؤولية اجلنائي ــدم إســقاط امل ــف ضــد   نضــمان ع ــال عن  يرتكــب أعم

  األطفال حتت تأثري الكحول أو املخدِّرات أو غريها من املواد؛
ضمان إمكانية توقيع حظر أو قيد على األفـراد بـأمر تـصدره احملكمـة أو بوسـائل                    )د(  

  ش باألطفال أو ترهيبهم أو هتديدهم؛أخرى، ضمن إطار النظم القانونية الوطنية، مينعهم من التحرُّ
أخذ خماطر السالمة، مبا فيها هشاشة أوضاع الـضحايا، بعـني االعتبـار             ضمان    )ه(  

ــة أو إطــالق ســراح املتــهم بــضمان أو      عنــد إصــدار قــرارات تتعلــق باألحكــام غــري االحتجازي
اإلفراج املشروط عنه أو إخالء سبيله املشروط بتحسني سلوكه أو وضعه قيـد املراقبـة، خاصـة               

   سوابق؛عند التعامل مع جمرمني خطريين وذوي
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تزويد احملاكم، مـن خـالل التـشريعات، بطائفـة كاملـة مـن أحكـام العقوبـات                 )و(  
رين بـل واجملتمـع كلـه مـن تكـرار العنـف،             من أجل محاية الضحية وغريه من األشخاص املتضرِّ       

  ومن أجل إعادة تأهيل مرتكب العنف، عند االقتضاء؛
ــى حنــو يكفــل       )ز(   ــة عل ــوانني الوطني ــرارات  اســتعراض وحتــديث الق ــسم الق أن تت

  :الصادرة عن احملاكم يف القضايا اليت تنطوي على جرائم عنف ضد األطفال بأهنا
  تشجب وتردع العنف ضد األطفال؛  ’١’   
ــرهم ومقــدار نــضجهم،          ’٢’    ــار الواجــب لُعْم ــع إيــالء االعتب ــل اجملــرمني، م ُتحمِّ

  مسؤوليةَ أفعاهلم املنطوية على عنف ضد األطفال؛
ة وسـائل منـها فـصل اجملـرم عـن الـضحية،             سالمة الضحية واجملتمع، بعـدَّ    ز  تعزِّ  ’٣’   

  بل وعن اجملتمع إذا اقتضت الضرورة؛
  تسمح مبراعاة خطورة األذى اجلسدي والنفسي الذي حلق بالضحية؛  ’٤’   
تأخذ يف اعتبارها ما يترتب على العقوبات اليت ُتفـرض علـى مرتكـب العنـف                  ’٥’   

   وبأفراد أُسرهم إذا كان األمر ميسهم؛من عواقب تلحق بالضحايا،
  تقضي بصرف تعويضات عن األذى الذي تسبب فيه العنف؛  ’٦’   
ع على إعادة تأهيـل مرتكـب العنـف، بعـدة وسـائل منـها تعزيـز شـعوره                   تشجِّ  ’٧’   

  .ا جنت يداه، وإعادة تأهيله وإدماجه يف اجملتمع عند االقتضاءباملسؤولية عمَّ
    

    اِت املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية وتدريُبهمتعزيُز قدر  -عاشراً  
، إقراراً منها مبسؤولية املهنيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة               األعضاءُ ُتحثُّ الدولُ   -٢٨

عــن منــع العنــف ضــد األطفــال والتــصدِّي لــه وعــن محايــة األطفــال ضــحايا العنــف، وكــذلك   
  :ذا الدور، على القيام، عند االقتضاء، مبا يليباحلاجة إىل تيسري ودعم أدائهم ه

اختاذ تدابري وختصيص موارد وافية مـن أجـل تطـوير قـدرات املهنـيني العـاملني                 )أ(  
يف نظام العدالة اجلنائية بغية منع العنـف ضـد األطفـال منعـاً ناجعـاً ومحايـة ومـساعدة األطفـال                      

  ضحايا العنف؛
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ني مــوظفي العدالــة اجلنائيــة وغريهــم مــن  توثيــق التعــاون والتنــسيق والتــآزر بــ   )ب(  
املهنيني ذوي الصلة، خاصة العاملني منهم يف قطاعات محاية الطفل ورعايتـه اجتماعيـا وتـوفري                 

  اخلدمات الصحية والتعليمية له؛
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للمهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائيـة بـشأن               )ج(  

تفاقيــة حقـــوق الطفــل والقــانون الـــدويل حلقــوق اإلنـــسان،     حقــوق الطفــل، خاصـــة بــشأن ا   
وإمدادهم مبعلومات عن سبل التعامل املالئمة مع مجيع األطفال، خاصـة َمـْن منـهم ُيحتمـل أن           
يتعــرض للتمييــز، وتثقيــف هــؤالء املهنــيني بــشأن مراحــل منــو األطفــال وعمليــة منــو إدراكهــم     

 جمموعــات األنــداد العاديــة والعــصابات وديناميــات وطبيعــة العنــف ضــد األطفــال والفــرق بــني
  والتعامل السليم مع األطفال اخلاضعني لتأثري الكحول أو املخدِّرات؛

تصميم وتوفري إرشـادات ومعلومـات وتـدريب للعـاملني يف نظـم العدالـة غـري                   )د(  
ن الرمسيــة مــن أجــل االســتيثاق مــن أنَّ ممارســاهتم وتفــسرياهتم القانونيــة وقــراراهتم متتثــل للقــانو  

  ر لألطفال محاية فعَّالة من مجيع أشكال العنف؛الدويل حلقوق اإلنسان وتوفِّ
تصميم وتنفيذ منـائط تدريبيـة إلزاميـة متعـددة الثقافـات ومراعيـة الحتياجـات                  )ه(  

بـات اجلنـسانية، تكـون موجهـة إىل املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة                   األطفال وللمتطلَّ 
ضـون  كل أشكال العنف ضـد األطفـال وعلـى مـا يلحـق بكـل الـذين يتعرَّ            وَتنَصبُّ على رفض    

  هلذا العنف من آثار وعواقب ضارة؛
ضمان حصول املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى تـدريب واٍف                    )و(  

وتثقيــف متواصــل بــشأن كــل القــوانني والــسياسات والــربامج الوطنيــة ذات الــصلة، وكــذلك    
  ونية الدولية ذات الصلة؛بشأن الصكوك القان

صني مــن بــني املهنــيني العــاملني يف جمــال العدالــة  تعزيــز قــدرات اخلــرباء املتخصِّــ  )ز(  
ــها، إنْ أمكــن، إنــشاء وحــدات أو      ــة واالســتعانة هبــؤالء اخلــرباء، وذلــك بعــدة وســائل من اجلنائي

لغـرض؛  صة أو ختصيص جزء من وقت احملاكم مـن أجـل هـذا ا             صة وحماكم متخصِّ  كوادر متخصِّ 
وضمان حصول مجيـع العـاملني يف الـشرطة والنيابـة العامـة ومجيـع القـضاة وغريهـم مـن املهنـيني                       

سي منـتظم يرمـي إىل إذكـاء وعـيهم باملـسائل            العاملني يف جمال العدالة اجلنائية على تدريب مؤسَّـ        
  األطفال؛للعنف ضد  التصدِّي اجلنسانية واملسائل املتعلقة باألطفال وإىل إكساهبم القدرة على

ضــمان حــصول مــوظفي العدالــة اجلنائيــة والــسلطات املختــصة األخــرى علــى   )ح(  
  :تدريب واٍف، كل يف جمال اختصاصه، من أجل ما يلي
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  استبانة االحتياجات احملددة لألطفال ضحايا العنف وتلبيتها على النحو املالئم؛  ’١’  
غيـة منـع إحلـاق مزيـد        استقبال ومعاملة كل األطفال ضحايا العنـف بـاحترام ب           ’٢’   

  من األذى هبم؛
  يتها؛معاجلة الشكاوى على حنو حيافظ على سرِّ  ’٣’  

إجراء استقصاءات فعَّالة بشأن احلوادث اليت ُيزمع انطواؤها علـى عنـف ضـد                ’٤’   
  األطفال؛

التفاعل مع األطفال الضحايا بطريقة تتناسب وأعماَرهم وتراعـي احتياجـاهتم             ’٥’   
  نية؛واملتطلبات اجلنسا

   للمخاطر؛السالمة وتنفيذ تدابري تصدٍّإجراء تقييمات بشأن   ’٦’  
  إنفاذ ما يصدر من أوامر محاية؛  ’٧’  
دعــم اجلهــود الراميــة إىل وضــع مــدونات قواعــد ســلوك، موجهــة إىل املهنــيني   )ط(  

ــضمَّ       ــال وتت ــة، حتظــر ممارســة العنــف ضــد األطف ــة اجلنائي ــاملني يف جمــال العدال ن إجــراءات الع
ى وإحالــة مأمونــة؛ وتــشجيع الرابطــات املهنيــة املعنيــة علــى وضــع معــايري إلزاميــة بــشأن شــكاو

  .املمارسات والسلوك
    

      اجلزء الثالث    
      منع العنف ضد األطفال والتصدِّي له داخل نظام العدالة    

     احلدُّ من عدد األطفال احملتكني بنظام العدالة-حادي عشر
ب جتــرمي األطفــال وتوقيــع العقوبــات إقــراراً منــها بأمهيــة جتنُّــ،  األعــضاُءُتحــثُّ الــدولُ  -٢٩

عليهم دون داع، على أن تكفل، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوقِ اإلنـسان الدوليـةَ                
 أو ال ُيعاقـب مرتكُبـه عليـه إذا كـان شخـصاً      ذاَت الصلة، أنَّ أيَّ سلوك ال ُيعترب جرميـةً جنائيـةً   

 وال يعاقب مرتكُبه عليه إذا كان طفالً، وذلـك مـن أجـل منـع                رميةً جنائيةً جأيضاً  بالغاً ال ُيعترب    
  .وصم األطفال وإيذائهم وجترميهم

 دنيـا منخفـضة للغايـة        علـى عـدم حتديـد سـنٍّ         األعـضاءُ  ويف هذا الصدد ُتـشجَّع الـدولُ        -٣٠
فل، وعلـى   للمسؤولية اجلنائية، آخذةً يف االعتبار مقدار النضج العاطفي والعقلي والفكري للط          
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 عامـاً   ١٢إعمال توصيات جلنة حقـوق الطفـل برفـع الـسنِّ الـدنيا للمـسؤولية اجلنائيـة إىل سـنِّ                     
  .دون أيِّ استثناء، باعتبارها السّن الدنيا املطلقة، ومواصلة رفعها لتصل إىل مستويات أعلى

فعاليـة لتقلـيص    ، إقراراً منها بأنَّ من الـسبل اهلامـة والـشديدة ال            األعضاءُ وُتحثُّ الدولُ   -٣١
لــون أمــام نظــام العدالــة وضــَع آليــات حتويــل وبــرامج عدالــة تــصاحلية   عــدد األطفــال الــذين ميثُ

واستخداَم برامج معاجلة وتعليم غري قسرية باعتبارها تدابَري بديلـةً لإلجـراءات القـضائية عـالوةً       
قـوقِ اإلنـسان   سـر، علـى القيـام، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك ح          على تقدمي الدعم لألُ   

  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
النظر يف وضـع بـرامج حتويـل قائمـة علـى احللـول اجملتمعيـة، وتـوفري خيـارات                      )أ(  

أمام موظفي الشرطة وغريهم من مـوظفي إنفـاذ القـانون وأعـضاء النيابـة العامـة والقـضاة تتـيح          
كليف بأداء أعمال جمتمعيـة، مـع       هلم حتويل األطفال خارج نظام العدالة، مبا يشمل اإلنذار والت         

  تطبيق تلك اخليارات جنباً إىل جنب مع عمليات العدالة التصاحلية؛
تعزيز التعاون الوثيـق بـني قطاعـات العدالـة ومحايـة الطفـل وخـدمات الرعايـة                    )ب(  

ــراءات         ــة لإلج ــدابري البديل ــتخداَم الت ــزز اس ــا يع ــة مب ــصحية والتعليمي ــة واخلــدمات ال االجتماعي
  ولالحتجاز وتطبيَق تلك التدابري؛القضائية 
النظر يف تصميم وتنفيذ برامج عدالة تصاحلية ختص األطفال باعتبارهـا تـدابري               )ج(  

  بديلة لإلجراءات القضائية؛
ــسرية باعتبارهــا        )د(   ــيم ومــساعدة غــري ق ــرامج معاجلــة وتعل النظــر يف اســتخدام ب

ل بديلـة غـري احتجازيـة وبـرامج         تدابري بديلة لإلجراءات القـضائية، واسـتحداث عمليـات تـدخّ          
  .فعَّالة إلعادة اإلدماج يف اجملتمع

    
    منع العنف املرتبط بأنشطة إنفاذ القانون والنيابة العامة  -ثاين عشر

ُتحثُّ الدول األعضاء، إدراكاً منها بأنَّ قوات الشرطة وغريها من قوات األمـن ميكـن             -٣٢
 األطفال، على القيام، عنـد االقتـضاء ومـع     يف بعض األحيان أن تكون مسؤولة عن العنف ضد        

ــع      ــصلة، مبنـ ــة ذات الـ ــة الدوليـ ــصكوَك القانونيـ ــا الـ ــسُّفمراعاهتـ ــسلطة،  التعـ ــتخدام الـ  يف اسـ
، وأعمال الفساد واالبتزاز اليت يرتكبها موظفو الشرطة الـذين يـستهدفون            تعسُّفيالواالحتجاز  
  .سرهماألطفال وأُ
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علـى اسـتخدام كـل أشـكال العنـف           فعَّـال     حظـر   علـى فـرض    ُء األعـضا  وُتحثُّ الـدولُ    -٣٣
ــى        ــة مــن أجــل احلــصول عل ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــذيب أو املعامل والتع
معلومات وانتزاع اعترافات وإجبار الطفل على العمل خمرباً أو عميالً للـشرطة أو محـل الطفـل                 

  . نة على كُْره منهعلى االضطالع بأنشطة معيَّ
لـها  ، إدراكاً منها بأنَّ االعتقـاالت والتحقيقـات ميكـن أن يتخلَّ            األعضاءُ وُتحثُّ الدولُ   -٣٤

عنٌف مياَرس ضد األطفال، على القيام، عند االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان                   
  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي

عمليــات إلقــاء ضــمان التقيــد بالقــانون عنــد تنفيــذ مجيــع االعتقــاالت، وقَــْصر   )أ(  
القــبض علــى األطفــال واعتقــاهلم واحتجــازهم علــى احلــاالت الــيت تكــون فيهــا تلــك التــدابري      
ضرورية كمالذ أخري، واحلرص قدر اإلمكان علـى تعزيـز وتنفيـذ بـدائل لالعتقـال واالحتجـاز               

  تشمل أوامر االستدعاء وإشعارات املثول يف اجلرائم اليت ُيزعم أنَّ مرتكبيها أطفالٌ؛
تنفيــذ املبــدأ القائــل بوجــوب أن تنفَّــذ عمليــاُت إلقــاء القــبض علــى األطفــال      )ب(  

  واعتقاهلم بطريقة مراعية لألطفال؛
حظر استخدام أسـلحة ناريـة وصـواعق كهربائيـة وأسـاليب عنيفـة عنـد إلقـاء                   )ج(  

ة القبض على األطفال واعتقـاهلم، واتِّبـاع تـدابري وإجـراءات َتِحـدُّ بعنايـة مـن اسـتخدام الـشرط                    
  القوةَ وأدوات التقييد عند إلقائها القبَض على األطفال واعتقاهلم وُتوجِّه هذا االستخداَم؛

اشـــتراط وضـــمان ورصـــد امتثـــال الـــشرطة لـــضرورة إخطـــار آبـــاء األطفـــال   )د(  
  واألوصياء عليهم أو القائمني على رعايتهم فور إلقاء القبض عليهم أو اعتقاهلم؛

ضلى للطفـل والعوامـل األخـرى ذات الـصلة عنـد      ضمان مراعـاة املـصلحة الفـ       )ه(  
لــه ممثِّالنظــر فيمــا إذا كــان مــن الــضروري أن حيــضر أحــد والــدي الطفــل أو الوصــي عليــه أو    

  حبمايــة الطفــل عنــد الــضرورة، أيَّالقـانوين أو شــخص بــالغ مــسؤول، أو شــخص مهــين معــين 
ثنـاء تلـك املقابلـة أو       مقابلة شخصية مع الطفـل أو عمليـة اسـتجواب لـه أو أن يراقـب الطفـل أ                  

  ذلك االستجواب؛
ضـــمان إبـــالغ األطفـــال حبقـــوقهم، ومتكينـــهم مـــن احلـــصول الفـــوري علـــى   )و(  

مساعدة قانونية أثناء استجواب الشرطة هلـم وأثنـاء فتـرة احتجـازهم لـدى الـشرطة، ومتكينـهم         
  ليهم القانونيني؛ية تامة مع ممثِّية ويف سرِّمن التشاور حبرِّ
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قيــيم، بــل وحتــديث إذا اقتــضت الــضرورة، القــوانني والــسياسات  اســتعراض وت  )ز(  
واملدونات واإلجراءات والربامج واملمارسات الوطنية املتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات صارمة          

نات من  تتصل مبالحقة األطفال على حنو حيترم حرمةَ حياهتم اخلاصة وكراَمتهم وتتصل بأخذ عيِّ            
  سام األطفال املشتبه فيهم وبتقدير عْمر الطفل وجنسه؛أجزاء محيمة وغري محيمة من أج

يصاً إىل منع العنف املتعلق مبمارسات غـري قانونيـة مـن            تنفيذ تدابري ترمي خصِّ     )ح(  
ــها عمليــات االعتقــال واالحتجــاز    ــَوُتة والعقوبــات الــيت تعــسُّفيالجانــب الــشرطة، من  علــى عقَّ

  غري قانوين أو غري مرغوب فيه؛األطفال خارج نطاق القضاء بسبب إتياهنم بسلوك 
رة ومناســبة لألطفــال ومأمونــة تتــيح هلــم تقــدمي شــكاوى وضــع إجــراءات ُمَتيــسِّ  )ط(  

ــازهم    بـــشأن حـــوادث عنـــف تعرَّ  ــرة احتجـ ــاء فتـ ــتجواهبم أو أثنـ ــاهلم أو اسـ ــاء اعتقـ ــه أثنـ ــوا لـ   ضـ
  لدى الشرطة؛

 العنــف ة وفعَّالــة بــشأن حــوادثضــمان اإلســراع يف إجــراء حتقيقــات مــستقلَّ   )ي(  
املزعوم ارتكاهبا ضد األطفال أثناء احتكاكهم بالشرطة، وضمان إبعـاد كـل َمـْن ُيـزَعم َتَورُّطُـه             
يف أعمال عنف ضد األطفـال مـن أيِّ موقـع تكـون لـه فيـه سـيطرةٌ أو سـلطةٌ، مباشـرة أو غـري                           

  مباشرة، على مقدِّمي الشكاوى والشهود وأسرهم، عالوةً على القائمني على التحقيقات؛
ملخــاطر العنــف ومحايــةَ األطفــال أثنــاء نقلــهم إىل   التــصدِّي اختــاذ تــدابري تتــيح  )ك(  

احملكمة أو املستـشفى أو مرفـق آخـر، مبـا يف ذلـك خمـاطر العنـف أثنـاء وجـودهم داخـل قفـص                        
  االهتام يف احملكمة جنباً إىل جنب مع أشخاص بالغني؛

احتياجاتـه األخـرى عنـد      ضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى ورعايته وتلبيـة           )ل(  
  .اعتقال أحد والديه أو الوصي عليه أو القائم برعايته

    
ضمان عدم استخدام التجريد من احلرية إالَّ كتدبري ُيلجأ إليه كمالذ   -ثالث عشر

    أخري وألقصر فترة زمنية مالئمة
قابـاً وتـشجيَع    ، إقراراً منها بأنَّ احلـدَّ مـن اسـتخدام االحتجـاز ع             األعضاءُ ُتحثُّ الدولُ   -٣٥

اســتخدام بــدائل لالحتجــاز ميكــن أن يــساعدا علــى تقلــيص خمــاطر العنــف الــذي ميــارس ضــد    
األطفال داخل نظام العدالة، على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان                

  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
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 إالَّ  تعـسُّفي  أو على حنـو       على حنو غري قانوين    حرِّيتهمعدم جتريد األطفال من       )أ(  
كمــالذ أخــري وألقــصر فتــرة زمنيــة مالئمــة، وضــمان أن يكــون هــذا التجريــد يف حــال حدوثــه 

  متفقاً مع القانون؛
ضــمان قــدرة األطفــال طــوال كــل مراحــل ســري العدالــة علــى احلــصول علــى     )ب(  

  معونة قانونية متوِّهلا احلكومة؛
يف اسـتئناف أيِّ حكـم واحلـصول        ضمان قدرة األطفـال علـى ممارسـة حقهـم             )ج(  

  على املعونة القانونية الضرورية من أجل عمل ذلك؛
الــنص علــى إمكانيــة اإلفــراج املبكــر عــن األطفــال، وتــوفري بــرامج وخــدمات    )د(  

  رعاية الحقة وإعادة إدماج يف اجملتمع؛
ص، للمهنـيني   تيسري سبل التخـصص املهـين، أو علـى األقـل التـدريب املتخـصِّ                )ه(  

قـانون  الانتـهكوا   ملني يف جمال العدالة اجلنائية الذين يتعاملون مع األطفال الذين ُيدَّعى أهنم             العا
  . أو ُيتهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلكاجلنائي

    
حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  -رابع عشر

    الالإنسانية أو املهينة
، إقــراراً منــها بعــدم جــواز إخــضاع أيِّ طفــل للتعــذيب أو        األعــضاُءُتحــثُّ الــدولُ   -٣٦

  :لضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على ما يلي
استعراض وتقييم، بل وحتديث إذا اقتضت الـضرورة، قوانينـها الوطنيـة حبيـث               )أ(  

شـكال العقـاب اجلـسدي يف       حتظر حظراً فعَّاالً إصدار أيِّ أحكام تنطوي على أيِّ شـكل مـن أ             
  اجلرائم اليت يرتكبها األطفال؛

اســتعراض وتقيــيم، بــل وحتــديث إذا اقتــضت الــضرورة، قوانينــها الوطنيــة حبيــث   )ب(  
د يف  تكفل، مبوجب التشريعات ويف املمارسة العملية، عدَم توقيع عقوبة اإلعـدام أو الـسجن املؤبَّـ               

  . عاماً دون إمكانية اإلفراج عنه١٨ عن ْمُره يقلُّاجلرائم اليت ارتكبها أيُّ شخص عندما كان ُع
    
     منع ممارسة العنف ضد األطفال يف أماكن االحتجاز والتصدِّي له-خامس عشر

 حرِّيتـــهممـــن اجملـــرَّدين ، إقـــراراً منـــها بـــأنَّ غالبيـــة األطفـــال  األعـــضاُءُتحـــثُّ الـــدولُ  -٣٧
اكمتـهم أو احتجـازاً احتياطيـا وبـأنَّ         ُيحتجزون لدى الشرطة أو ُيحتجـزون احتجـازاً سـابقاً حمل          
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ــضاء ومــع مراعاهتــا        ــد االقت ــام، عن ــون عرضــة ملخــاطر عنــف، علــى القي هــؤالء األطفــال يكون
  :صكوَك حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي

ضـــمان أن يكـــون بوســـع األطفـــال احملتجـــزين لـــدى الـــشرطة أو احملتجـــزين     )أ(  
لـوا فـوراً أمـام حمكمـة أو هيئـة حتكيميـة       أو احتجـازاً احتياطيـا أن ميثُ    احتجازاً سـابقاً حملاكمتـهم      

لكي يعترضوا على هذا االحتجاز وأن تتـوافر هلـم فرصـة االسـتماع إلـيهم إمَّـا مباشـرة أو عـرب                       
ل هلم أو عرب هيئة مناسبة علـى حنـو يتَّـسق مـع قواعـد القـانون الـوطين اإلجرائيـة سـعياً وراء                         ممثِّ

   فوري بشأن أيِّ احتجاز من هذا القبيل؛حصوهلم على قرار
ــة واإلســراع باحملاكمــات واإلجــراءات      )ب(   ــأخر يف ســري العدال تقلــيص فتــرات الت

همـون بـذلك أو      أو ُيتَّ  اجلنـائي قـانون   الانتـهكوا   األخرى الـيت تنطـوي علـى أطفـال ُيـدَّعى أهنـم              
 األطفـال لفتـرات طويلـة أو        ب على هذا التأخُّر من احتجـاز      َيثبت عليهم ذلك، وجتنُّب ما يترتَّ     

   حلني حماكمتهم أو االنتهاء من حتقيقات الشرطة؛تعسُّفيعلى حنو 
ضمان فعالية اإلشراف والرصد املـستقل يف مجيـع احلـاالت الـيت ُيحتجـز فيهـا              )ج(  

  أطفالٌ لدى الشرطة أو احتجازاً سابقاً حملاكمتهم أو احتجازاً احتياطيا؛
الحتجـاز الـسابق للمحاكمـة، بعـدة وسـائل منـها اختـاذ              مـن ا  احلدِّ  السعي إىل     )د(  

ــة واعتمــاد سياســات بــشأن الــشروط املــسبقة هلــذا االحتجــاز والقيــود      تــدابري تــشريعية وإداري
املفروضــة علــى اســتخدامه وبــشأن مدتــه وبدائلــه واختــاذ تــدابري هتــدف إىل تنفيــذ التــشريعات     

  .حلصول على معونة قانونيةالقائمة وضمان إتاحة إمكانية اللجوء إىل العدالة وا
 -، إقـراراً منـها بـأنَّ الظـروف الـيت تكتنـف اعتقـال األطفـال                   األعـضاءُ  وُتحثُّ الـدولُ    -٣٨

ى أشـكال العنـف،     ضـهم لـشتَّ    ذاهتـا أن تفـضي إىل تعرُّ        ميكنـها يف حـدِّ     -م اعتقـاهلم    عندما يتحتَّ 
  :وليةَ ذاَت الصلة، مبا يليعلى القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوقِ اإلنسان الد

ذت سياســات ضــمان أن تكــون كــل مرافــق االحتجــاز قــد اعتمــدت ونفَّــ         )أ(  
ــسياسات        ــك الـ ــال لتلـ ــد االمتثـ ــل، ورصـ ــات الطفـ ــة الحتياجـ ــات مراعيـ ــراءات وممارسـ وإجـ

  واإلجراءات واملمارسات؛
حتديــد ِســعة اســتيعاب قــصوى ال تتجاوزهــا كــلُّ أمــاكن االحتجــاز، واختــاذ      )ب(  
  دة ومستدامة تكفل معاجلة االكتظاظ يف تلك املؤسسات وتقليصه؛ جمّستدابري

ــالغني وفـــصل البنـــات عـــن البـــنني يف كـــل      )ج(     ضـــمان فـــصل األطفـــال عـــن البـ
  أماكن االحتجاز؛
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تشجيع املمارسات اجليِّدة من أجل تعزيـز محايـة وسـالمة األطفـال احملتجـزين                 )د(  
بـاء للوقـوف علـى آرائهـم بـشأن رعايـة أطفـاهلم        مع آباء مسجونني، مبا يشمل التـشاور مـع اآل      

سـرية  أُ بـني األمهـات وأطفـاهلن أو وحـدات           أثناء فترة االحتجاز وتوفري وحدات خاصـة جتمـع        
منفــصلة إذا كــان اآلبــاء حمتجــزين بــسبب انتــهاكهم قــوانني اهلجــرة، وذلــك مــن أجــل اســتبانة  

  حتياجات؛احتياجاهتم اخلاصة وتوفري احلماية املالئمة وفقاً لتلك اال
تيسري تقييم وتصنيف األطفال املوَدعني يف مرافق االحتجاز مـن أجـل اسـتبانة                )ه(  

احتياجاهتم اخلاصـة وتـوفري احلمايـة املالئمـة وفقـاً لتلـك االحتياجـات، وتـصميم أمنـاط املعاجلـة              
كل حالة على حدة على حنو يـشمل احتـرام االحتياجـات اخلاصـة              بناًء على   وعمليات التدخل   

ــات ــار        للبن ــال ذوي األعم ــل اســتيعاَب األطف ــق يكف ــن املراف ــدد كــاٍف م ، وضــمان وجــود ع
  املختلفة أو االحتياجات املتفاوتة ومحايَتهم محايةً وافيةً؛ 

ضمان توفري العالج والـدعم لألطفـال احملتجـزين ذوي االحتياجـات اخلاصـة،             )و(  
ثنــاء فتــرة اعتقــاهلن، وعــالج أو يــربني أطفــاهلن أ/مبــن فــيهم البنــات احلوامــل أو الــاليت يلــدن و 

األيـدز وغـريه مـن األمـراض        /املصابني بأمراض عقلية وإعاقـات وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
موا املعدية وغري املعدية ومدمين املخـدِّرات، وتلبيـة احتياجـات األطفـال الـذين ُيحتمـل أنْ ُيقْـدِ                  

  ؛قوا بأنفسهم أشكاالً أخرى من األذىعلى االنتحار أو أنْ ُيلِح
ضمان تـوفري مـا يلـزم مـن رعايـة ومحايـة لألطفـال املـرافقني آلبـاء أو أوصـياء                        )ز(  

   أليِّ سبب كان، مبا يف ذلك بسبب انتهاكهم قانونَ اهلجرة؛ حرِّيتهمعليهم ُجرِّدوا من 
استعراض وحتديث وحتسني السياسات واملمارسات املتعلقة بالـسالمة واألمـن      )ح(  

و ُيعبِّر عن التزام الـسلطات بـضمان سـالمة األطفـال ومحايتـهم              داخل أماكن االحتجاز على حن    
  من مجيع أشكال العنف، مبا فيها العنف املمارس فيما بينهم؛

  بذ أو الوصم ضد األطفال احملتجزين؛منع مجيع أشكال التمييز أو النَّ  )ط(  
اختاذ تدابري صارمة تكفل اإلسراع فـوراً بـاإلبالغ عـن مجيـع حـوادث العنـف                   )ي(  

املزعومـة، مبـا فيهــا االعتـداء اجلنـسي علــى األطفـال يف أمـاكن احتجــازهم، وبـإجراء حتقيقــات        
  .مستقلة وفعَّالة بشأهنا من جانب السلطات املعنية ومبالحقة مرتكبيها إذا َتبيَّن صحةُ وقوعها

بوجوب تقليص خماطر العنف ضد األطفـال       أيضاً  ، إقراراً منها     األعضاءُ وُتحثُّ الدولُ   -٣٩
ــوقِ        ا ــا صــكوَك حق ــع مراعاهت ــضاء وم ــد االقت ــام، عن ــى القي ــدر ممكــن، عل حملتجــزين إىل أدىن ق

  :اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
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ــائهم و    )أ(   ــيهم حلقــوقهم  /ضــمان إدراك األطفــال احملتجــزين وآب أو األوصــياء عل
شمل حـصوهلم  وقدرهتم على الوصول إىل اآلليات املوجودة من أجل محاية تلك احلقوق، مبا يـ        

  على معونة قانونية؛
قة أو احلـبس االنفـرادي، أو أيِّ عقوبـة     حظر احلبس يف زنزانـة مظلمـة أو ضـيِّ           )ب(  

  أخرى ميكن أن تكون ضارة بصحة الطفل البدنية أو العقلية؛
اعتماد وتنفيذ سياسات صارمة َتحكم استخداَم القوة والقيـود اجلـسدية ضـد               )ج(  

  األطفال أثناء احتجازهم؛
اعتمـــاد سياســـات حتظُـــر َحمـــلَ واســـتخداَم املـــوظفني أســـلحةً يف أيِّ مرفـــق   )د(  

  ُيحتجز أطفالٌ داخله؛
ي ومنع هـذا االسـتخدام منعـاً     حظر استخدام أيِّ عقاب جسدي كتدبري تأديب        )ه(  

فعَّاالً، واعتماد سياسـات وإجـراءات انـضباطية واضـحة وشـفافة تـشجع علـى اسـتعمال أمنـاط                    
ة وتعليميـة، والـنص يف القـانون علـى إلـزام مـديري مرافـق االحتجـاز والعـاملني                    انضباطية إجيابي 

  فيها بتسجيل واستعراض ورصد أيِّ حالة ُتستخدم فيها تدابٌري أو عقوباٌت تأديبية؛
حظر أيِّ شكل من أشكال العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد األطفـال               )و(  

تجاز بغية إجبـار األطفـال علـى الـدخول كُْرهـاً يف      من جانب املوظفني العاملني يف أماكن االح  
  نة؛أنشطة معيَّ
على األطفال ومحايتهم عند االقتضاء مـن العنـف          فعَّال   ضمان وجود إشراف    )ز(  

الذي ميارسه أطفال آخـرون وأشـخاص بـالغون، بعـدة وسـائل منـها وضـع تـدابري متنـع أعمـال                    
  اية األطفال من إيذاء أنفسهم؛البلطجة من جانب أشخاص بالغني أو أطفال آخرين، ومح

ش العنـصري  ، ومنـع التحـرُّ  منع العنف املرتبط بأنشطة عـصابات صـغار الـسنِّ       )ح(  
  والعنف داخل أماكن االحتجاز؛

ــُصبُّ يف مــصلحة الطفــل الفــضلى علــى       )ط(   احلــرص قــدر اإلمكــان وعلــى حنــو َي
ــة وعمليــات االتــصال وا    ــارات العائلي ــار مــن الزي لتواصــل املنتظمــة بــني  تــشجيع وتيــسري اإلكث

سـرهم ومـع العـامل اخلـارجي، وضـمان أالَّ تـشمل العقوبـاُت االنـضباطية الـيت ُتوقَّـع               األطفال وأُ 
  على األطفال احملتجزين حظَر اتصاهلم بأفراد أُسرهم؛

منــع ممارســة العنــف ضــد األطفــال املــصابني بــأمراض عقليــة أو املــدمنني، ومنــع    )ي(  
  .ل منها وضع تدابري عالجية وتدابري أخرى متنعهم من إيذاء أنفسهمة وسائاإلساءة إليهم، بعدَّ
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ي ، إقراراً منها بأمهية منع العنف ضـد األطفـال مـن خـالل تـوخِّ                األعضاءُ ُتحثُّ الدولُ   -٤٠
العناية عنـد تعـيني املـوظفني وعنـد اختيـارهم وتدريبـهم واإلشـراف علـيهم، علـى القيـام، عنـد                       

  :االقتضاء، مبا يلي
 أن يكون مجيع املـوظفني املتعـاملني مـع األطفـال يف أمـاكن االحتجـاز                 ضمان  )أ(  
إمكانيـــاهتم املهنيـــة ونزاهتـــهم وقـــدراهتم وخـــصاهلم الشخـــصية بنـــاًء علـــى لني وخمتـــارين مـــؤهَّ

  وحاصلني على أجور كافية ومدربني تدريباً وافياً وخاضعني لإلشراف الفعَّال؛
ديــن بارتكــاب جرميــة ضــد    ضــمان عــدم الــسماح أليِّ شــخص ســبق أن أُ      )ب(  

م خـدمات لألطفـال، ومطالبـة اهليئـات واملنظمـات الـيت             األطفال بالعمل يف هيئة أو منظمة تقدِّ      
دينـوا بارتكـاب جرميـة ضـد األطفـال      م خدمات لألطفال مبنـع األشـخاص الـذين سـبق أن أُ        تقدِّ

  من التعامل مع األطفال؛
ــسؤوليتهم يف     )ج(   ــهم مب ــاملني وتوعيت ــع الع ــدريب مجي ــرُّت ــات   التع ــى العالم ف عل

ة على وجود خماطر عنف ضد األطفال ويف تقلـيص تلـك املخـاطر، واإلبـالغ عـن                  رة الدالَّ املبكِّ
حوادث العنف اليت ُترتكب ضد األطفال، وتـوفري محايـة فعَّالـة لألطفـال مـن العنـف علـى حنـو            

  .أخالقي ويراعي احتياجات الطفل واملتطلبات اجلنسانية
زة للبنـات وسـهولة    بعـني االعتبـار االحتياجـات املتميِّـ    ، آخـذةً   األعـضاءُ  لُوُتحثُّ الـدو    -٤١
ضهن للعنف اجلنساين، على القيام، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان                   تعرُّ

  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
ش بالبنـات وممارسـة العنـف       إزالة خماطر حدوث أيِّ شكل من أشـكال التحـرُّ           )أ(  

  هن؛ضدتمييز وال
ضمان أخذ االحتياجـات اخلاصـة بالبنـات وأوجـه ضـعفهن بعـني االعتبـار يف                   )ب(  

  عمليات اختاذ القرارات؛
ــيت         )ج(   ــذايت ال ــيش ال ــات التفت ــاء عملي ــات وصــوهنا أثن ــة البن ــرام كرام   ضــمان احت

ة، ذها سوى موظفات حصلن على التدريب املالئم بشأن طرائق التفتيش الالئقـ           ال جيوز أن تنفِّ   
  ذ تلك العمليات وفقاً إلجراءات التفتيش املقرَّرة؛نفَّووجوب أن ُت

تنفيذ طرائق فحص بديلة، مثل املسح املقطعي، عوضاً عـن عمليـات التفتـيش                )د(  
ي وعمليات التفتيش اليت تعتدي على ُحرمة اجلسد من أجل جتنُّـب مـا              الذايت اليت تستلزم الَتَعرِّ   

  نفسي ومن آثار جسدية حمتملة؛به هذه العمليات من أذى تسبُّ
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اعتمــاد وتنفيــذ سياســات ولــوائح واضــحة بــشأن ســلوك املــوظفني مــن أجــل     )ه(  
محايـة البنــات الالئــي ُجـرِّْدنَ مــن ُحريتــهِنَّ، محايـةً قــصوى، مــن أيِّ عنـف أو اعتــداء أو حتــرش     

  .جنسي، جسديا كان أم لفظيا
ة مـن أمهيـة      آلليـات الرصـد والتفتـيش املـستقلَّ        ، إقـراراً منـها مبـا       األعضاءُ وُتحثُّ الدولُ   -٤٢

حامسة، على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقـوقِ اإلنـسان الدوليـةَ ذاَت الـصلة،              
  :مبا يلي

ضمان الرصد الفعَّال ألماكن االحتجاز واملؤسسات احمللية والوصـول املنـتظم             )أ(  
ــة مــس    ــة حبقــوق  تقلَّإليهــا والتفتــيش عليهــا مــن جانــب هيئــات وطني ــة معني ة ومؤســسات وطني

اإلنسان ودواوين مظامل أو أعضاء يف اجلهاز القـضائي حيـقُّ هلـم إجـراُء زيـارات مفاجئـة لتلـك                     
ــسات       ــابالت شخــصية مــع األطفــال واملــوظفني خــالل جل األمــاكن واملؤســسات وإجــراُء مق

  خاصة يعقدوهنا معهم والتحقيُق يف مزاعم حدوث عنف؛
ن آليات الرصد الوطنية مع آليـات الرصـد الدوليـة واإلقليميـة             ضمان أن تتعاو    )ب(  

  ؛حرِّيتهمذات الصلة اليت حيق هلا قانوناً أن تزور املؤسسات اليت ُيجرَّد فيها األطفالُ من 
تعزيز التعاون الدويل بـشأن املمارسـات الفـضلى والـدروس املـستفادة املتعلقـة          )ج(  

  بآليات الرصد والتفتيش الوطنية؛
جـــزين مان اإلبـــالغ عـــن مجيـــع حـــاالت الوفـــاة الـــيت تقـــع لألطفـــال احملتَ ضـــ  )د(  

ة بشأهنا، مع السعي احلثيـث، عنـد االقتـضاء، علـى اإلسـراع              واإلسراع بإجراء حتقيقات مستقلَّ   
بالتحقيق يف اإلصابات اليت تلحق هبؤالء األطفال، وضمان إخطار آبـائهم أو األوصـياء علـيهم                

  .أو أقارهبم املقربني
    

   الكشف عن األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف نتيجة لتعاملهم - عشرسادس
  عليهم، حمكوماً مع نظام العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني أو جمرمني 

    ومساعدة هؤالء األطفال ومحايتهم
غـون  نظراً ملا ملسألة اإلسراع فوراً بتوفري احلماية والـدعم واإلرشـاد لألطفـال الـذين ُيبلِّ          -٤٣

 ضـوا هلـا داخـل نظـام العدالـة مـن أمهيـة حامسـة، ُتحـثُّ الـدولُ                   وادث اعتـداء وعنـف تعرَّ     عن ح 
 على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوقِ اإلنسان الدوليـةَ ذاَت الـصلة،         األعضاُء
  :مبا يلي
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إنـشاء آليــات ُتمكِّـن األطفــال ضـحايا العنــف داخـل نظــام العدالـة مــن تقــدمي        )أ(  
  ية وفعَّالة ويسهل الوصول إليها؛سم بأهنا مأمونة وسرِّشكاوى وتتَّ

ضمان حصول األطفال على معلومات واضحة شفوية وكتابيـة، خاصـة عنـد           )ب(  
ــة    وصــوهلم ألوَّ ل مــرة إىل مكــان احتجــاز، بــشأن حقــوقهم واإلجــراءات ذات الــصلة، وكيفي

إزاء  الفعَّالــة النتــصافممارســتهم حقهــم يف االســتماع إلــيهم واإلنــصات إىل أقــواهلم، وســبل ا  
حوادث العنف، وخدمات املساعدة والدعم املتاحة هلم، وكذلك معلومات تتـيح هلـم التمـاس                
التعــويض عمــا حلــق هبــم مــن أضــرار، وضــمان أن تتناســب تلــك املعلومــات مــع عمــر الطفــل    

ياء وثقافته وأن تراعي احتياجاته واملتطلبـات اجلنـسانية، وضـمان تزويـد آبـاء األطفـال واألوصـ                 
  عليهم مبعلومات ذات صلة عن تلك التدابري؛

محاية األطفال الذين يبلِّغـون عـن االعتـداء علـيهم، خاصـة مـع مراعـاة خمـاطر                     )ج(  
االنتقام منهم، على حنو يشمل إبعاَد كـل َمـْن ُيـزَعم َتَورُّطُـه يف أعمـال عنـف أو إسـاءة معاملـة            

طةٌ، مباشــرة أو غــري مباشــرة، علــى ضــد األطفــال مــن أيِّ موقــع تكــون لــه فيــه ســيطرةٌ أو ســل 
  سرهم، عالوةً على القائمني على التحقيقات؛مقدِّمي الشكاوى والشهود وأُ

مون معلومـات أو يـدلون      اختاذ تدابري فعَّالة من أجل محاية األطفال الذين يقـدِّ           )د(  
  بشهادات أثناء سري اإلجراءات تتعلق حبالة عنف وقعت داخل نظام العدالة؛

 األطفــال ضــحايا العنــف داخــل نظــام العدالــة مــن الوصــول إىل آليــات  متكــني  )ه(  
انتصاف عادلة وسريعة ومنصفة وإىل إجراءات تكفل هلم التماس تعويضات واحلصول عليهـا،             

  .طات تعويض الضحاياوضمان تدبري متويل كاٍف ملخطَّ
نـف الـيت   ، إقـراراً منـها بأمهيـة الكـشف عـن كـل حـوادث الع        األعـضاءُ وُتحـثُّ الـدولُ    -٤٤
 اًض هلا األطفال نتيجة لتعاملـهم مـع نظـام العدالـة باعتبـارهم جمـرمني مزعـومني أو حمكومـ                    يتعرَّ

  :عليهم والتصدِّي لتلك احلوادث، على القيام، عند االقتضاء، مبا يلي
ضمان أن َتحترم القوانُني املنشئة اللتزامات اإلبالغ عن حوادث العنـف ضـد               )أ(  

نظـام العدالـة حقـوَق األطفـال وأن ُتجـسَّد تلـك القـوانني يف اللـوائح                  األطفال الـيت تقـع داخـل        
ذات الصلة باهليئات ويف قواعد السلوك، وضمان أن تتوافر لدى مجيـع املتعـاملني مـع األطفـال             

  بات اإلبالغ وعواقبه؛إرشادات واضحة بشأن متطلَّ
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ة عــن حــوادث تنفيــذ تــدابري تكفــل محايــة املــوظفني الــذين يبلّغــون بُِحــْسن نيَّــ   )ب(  
عنف ُيزعم ارتكاهبـا ضـد األطفـال، واعتمـاد قواعـد وإجـراءات حتمـي هويـة املهنـيني واألفـراد            

  العاديني الذين يلفتون انتباه السلطات املختصة إىل حاالت عنف ارُتكبت ضد أطفال؛
ضــمان اإلســراع بــإجراء حتقيقــات مــستقلة وفعَّالــة يف مجيــع حــوادث العنــف     )ج(  

هبـا ضـد األطفـال املتعـاملني مـع نظـام العدالـة باعتبـارهم جمـرمني مزعـومني أو                     اليت ُيـزعم ارتكا   
يني، وذلــك يف ظــل ة وُيــستعان فيهــا مبــوظفني طبِّــ ة ومــستقلَّمــدانني، تقــوم هبــا ســلطات خمتــصَّ 

  .يةاالحترام التام ملبدأ السرِّ
    
    تقوية آليات املساءلة واإلشراف -سابع عشر

لـى اختـاذ مجيـع التـدابري املالئمـة مـن أجـل مكافحـة اإلفـالت مـن                    ع  األعضاءُ ثُّ الدولُ ُتَح  -٤٥
 وذلـك بطرائـق منـها     س ضـد األطفـال داخـل نظـام العدالـة،            العدالة والتساهل مع العنف الذي ميـارَ      
ملـرتكيب حـوادث العنـف ضـد األطفـال داخـل نظـام               الفعَّالـة    إنشاء برامج توعية وتثقيف، واملقاضاة    

  .العدالة
 على ضمان وجود تعهـد والتـزام واضـحني ومـستدامني علـى               األعضاءُ وتشجَّع الدولُ   -٤٦

مجيع املستويات يف مؤسسات العدالة مبنع العنف ضد األطفال والتـصدِّي لـه علـى حنـو يراعـي                   
  .بات اجلنسانيةاحتياجات الطفل واملتطلَّ

انونيـة   علـى القيـام، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا الـصكوَك الق                األعضاءُ وُتحثُّ الدولُ   -٤٧
  : الدولية ذات الصلة، مبا يلي

ة تعزيز املساءلة عـن حـوادث العنـف ضـد األطفـال داخـل نظـام العدالـة، بعـدَّ              )أ(  
  زاهةَ ومتنع الفساَد؛ وسائل منها وضع وتنفيذ تدابري فعَّالة تعزِّز الن

  إرساء آليات مساءلة داخلية وخارجية يف أجهزة الشرطة وأماكن االحتجاز؛  )ب(  
ف منها نظام مساءلة فعَّال، مبا يف ذلك آليات      ساء كل العناصر الرئيسية اليت يتألَّ     إر  )ج(  

  ة معنية باإلشراف والرصد والشكاوى فيما خيص اهليئات اليت تتعامل مع األطفال؛وطنية مستقلَّ
ة وسـريعة وفعَّالـة يف اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى        ضمان إجراء حتقيقات مـستقلَّ      )د(  

  داخل نظام العدالة ومقاضاة مرتكبيها؛عنف ضد األطفال 
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ضمان مساءلة كل املسؤولني العمـوميني الـذين ثَبتـت مـسؤوليتهم عـن عنـف               )ه(  
خـذ يف أمـاكن العمـل وإهنـاء خدمـة         مورَِس ضـد األطفـال، وذلـك مـن خـالل تـدابري تأديبيـة ُتتَّ               

  هؤالء املسؤولني وإجراء حتقيقات جنائية معهم عند االقتضاء؛
ــز ا  )و(   ــدابري املتَّ   تعزي ــع الت ــة بــشأن مجي ــشفافية واملــساءلة العمومي خــذة مــن أجــل  ل

  مساءلة مرتكيب أعمال العنف واملسؤولني عن منع هذا العنف؛
إجراء حتقيقات جنائية وحتقيقات أخرى عمومية بـشأن مجيـع التقـارير اجلـادة                )ز(  

دالــة، وضــمان أن املتعلقــة بــالعنف املمــارس ضــد األطفــال يف أيِّ مرحلــة مــن مراحــل ســري الع 
ُتجرى تلك التحقيقـات علـى يـد أشـخاص مـشهود هلـم بالنــزاهة وأن متـوَّل متـويالً كافيـاً وأن                        

  .ُتستكمل دون تأخري ال داعي له
    

    مشروع القرار اخلامس
سيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية     

      ٢٠١٥ملا بعد عام 
   اجلمعية العامة،إنَّ  
  التزامها مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، اًددَّد جمكِّإذ تؤ  
بإعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة املعـين           التزامهاأيضاً   اًددَّد جم كِّوإذ تؤ   

  )٦٠(بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل،
علــى تنــشيط اإلرادة الــسياسية ورفـع مــستوى التــزام اجملتمــع   ةوقـد عقــدت العــزم بقـوَّ    

الدويل بالنـهوض جبـدول أعمـال التنميـة املـستدامة مـن خـالل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                       
   األهداف اإلمنائية لأللفية،ومنهاعليها دوليا، 

ها يف جمـال    ضرورة احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية ومحايتـ          داًدَّوإذ تؤكِّد جم    
   وتيسري سبل الوصول إليها،، العدالة اجلنائيةفيهامبا ، العمل على منع اجلرمية وتطبيق العدالة

التعجيـل بالتقـدُّم   : حيـاة كرميـة للجميـع   : " بتقريـر األمـني العـام املعنـون    وإذ حتيط علماً   
ــقحنــو ــة ملــ      حتقي ــم املتحــدة للتنمي ــهوض خبطــة األم ــة والن ــة لأللفي ــام   األهــداف اإلمنائي ــد ع ا بع

                                                                    

  .٦٧/١قرار اجلمعية العامة  )60( 
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ه بتوصيات فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى التـابع لألمـني العـام             وِّ وإذ تن  )٦١(،"٢٠١٥
  ،٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عام 

  بنشاط الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة،أيضاً وإذ حتيط علماً   
ت املواضيعية والوطنية بشأن خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة         باملشاورا وإذ حتيط علماً كذلك     

   اليت نظمتها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف كثري من البلدان،،٢٠١٥ملا بعد عام 
 منـهما اآلخـر     أمران مترابطـان يعـزِّز كـلٌّ      مها   أنَّ سيادة القانون والتنمية      وإذ تعيد تأكيد    

م أساسـي للنمـو االقتـصادي       عيدين الـوطين والـدويل مقـوِّ      وأنَّ النهوض بسيادة القـانون علـى الـص        
املستدام والشامل للجميع والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلـوع واإلعمـال التـام جلميـع                
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، وهي كلـها أمـور تعـزز بـدورها                   

  من سيادة القانون،
للجرمية عرب الوطنية يف ظل االحترام التام ملبـدأي       التصدِّي    وجوب تأكيد أيضاًوإذ تعيد     

املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول وعدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى      
ووفقا لسيادة القانون يف إطار استجابة شـاملة مـن أجـل تـشجيع التوصـل إىل حلـول دائمـة عـن                       

د مـرة   اإلنـسان وهتيئـة ظـروف اجتماعيـة واقتـصادية أكثـر إنـصافا، وإذ تؤكِّـ              طريق تعزيز حقوق  
ــضاء،         ــضع، حــسب االقت ــى أن ت ــدول األعــضاء عل ــشجيع ال ــة ت ــصدد، أمهي ــك ال أخــرى، يف ذل

ة الـيت تـساهم يف وقـوع اجلـرائم وأن           املتعـدِّد سياسات شاملة ملنع اجلرمية تقوم على فهم العوامـل          
 د يف الوقت ذاته على أن يكون منع اجلرمية جـزءاً          ، وإذ تشدِّ  شاملة ى لتلك العوامل بطريقة   تتصدَّ

  أ من استراتيجيات تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف مجيع الدول،ال يتجزَّ
سم حبـسن األداء والكفـاءة   أمهية وجود نظام عدالـة جنائيـة منـصف يتَّـ      علىد  دِّوإذ تش   

اجلرميـة املنظَّمـة     استراتيجية ملكافحة     كأساس لنجاح أيِّ   والفعالية ويراعي االعتبارات اإلنسانية   
   األخرى،االتِّجاررات وأشكال دِّ باملخاالتِّجارعرب الوطنية والفساد واإلرهاب و

ــا وإذ تـــستذكر   ــؤرَّخ ٦٧/١٨٦ قرارهـ ــانون األول٢٠ املـ ــون ٢٠١٢ديـــسمرب / كـ  واملعنـ
وخباصة يف اجملاالت املتصلة بالنـهج املتبـع   تعزيز سيادة القانون وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية،   "

 االتِّجـار العـابرة للحـدود الوطنيـة و   اجلرميـة املنظَّمـة     على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة يف مكافحـة             
ســيادة " واملعنــون ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرَّخ ٦٨/١٨٨، وقرارهــا "باملخــدِّرات

  ،"٢٠١٥إطار خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف 
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 بالدور احملوري لنظام منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف حتقيـق سـيادة القـانون وإذ        وإذ تقرُّ   
 وإرسـاء نظـام عدالـة    يف األجـل الطويـل  بـأنَّ التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة املـستدامة         أيضاً  تقرُّ  

 منـهما يف  ر كـلٌّ  فعَّال ويراعي االعتبـارات اإلنـسانية مهـا أمـران يـؤثِّ           جنائية حسن األداء وكفء و    
إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة            اآلخر بشكل إجيايب، حـسبما ورد يف        

  )٦٢(ر،رها يف عامل متغيِّنظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّ: التحديات العاملية
عـرب  اجلرميـة املنظَّمـة      التـرويج لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               أمهية داًدَّوإذ تؤكِّد جم    

 واتفاقيـة األمـم    )٦٤( واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          )٦٣(الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا    
  )٦٥(،١٩٨٨ غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة االتِّجاراملتحدة ملكافحة 

ــة ذات الــصلة، حــسب    أيــضاً اً دَّدد جمــكِّــوإذ تؤ   ــة صــكوك مكافحــة اإلرهــاب الدولي أمهي
االقتــضاء، واالســتفادة مــن املعــايري والقواعــد املعمــول هبــا يف األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة     

  ،والعدالة اجلنائية
ــستذكر    ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٧خ رَّ املــؤ٦٣/٢٣ قــرار اجلمعيــة العامــة   وإذ ت

  ،"ح ومنعهلَّمن العنف املساحلدِّ تعزيز التنمية عن طريق "عنون املو
 عـرب الوطنيـة   اجلرمية املنظَّمة    العنف املتصل ب   ميثِّلهإزاء اخلطر اجلسيم الذي     وإذ تشعر بالقلق      

 يعــوق حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة علــى التنميــة وســيادة القــانون واألمــن ورفــاه اجملتمعــات، حيــث 
ــد  ــه لل ــة بتقليل ــده     لأللفي ــاده لالســتثمارات وتبدي ــة وإبع ــة الوطني خل القــومي وإضــعافه لإلنتاجي

للمكاسب اإلمنائية احملققة بصعوبة، وإذ تدرك أنَّ االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرميـة ميكـن أن               
  لتلك التحديات تصديا فعاال، التصدِّي تساهم يف
 إىل مبدأ املـساواة بـني اجلنـسني،         ع النساء والفتيات، استناداً   تُّ بأمهية ضمان مت   وإذ تسلِّم   

بفوائد سيادة القانون على حنو كامل، وإذ تلتزم باستخدام القانون لتعزيـز املـساواة يف احلقـوق                 
  وضمان مشاركتهن يف اجملتمع مشاركة تامة وعلى قدم املساواة مع الرجال،

ي ، الـــذ"حـــوار بـــانكوك حـــول ســـيادة القـــانون" بعقـــد املـــؤمتر املعنـــون بحِّـــوإذ تر  
، والذي ناقش سـيادة     ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥استضافته حكومة تايلند يف بانكوك يف       

                                                                    

  .٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة مرفق  )62( 
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القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية كمـسامهة موضـوعية يف املناقـشات املتعلقـة خبطـة التنميـة                  
  ،٢٠١٥ملا بعد عام 

 ٢٠١٣ة يف عـام      بنشر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـ             علماًوإذ حتيط     
" ٢٠١٥مراعـــاة األمـــن والعدالـــة يف خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  : "للورقـــة الدراســـية املعنونـــة

)Accounting for Security and Justice in the Post-2015 Development Agenda(،  
للورقـة  بنـشر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة        أيـضاً   علمـاً وإذ حتيط     

ــة العامليـــة "عنونـــة امل ــالدراسـ ــام لرائم القتـــل جلـ   "  البيانـــات،الـــسياقات، االجتاهـــات: ٢٠١٣عـ
)Global Study on Homicide 2013: Trends, Contexts, Data( ،  

 أنَّ املوضوع الرئيسي ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية           وإذ تأخذ يف حسباهنا     
إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة        "، سـيكون    ٢٠١٥ الدوحـة عـام      والعدالة اجلنائية، الذي سـيعقد يف     

ــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل     ــة   التــصدِّي اجلنائي للتحــدِّيات االجتماعي
  ،"واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور

ــها   ــز ســيادة  واقتناعــاً من ــرام وتعزي ــأنَّ احت ــدويل    ب القــانون علــى الــصعيدين الــوطين وال
 نَّعــرب الوطنيــة والفــساد ومنعهمــا، وإذ تالحــظ أللجرميــة املنظَّمــة  للتــصدِّي مقومــان أساســيان
ب تنسيقاً قويا وكفؤاً يف قطاع العدالة، وكذلك تعاوناً وتنسيقاً فعَّاالً فيمـا             سيادة القانون تتطلَّ  

  تحدة وأنشطتها ذات الصلة،بني الوكاالت ومع سائر مكاتب األمم امل
بتشابك الصالت والروابط بني سيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة            م  لِّتس  -١  

  والتنمية، وتوصي مبعاجلة تلك الصالت والروابط املتشابكة على حنو صحيح وزيادة توضيحها؛
أخـذ  ينبغـي أن ت    ٢٠١٥ خبطة التنمية ملا بعـد عـام         أنَّ املناقشات املتعلقة   تؤكِّد  -٢  

ة والعدالـة اجلنائيـة دوراً   يف احلسبان ضـرورة احتـرام سـيادة القـانون وتعزيزهـا، وأنَّ ملنـع اجلرميـ        
يف هذا الصدد، مع إيالء االعتبار الواجب ألعمال جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن         اهام 

ــضاء، يف املناقــشات املتعلقــة خب    ــا بعــد عــام   أجــل إدراج مــسامهاهتا، حــسب االقت ــة مل طــة التنمي
  ، وذلك بالتشاور الوثيق مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛٢٠١٥

 علــى أن تــويل االعتبــار الواجــب، يف مــداوالهتا بــشأن   األعــضاَء الــدولَعجِّتــش  -٣  
، إىل سـيادة القـانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وتعـزِّز يف                 ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعـد عـام        

  سه االحترام العاملي حلقوق اإلنسان وتوطِّد املؤسسات الوطنية ذات الصلة؛الوقت نف
 يف   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة، باعتبـاره عـضواً            تطلب  -٤  

، أن  ٢٠١٥فريق عمل منظومة األمم املتحـدة املعـين خبطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام                       
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 الفنيـة، وأن يقـدِّم إىل جلنـة         ةالفريق املذكور مبدخالت حتليليـة وبـاخلرب       ليواصل املسامهة يف أعما   
   عن نتائج ذلك العمل؛اًمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة والعشرين تقرير

بــاع هنــج شــامل حيــال العدالــة االنتقاليــة يتــضمَّن طائفــة    علــى أمهيــة اتِّتــشدِّد  -٥  
ة وغري القضائية لـضمان املـساءلة وتعزيـز التـصاحل مـع محايـة حقـوق                 واسعة من التدابري القضائي   

 يف استعمال السلطة يف الوقـت ذاتـه، وذلـك باالسـتفادة مـن أعمـال            التعسُّفضحايا اإلجرام و  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، حسب والياتـه، لـدعم اإلصـالحات يف جمـال                

  القانون على الصعيدين الوطين والدويل؛العدالة اجلنائية وتعزيز سيادة 
ــشدِّد   -٦   ــضاً ت ــى ضــرورة أن تراعــي املؤســساتُ  أي ــةُعل ــضاء  ونظــُم احلكومي  الق
 اجلنساين وعلـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز املـشاركة الكاملـة للمـرأة يف                  املنظورَ  التشريعيةُ والنظُم

  تلك املؤسسات؛
ــذلك   -٧   ــشدِّد كـ ــى   تـ ــشجيع علـ ــة التـ ــى أمهيـ ــوغ علـ ــذصـ ــتراتيجيات  وتنفيـ  اسـ

وسياسات وطنية وإقليميـة، حـسب االقتـضاء، يف جمـال سـيادة القـانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة                     
عــرب الوطنيــة، وخباصــة فيمــا يتعلــق  للجرميــة املنظَّمــة  للتــصدِّي ومنــسَّق فعَّــال اجلنائيــة كــسبيل

  ة منها؛باألشكال اجلديدة واملستجدَّ
 باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي      إىل مكتب األمم املتحدة املعـين     تطلب  -٨  

طلبـها، يف وضـع اســتراتيجيات شـاملة يف جمـال منــع     بنــاًء علـى  املـساعدة إىل الـدول األعـضاء،    
عرب الوطنيـة، مبـا يـشمل اجلـرائم احلـضرية،           اجلرمية املنظَّمة   للعنف املتصل ب   التصدِّي   اجلرمية بغية 

 اجملتمع املـدين     من مارسات اجليدة، مبساعدة  دعم عمليات تبادل اخلربات وامل    أيضاً  وأن يواصل   
  حسب االقتضاء؛

 األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة            باجلهود اليت يبـذهلا مكتـبُ      بحِّتر  -٩  
ملساعدة الدول األعضاء يف حتسني نظـم مجـع البيانـات وحتليلـها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                      

ــة علــى مجيــع املــستويات، عنــد اال   قتــضاء، مبــا يف ذلــك البيانــات املــصنفة حــسب نــوع    اجلنائي
  ؛٢٠١٥، يف خطة التنمية ملا بعد عام اجلنس، من أجل املسامهة، حيثما كان األمر مناسباً

 شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إىل    معاهــَدتــدعو  -١٠  
لة اجلنائية يف بـرامج عملـها، وإىل النظـر          مواصلة إدراج مسائل سيادة القانون ومنع اجلرمية والعدا       

عرب الوطنية، وتـشجعها علـى      اجلرمية املنظَّمة    ب املرتبط العنف   يطرحهايف استجالء التحدِّيات اليت     
  إعداد مواد التدريب املناسبة؛
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 اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن   وســائَر األعــضاَء الــدولَتــدعو  -١١  
  ورة أعاله، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛امليزانية لألغراض املذك

ــعة    تطلـــب  -١٢   ــا التاسـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدِّم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ  إىل األمـــني العـ
  .والستني، عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

    
    مشروع القرار السادس

   بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املبادئ التوجيهية الدولية     
      باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى االتِّجارفيما يتعلق ب

  إنَّ اجلمعية العامة،  
ــا إذ تـــستذكر     وقرارهـــا٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرَّخ ٦٦/١٨٠ قرارهـ

جمـال   تعزيـز التـدابري املتَّخـذة يف      "ونني  ، املعن ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرَّخ   ٦٨/١٨٦
  ،"هبا االتِّجارمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق ب

ــستذكر    ــضاً وإذ ت ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   أي ــيت  اجلرميــة املنظَّمــة  اتفاقي ــة ال عــرب الوطني
املتحـدة    واتفاقية األمم)٦٦(،٢٠٠٠نوفمرب / الثاين تشرين١٥ املؤرَّخ ٥٥/٢٥اعتمدهتا يف قرارها   

  )٦٧(،٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرَّخ ٥٨/٤ملكافحة الفساد اليت اعتمدهتا يف قرارها 
 االتفاقية املتعلقـة بالتـدابري الواجـب اتِّخاذهـا حلظـر ومنـع اسـترياد            وإذ تستذكر كذلك    

 مشروعة اليت اعتمـدها املـؤمتر العـام ملنظمـة           وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري      
ــة يف     ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــاين ١٤األم ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة )٦٨(،١٩٧٠ن  واالتفاقي

 غــري مــشروعة الــيت اعتمــدها املعهــد  بطــرقاملتعلقــة باملمتلكــات الثقافيــة املــسروقة أو املــصدَّرة  
ــد القــانون اخلــاص يف     ــدويل لتوحي ــه ي/ حزيــران٢٤ال ــة امللكيــة   )٦٩(،١٩٩٥وني  واتفاقيــة محاي
 )٧٠(١٩٥٤مــايو / أيــار١٤ح الــيت اعُتمــدت يف الهــاي يف الثقافيــة يف حالــة نــشوب نــزاع مــسلَّ

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ اجمللَّد املرجع نفسه، )66( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )67( 
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، اجمللَّد   )68( 
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١د املرجع نفسه، اجمللَّ  )69( 
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )70( 
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 وســائر )٧١(،١٩٩٩مــارس / آذار٢٦ و)٧٠(١٩٥٤مــايو / أيــار١٤دين يف وبروتوكوليهــا املعتَمــ
لدول اليت مل تصدِّق علـى      االتفاقيات ذات الصلة باملوضوع، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر ا          

  تنضمَّ إليها يف القيام بذلك وأن تنفِّذها كدول أطراف، تلك الصكوك الدولية أو مل
باملمتلكــات  االتِّجــار ازديــاد ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف  جزعهــاوإذ يــثري   

ملمتلكـات الثقافيـة    صلة بـذلك، وإذ تالحـظ أنَّ بيـع ا         الثقافية جبميع أشكاله ومظاهره واجلرائم املتَّ     
جر هبا على حنو غري مشروع يتزايد يف مجيع أنواع األسواق، بوسائل منها املـزادات، وخباصـة                 املتَّ

عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت، وأنَّ تلــك املمتلكــات جيــري التنقيــب عنــها علــى حنــو غــري قــانوين    
  رة،ديثة واملتطوِّوتصديرها أو استريادها بطرائق غري مشروعة ُتَيسِّرها التكنولوجياُت احل

غـىن عنـه      مبا للتدابري املتَّخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة مـن دور ال              وإذ تقـرُّ   
باملمتلكات الثقافية جبميع أشكاله ومظـاهره واجلـرائم املتَّـصلة بـذلك علـى          االتِّجاريف مكافحة   

  حنو شامل وفعَّال،
يز التدابري املتَّخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة         تقرير األمني العام بشأن تعز     وإذ تستذكر    

  )٧٢(هبا، االتِّجاراجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق ب
 باملبــادرات الــيت ُروِّجــت ضــمن شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة   وإذ ترحِّــب  

األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة      والعدالة اجلنائية والشبكة التعاونية املنشأة بـني مكتـب      
التــابع لألمانــة العامــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واملنظمــة الدوليــة للــشرطة  

واملعهد الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـاص واملنظمـة العامليـة للجمـارك وجملـس                 ) اإلنتربول(اجلنائية  
باملمتلكـات الثقافيـة، وإذ تـشجِّع تلـك الكيانـات       االتِّجـار املتاحف الـدويل يف جمـال احلمايـة مـن           

  على مواصلة أداء دور نشيط يف ذلك اجملال،
 أنَّ املوضوع الرئيسي ملؤمتر األمم املتحدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة                 وإذ تستذكر   

إدمـاج  "ون   سـيك  ٢٠١٥أبريـل   / نيـسان  ١٩ إىل   ١٢اجلنائية املزمع عقده يف الدوحـة يف الفتـرة مـن            
للتحـدِّيات   التـصدِّي    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع مـن أجـل             

االجتماعيـــة واالقتـــصادية وتعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل ومـــشاركة  
ز علـى تعزيـز     تركِّد يف إطار ذلك املؤمتر سـ      عقَ، وإذ ترى أنَّ إحدى حلقات العمل اليت ستُ        "اجلمهور

                                                                    

  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣املرجع نفسه، اجمللَّد   )71( 
  .E/CN.15/2013/14الوثيقة   )72( 
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ــة مــن أجــل    ــة اجلنائي ــدابري منــع اجلرميــة والعدال رة مثــل اجلــرائم ألشــكال اجلرميــة املتطــوِّ  التــصدِّي ت
  باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل، االتِّجارالسيربانية و

مـن تـراث البـشرية املـشترك       أمهية املمتلكات الثقافية، باعتبارها جزءاً       تأكيدوإذ تكرِّر     
ــة املمتلكــات الثقافيــة،      ــها، وضــرورة محاي ــا علــى ثقافــة الــشعوب وهويَّت وشــاهداً فريــداً ومهم

باملمتلكـات   االتِّجـار تعيد يف ذلك الصدد تأكيد ضرورة توثيـق التعـاون الـدويل علـى منـع                  وإذ
  الثقافية جبميع جوانبه ومقاضاة املتَّجرين هبا ومعاقبتهم،

، إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات         ٦٦/١٨٠ا طلبت، يف قرارها     أهن ب رُّوإذ تقـ   
واجلرمية أن يواصل، يف إطـار واليتـه وبالتـشاور مـع الـدول األعـضاء وبالتعـاون الوثيـق، حـسب                      
االقتــضاء، مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة  

 وضع مبادئ توجيهية حمدَّدة بشأن تدابري منع        ُسبلة، حبثَ    من املنظمات الدولية املختصَّ    وغريمها
  باملمتلكات الثقافية، االتِّجاراجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية إىل مكافحة 

 بالتقــدُّم احملــرز يف اســتطالع مــسألة ٦٨/١٨٦ا رحَّبــت يف قرارهــا أهنــبأيــضاً  وإذ تقــرُّ   
 االتِّجـار بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلـق ب         غري ُملزِمة   هية  وضع مبادئ توجي  

 ملـا تكتـسيه   التعجيل يف وضع صيغتها النهائية نظـراً باملمتلكات الثقافية، وشدَّدت على ضرورة    
ــضاء      ــدول األع ــع ال ــدى مجي ــة ل ــن أمهي ــسألة م ــين     امل ــم املتحــدة املع ــب األم ــت إىل مكت ، وطلب

واجلرمية أن يدعو مـرةً أخـرى إىل عقـد اجتمـاع لفريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن           باملخدِّرات  
ــة         االتِّجــار ــادئ التوجيهي ــشروع املب ــضاء م ــدول األع ــستعرض ال ــة لكــي ت باملمتلكــات الثقافي

وتنقِّحــه، بغــرض وضــع مــشروع املبــادئ التوجيهيــة يف صــيغته النهائيــة وتقدميــه إىل جلنــة منــع    
  نائية يف دورهتا الثالثة والعشرين،اجلرمية والعدالة اجل

ــة     كــذلك وإذ تقــرُّ   ــع اجلرميــة والعدال ــدابري من ــة بــشأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــأنَّ املب  ب
باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخـرى، وهـي املبـادئ       االتِّجاراجلنائية فيما يتعلق ب   

ــدول ا      ــا ال ــأن تنظــر فيه ــرار، جــديرةٌ ب ــذا الق ــة هب ــز سياســاهتا    املرفق ــد وضــع وتعزي ألعــضاء عن
ــع ومكافحــة     ــة إىل من ــة الرامي ــشريعاهتا وآليَّاهتــا التعاوني باملمتلكــات  االتِّجــارواســتراتيجياهتا وت

  الثقافية وما يتَّصل به من جرائم يف مجيع األوضاع،
باملمتلكـات   االتِّجـار  بأعمال اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلمايـة مـن           ترحِّب  -١  

 مـن أجـل   ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٧ إىل ١٥ية، الـذي ُعِقـَد يف فيينـا يف الفتـرة مـن              الثقاف
بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة فيمـا         الدولية  لمبادئ التوجيهية   لوضع الصيغة النهائية    

  باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى؛ االتِّجاريتعلق ب
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 التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيمـا      املبادئَ عتمدَت  -٢  
مرفـق هـذا    باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّـصل بـه مـن جـرائم أخـرى، الـواردة يف                 االتِّجـار يتعلق ب 

وضــع  يف القــرار، وتــشدِّد علــى أنَّ تلــك املبــادئ متثِّــل إطــاراً مفيــداً يف توجيــه الــدول األعــضاء 
ــز سياســات ا  ــع     وتعزي ــة يف جمــال من ــشريعاهتا وآليَّاهتــا التعاوني ــة واســتراتيجياهتا وت ــة اجلنائي لعدال

  باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى؛ االتِّجار
 على تطبيق تلـك املبـادئ إىل أقـصى قـدرٍ ممكـن،               األعضاءَ الدولَة  بقوَّ تشجِّع  -٣  

  ذا اجملال؛عند االقتضاء، من أجل تعزيز التعاون الدويل يف ه
 علـى بـذل جهـود ترمـي إىل التغلـب علـى الـصعوبات                 األعضاءَ الدولَتشجِّع    -٤  

ــدؤوب إىل مكافحــة         ــك يف ســعيها ال ــادئ، وذل ــك املب ــذ تل ــل تنفي ــيت تعرق ــة ال  االتِّجــارالعملي
  باملمتلكات الثقافية، يف مجيع األوضاع وعلى أساس املسؤولية العامة واملشتركة؛

على تقييم تشريعاهتا ومبادئها القانونيـة وإجراءاهتـا       األعضاءَ ولَالدة  بقوَّع  تشجِّ  -٥  
وسياساهتا وبراجمها وممارساهتا املتعلقة مبسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واستعراضها، على حنو            

تفـي بغـرض    ا  أهنـ د مـن    مها القانونية ويستند إىل تلك املبادئ، وذلك من أجل التأكُّ         ظُسق مع نُ  يتَّ
  صل به من جرائم أخرى؛باملمتلكات الثقافية وما يتَّ االتِّجارافحة منع ومك
 أصــحاب املــصلحة املعنــيني مــن احلاضــرين     وســائَر  األعــضاَءالــدولَ تــدعو  -٦  

ــة إىل إجــراء نقــاش بــشأن       يف ــة اجلنائي مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدال
باملمتلكـات   االتِّجـار ز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة      املمارسات اجليِّدة والتحدِّيات أمـام تعزيـ      

لتـصدِّي  لتعزيـز تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة              (٣ الثقافية، وذلك يف إطار حلقـة العمـل       
ذلـك   يف باملمتلكات الثقافية، مبا   االتِّجار و اجلرائم اإللكترونية ، مثل   لجرميةل  املتطوِّرة ألشكالل

  ؛)ون الدويلالدروس املستفادة والتعا
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن يواصـل إسـداء              تطلب  -٧  

طلبها، يف جمـال تـدابري      بناًء على   اخلدمات االستشارية واملساعدات التقنية إىل الدول األعضاء،        
صل بـه مـن جـرائم       باملمتلكات الثقافية ومـا يتَّـ      االتِّجارمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق ب      

أخــرى، وذلــك بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة ذات الــصلة وباالســتفادة مــن أعمــال معاهــد    
  شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، حسب االقتضاء؛

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يتــيح  أيــضاً تطلــب   -٨  
تلـــك املبـــادئ علـــى نطـــاق واســـع، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل اســـتحداث أدوات ذات صـــلة   

  كالكتيِّبات واألدلَّة التدريبية؛
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ــذلك   - ٩   ــة أن   تطلـــب كـ ــدِّرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ   إىل مكتـــب األمـ
ور مـع الـدول األعـضاء، أداةَ مـساَعدٍة عمليـة تـساعد علـى         يستحدث، حسب االقتضاء وبالتـشا    

تنفيذ تلك املبادئ، واضعاً يف اعتباره وثيقـةَ املعلومـات التقنيـة األساسـية الـيت ُوضـعت مـن أجـل                      
  إعداد تلك املبادئ والتعليقات اليت أبدهتا الدول األعضاء؛

لصلة اليت اسـتحدثها    إىل أن تستغلَّ كلَّ األدوات ذات ا        األعضاءَ الدولَ تدعو  -١٠  
، ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية       

مبا فيها بوَّابة إدارة املعارف املتعلقة بالتشارك يف املوارد اإللكترونية والقـوانني املـضادَّة للجرميـة                
 اخلاصـة بقـوانني التـراث    لتربيـة والعلـم والثقافـة   منظمـة األمـم املتحـدة ل   املنظمة، وقاعدة بيانـات     
الــدول األعــضاء إىل تزويــد األمانــة بتــشريعات وســوابق قــضائية أيــضاً الثقــايف الــوطين، وتــدعو 

  باملمتلكات الثقافية حىت تدرجها يف بوَّابة شريلوك؛ االتِّجارتتعلق ب
تقدمي موارد خارجـة     األخرى إىل     املاحنةَ واجلهاِت  األعضاءَ الدولَأيضاً   تدعو  -١١  

  عن امليزانية من أجل تلك األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
 إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،        تطلــب  -١٢  

  .دورهتا اخلامسة والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار يف
    

      املرفق    
بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق الدولية  بادئ التوجيهيةامل    

      باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى االتِّجارب
    مقدِّمة    

 االتِّجـار بادئ التوجيهية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق ب             املأُعدَّت    - ١
ل بــه مــن جــرائم أخــرى إقــراراً بالطــابع اإلجرامــي هلــذه اجلــرائم    باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــص 

ــسانية    ــراث الثقــايف لإلن ــة العامــة   . ولتبعاهتــا اجلــسيمة علــى الت  ٦٦/١٨٠وعمــالً بقــرارْي اجلمعي
املتحــدة  عــدَّ مكتــب األمــم، أ٢٠١٠/١٩َ، وقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  ٦٨/١٨٦و

بـادئ التوجيهيـة بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء وبالتعـاون              املعين باملخدِّرات واجلرميـة مـشروع امل      
واملنظمـة  ) اليونـسكو (الوثيق، حسب االقتضاء، مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة             

  .وغريمها من املنظمات الدولية املختصَّة) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية 
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 لتوجيهيـة خـالل اجتمـاع غـري رمسـي عقـده يف        واسُتعرِضت الصيغة األوىل مـن املبـادئ ا         - ٢
 خـبرياً مـن     ٢٠ من اخلـرباء مؤلَّـف مـن          فريقٌ ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ٢١الفترة من   

اجملــاالت املتعلقــة مبوضــوع املبــادئ التوجيهيــة،  شــتَّى مجيــع أحنــاء العــامل، تتــوافر لــديهم خــربة يف
ــسكو واملعهــد     ــول واليون ــون لإلنترب ــهم ممثِّل ــانون اخلــاص   ومن ــد الق ــدويل لتوحي ــدروا(ال ). اليوني

واستناداً إىل ما قُدِّم من تعليقات ومشورات قيِّمـة لتحـسني مـشروع املبـادئ التوجيهيـة، قُـدِّمت                   
 االتِّجــارصــيغة ثانيــة هلــذا املــشروع إىل فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املعــين باحلمايــة مــن           

يونيـه  / حزيـران ٢٩ إىل ٢٧جتماعه الثـاين املعقـود مـن      باملمتلكات الثقافية، الذي ناقشها خالل ا     
وقــام فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل، آخــذاً يف اعتبــاره اخلالصــة الــيت أعــدَّهتا األمانــة     . ٢٠١٢

للتعليقــات املقدَّمــة مــن الــدول األعــضاء علــى مــشروع املبــادئ التوجيهيــة، باســتعراض وتنقــيح    
، ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٧ إىل   ١٥املعقـود مـن     املبادئ التوجيهية خالل اجتماعه الثالث،      

  .بغية وضعها يف صيغتها النهائية
وتستند املبادئ التوجيهية إىل جوانب منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة مـن عمليـة احلمايـة                  -٣

باملمتلكات الثقافية، وقـد روعـي فيهـا اسـتعراٌض للممارسـات واملبـادرات اجلاريـة          االتِّجارمن  
ــدان  عــدَّةيف ــصدِّي بل ــادئ     االتِّجــارملــشكلة  للت ــة، كمــا روعيــت فيهــا املب باملمتلكــات الثقافي

اتفاقيــة األمـم املتحــدة ملكافحــة  : واملعـايري املنبثقــة عـن حتليــل الـصكوك القانونيــة الدوليــة التاليـة    
تلكـات  ؛ اتفاقيـة محايـة املم     يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         ؛ اتفاق عرب الوطنيـة  اجلرمية املنظَّمة   

؛ الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات وبروتوكوليهــا األول والثــاينالثقافيــة يف حالــة نــزاع مــسلَّح 
ــودة يف   ــف املعق ــسطس / آب١٢جني ــسلَّحة     ١٩٤٩أغ ــات امل ــة ضــحايا املنازع ــق حبماي ، املتعل

ــة         ــصدير ونقــل ملكي ــع اســترياد وت ــستخَدم حلظــر ومن ــيت ُت ــشأن الوســائل ال ــة ب ــة؛ اتفاقي الدولي
قة ؛ اتفاقية اليونيدروا املتعلقة باملمتلكات الثقافيـة املـسرو        ت الثقافية بطرق غري مشروعة    متلكاامل

  .؛ اتفاقية محاية التراث الثقايف املغمور باملياهأو املصدَّرة بطرق غري مشروعة
مــة للــدول األعــضاء لتنظــر فيهــا زِتوجيهيــة غــري امللوتتــاح هــذه اجملموعــة مــن املبــادئ ال  -٤
وتعزيـز سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا وتـشريعاهتا وآلياهتـا للتعـاون فيمـا يتعلـق مبنـع                  سياق إعداد    يف

باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّـصل بـه           االتِّجـار اجلرمية والعدالة اجلنائية والرامية إىل منع ومكافحة        
وجاء إعـدادها إثـر إعـراب اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي               . من جرائم يف مجيع األوضاع    

جتمــاعي، يف قراريهمــا، عــن اجلــزع إزاء ازديــاد ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة         واال
باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، وعـن ضـرورة            االتِّجارمجيع جوانب وأشكال     يف

  .تعزيز التعاون الدويل ملكافحة هذه اجلرمية على حنو منسَّق
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مها كمرجـع ملقـرِّري الـسياسات الـوطنيني         واهلدف من املبادئ التوجيهية هـو اسـتخدا         -٥
 االتِّجـار وكأداة لبناء القدرات يف جمال تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة الراميـة إىل مكافحـة         

باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، بالتنسيق مع اليونـسكو وسـائر املنظمـات الدوليـة          
 املبادئ التوجيهية الـيت وضـعها فريـق اخلـرباء احلكـومي             واستناداً إىل . املختصَّة حسب االقتضاء  

الدويل يف صيغتها النهائية وقُدِّمت إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومـع مراعـاة وثيقـة                      
، ٢٠١٢أبريـل   /املعلومات التقنية األساسية اليت تتضمَّن صيغة املبادئ التوجيهية املؤرَّخة نيسان         

ء، لعلَّ اللجنة تطلب من األمانـة إعـداد أداة مـساعدة عمليـة، حـسب                وتعليقات الدول األعضا  
  .االقتضاء، بغية املساعدة يف تنفيذ املبادئ التوجيهية

  :وتتألَّف املبادئ التوجيهية من أربعة فصول  -٦
ــة      )أ(   ــع اجلرميـ ــتراتيجيات منـ ــشأن اسـ ــة بـ ــادئ توجيهيـ الفـــصل األول يتـــضمَّن مبـ

يانــات، ودور املؤســسات الثقافيــة والقطــاع اخلــاص، ورصــد   ذلــك مجــع املعلومــات والب  يف مبــا(
  ؛)سوق املمتلكات الثقافية، والصادرات والواردات، واملواقع األثرية، والتثقيف والتوعية العامة

مبا يف ذلـك  (الفصل الثاين يتضمَّن مبادئ توجيهية بشأن سياسات العدالة اجلنائية        )ب(  
ة وتنفيذها، وجترمي سلوكيات مضرَّة حمـدَّدة أو اعتبـار أفعـال     االمتثال للمعاهدات الدولية ذات الصل    

  ؛)معيَّنة جرائم إدارية، ومسؤولية الشركات، واحلجز واملصادرة والتحرِّيات والتحقيقات
مبا يف ذلك املـسائل     (الفصل الثالث يتضمَّن مبادئ توجيهية بشأن التعاون الدويل           )ج(  

يم اجملرمني، واحلجز واملصادرة، والتعاون بـني سـلطات إنفـاذ           املتعلقة بأسس الوالية القضائية، وتسل    
  ؛)القانون وسلطات التحرِّي، وإعادة املمتلكات الثقافية أو رّدها أو إرجاعها إىل َمْنَشئها

  .الفصل الرابع يتضمَّن مبدأً توجيهيا بشأن نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية  )د(  
    

    استراتيجيات املنع  - أوالً  
    ع املعلومات والبياناتمج  - ألف  

 ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إنــشاء وتطــوير قــوائم جــرد أو قواعــد بيانــات  -١املبــدأ التــوجيهي 
وال ُيَعـدُّ  . االتِّجـار للممتلكات الثقافية، حـسب االقتـضاء، بغـرض محايـة تلـك املمتلكـات مـن                

حـوال سـبباً يف اسـتبعادها       عدم تسجيل ممتلكات ثقافية يف قوائم اجلرد املعنيَّة بأيِّ حـال مـن األ             
  .وما يتَّصل به من جرائم االتِّجارمن احلماية من 
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 ينبغـي للـدول، حيثمـا أمكـن وفقـاً ملـا جتيـزه تـشريعاهتا الوطنيـة، أن تعتـرب                      -٢املبدأ التـوجيهي    
املمتلكات الثقافية للدولة اليت تسنُّ قـوانني تـنص علـى امللكيـة الوطنيـة أو ملكيـة الدولـة لتلـك                       

ت مسجَّلةً يف قائمة جرد املمتلكات الثقافية الرمسيـة للدولـة املالكـة، شـريطة أن تكـون           املمتلكا
  .تلك الدولة قد أصدرت بياناً رمسيا عاما هبذا الشأن

  : ينبغي للدول أن تنظر يف ما يلي-٣املبدأ التوجيهي 
استحداث إحصاءات عن اسـترياد املمتلكـات الثقافيـة وتـصديرها، أو حتـسني                )أ(  

  إلحصاءات املوجودة؛ا
استحداث إحصاءات عن اجلرائم اإلداريـة واجلنائيـة املرتكبـة حبـق املمتلكـات                )ب(  

  الثقافية أو حتسني اإلحصاءات املوجودة، حيثما كان ذلك ممكناً عمليا؛
باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّـصل بـه           االتِّجـار إنشاء قواعد بيانات وطنية بشأن        )ج(  

ملمتلكات الثقافية املتَّجر هبا أو املصدَّرة أو املستوردة بـصورة غـري مـشروعة         من جرائم وبشأن ا   
أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غري مشروعة أو املتاَجر هبا بصورة غري مـشروعة                

  أو املفقودة، أو حتسني قواعد البيانات املوجودة، حسب االقتضاء؛
  عن املعامالت أو املبيعات املشبوهة عرب اإلنترنت؛استحداث آليَّات تتيح التبليغ   )د(  
ــن        )ه(   ــدويل ع ــصعيد ال ــى ال ــات عل باملمتلكــات  االتِّجــاراإلســهام يف مجــع البيان

الثقافية وما يتَّـصل بـه مـن جـرائم، مـن خـالل دراسـة األمـم املتحـدة االستقـصائية التِّجاهـات                         
 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات           اجلرمية وعمليات ُنظُم العدالة اجلنائية اليت يضطلع هبا       

واجلرمية، وقاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية لألعمال الفنية املسروقة، ومـن خـالل            
  سائر املنظمات املعنية؛

ــة       )و(   ــوائح التنظيمي ــالقوانني والل ــات اليونــسكو اخلاصــة ب اإلســهام يف قاعــدة بيان
  .ثقافيةالوطنية املتعلقة باملمتلكات ال

 ينبغي للدول أن تنظر، حسب االقتـضاء، يف إنـشاء سـلطة وطنيـة مركزيـة                 -٤املبدأ التوجيهي   
أو اشتراع آليَّات أخرى، لتنسيق األنشطة املتَّصلة حبمايـة املمتلكـات           /أو متكني سلطة قائمة، و    

  .وما يتَّصل به من جرائم االتِّجارالثقافية من 
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    لقطاع اخلاصدور املؤسسات الثقافية وا  - باء  
 ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تــشجيع املؤســسات الثقافيــة والقطــاع اخلــاص  -٥املبــدأ التــوجيهي 

على اعتماد مدونات قواعد سلوك، وعلـى تعمـيم املمارسـات الفـضلى بـشأن سياسـات اقتنـاء                   
  .املمتلكات الثقافية
 اخلـاص علـى إبـالغ        ينبغي للدول أن تشجِّع املؤسـسات الثقافيـة والقطـاع          -٦املبدأ التوجيهي   

  .سلطات إنفاذ القانون عن حاالت االشتباه يف حدوث اتِّجار باملمتلكات الثقافية
ــوجيهي  ــدأ الت  ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تــشجيع ودعــم تــدريب مــوظفي املؤســسات    -٧املب

الثقافية والقطاع اخلاص على اللوائح التنظيمية اخلاصة باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلـك قواعـد                
  .اقتناء املمتلكات الثقافية، وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية

 ينبغي للـدول أن تـشجِّع مقـدِّمي خـدمات اإلنترنـت ومنظِّمـي املناقـصات                 -٨املبدأ التوجيهي   
 االتِّجـار اإللكترونية والبائعني عرب الـشبكة العامليـة، حـسب االقتـضاء، علـى التعـاون علـى منـع                 

  .فية، بوسائل منها اعتماد مدونات قواعد سلوك خاصة بذلكباملمتلكات الثقا
    

    الرصد  - جيم  
 ينبغي للدول أن تنظر، وفقاً للصكوك الدوليـة ذات الـصلة، يف اسـتحداث          -٩املبدأ التوجيهي   

وتنفيذ إجراءات مالئمة ملراقبة االسترياد والتصدير، مثل إصـدار شـهادات لتـصدير املمتلكـات               
  .الثقافية واستريادها
 ينبغـــي للـــدول أن تنظـــر يف اســـتحداث وتنفيـــذ تـــدابري لرصـــد ســـوق -١٠املبـــدأ التـــوجيهي 

  .املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك على اإلنترنت
 ينبغي للدول أن تقوم حيثما أمكـن ذلـك بإنـشاء وتنفيـذ بـرامج إلجـراء                  -١١املبدأ التوجيهي   

 محايتها من الـسلب والتنقيـب غـري        حبوث بشأن املواقع األثرية ولرسم خرائطها ومراقبتها، بغية       
 .االتِّجاراملصرَّح به و

    
    التثقيف والتوعية العامة  - دال  

ــوجيهي  ــدأ التـ ــة،    -١٢املبـ ــة عامـ ــم وتـــشجيع محـــالت توعيـ ــر يف دعـ ــدول أن تنظـ  ينبغـــي للـ
باملمتلكـات الثقافيـة لـدى     االتِّجارذلك عرب وسائط اإلعالم، لنشر ثقافة االهتمام مبسألة       يف مبا

  .االتِّجارور العام، بغرض محاية تلك املمتلكات الثقافية من السلب واجلمه
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    سياسات العدالة اجلنائية  - ثانياً  
    النصوص القانونية الدولية  - ألف  

باملمتلكـات   االتِّجـار  ينبغـي للـدول أن تنظـر يف اعتمـاد تـشريعات جتـرِّم                -١٣املبدأ التـوجيهي    
اتفاقيـة   ألحكـام الـصكوك الدوليـة املنطبقـة، وخـصوصاً            الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، وفقاً      

  .باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم االتِّجار فيما يتعلَّق بمة،اجلرمية املنظَّ
 يف جمال التعاون الثنائي، ميكن للدول أن تنظر يف االستفادة مـن معاهـدة               -١٤املبدأ التوجيهي   

ــع جــرا    ــة ملن ــوروث يف شــكل    األمــم املتحــدة النموذجي ــشعوب امل ــراث الثقــايف لل ــهاك الت ئم انت
  )أ(.ممتلكات منقولة

    
    اجلرائم اجلنائية واإلدارية  - باء  

ــوجيهي   ــدأ الت ــضاء، يف وضــع تعريــف ملفهــوم     -١٥املب ــدول أن تنظــر، حــسب االقت  ينبغــي لل
  .، املنقولة منها وغري املنقولة، ألغراض القانون اجلنائي"الثقافية املمتلكات"
  : ينبغي للدول أن تنظر يف اعتبار أفعال منها األفعال التالية جرائم خطرية-١٦دأ التوجيهي املب

  باملمتلكات الثقافية؛ االتِّجار  )أ(  
  تصدير املمتلكات الثقافية واستريادها بصورة غري مشروعة؛  )ب(  
ــة،    )ج(   ــسرقة     النظــر يفأو(ســرقة املمتلكــات الثقافي ــة مــن ال ــستوى اجلرمي ــع م  رف

  ؛)دية إىل جرمية خطرية إذا انطوت على سرقة ممتلكات ثقافيةالعا
  أو جترمي التنقيب فيها بصورة غري مشروعة؛/هنب املواقع األثرية والثقافية، و  )د(  
باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــصل بــه مــن   االتِّجــارالتــآمر علــى ارتكــاب جــرم    )ه(  

  لغرض؛جرائم، أو املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة لذلك ا
غسل املمتلكات الثقافية املتَّجر هبا، وفقاً ملا هو منـصوص عليـه بـشأن الَغـسل                  )و(  
  .عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ٦يف املادة 

                                                                    

: ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )أ(  
، الفصل األول، الفرع باء، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ( إعداد األمانة العامةتقرير من

 .، املرفق١القرار 
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 ينبغي للدول أن تنظر يف تضمني تشريعاهتا اجلنائيـة أحكامـاً جتـرِّم أفعـاالً                -١٧املبدأ التوجيهي   
باملمتلكات الثقافية، مثـل اإلضـرار باملمتلكـات الثقافيـة أو ختريبـها،              االتِّجارذات صلة ب  أخرى  
  . املمتلكات الثقافية املتَّجر هبا مع جتنُّب مقصود لوضعها القانوينأو اقتناء

 ينبغي للـدول أن تنظـر يف اسـتحداث التزامـات، عنـد االقتـضاء، بـالتبليغ          -١٨املبدأ التوجيهي   
تباه حبــدوث اتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــصل بــه مــن جــرائم، وعــن    عــن حــاالت االشــ

ــة       ــة ثقافي ــة أو أشــياء أخــرى ذات أمهي ــة أو العثــور علــى ُمكتــَشفات أثري اكتــشاف مواقــع أثري
  .ُتذكر، وينبغي للدول اليت قامت بذلك أن تنظر يف جترمي عدم الوفاء بتلك االلتزامات

ول، علــى حنــو ال يتعــارض مــع مبادئهــا القانونيــة األساســية،   ينبغــي للــد-١٩املبــدأ التــوجيهي 
تنظر يف إتاحة إمكانية االستدالل على علـم اجلـاين بـأنَّ الـشيء املعـين الـذي ميثِّـل ممتلكـات                       أن

بــه، أو تــصديره أو اســترياده بــصورة غــري مــشروعة، أو ســرقته،   االتِّجــارثقافيــة قــد أُبلــغ عــن  
ــري    أو ــصورة غـ ــتخراجه بـ ــه، أو اسـ ــشروعة،     هنبـ ــري مـ ــصورة غـ ــه بـ ــاَجرة بـ ــشروعة، أو املُتـ مـ

باالســتناد إىل ظــروف وقائعيــة موضــوعية منــها مــثالً أن يكــون الــشيء املعــين مــسجَّالً    وذلــك
  . موضوع اجلرائم السابقة الذكرأنهقاعدة بيانات متاحة للعموم على  يف
   

    اجلزاءات اجلنائية واإلدارية  - جيم  
ول أن تنظـر يف فـرض جـزاءات متناسـبة وفعَّالـة ورادعـة علـى                  ينبغي للـد   -٢٠املبدأ التوجيهي   

  .ارتكاب األفعال اإلجرامية املذكورة آنفاً
 ميكن للدول أن تنظر يف اعتماد جزاءات احتجازية على ارتكـاب بعـض              -٢١املبدأ التوجيهي   

جلرميـة  امـن اتفاقيـة     ) ب (٢األفعال اإلجرامية املختـارة، مبـا يفـي باملعيـار الـذي تـشترطه املـادة                 
  ".اجلرائم اخلطرية"عرب الوطنية بشأن املنظَّمة 

 ينبغي للدول أن تنظـر، حيثمـا أمكـن ذلـك، يف اعتمـاد احلظـر وإسـقاط                   -٢٢املبدأ التوجيهي   
  .األهلية وإلغاء التراخيص كجزاءات جنائية أو إدارية تكميلية

    
    مسؤولية الشركات  - دال  

) جنائية أو إداريـة أو مدنيـة      (يف استحداث مسؤولية     ينبغي للدول أن تنظر      - ٢٣املبدأ التوجيهي   
  .للشركات أو اهليئات االعتبارية، أو توسيع نطاق مسؤوليتها، عن اجلرائم املذكورة آنفاً

 ينبغــي للــدول أن تنظــر، حيثمــا أمكــن ذلــك، يف اســتحداث جــزاءات   -٢٤املبــدأ التــوجيهي 
ــه الــشركات مــن جــر     ــة ورادعــة علــى مــا ترتكب ــة  متناســبة وفعَّال ائم اتِّجــار باملمتلكــات الثقافي
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يتَّـــصل بـــه مـــن جـــرائم، ومـــن تلـــك اجلـــزاءات الغرامـــة أو احلظـــر أو إســـقاط األهليـــة،    ومـــا
  .التراخيص، وإلغاء املزايا، مبا يف ذلك اإلعفاءات الضريبية أو املعونات احلكومية وإلغاء

    
    احلجز واملصادرة  - هاء  

ــوجيهي   ــدأ الت ــدول أن تنظــ -٢٥املب ــشأن    ينبغــي لل ــائي ب ــدابري للتحــرِّي اجلن ر يف اســتحداث ت
املمتلكــات الثقافيــة املتَّجــر هبــا وتفتيــشها وحجزهــا ومــصادرهتا، مبــا يــشمل عائــدات اجلــرائم     

  .باملمتلكات الثقافية، وأن تتكفَّل بإعادهتا أو ردِّها أو إرجاعها إىل َمْنَشئها االتِّجاراملتَّصلة ب
ــوجيهي   ــدأ الت ــدول  -٢٦املب ــة    أن تنظــر، علــى حنــو ال  ينبغــي لل يتعــارض مــع مبادئهــا القانوني

بــأن يثبــت ) إذا كــان مغــايراً(األساســية، يف إمكانيــة إلــزام اجلــاين املزعــوم أو املالــك أو احلــائز  
هبـــا  االتِّجـــاراملنــشأ املـــشروع للممتلكــات الثقافيـــة املطلـــوب حجزهــا أو مـــصادرهتا بــسبب     

  .يتَّصل به من جرائم ما أو
 ينبغـي للـدول أن تنظـر يف اسـتحداث تـدابري ملـصادرة عائـدات اجلرميـة،                   -٢٧ي  املبدأ التـوجيه  

  .ممتلكات ذات قيمة ُمعاِدلة لتلك العائدات أو
 ميكــن للــدول أن تنظــر يف اســتخدام املوجــودات االقتــصادية املــصادرة   -٢٨املبــدأ التــوجيهي 

  .عمتويل النفقات الالزمة لتدابري االسترداد وغريها من تدابري املن يف
    

    التحرِّيات والتحقيقات  - واو  
ــدأ التــوجيهي  و وحــدات إلنفــاذ القــانون   ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إنــشاء هيئــات أ  -٢٩املب

، وكذلك تزويـد مـوظفي اجلمـارك ومـوظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون وأعـضاء النيابـة                    متخصِّصة
  .صل به من جرائم يف االتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتَّالعامة بالتدريب املتخصص

ــوجيهي   ــدأ الت ــانون      -٣٠املب ــاذ الق ــسيق بــني أجهــزة إنف ــز التن ــدول أن تنظــر يف تعزي  ينبغــي لل
باملمتلكـات الثقافيـة     االتِّجـار الصعيدين الوطين والدويل من أجل زيادة احتمال اكتـشاف           على
  .يتَّصل به من جرائم والتحرِّي عنها بنجاح وما

ل، يف ســياق التحـرِّي والتحقيـق يف اجلـرائم املـذكورة آنفــاً،      جيـوز للـدو  -٣١املبـدأ التـوجيهي   
وخــصوصاً إذا كانــت هلــا صــلة باجلرميــة املنظمــة، أن تنظــر يف الــسماح لــسلطاهتا املختــصَّة          

ــأن ــسليم املراقــب وغــريه مــن أســاليب التحــرِّي        ب ــستخدم علــى النحــو املناســب أســلوب الت ت
ــة أو غريهــا مــن   ــة اإللكتروني ــة والعمليــات املــستترة داخــل   اخلاصــة، مثــل املراقب  أشــكال املراقب

  .إقليمها، ويف السماح بقبول ما ُيحصل عليه يف سياقها من أدلَّة يف احملاكم
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      التعاون -ثالثاً  
    الوالية القضائية  -ألف  

 ينبغي للدول أن تنظر يف إرساء واليتها القضائية على األفعال اإلجراميـة             -٣٢املبدأ التوجيهي   
 عندما ُترتكب اجلرائم داخل إقليمها، أو عنـدما يرتكـب أحـد مواطنيهـا اجلـرائم                 املذكورة آنفاً 

خارج إقليمها، وذلـك مبـا يتَّـسق مـع مبـادئ التـساوي يف الـسيادة والـسالمة اإلقليميـة للـدول                       
وعــدم التــدخُّل يف الــشؤون الداخليــة للــدول األخــرى، وفقــاً ملــا هــو منــصوص عليــه يف ميثــاق  

  .عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة ية األمم املتحدة ملكافحة األمم املتحدة واتفاق
    

    التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية  - باء  
 ينبغـي للـدول الـيت مل ُتـصبح َبعـُد أطرافـاً يف الـصكوك القانونيـة الدوليـة                     -٣٣املبدأ التـوجيهي    

 فعـل ذلـك، وأن تتَّخـذ        عـرب الوطنيـة، أن تنظـر يف       اجلرميـة املنظَّمـة     املوجودة، وخصوصاً اتفاقية    
باملمتلكــات  االتِّجــارمــن تلــك الــصكوك أساســاً للتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة املتعلقــة ب 

  .الثقافية وما يتَّصل به من جرائم
 ينبغي للدول أن تنظر يف أن يزوِّد بعـضها بعـضاً بأقـصى قـدر ممكـن مـن                    -٣٤املبدأ التوجيهي   

التحرِّيــات والتحقيقــات واملالحقــات واإلجــراءات القــضائية     املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف   
  .املتعلقة باجلرائم املذكورة آنفا، وكذلك من أجل تعزيز فعالية اإلجراءات وسرعتها

 ينبغــي للــدول أن ُتــسهم يف قاعــدة بيانــات اليونــسكو اخلاصــة بقــوانني   -٣٥املبــدأ التــوجيهي 
خـرى ذات صـلة، وأن ُتحـدِّث حمتويـات قواعـد            التراث الثقـايف الوطنيـة، وأيِّ قاعـدة بيانـات أ          

  .البيانات تلك بانتظام
    تسليم اجملرمني  - جيم  

 ينبغي للدول أن تنظر يف جعل اجلرائم املرتكبة حبـق املمتلكـات الثقافيـة،               -٣٦املبدأ التوجيهي   
وينبغـي للـدول، يف سـياق       . ، جرائم تستوجب تـسليم مرتكبيهـا      ١٦واملبيَّنة يف املبدأ التوجيهي     

حيثمــا أمكـن ذلــك يف اعتمــاد وتنفيــذ تــدابري مؤقَّتــة  أيــضاً إجـراءات تــسليم اجملــرمني، أن تنظــر  
  .لصون املمتلكات الثقافية ذات الصلة باجلرمية املزعومة، ألغراض ردِّ تلك املمتلكات

 ينبغــي للـدول أن تنظـر يف تعزيــز فعاليـة وسـرعة تــسليم مـرتكيب جــرائم      -٣٧املبـدأ التـوجيهي   
باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّــصل بــه مــن جــرائم، عنــدما ُتعتَبــر اجلــرائم املعنيــة جــرائم     االتِّجــار

  .تستوجب تسليم مرتكبيها
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ــوجيهي   ــدأ الت ــسليم اجملــرمني اســتناداً إىل      -٣٨املب ــدول أن تنظــر، يف حــال رفــض ت ــي لل  ينبغ
ــسلطة        ــك، يف عــرض القــضية علــى ال ــسليم ذل ــة ملتمــسة الت ــدما تطلــب الدول ــسيتهم، وعن جن

  .املختصَّة لتدرس إمكانية املالحقة القضائية
    

    التعاون الدويل ألغراض احلجز واملصادرة  - دال  
 ينبغي للدول أن تنظر يف التعاون على كشف املمتلكـات الثقافيـة املتَّجـر               -٣٩املبدأ التوجيهي   

ــست       ــة أو امل ــسروقة أو املنهوب ــشروعة أو امل ــصورة غــري م ــستوردة ب ــصدَّرة أو امل ــا أو امل خرجة هب
بــصورة غــري مــشروعة أو املتــاَجر هبــا بــصورة غــري مــشروعة أو املفقــودة، وعلــى تعقُّــب تلــك    

  .املمتلكات وحجزها ومصادرهتا
 ميكـن للـدول أن تنظـر يف إنـشاء آليَّـات تتـيح التـربُّع بـاملوجودات املاليـة                -٤٠املبدأ التوجيهي   

عــرب الوطنيــة، اجلرميــة املنظَّمــة املــصادرة إىل هيئــات دوليــة أو حكوميــة دوليــة معنيــة مبكافحــة   
  .باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم االتِّجارفيها  مبا
    

    التعاون الدويل بني سلطات إنفاذ القانون والسلطات املعنية بالتحرِّي والتحقيق  - هاء  
ــوجيهي   ــدأ التـ ــن    -٤١املبـ ــات عـ ــادل املعلومـ ــز تبـ ــر يف تعزيـ ــدول أن تنظـ ــي للـ ــار ينبغـ  االتِّجـ

باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم، عن طريـق تبـادل قـوائم جـرد املمتلكـات الثقافيـة                
ــصورة        ــستوردة ب ــصدَّرة أو امل ــا أو امل ــة املتَّجــر هب ــة باملمتلكــات الثقافي ــات املتعلق وقواعــد البيان

ا بـصورة   مشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غري مشروعة أو املُتاَجر هب             غري
أو عن طريـق اإلسـهام   /مشروعة أو املفقودة، أو ربط تلك القوائم وقواعد البيانات معاً، و     غري
  .قوائم اجلرد وقواعد البيانات الدولية يف

 ينبغــي للــدول أن تنظــر حــسب االقتــضاء، يف إطــار التعــاون القــضائي    -٤٢املبــدأ التــوجيهي 
إصداره من أحكام إدانة وما جيـري مـن حتقيقـات           الدويل، يف تعزيز تبادل املعلومات عمَّا سبق        

  .باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم االتِّجار يف
متعــدِّدة   ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو-٤٣املبــدأ التــوجيهي 

بـه   يتَّصل افية وما باملمتلكات الثق  االتِّجاراألطراف من أجل إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة بشأن         
  .من جرائم

 ينبغي للدول أن تنظـر يف أن ُيـساعد بعـُضها بعـضاً علـى ختطـيط وتنفيـذ                    -٤٤املبدأ التوجيهي   
  .برامج تدريب متخصِّص ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون
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 ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء قنوات اتـصال مميَّـزة بـني أجهزهتـا املعنيـة                  -٤٥املبدأ التوجيهي   
  .القانون أو تعزيز القنوات املوجودةبإنفاذ 

    
    إعادة املمتلكات الثقافية أو ردُّها أو إرجاعها إىل َمْنَشئها  - واو  

 ينبغي للـدول، بغيـة تعزيـز التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، أن تنظـر               -٤٦املبدأ التوجيهي   
ر هبـا أو املـصدَّرة أو املــستوردة   اتِّخـاذ التـدابري املالئمـة السـترجاع املمتلكــات الثقافيـة املتَّجـ       يف

بصورة غري مـشروعة أو املـسروقة أو املنهوبـة أو املـستخرجة بـصورة غـري مـشروعة أو املُتـاَجر                      
  .هبا بصورة غري مشروعة، من أجل إعادهتا أو ردِّها أو إرجاعها إىل َمْنَشئها

ــوجيهي   ــدأ الت ــة، حــسب ا     -٤٧املب ــة اإلجرائي ــن الناحي ــدرس م ــدول أن ت ــي لل ــضاء،  ينبغ القت
ــة للممتلكــات       ــة الدول ــة أو ملكي ــة الوطني ــشأن امللكي ــة املالكــة ب ــسارية لــدى الدول األحكــاَم ال

  .الثقافية، بغية تيسري إعادة املمتلكات الثقافية العمومية أو ردِّها أو إرجاعها إىل َمْنَشئها
    

    نطاق التطبيق  - رابعاً  
يات اآلنفة الذكر وسائر الـصكوك الدوليـة         ينبغي للدول، يف إطار االتفاق     -٤٨املبدأ التوجيهي   

ذات الــصلة، أن تنظــر يف تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة يف أيِّ ظــرف، مبــا يف ذلــك أيُّ ظــرف         
   .باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم االتِّجاراستثنائي، من شأنه أن يؤدِّي إىل تفاقم 

    
    تصادي واالجتماعي العتمادهامشاريع قرارات ُمقدَّمة إىل اجمللس االق  - باء  

توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٢
 :مشاريع القرارات التالية

    
    مشروع القرار األول    
       ملنع اجلرمية باعتبارها أداةًتقوية السياسات االجتماعية    

  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
الــة ملنــع ومكافحــة  اعتمــاد سياســات وبــرامج وإجــراءات فعَّ أمهيــةَيــضع يف اعتبــارهإذ   

   ومجاعات،اجلرمية والعنف وانعدام األمن، مبا يف ذلك اختاذ تدابري حلماية املستضعفني أفراداً
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 بأمهية إدماج االعتبارات املتعلقـة مبنـع اجلرميـة يف مجيـع الـسياسات والـربامج            وإذ يسلِّم   
سـر   واالقتصادية ذات الصلة، مع التركيز بـصفة خاصـة علـى اجملتمعـات احملليـة واألُ                االجتماعية

  واألطفال والشباب،
بأنَّ على الدول أن تشجِّع على إقامة شـراكات بـني احلكومـات علـى               أيضاً  وإذ يسلِّم     

مجيع املـستويات املناسـبة وأصـحاب الـشأن يف اجملتمـع املـدين، هبـدف ضـمان تعزيـز واسـتدامة                      
ملنـع اجلرميـة، حـسب االقتـضاء، وهبـدف التـرويج             الفعَّالـة    تراتيجيات والـربامج واملبـادرات    االس

  لثقافة السالم والالعنف، 
 علـى أنَّ سياسـات األمـن العـام ينبغـي أن تـشجِّع علـى اختـاذ تـدابري تتنـاول                       وإذ يشدِّد   
  ة للجرمية والعنف وانعدام األمن،املتعدِّداألسباب 

ملسؤولية عـن وضـع سياسـات وبـرامج ملنـع اجلرميـة وعـن اعتمـاد تلـك                    بأنَّ ا  وإذ يسلِّم    
السياسات والـربامج ورصـدها وتقييمهـا تقـع علـى عـاتق الـدول، وإذ يؤكِّـد علـى ضـرورة أن                       
تــستند تلــك اجلهــود إىل هنــج متكامــل قــائم علــى التــشارك والتعــاون يــشمل مجيــع أصــحاب      

  )٧٣(تمع املدين،املصلحة املعنيني، مبن فيهم أصحاب املصلحة يف اجمل
بأمهيـة تقويـة الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل منـع                  أيضاً  وإذ يسلِّم     

   أشكاهلا ومظاهرها من خالل برامج مشتركة ومنسَّقة،اجلرمية بكلِّ
اجلرميــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  أحكــام املنــع الــواردة يف وإذ يــضع يف اعتبــاره   

ــة  ــا، عـــرب الوطاملنظَّمـ ــة هبـ ــة والربوتوكـــوالت امللحقـ ــة   )٧٤(نيـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ واتفاقيـ
 وكــذلك املعــايري والقواعــد ذات الــصلة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وال ســيَّما   )٧٥(الفــساد،

واملبـادئ   )٧٦(،)مبادئ الرياض التوجيهية   (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث      
 واملبادئ التوجيهيـة ملنـع   )٧٧(، واملساعدة التقنية يف ميدان منع اجلرمية يف املدن        التوجيهية للتعاون 

                                                                    

نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية : يات العامليةإعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّانظر   )73( 
  .٣٣، الفقرة )٦٥/٢٣٠ قرار اجلمعية العامة مرفق(ر رها يف عامل متغيِّوتطوُّ

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللَّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )74( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )75( 
  .٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة مرفق   )76( 
  .١٩٩٥/٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )77( 
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ثـة لالسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة للقـضاء علـى العنـف                والصيغة احملدَّ  )٧٨(اجلرمية،
  )٧٩(،ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         به مكتب   بالعمل الذي يضطلع    ب  حِّوإذ ير   
يف جمال منع اجلرمية، مبا يف ذلك وضع األدوات التقنية وتوفري املساعدة التقنية للدول األعـضاء                

 والبيانــات وحتليلــها، دعمــاً لــسياسات منــع  جمــال مجــع اإلحــصاءاتالــيت تطلبــها، وخاصــة يف 
  العنف واجلرمية،

ذ مجيع الدول، علـى حنـو شـامل ومتكامـل وتـشاركي،              على ضرورة أن تنفِّ    وإذ يشدِّد   
ــاول فيهــا خمتلــف عوامــل املخــاطر املرتبطــة      ــرامج ملنــع اجلرميــة ُتتن اســتراتيجيات وسياســات وب
ــصراً       ــدة، باعتبارهــا عن ــة املتاحــة واملمارســات اجليِّ ــذاء، اســتناداً إىل أفــضل األدل باجلرميــة واإلي

   تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة، يندرج يف صميم االستراتيجيات الرامية إىل
 الــدولَ األعــضاَء علــى أن تــضع وتنفِّــذ، حــسب االقتــضاء، سياســات  يــشجِّع  -١  

وبـرامج شـاملة ترمــي، مـن خــالل تعزيـز التنميـة االجتماعيــة، إىل منـع اجلرميــة والعنـف وتعــاجل        
لتعــاون الوثيــق مــع مجيــع أصــحاب ة الــيت تــسهم يف اجلرميــة واإليــذاء، وذلــك بااملتعــدِّدالعوامـل  

  املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، واستناداً إىل األدلة املتاحة واملمارسات اجليِّدة؛
 الدولَ األعضاَء إىل أن تنظر، عند وضع برامج منـع اجلرميـة، يف مـسائل                يدعو  -٢  

لعدالــة، وإعــادة منــها اإلدمــاج االجتمــاعي، ومتــتني النــسيج االجتمــاعي، وتعزيــز الوصــول إىل ا
إدماج اجلناة يف اجملتمع، والتمكني من احلصول علـى اخلـدمات الـصحية والتعليميـة، وأن تنظـر         

ز ثقافـة احتـرام القـانون ورفـاه         يف احتياجات ضحايا اجلرمية عند وضع تلـك الـربامج، وأن تعـزِّ            
  األفراد، مع التركيز اخلاص على األطفال والشباب؛

 علــى اســتعراض اســتراتيجياهتا القائمــة املتعلقــة مبنــع    الــدولَ األعــضاَءيــشجِّع  -٣  
اجلرميــة وحتــديثها عنــد االقتــضاء وعلــى ضــمان إمكانيــة قيــاس فعاليتــها، بغيــة تلبيــة احتياجــات  

  السكان واجملتمع ككل؛
صمَّم  الدولَ األعضاَء على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ملنع اجلرمية، تُـ           حيثُّ  -٤  

شاركة الشباب يف إقامة جمتمعات أكثر أمناً وعـدالً ودميقراطيـة           لتحقيق أهداف منها تشجيع م    
  ومتاسكاً؛

                                                                    

  .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )78( 
  .٦٢/٢٢٨  اجلمعية العامةقرارمرفق   )79( 
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  الدولَ األعضاَء إىل أن تتبادل فيما بينها التجـارب الناجحـة واملمارسـات            يدعو  -٥  
ا يعـزِّز التعـاون والتنـسيق علـى الـصعيد اإلقليمـي يف جمـال منـع                  الفضلى يف جمال منع اجلرمية، ممَّ     

للتحدِّيات املشتركة من خالل األخذ بنهج شامل، بغيـة حتقيـق           لتصدِّي   ا اجلرمية، وذلك هبدف  
  تقدُّم كبري وطويل األمد يف هذا اجملال؛

ــشجِّع  -٦   ــها      ي ــة، وذلــك بإناطت ــع اجلرمي ــدابري من ــسيق ت ــى تن ــدولَ األعــضاَء عل  ال
سـبل  باألجهزة احلكومية املناسبة أو بالقيام عند االقتضاء بإنشاء جهاز خمـصَّص يعـاجل ويـدرس          

  تقوية السياسات االجتماعية الرامية إىل منع اجلرمية؛
ــة ل      -٧   ــى مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــثين عل أدوات وضــعه ي

 أن باملنظمـة ه علـى مواصـلة تعزيـز تلـك الـربامج، ويهيـب           تسهيله برامج املساعدة التقنية، وحيثُّـ     لو
  طلبها؛بناًء على ضلى فيما بني الدول األعضاء، فُتدعم تبادل التجارب الناجحة واملمارسات ال

 بــإدراج مــسألة الــسياسات االجتماعيــة ملنــع العنــف واجلرميــة يف أعمــال يوصــي  -٨  
  اللجنة كمسألة ذات أمهية خاصة، بغية توثيق التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء؛

رد خارجـة عـن      واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوا            األعـضاءَ   الدولَ يدعو  -٩  
  .ا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتنة أعاله، وفقاًامليزانية لألغراض املبيَّ

    
    مشروع القرار الثاين    
 خطة التنمية ومؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية     

      ٢٠١٥ملا بعد عام 
  ،اجمللس االقتصادي واالجتماعيإنَّ   
، ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٠، املـؤرَّخ    ٦١/١٦  اجلمعية العامـة   اَر قر يستذكرإذ    

 إىل  الـذي أسـنده ميثـاق األمـم املتحـدة واجلمعيـة العامـة              الـدورَ  جمدَّداًفيه اجلمعيةُ    تالذي أكَّد 
 فيــه بــضرورة زيــادة فعاليــة اجمللــس باعتبــاره هيئــة   ت، وســلَّماجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي

سيق واستعراض السياسات والتحاور حوهلا وتقدمي التوصيات بـشأن مـسائل           رئيسية معنية بالتن  
فــق عليهــا يف املــؤمترات التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة وتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة الدوليــة املتَّ 

  الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،
 املـــؤرَّخ ٦٨/١ امـــن خــالل قرارهـــ ،  اجلمعيــة العامـــة قــرَّرت  أنَّيـــضاً أ يــستذكر وإذ   

س اجمللس االقتصادي واالجتماعي برنـامج عملـه الـسنوي          ، أن يؤسِّ  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٠
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، ضـمن مجلـة أمـور، علـى أسـاس مـدخالت مـن هيئاتـه الفرعيـة،            يقـرُِّره على موضوع رئيـسي     
        ا جـزٌء يتعلـق بالتكامـل تكـون وظيفتـه الرئيـسية             وكذلك من الدول األعضاء، وأن ُيعقـد سـنوي

 مجيـع إســهامات الـدول األعــضاء وهيئــات اجمللـس الفرعيــة ومنظومـة األمــم املتحــدة     دمــجهـي  
، بني أبعـاد التنميـة املـستدامة الثالثـة        املتوازن   وتعزيز التكامل    وسائر أصحاب املصلحة املعنيني،   
  ،االجتماعي والبيئي واالقتصادي

 ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة                ية التحضري األعمالب نوِّهيوإذ    
ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املـؤرَّخ  ٦٧/١٨٤اجلمعيـة العامـة     اجلنائية، حسبما وردت يف قرار      

إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة       "أن يكون املوضوع الرئيسي للمؤمتر      ب يف ذلك القرار  ، مبا   ٢٠١٢
يات االجتماعيــة للتحــدِّ التــصدِّي أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل اجلنائيــة يف جــدول 

  ،"واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور
الدولَ األعضاَء واملنظمات الدولية ومجيع أصـحاب املـصلحة املعنـيني إىل            يدعو    - ١  

ؤمتر خدِّرات واجلرميـة بـآرائهم بـشأن املـسامهة الـيت ميكـن ملـ              تزويد مكتب األمم املتحدة املعين بامل     
ــدِّ        ــة أن يق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــشر ملن ــث ع ــم املتحــدة الثال ــالنظر إىل موضــوعه   ،مهااألم ب

الـيت  جـراءات   ، مـع االمتثـال لإل     ٢٠١٥عـام    خطـة التنميـة ملـا بعـد       الرئيسي، يف النقاشات بـشأن      
  ؛ىل املكتب أن يرفع تقريراً إىل املؤمتر يف هذا الشأنأرستها اجلمعية العامة، ويطلب إ

 وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن   األعــضاَءالــدولَيــدعو   -٢  
  . لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاوفقاًاحملدَّدة يف هذا القرار، غراض ألامليزانية ل

    
      مشروع القرار الثالث    
      تهريب املهاجرينل التصدِّي لىعتعزيز التعاون الدويل     

  ،نَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعيإ  
  ، بضرورة معاملة املهاجرين معاملة إنسانية ومحاية حقوقهم محاية تامة منهاقتناعاً  
 بـاجملتمع    يلحقهـا هتريـب املهـاجرين      الـيت اآلثـار الـسلبية      إزاء   عرب عـن بـالغ قلقـه      ُيإذ  و  

شيد يـ وإذ    املهاجرين أرواَحهم يف عمليات هتريب خطرية،      ضبعوبسيادة القانون وإزاء فقدان     
الـذين  املهـاجرين املهـرَّبني     ومـساعدة   أنفـسهم مـن أجـل محايـة         كل األشخاص الـذين كرَّسـوا       ب

  ، بسبب كوهنم مستهَدفني هبذا السلوكللخطرتتعرَّض حياهتم وسالمتهم 
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مـة العاملـة    ظَّجراميـة املن   إزاء تزايـد أنـشطة الكيانـات اإل        هعن بالغ قلقـ   أيضاً  عرب  ُيوإذ    
جتـين الـربح    مة الوطنية وغريها مـن اجلهـات الـيت          ظَّعرب احلدود الوطنية والكيانات اإلجرامية املن     

   ، واجلرائم املتَّصلة به،، وال سيما النساء واألطفالمن هتريب املهاجرين
ــراَريـــستذكروإذ    ــة  قـ ــة العامـ ــانون األول١٩خ رَّ املـــؤ٦٦/١٢٨ اجلمعيـ  ديـــسمرب/ كـ
 كـانون   ١٩خ  رَّ املـؤ  ٦٦/١٧٢، وقرارها   "العنف ضد العامالت املهاجرات   "املعنون  و،  ٢٠١١
 كـانون  ٢٠خ رَّ املـؤ ٦٧/١٨٥، وقرارهـا  "محايـة املهـاجرين  "املعنـون  و، ٢٠١١ديسمرب  /األول
تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضـد املهـاجرين           "املعنون  و،  ٢٠١٢ديسمرب  /األول

، ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٢١خ رَّ املؤ٦٧/٢١٩، وقرارها "سرهمأُاجرين ووالعمال امله 
، ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣خ  رَّ املـؤ  ٦٨/٤، وقرارهـا    "اهلجرة الدولية والتنمية  "املعنون  و
، وقرارهـا   "اإلعالن املنبثق من احلوار الرفيع املستوى املعـين بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة             "املعنون  و

تعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة     "املعنـون  و، ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول  ١٨خ  رَّؤ امل ٦٨/١٩٣
  ،"ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين

 بالتنميـة يف  وذات صـلة كـبرية     اهلجرة الدولية هي حقيقـة متعـددة األبعـاد           نَّ بأ وإذ يقرُّ   
 اجلوانـب ينبغـي أن      شابكة هـذه الظـاهرة املتـ      نَّبـأ أيـضاً    قـرُّ ي وإذ   املقصد،والعبور  وبلدان املنشأ   

ق التكامـل  سق وشامل ومتوازن حيتـرم يف الوقـت ذاتـه حقـوق اإلنـسان وحيقِّـ              على حنو متَّ  عاجل  ُت
  بني اجلوانب اإلمنائية ويراعي حق املراعاة األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والبيئية،

ا هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو         فرضهاليت ي على التحديات   د  شدُِّيوإذ    
  ، على الصعيد العاملي الواقعةكما يتضح من األحداث

أنَّ الدول ُملَزمة مبوجب أحكـام القـانون الـدويل الـسارية يف هـذا              وإذ يضع يف اعتباره       
ني فيـه   الشأن بتوخي احلرص الواجب ملنع هتريـب املهـاجرين ومكافحتـه والتحقيـق مـع الـضالع                

ومعاقبتهم، وأهنا ُملَزمة رغم هذا حبماية حقوق املهاجرين املهـرَّبني واحتـرام كرامتـهم مبقتـضى              
  أحكام القانون الدويل السارية يف هذا الشأن،

باحلق السيادي للدول يف أن تضع وتنفذ تدابري بشأن اهلجرة وتأمني احلـدود،             وإذ يقرُّ     
   بشأن حرية تنقل الناس،دون مساس بااللتزامات الدولية السارية

 واننيإنفـاذ القـ   على   زيادة فعالية عمليات تبادل املعلومات والتعاون        بضرورةأيضاً  يقرُّ  وإذ    
  املساعدة القانونية على الصعيد الدويل من أجل منع هتريب املهاجرين ومكافحته،تبادل و
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ن طريـق   بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـ         أنه ال جيوز، مبوجـب      وإذ يستذكر     
 )٨٠(،عـرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة     الرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                

 مـن  ٦ن يف املـادة   املبـيَّ مستهَدفني بالـسلوك  كوهنم  إخضاع املهاجرين للمالحقة اجلنائية بسبب      
ختاذ تدابري ضـد     دولة طرف من ا     أيَّ الربوتوكول ما مينع  ذلك  ليس يف    وأنه   ، الربوتوكول ذلك
  قوانينها الوطنية، سلوكه جرمية مبوجب  شخص يشكلأيِّ

 ضرورة إرساء هنج مركز ومتـسق يف إطـار العدالـة اجلنائيـة حيـال                ضع يف اعتباره  يوإذ    
  ، واجلرائم املتصلة بههتريب املهاجرين

ــأ  نَّعلــى أد دِّشيــوإذ     جرميــة هتريــب املهــاجرين  نَّ علــى الــدول األعــضاء أن تعتــرف ب
األشخاص مها، رغم ما قد جيمعهما يف بعض احلـاالت مـن مسـات مـشتركة،                 ب االتِّجارجرمية  و

   قانونيةً وعملياتيةً وسياساتيةً منفصلةً ومتكاملةً،تصدٍّجرميتان متمايزتان تستلزمان تدابَري 
رات واجلرميـــة، يف إطـــار دِّبأعمـــال وأدوات مكتـــب األمـــم املعـــين باملخـــب حِّـــريوإذ   

القـــانون النمـــوذجي ملكافحـــة هتريـــب  ومنـــهااملي ملكافحـــة هتريـــب املهـــاجرين، الربنـــامج العـــ
دليــل تقيــيم تــدابري  ، وإطــار العمــل الــدويل لتنفيــذ بروتوكــول هتريــب املهــاجرين  ، واملهــاجرين

  ،لتهريب املهاجرين للتصدِّي العدالة اجلنائية املتخذة
نظـام  عمـل ب  لخـدِّرات واجلرميـة ل    باستهالل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل        وإذ حييط علماً      
ومــا يتــصل بــه مــن ســلوك باعتبــاره حــالًّ مأمونــاً جلمــع    الطــوعي عــن هتريــب املهــاجرين  اإلبــالغ 

 بــشأن املعلومــات عــن هتريــب املهــاجرين وتبادهلــا وحتليلــها، مــن أجــل دعــم عمليــة مباحثــات بــايل 
   ، هبم وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنيةاالتِّجارهتريب األشخاص و

ــوإذ    ــة      ستذكري ــع اجلرمي ــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملن  أنَّ املوضــوع احملــوري مل
، ٢٠١٥أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٢والعدالــة اجلنائيــة، املزمــع عقــده يف الدوحــة يف الفتــرة مــن 

 إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع مـن أجـل              "سيكون  
يات االجتماعيــة واالقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين  دِّللتحــالتــصدِّي 

  ،"والدويل ومشاركة اجلمهور
مـن خـالل    املتـصلة بتـهريب املهـاجرين       تحـديات   ال معاجلة ضرورةعلى  د  دِّشي  -١  

ــوازن ومــن خــالل     ــاع هنــج شــامل ومت ــى  اتب ــاون والتحــاور عل ــصعيدكــل مــن  التع ــائي ال  الثن
  ؛الدويل، حسب االقتضاء، بني بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقصدواإلقليمي و

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )80( 
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علــى أمهيــة تعزيــز التــدابري الوقائيــة ومكافحــة الــشبكات اإلجراميــة        يؤكِّــد   -٢  
وحتسني إدارة عمليات مراقبة احلـدود دون املـساس بااللتزامـات الدوليـة الـسارية بـشأن حريـة                   

  تنقُّل الناس؛
 اإلمنـائي أو تعزيزمهـا، حـسب     الـربامج اإلمنائيـة والتعـاون       ضرورة تشجيع  يربز  -٣  
الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، مــع مراعــاة الواقــع االجتمــاعي كــل مــن  علــى االقتــضاء،

االقتصادي للـهجرة، وإيـالء اهتمـام خـاص للمنـاطق الـضعيفة اقتـصاديا واجتماعيـا، مـن أجـل                     
ســيما األســباب  ، والة لتــهريب املهــاجريناالقتــصادية اجلذريــ-مكافحــة األســباب االجتماعيــة

  املتصلة بالفقر؛
منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين ينطـوي          على   التعاون الدويل    نَّأ علىد  دِّشي  -٤  

  على مسؤولية مشتركة تتقامسها الدول األعضاء؛
اجلرميـة   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    احلاسم لكلٍّ الدور   علىأيضاً   ددِّشي  ‐٥  

 وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو               )٨١(عرب الوطنية، مة  املنظَّ
 باعتبارمهـا الــصكني  )٨٠(عـرب الوطنيــة، اجلرميــة املنظَّمـة  املكمِّـل التفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحـة     

  ؛وما يتصل به من سلوك يف مكافحة هتريب املهاجرين الرئيسينيالقانونيني الدوليني 
االنــضمام إىل بروتوكــول هتريــب املهــاجرين، تزايــد  بط علمــاً مــع التقــديريحيــ  -٦  

ــدء    ثُّحيــو ــذكرى العاشــرة لب ــدول األطــراف مبناســبة ال ــاذه ال ــاً،   نف ــذاً تام  علــى أن تنفــذه تنفي
  ذلك كمسألة ذات أولوية؛القيام ب علىق عليه أو تنضم إليه بعد دِّالدول اليت مل تصيشجع و

إلذكـاء الـوعي     أن تعتمـد، عنـد االقتـضاء، تـدابري            علـى   األعـضاءَ  الدولَ ثُّحي  -٧  
كـثريا مــا ترتكبـه مجاعــات إجراميـة هبــدف الـربح وأنــه     هتريـب املهــاجرين نـشاط إجرامــي   بـأنَّ  

  ؛يعّرض املهاجرين املعنيني ملخاطر جسيمة
  عند االقتـضاء،   إقليمية، و  وضع سياسات واستراتيجيات وطنية    ضرورة ديؤكِّ  -٨  
  علـى منـع تلـك اجلرميـة ومالحقـة املهـرِّبني       الـدويل التعـاون ، وتعزيـز    ملهـاجرين  هتريب ا  ملكافحة

  ؛قضائيا وفقا للقوانني والتشريعات الوطنية
 على اعتماد تدابري مناسـبة، مبـا يـشمل، عنـد االقتـضاء،               األعضاءَ الدولَيشجِّع    -٩  

فعـال املـشمولة باتفاقيـة      التشريعات اجلنائية، وجترمي األ   فيها  استعراض التشريعات ذات الصلة، مبا      

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللَّد   )81( 
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 وذلك بعدة وسـائل منـها فـرض عقوبـات مالئمـة             ،بروتوكول هتريب املهاجرين  واجلرمية املنظَّمة   
  تتناسب وطبيعةَ اجلرائمِ املرتكبة وخطوَرهتا؛

 مـن إطـار التعـاون       ، حـسب االقتـضاء،     علـى أن تـستفيد      األعضاءَ الدولَ ثُّحي  -١٠  
وبروتوكـول هتريـب املهـاجرين وغريمهـا مـن          اجلرمية املنظَّمة   قية   من اتفا  لٌّره ك فِّالدويل الذي يو  

إطــاراً قانونيــاً وافيــاً تكفــل ألنفــسها  حــىت، الــسارية يف هــذا الــشأنالــصكوك القانونيــة الدوليــة 
 أدوات التعــاون األخــرىاســتخدام املــساعدة القانونيــة و هلــا بتــسليم املطلــوبني وتبــادل  يــسمح
   تلك اجلرائم؛بشأن

 علــى أن تتعــاون فيمــا بينــها ومــع املنظمــات الدوليــة   األعــضاَءالــدولَ عيــشجِّ  -١١  
 مــن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين  ١٩ و١٨وفقــاً للمــادتني أقــصى قــدر ممكــن  بذات الــصلة 

  وااللتزامات السارية يف هذا الشأن مبوجب أحكام القانون الدويل ذات الصلة؛
 عنـد التحقيـق يف جـرائم هتريـب         على أن تكفـل،     األعضاءَ الدولَأيضاً   عجِّشي  -١٢  

، مراعاةَ إجراء حتقيقات مالية متزامنة بغيـة َتَتبُّـع العائـدات         قضائيا املهاجرين ومالحقة مرتكبيها  
املكتــسبة مــن خــالل تلــك اجلــرائم وجتميــدها ومــصادرهتا، وعلــى أن تعتــرب هتريــب املهــاجرين    

  جرمية أصلية من جرائم غسل األموال؛
ــ  -١٣   ــدو كــذلك عجِّشي ــضايا     األعــضاَءلَال ــشهود يف ق ــة ال ــدابري حلماي ــى اختــاذ ت  عل

واختـاذ التـدابري املناسـبة لتـوفري        اجلرميـة املنظَّمـة     هتريب املهاجرين وفق مـا دعـت إليـه أحكـام اتفاقيـة              
للشهود الذين يدلون بشهادهتم يف الـدعاوى اجلنائيـة، وتوفريهـا، حـسب االقتـضاء،                الفعَّالة   احلماية

  ل احلماية من عمليات االنتقام احملتملة وتعزيز التعاون الدويل يف هذا اجملال؛ألقارهبم، مبا يشم
التـرويج جلمـع البيانـات وإجـراء البحـوث علـى             علـى     األعـضاءَ  الدولَ عجِّشي  -١٤  

 بـشأن  ، اإلقليمي والـدويل ، وعند االقتضاء، على الصعيدين   الصعيد الوطين حنو يعول عليه على     
يف هــذا التــهريب يف اجلرميــة املنظَّمــة  دوروالتــهريب لــك شــبكات هتريــب املهــاجرين، مبــا يف ذ

تــربط هتريــب املهــاجرين  قــد الــيت احملتملــة املقــصد، وبــشأن الــصالت  ولعبــور وابلــدان املنــشأ 
  ؛بأنشطة إجرامية أخرى

 النظر يف تعزيـز التعـاون والتنـسيق فيمـا بـني       على األعضاَءالدولَأيضاً  ع  جِّشي  -١٥  
يدين الوطين والثنائي، وعلى الصعيد اإلقليمي عند االقتضاء، والنظـر عنـد         الوكاالت على الصع  

 تالوكــاالت بغــرض مجــع البيانــات وإجــراء حتلــيال     شتركة بــني مراكــز مــ  اللــزوم يف إنــشاء 
 ريبـهم  هت هتريـب املهـاجرين ومنـع     عمليـات    وتبادل املعلومات من أجل الكشف عن        ةاستراتيجي

  ؛مكافحته وفقا للتشريعات الوطنيةو
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 على تبادل املعلومات، حـسب االقتـضاء، عـن           األعضاءَ الدولَ  كذلك عجِّشي  -١٦  
املمارسات الفضلى بـشأن تعزيـز التعـاون علـى منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين والتنـسيق يف                     
أعمال التحقيـق واملالحقـة القـضائية بـشأن هتريـب املهـاجرين وفقـا للقـوانني الوطنيـة والدوليـة                     

  ؛السارية يف هذا الشأن
 علـى اسـتخدام القنـوات املوجـودة لتبـادل املعلومـات،              األعضاءَ الدولَ عجِّشي  -١٧  

ــة        ــشرطة اجلنائي ــة الدوليــة لل ــا املنظم ــيت توفره ــوات ال ــل القن ــول(مث ــن أجــل تبــادل   ) اإلنترب م
املعلومات، على حنو متَّسق مع القوانني الوطنية، مبا يـشمل املعلومـات عـن األشـخاص املـدانني       

  جرين أو تسهيله أو املشتبه يف ارتكاهبم أو تسهيلهم لعمليات من هذا القبيل؛بتهريب املها
 محايــة حقــوق  إزاءاملقــصد والعبــور و بــأدوار ومــسؤوليات بلــدان املنــشأ    ينــوِّه  -١٨  
ضـرورة  داً  دَّد جمـ  كِّـ ؤيقـد تزيـد َضـعفَهم ضـعفاً، و        ُنُهـج   ب اتبـاع    نُّـ جتضرورة  ، وب  املهرَّبني املهاجرين

لة حلقوقهم واحترام فعلي لكرامتهم وللمبادئ املعترف هبا دوليـا بـشأن عـدم التمييـز        توفري محاية فعا  
، مـع مراعـاة     وسائر االلتزامات السارية يف هذا الشأن مبوجـب أحكـام القـانون الـدويل ذات الـصلة                

   ؛األطفال غري املصحوبني بذويهمسيما  االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال، ال
ور األساسـي للدولـة يف التغلـب علـى التحـديات الـيت يفرضـها          على الد  دكِّؤي  -١٩  

هتريب املهاجرين، ويقرُّ بالدور اهلام الذي تساهم به املنظمات غري احلكومية وسـائر املنظمـات          
  ؛املعنية وغريها من مؤسسات اجملتمع املدين يف محاية املهاجرين املهرَّبني ومساعدهتم

مجيع األدوات ذات الـصلة الـيت   تفادة التامة من االس إىل   األعضاءَ الدولَ دعوي  -٢٠  
الربنـامج العـاملي ملكافحـة    يف إطـار  استحدثها مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة           

بوابـة اإلدارة املعرفيـة     هتريب املهـاجرين والـربامج اإلقليميـة والوطنيـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك                  
، "كافحـة اجلرميـة املنظمـة   املتعلقـة مب قـوانني  الرد اإللكترونيـة و  لمـوا املعرفة ل بوابة  "املعروفة باسم   

 املتعلقـة بتـهريب     ضائية إىل إمداد األمانة بالتشريعات والسوابق الق       األعضاءَ الدولَأيضاً  دعو  يو
  املهاجرين بغية إدراجها يف تلك البوابة؛

علـى كـل    إىل مضافرة عملها، من خـالل التعـاون          األعضاءَ الدولَأيضاً   دعوي  -٢١  
مــن الــصعيد الثنــائي واإلقليمــي والــدويل، حــسب االقتــضاء، مــن أجــل منــع هتريــب املهــاجرين  
ومكافحته بتوفري املساعدة الالزمة، مبـا يـشمل تقـدمي املـساعدة التقنيـة، عنـد طلبـها، بغيـة بنـاء                      

  القدرات وتعزيز الطاقات الالزمة ملنع هتريب املهاجرين ومكافحته؛
ني كلَّفــ للمــوظفني امل علــى تــوفري تــدريب متخــصص عــضاَء األالــدولَ يــشجِّع  -٢٢  

اهلجــرة ومراقبــة احلــدود وحلَــرس احلــدود، وكــذلك خلــرباء التحليــل مــسؤويل وبإنفــاذ القــوانني 
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  املــسائلاجلنــائي وأعــضاء النيابــة العامــة والقــضاة، حبيــث يــصبحون أقــدَر علــى التعــرف علــى   
  ؛ املتعلقة بتهريب املهاجرين والتعامل معها

 تقـدمي  مواصـلة رات واجلرميـة علـى   دِّ األمم املتحـدة املعـين باملخـ    مكتبَ عجِّشي  -٢٣  
تعزيز قدرة الدول األعـضاء علـى جتـرمي هتريـب املهـاجرين             ، عند طلبها، هبدف     تقنيةال ةساعدامل

 إىل النظــر يف  األعــضاَءالــدولَ قــضائيا، ويــدعو والتحقيــق يف تلــك اجلــرائم ومالحقــة مرتكبيهــا
دليل التدريب األساسي علـى      و نعمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب املهاجري     طار ال إكل من   
ــاجرينالتحقيـــق ــة القـــضائية  يف هتريـــب املهـ ــه واملالحقـ ـــ  و)٨٢(ملرتكبيـ ــدريب املتعمِّ ق دليـــل التـ

  ؛واالستفادة منها الستقصاء ومالحقة عمليات هتريب املهاجرين
التعـاون  رات واجلرميـة أن يوطـد       دِّ إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ          طلبي  -٢٤  

 أجهزة منظومـة األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وصـناديقها وبراجمهـا ذات        مجيع معوالتضافر يف العمل    
الصلة، وغريها من املنظمات احلكوميـة الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ذات الـصلة، مبـا فيهـا                    

كـل منـها، مـن أجـل اتبـاع           نطـاق واليـة      يفاملنظمات األعضاء يف الفريق العاملي املعـين بـاهلجرة،          
  يات اليت يطرحها هتريب املهاجرين؛دِّالكامل للتح التصدِّي هنج متسق وشامل ومنسق يتيح

 مـــن أعمـــال علـــى أحـــسن وجـــه علـــى االســـتفادة  األعـــضاَءالـــدولَ عجِّشيـــ  -٢٥  
 الـصلة بغيـة   ومبادرات معاهد شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ذات                

  هتريب املهاجرين؛على مكافحة تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل 
رات واجلرميــة دِّ ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــ  األعــضاَءالــدولَ عجِّشيــ  -٢٦  

على تعزيز التعاون بشأن أجنع الـسبل الكفيلـة مبنـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين، وذلـك سـعياً                    
 باألشـخاص وهتريـب     االتِّجـار "العمـل الـيت موضـوعها        حلقة   تنظيم أمور منها  عدَّة   وراء حتقيق 
التجارب الناجحة يف جمال التجرمي ويف تبادل املساعدة القانونية ويف محاية الـشهود             : املهاجرين
عقـد يف إطـار     والـيت سـوف تُ    ،  "اجملـال يات املاثلة يف هـذا      دِّ بصورة فعَّالة والتح   االتِّجاروضحايا  

  ة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛مؤمتر األمم املتحد
 واجلهات املاحنة األخـرى إىل تـوفري مـوارد خارجـة عـن              األعضاءَ الدولَ يدعو  -٢٧  

  امليزانية من أجل تلك األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
ــة ا دِّ إىل األمــني العــام أن يقــ يطلــب  -٢٨   ــع اجلرميــة والعدال ــة من ــة يف م إىل جلن جلنائي

 .دورهتا اخلامسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
                                                                    

  .E.10.IV.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )82(
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      ا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادمهان مقدَّمين مقرَّروعامشر  -جيم  
توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٣

  :رين التالينيمشروعي املقرَّ
    

  ع املقرَّر األولمشرو
  تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن دورهتا الثالثة والعشرين     

      ت لدورهتا الرابعة والعشرينوجدول األعمال املؤقَّ
  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
حيــيط علمــاً بتقريــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن أعمــال دورهتــا الثالثــة   )أ(  

  العشرين؛و
 ، وحييط علمـاً ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧ املؤرَّخ ٢١/١يعيد تأكيد مقرَّر اللجنة    )ب(  

  ؛٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ املؤرَّخ ٢٢/٢مبقرَّر اللجنة 
  .يوافق على جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة والعشرين للجنة املبيَّن أدناه  )ج(  

    
    بعة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجدول األعمال املؤقَّت للدورة الرا    

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٢
  :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية  -٣
عمــل الفريــق العامــل املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       )أ(   

  خدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛بامل
التوجيهــات املتعلقــة مبــسائل الــسياسة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة   )ب(   

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
  .أساليب عمل اللجنة  )ج(   
نـع اجلرميـة    مل متابعـة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر                 بـشأن  مناقشة مواضـيعية    -٤

  .ة اجلنائيةوالعدال
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ــدول األعــضاء       -٥ توحيــد جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وال
  :وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

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

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛التصديق على   )ب(   
  التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  )ج(   
  مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  )د(   
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،               )ه(   

 شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                وخصوصاً أنشطة 
  .واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات

  .استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -٦
 هلـا يف جمـال    ي   التـصدِّ  اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملـسائل املـستجدَّة وسـبل            -٧

  .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال                  -٨

  .التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  .عشرينجدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة اخلامسة وال  -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الرابعة والعشرين  -١١
    

  مشروع املقرَّر الثاين
  

ألحباث   يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليميأعضاء تعيني    
      اجلرمية والعدالة

ــصادياجمللــس يقــرِّر    ــيج     واالجتمــاعياالقت ــصادق علــى إعــادة تعــيني ســتيوارت ب  أن ي
 وُخويـل أنطونيـو   )قطـر (زاب  وحممـد حـن  ) إسـبانيا (كـارلوس كاستريـسانا     تعيني  على  و) أستراليا(
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ملعهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث         ، يف جملس األمنـاء التـابع        )املكسيك(إيرنانديس غارسيا   
  .اجلرمية والعدالة

    
      هات انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إلياملسائل اليت ُيلفَ  - دال  

ر التاليـة الـيت اعتمـدهتا       ت انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل القرارات واملقرَّ       ُيلفَ  -٤
  :جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

    
    ٢٣/١القرار 

واليت تستهدف حتديداً خذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تعزيز التدابري املتَّ    
      ، مبا فيها األخشاب احلرجيَّةاملنتجاتبشروع  غري املاالتِّجار مكافحة
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
ــد    ــد تأكي ــا إذ تعي ــؤرَّخ ١٦/١ قراره ــسان٢٧، امل ــل / ني ــون ٢٠٠٧أبري ــاون "، املعن التع

، ، مبا فيها األخـشاب     احلرجيَّة نتجات الدويل غري املشروع بامل    االتِّجارالدويل على منع ومكافحة     
ــة  واأل ــة وســائر املــوارد األحيائي ــاء الربِّي ــةحي ــدولَ   " احلرجيَّ ــةُ بــشدَّة ال ــه اللجن ، الــذي شــجَّعت في

األعضاَء، ضمن مجلة أمور، على التعاون على كلٍّ مـن الـصعيد الثنـائي واإلقليمـي والـدويل ملنـع                    
يــة وســائر ، مبــا فيهــا األخــشاب واألحيــاء الربِّ احلرجيَّــة الــدويل غــري املــشروع باملنتجــاتاالتِّجــار

 ومكافحته والقضاء عليه، وذلك، عنـد االقتـضاء، مـن خـالل اسـتعمال                احلرجيَّة املوارد األحيائية 
 )٨٣(عـرب الوطنيــة اجلرميـة املنظَّمـة   الـصكوك القانونيـة الدوليـة مثـل اتفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحـة        

  )٨٤(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
ــسلِّ   ــة موإذ ت ــدور اتفاقي ــة املهــدَّدة     ب ــات الربِّي ــات والنبات ــأنواع احليوان ــة ب  التجــارة الدولي
 باعتبارها الصك الدويل األساسـي الـذي يكفـل أالَّ هتـدِّد التجـارة الدوليـة بـأنواع                   )٨٥(باالنقراض

بـاجلهود الـيت تبـذهلا األطـراف يف تلـك االتفاقيـة             أيـضاً   م  سلِّاحليوانات والنباتات الربِّية بقاءها، وت    
  نفيذها،من أجل ت

                                                                    

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )83( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللَّد  )84( 
  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣املرجع نفسه، اجمللَّد   )85( 
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، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٧ املــؤرَّخ ٦٢/٩٨ قــراَر اجلمعيــة العامــة  وإذ تــستذكر  
الذي اعتمدت اجلمعية مبوجبه الصك غري امللزم قانوناً بشأن مجيع أنواع الغابـات، الـوارد يف مرفـق          

   من ذلك الصك، ٧من الفقرة ) ي(و) ط(و) ح(ذلك القرار، وباألخص الفقرات الفرعية 
/  متـوز  ٢٤ املـؤرَّخ    ٢٠٠٨/٢٥ اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      قراَرأيضاً  تستذكر  وإذ    

 الذي شجَّع فيه اجمللُس الدولَ األعضاَء على مواصـلة تزويـد مكتـب األمـم املتحـدة         ٢٠٠٨يوليه  
املعين باملخدِّرات واجلرمية مبعلومات عن التدابري املتَّخـذة عمـالً بقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة                    

، مع مراعـاة أمـور منـها احلاجـة إىل اتِّبـاع هنـوج وطنيـة شـاملة وجامعـة ومتعـدِّدة                       ١٦/١اجلنائية  
، مبـا فيهـا األخـشاب     احلرجيَّـة  الدويل غـري املـشروع باملنتجـات       االتِّجارالقطاعات ملنع ومكافحة    

التعـاون دوليـا يف     ، وإىل التنـسيق و     احلرجيَّـة  واحليوانات والنباتات الربِّيـة وسـائر املـوارد األحيائيـة         
سبيل دعم تلك النهوج، مبا يف ذلك مـن خـالل أنـشطة املـساعدة التقنيـة لبنـاء قـدرات املـوظفني          

  الوطنيني املعنيني واملؤسسات الوطنية املعنية، 
 إعالنَ سلفادور بشأن االستراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـدِّيات           وإذ تستذكر كذلك    
 الـذي اعُتمـد يف مـؤمتر        )٨٦(عدالـة اجلنائيـة وتطوُّرهـا يف عـامل متغيِّـر،          نظـم منـع اجلرميـة وال      : العاملية
 يف  األعـضاءُ املتحدة الثاين عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، والـذي سـلَّمت فيـه الـدولُ                  األمم

 مـن اجلرميـة الـيت تـؤثِّر تـأثرياً كـبرياً علـى            املـستجدة  األمم املتحدة بالتحدِّي الـذي متثِّلـه األشـكال        
لبيئة، وُشجِّعت فيه الدولُ األعضاُء على تدعيم تشريعاهتا الوطنيـة املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة                  ا

اجلنائية، كما دعيـت فيـه إىل تعزيـز التعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة والتـشارك يف املمارسـات                      
ن تقوم بدراسـة طبيعـة   الفضلى يف ذلك اجملال، وُدعيت فيه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أ    

  له على حنو فعَّال، التصدِّي ذلك التحدِّي وسبل
ــستذكروإذ    ــراَرت ــصادي واالجتمــاعي   ق /  متــوز٢٨ املــؤرَّخ ٢٠١١/٣٦ اجمللــس االقت

 غـري املـشروع بـأنواع    االتِّجـار إىل اعتبـار    األعـضاءَ الـدولَ  ، الذي دعا فيه اجمللسُ    ٢٠١١يوليه  
ــة   ــة    احليوانـــات والنباتـــات الربِّيـ ــشريعاهتا الوطنيـ ــاً لتـ ــريةً وفقـ ــةً خطـ ــاالنقراض جرميـ ــدَّدة بـ املهـ

 من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة، وخباصـة عنـدما تكـون مجاعـات              ٢من املادة   ) ب( والفقرة
  ،االتِّجارإجرامية منظَّمة ضالعة يف ذلك 

/ وز متـ  ٢٦، املـؤرَّخ    ٢٠١٢/١٩قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       علىوإذ تشدِّد     
، الذي حثَّ فيه الدولَ األعضاَء على النظـر، يف سـياق مجلـة تـدابري فعَّالـة ووفقـاً                    ٢٠١٢يوليه  

العـابرة للحـدود    اجلرمية املنظَّمة   ملختلف أشكال ومظاهر     التصدِّي   لنظمها القانونية الوطنية، يف   
                                                                    

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة  )86( 
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انـات والنباتـات الربِّيـة       بـأنواع احليو   االتِّجـار الوطنية اليت تـؤثِّر بـشكل كـبري يف البيئـة، مبـا فيهـا                
  املهدَّدة باالنقراض،

/  متــوز٢٥ املــؤرَّخ ٢٠١٣/٤٠ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  قــراروإذ تعيــد تأكيــد  
 غـري املـشروع بــأنواع     االتِّجار على اعتبار    ، الذي شجَّع فيه اجمللُس الدولَ األعضاءَ      ٢٠١٣يوليه  

لع فيـه اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّمـة جرميـةً خطـريةً،             احليوانات والنباتات الربِّية احملمية الذي تـض      
 مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة، وذلـك لـضمان           ٢مـن املـادة     ) ب(بـيَّن يف الفقـرة       تعريفهـا امل   حسب

توفري سبل كافية وفعَّالة للتعاون على الـصعيد الـدويل مبوجـب االتفاقيـة يف التحقيـق يف عمليـات                   
  ، احليوانات والنباتات الربِّية احملمية ومالحقة املتورطني فيها قضائيا غري املشروع بـأنواعاالتِّجار

 ٦٨/١٩٣على أنَّ اجلمعية العامة كانت قـد أكَّـدت، يف قرارهـا             أيضاً  وإذ تعيد التأكيد      
حاســم للقــضاء علــى  م مقــوِّ  هــو تنــسيق العمــل، أن٢٠١٣َّديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرَّخ 

 باألحيــاء الربِّيــة االتِّجــاراملــشروعة الــيت تقــود وتــسيِّر عمليــات الفــساد وتفكيــك الــشبكات غــري 
  املتحصل عليها على حنو ينتهك القوانني الوطنية،اخلشبية واألخشاب واملنتجات 

 أنَّ اجلمعية العامـة، يف ذلـك القـرار أيـضاً، شـجَّعت الـدولَ األعـضاَء بقـوَّة                    وإذ تستذكر   
وافق مـع تـشريعاهتا وأطرهـا القانونيـة الوطنيـة، مـن أجـل تعزيـز                على اتِّخاذ التدابري املناسبة، مبا يت     

 اجلماعـات   مبـا فيهـا   ألفـراد واجلماعـات،     ل للتـصدِّي    إنفاذ القـانون ومـا يتـصل بـذلك مـن جهـود            
 الــدويل غــري املــشروع االتِّجــاراإلجراميــة املنظَّمــة، النــشطني داخــل حــدودها، وذلــك بغيــة منــع  

  احلرجيَّـة  األخـشاب وغريهـا مـن املـوارد البيولوجيـة     هـا ، مبـا في جيَّـة  احلرحياء الربِّية واملنتجات  باأل
ة ومكافحـ  ل عليها على حنـو ينتـهك القـوانني الوطنيـة والـصكوك الدوليـة يف هـذا اجملـال،                   املتحصَّ
  ، والقضاء عليهاالتِّجارذلك 

فيهـا  ، مبـا   ة احلرجيَّ  غري املشروع باملنتجات   االتِّجار اجلهود الرامية إىل منع      بأنَّم  وإذ تسلِّ   
اإلمـدادات واملـرور العـابر واإلنتـاج      عناصـر   ي له ينبغي أن تأخذ يف االعتبـار         والتصدِّ ،األخشاب

  والطلب وأن تشمل تلك العناصر عند االقتضاء،
  ،  احلرجيَّـة  غري املـشروع باملنتجـات    االتِّجاربأنَّ اجلهود الرامية إىل منع      أيضاً  وإذ تسلِّم     

مــوارد رزق تــصدي لــه ينبغــي أن تأخــذ يف االعتبــار احلاجــة إىل تــوفري  وال، األخــشابفيهــامبــا 
   مستدامة،بديلة

 ، األخـشاب فيهـا ، مبـا   احلرجيَّةلالجتار غري املشروع باملنتجات التصدِّي  ضرورةَوإذ تدرك   
خ الذي يسهم يف إزالة الغابات وتدهورها، وهذا بدوره يترك أثراً سلبيا على التنوُّع األحيائي واملنـا     

   على الغابات والتنمية املستدامة،اليت تعتمد لدى اجملتمعات احمللية وموارد الرزق
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 إىل تعزيـز اجلهـود اجلماعيـة الراميـة إىل منـع ومكافحـة           هناك حاجة ماسة   بأنَّم  وإذ تسلِّ   
 تلك األفعال ميكن أن تيـسر يف بعـض   ، إذ إنَّألموال والفسادعرب الوطنية وغسل ااجلرمية املنظَّمة   

  ، األخشابفيها، مبا  احلرجيَّة غري املشروع باملنتجاتاالتِّجارحلاالت ا
ــاً   ــهاوإدراك ــشجِّ    من ــادرات ت ــرويج ملب ــن خــالل    للحاجــة إىل الت ــشروعة م  ع التجــارة امل
   األخشابفيها، مبا  احلرجيَّةالجتار غري املشروع باملنتجاتلالتصدِّي 
حاب املـصلحة املعنـيني، مبـا يف         بالـدور احلاسـم الـذي يـضطلع بـه مجيـع أصـ              وإذ تعترف   

  غـري املـشروع باملنتجـات      االتِّجـار سـيما اجملتمعـات احملليـة، يف مكافحـة           ذلك اجملتمع املـدين، وال    
  ، األخشابفيها، مبا احلرجيَّة

،  احلرجيَّـة  غـري املـشروع باملنتجـات   االتِّجـار الدولَ األعضاَء على اعتبار  تشجِّع   -١  
 جرميـة خطـرية، حـسب        هـو   فيـه اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّمـة         الـذي تـضلع    ، األخـشاب  فيهامبا  

عـرب  اجلرميـة املنظَّمـة      من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة        ٢من املادة   ) ب( تعريفها املبيَّن يف الفقرة   
 عند االقتضاء، وذلك بغيـة ضـمان تـوفري سـبل كافيـة وفعَّالـة للتعـاون علـى الـصعيد                      )٨٣(الوطنية،

، مبـا    احلرجيَّـة   غـري املـشروع باملنتجـات      االتِّجـار اقية يف التحقيق يف عمليـات       الدويل مبوجب االتف  
  ومالحقة املتورطني فيها قضائيا؛ ، األخشابفيها

الــدولَ األعــضاَء علــى التعــاون الثنــائي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي   أيــضاً  تــشجِّع -٢  
، رهنــا بالتــشريعات  يــشملحبيــثوالــدويل يف جمــال إنفــاذ القــانون الــدويل وتقويــة ذلــك التعــاون،  

تحقيقـات  ال فيها بني أجهزة إنفاذ القوانني، عن طريق إجراء حتقيقات مشتركة، مبا        التعاونَالوطنية،  
 املعلومـــات عـــن التـــشريعات واملعلومـــات هـــا مبـــا في، وتبـــادل املعلومـــات،شتركة عـــرب احلـــدوداملـــ

 فيهـا ، مبـا     احلرجيَّـة   املـشروع باملنتجـات     غـري  االتِّجـار  بغيـة منـع      االستخبارية املتعلقة بإنفاذ القانون،   
  ز إدارة الغابات واحملافظة عليها على حنو مستدام؛  يعزِّاممَّ والتصدي له، ،األخشاب
ذ، حــسب االقتــضاء ومبــا  الــدولَ األعــضاَء علــى أن تــضع وتنفِّــ  تــشجِّع بــشدَّة  -٣  

ــة     ــة وإقليمي ــة، سياســات وطني ــات الدولي ــع االلتزام ــصدِّي يتماشــى م ــشروع   الل للت جتــار غــري امل
  ؛ األخشابفيها، مبا  احلرجيَّةباملنتجات
الدولَ األعضاَء على أن تعزِّز، حسب االقتضاء وعلـى النحـو املناسـب،              تشجِّع -٤  

أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وقــدراهتا يف جمــال إنفــاذ القــانون وقــدراهتا القــضائية، مبــا يتماشــى مــع     
القـوانني  ة، من أجل ضمان توافر تشريعات مناسبة، مبا يشمل          التزاماهتا الدولية وتشريعاهتا الوطني   

  ؛ األخشابفيها، مبا  احلرجيَّةالجتار غري املشروع باملنتجاتل للتصدِّي اجلنائية،
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شمل، عنـد  تـ الـة،  الدولَ األعضاَء على اعتمـاد تـدابري مناسـبة وفعَّ      تشجِّع بشدَّة    -٥  
 فيها، مبا    احلرجيَّة  غري املشروع باملنتجات   االتِّجاراالقتضاء، قوانني جنائية وعقوبات رادعة، ملنع       

  ومكافحته؛ ،األخشاب
 مــن الــدول األعــضاء االســتفادةَ التامــةَ مــن أحكــام التعــاون الــدويل         تطلــب -٦  

عــرب الوطنيــة واتفاقيــة األمــم اجلرميــة املنظَّمــة املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 
  غري املـشروع باملنتجـات     االتِّجار يف احلاالت املناسبة، من أجل منع        )٨٤(املتحدة ملكافحة الفساد،  

ومكافحته، وهتيب يف هذا الـصدد بالـدول األعـضاء الـيت مل تـصبح         ، األخشاب فيها، مبا   احلرجيَّة
بعــد أطرافــاً يف هــاتني االتفــاقيتني أن تنظــر يف القيــام بــذلك، وتــدعو الــدول األطــراف فيهمــا إىل 

  ام وفعَّال؛تنفيذمها بشكل ت
ــوِّ  -٧   ــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ   هتن ــا يبذل رات واجلرميــة مــن جهــود،   مب

يـة،  بالتنسيق مع سائر األعضاء يف االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانـات والنباتـات الربِّ              
قـة باألحيـاء    األدوات التحليليـة اخلاصـة بـاجلرائم املتعل        جمموعـة    إعمالالدول األعضاء يف    لدعم  
 من قـدرات سـلطات إنفـاذ      أن تعزز، حيثما اقتضى األمر ذلك،      هتدف إىل    )٨٧(،ية والغابات الربِّ

ــات         ــصلة بالغاب ــق يف اجلــرائم املت ــى التحقي ــات عل ــة بالغاب ــضائية املعني ــسلطات الق ــوانني وال الق
ول ومالحقة مرتكبيهـا قـضائيا وحماكمتـهم، وتطلـب إىل املكتـب أن يواصـل تـوفري الـدعم للـد                    

  طلبها، يف إعمال جمموعة األدوات املذكورة؛بناًء على األعضاء، 
رات واجلرميـة إىل أن يقـوم، بالتنـسيق          األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّ        مكتبَ تدعو  -٨  

مع سائر هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، حسب االقتـضاء، ويف نطـاق واليـة       
 فيهــا، مبــا  احلرجيَّــة غــري املــشروع باملنتجــاتباالتِّجــار  املتــصلةكــل منــها، بتعزيــز إنفــاذ القــوانني

  ، ومعاجلة آثاره على التنمية املستدامة؛األخشاب
رات واجلرميـة إىل التعـاون مـع     األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ    مكتـبَ أيـضاً  تـدعو    -٩  

دة يف جمــال  اجليِّــالــدول األعــضاء وســائر هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة علــى اســتبانة املمارســات 
  ؛ األخشابفيها، مبا  احلرجيَّة غري املشروع باملنتجاتاالتِّجاربالقانون اجلنائي املتصلة 

رات واجلرميـة إىل أن ينظـر يف         األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّ        مكتبَ كذلك تدعو  -١٠  
عزيـز اإلنفـاذ    التعاون مع املنظمات األعـضاء يف الـشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات، مـن أجـل ت                   

اسـتحداث  العمل على   الفعلي للقوانني ونظم احلوكمة املتعلقة بالغابات، بوسائل من بينها تعزيز           
                                                                    

  ).٢٠١٢فيينا، ( Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، )87( 
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 فيهــا، مبــا  احلرجيَّــةجتــار غــري املــشروع باملنتجــاتلال التــصدِّي أدوات وتكنولوجيــات مــن أجــل
هج ملنـع ومكافحـة   ستدامة، كناملقتصادية االبدائل العضاء إىل تعزيز ، ودعوة الدول األ األخشاب
دعم الصكوك  العمل على   تعزيز  ، و  األخشاب فيها، مبا    احلرجيَّة  غري املشروع باملنتجات   االتِّجار

 التـابع    احلرجيَّـة  والربامج القائمة مثل الربنـامج املواضـيعي إلنفـاذ القـوانني واحلوكمـة والتجـارة              
  للمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية؛

ــشجِّع  -١١   ــَبت ــم  مكت ــى أن يواصــل،  املتحــدة املعــين باملخــدِّ  األم ــة عل رات واجلرمي
بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء وبالتعــاون مــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، تــوفري     

 فيهــا، مبــا  احلرجيَّــة غــري املــشروع باملنتجــاتاالتِّجــاراملــساعدة التقنيــة والتــدريب مــن أجــل منــع 
ز القدرة علـى الكـشف      ستحداث أدوات وتقنيات تعزِّ    ومكافحته، وأن يشجِّع على ا     ،األخشاب

  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛عن تلك اجلرائم ومنعها ومالحقة مرتكبيها قضائيا، وفقاً 
ــب  -١٢   ــضطلع،      تطل ــة أن ي ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم  إىل مكت

مـات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة،         بالتشاور مـع الـدول األعـضاء املعنيـة وبالتعـاون مـع املنظ             
  غـري املـشروع باملنتجـات      االتِّجـار طـة يف    مـة املتورِّ  ز على الـشبكات اإلجراميـة املنظَّ      بأحباث تركِّ 

  هذه األحباث؛ يف  إىل املسامهة طوعاً األعضاَءالدولَدعو  وت، األخشابفيها، مبا احلرجيَّة
ة إىل تقـدمي مـسامهات خارجـة عـن           اجلهـات املاحنـ     الدولَ األعضاَء وسائرَ   تدعو  -١٣  

  امليزانية للوفاء بتلك األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن                تطلب  -١٤  

  . والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القراراخلامسةيقدِّم إليها يف دورهتا 
    

  ٢٣/٢ر القرا
  

   باألشخاص االتِّجار يف ذلك، مبا  البشرية باألعضاءاالتِّجارمنع     
    بغرض نزع أعضائهم

  العدالة اجلنائية،و جلنة منع اجلرمية نَّإ  
ــستذكر   ــة  إذ تـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرَّخ ٥٩/١٥٦ قـ ــانون األول٢٠، املـ ديـــسمرب / كـ
  ،" واملعاقبة عليه باألعضاء البشريةاالتِّجارمنع ومكافحة "، املعنون ٢٠٠٤
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 باألعـضاء البـشرية     االتِّجـار منـع ومكافحـة     تقرير األمـني العـام عـن        أيضاً   وإذ تستذكر   
  )٨٨(،واملعاقبة عليه

 )٨٩(عــرب الوطنيــةاجلرميــة املنظَّمــة  اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  كــذلكوإذ تــستذكر  
ــع وقمــع  ــةوبروتوكــول من ــساء االتِّجــار  ومعاقب ل  واألطفــال، املكمِّــ  باألشــخاص، وخباصــة الن

  )٩٠(،عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 تـشجِّع   )٩١( باألشـخاص  االتِّجار خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة        بأنَّ وإذ ُتقرُّ   

 ص باألشـخا  االتِّجـار وبروتوكـول   اجلرميـة املنظَّمـة     علـى اتفاقيـة      التصديق على أمور منها تعزيز   
  وتنفيذمها على الصعيد العاملي،

املبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة الـصحة العامليـة املتعلقـة بـزرع               ب مـع التقـدير    حتيط علمـاً  وإذ    
ة، اليت صدَّقت عليها مجعية الصحة العامليـة الثالثـة والـستون            اخلاليا واألنسجة واألعضاء البشري   

  ،٢٠١٠مايو / أيار٢١ املؤرَّخ ٢٢-٦٣يف قرارها 
 االتِّجــار، املعنونــة  بــني األمــم املتحــدة وجملــس أوروبــابالدراســة املــشتركةب وإذ ترحِّــ  

  )٩٢(،بغرض نزع أعضائهم بالبشر االتِّجار واخلاليا البشرية وباألعضاء واألنسجة
اخنــراط اجلماعــات اإلجراميــة والعــاملني الطبــيني غــري املمتــثلني للقواعــد         وإذ تــدين    

ضاء البـشرية بـدون تـرخيص ويف بيـع األعـضاء البـشرية              األخالقية يف عمليات نزع وزرع األع     
والسمــسرة هبــا وشــرائها بــصورة غــري مــشروعة ويف ســائر املعــامالت غــري املــشروعة املتعلقــة      

  ، أعضائهمنزعبغرض  باألشخاص االتِّجارباألعضاء البشرية، وكذلك يف 
، اإلنـسان ى   ملواطن الضعف لد   اجلماعات اإلجرامية إزاء استغالل   وإذ يساورها القلق      
 باألشــخاص بغــرض نــزع االتِّجــار و باألعــضاء البــشريةاالتِّجــارغــرض ب ،فقــره وعــوزهومنــها 

  أعضائهم،

                                                                    

 )88(  E/CN.15/2006/10.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )89( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللَّد   )90( 
  .٦٤/٢٩٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )91( 
 Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for جملس أوروبا واألمم املتحدة،  )92( 

the Purpose of the Removal of Organs ) ،٢٠٠٩ستراسبورغ، جملس أوروبا.(  
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 باألشــخاص بغــرض نــزع االتِّجــار و باألعــضاء البــشريةاالتِّجــار  أنَّبقلــقوإذ تالحــظ   
ــضائهم ــشكِّأع ــان، ال ي ــا يقع ــة       ن، حيثم ــة متــس الكرام ــتغالل وجرمي ــن أشــكال االس شــكالً م

  انية للضحايا،اإلنس
 باألعضاء البشرية، وذلـك بواسـطة       االتِّجارمكافحة   على    األعضاءَ  الدولَ حتثُّ  -١  

تــدابري ميكــن أن تــشمل منــع نــزع األعــضاء أو زرعهــا بــدون تــرخيص، وبيعهــا والسمــسرة هبــا    
وشــرائها بــصورة غــري مــشروعة وســائر املعــامالت غــري املــشروعة املرتبطــة باألعــضاء البــشرية،      

  ؛ باألشخاص بغرض نزع أعضائهم، ومعاقبة مرتكيب هذه األعمالالتِّجاراوكذلك 
ــادئ     األعــضاَءالــدولَ تــشجِّع  ‐٢   ــة وفقــاً للمب ــدابري التالي  علــى النظــر يف اختــاذ الت

  :األساسية لنظمها القانونية الوطنية وتشريعاهتا الوطنية
 املشروع باألعـضاء     غري االتِّجاراستعراض تدابريها التشريعية املتعلقة مبكافحة        )أ(  

ــع األعــضاء البــشرية والسمــسرة هبــا        ــة علــى بي ــدابري للمعاقب البــشرية، الــيت قــد تــشتمل علــى ت
وشرائها بصورة غري مشروعة وسـائر املعـامالت غـري املـشروعة املتعلقـة باألعـضاء البـشرية، أو                

  تعزيز تلك التدابري التشريعية أو تعديلها حسب االقتضاء، 
   الرقابية على املرافق الطبية ذات الصلة والعاملني فيها؛تعزيز الضوابط  )ب(  
تــوفري التــدريب للمــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون واملراقبــة احلدوديــة      )ج(  

والعاملني الطبيني الستبانة احلاالت اليت حيتمل أن تنطوي على اجتـار باألعـضاء البـشرية وعلـى                 
  اجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم؛

ــة تــستهدف املــاحنني احملــتملني إلعالمهــم حبقــوقهم ومبــا    إجــ  )د(   راء محــالت توعي
  زع األعضاء مقابل منافع مادية من أخطار كبرية هتدِّد صحتهم وسالمتهم؛ يرتبط بن
نــع مب املتعلقــة علــى تبــادل اخلــربات واملعلومــات  األعــضاَءالــدولَأيــضاً  عتــشجِّ  -٣  
 باألشـخاص بغـرض نـزع أعـضائهم، ومبعاقبـة           جـار االتِّ باألعـضاء البـشرية و     االتِّجـار  ومكافحة

  مرتكيب هذه األعمال؛ 
 باألعـضاء   االتِّجـار بـاجلهود املبذولـة علـى الـصعيد اإلقليمـي ملكافحـة             ترحِّب    -٤  
   باألشخاص بغرض نزع أعضائهم؛االتِّجارالبشرية و
 ةًدراســ إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعــين باملخـدِّرات واجلرميـة أن جيـري       تطلـب   - ٥  

يستند فيها إىل حتليل املعلومـات الـيت تقـدِّمها الـدول األعـضاء،       باألعضاء البشرية،    االتِّجارحول  
لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا اخلامسة والعشرين، وتدعو املكتَب يف هذا الـصدد إىل التحـاور                 
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القتــضاء، مــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وذلــك بالتــشاور الوثيــق مــع الــدول األعــضاء عنــد ا 
 باألعضاء البـشرية واملالحقـات القـضائية ذات         االتِّجارللتمكن من مجع البيانات وحتليل حاالت       

 هبا، وكذلك مجع أمثلة عن التشريعات املنطبقة، وأن يضع يف اعتبـاره يف الوقـت                االتِّجارالصلة ب 
عهــا مــن أجــل  باألشــخاص بغــرض نــزع أعــضائهم جيــري مجاالتِّجــارذاتــه أنَّ البيانــات املتعلقــة ب

ــن    ــاملي عـ ــر العـ ــارالتقريـ ــخاصاالتِّجـ ــاعي     باألشـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــرار اجمللـ ــاً لقـ ، وفقـ
ــشجِّع ٢٠١٣/٤١ ــدولَ، وتـ ــضاَءالـ ــة      األعـ ــدِّرات واجلرميـ ــين باملخـ ــب املعـ ــد املكتـ ــى تزويـ  علـ

  باملعلومات ذات الصلة عندما ُيطلَُب منها ذلك؛
احنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن    الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات امل تــدعو  - ٦  

  .امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

  ٢٣/٣القرار 
  

 goAMLتعزيز تطوير وتنفيذ نظام    
كأداة مفيدة يف تنفيذ برنامج األمم املتحدة  )٩٣(

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  

  ة،إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائي  
القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي            إذ تعيد تأكيد      

واالجتماعي فيما يتعلق بضرورة تعزيـز التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون الـتقين، يف جمـال                      
منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الراميــة إىل مكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والفــساد    

  ، مكافحةً فعالةعرب الوطنيةجلرمية املنظَّمة او
ــراَروإذ تـــستذكر    ــةقـ ــة العامـ ــانون األول١٩  املـــؤرَّخ٦٦/١٧٧  اجلمعيـ  ديـــسمرب/ كـ
ــضارَّ   و ٢٠١١ ــار ال ــدويل علــى مكافحــة اآلث ــز التعــاون ال ــدفُّاملتعلــق بتعزي ــة غــري  ة للت قات املالي

ه الـدولَ األطـراَف يف اتفاقيـة األمـم          يـة مـن األنـشطة اإلجراميـة، الـذي حثَّـت فيـ             املشروعة املتأتِّ 
ــسنة   االتِّجــاراملتحــدة ملكافحــة  ــة ل  )٩٤(،١٩٨٨ غــري املــشروع يف املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقلي

واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة       )٩٥(عرب الوطنية، اجلرمية املنظَّمة   واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     
                                                                    

 دائرة إنتاج نظام براجميات قياسي متوفر لوحدات االستخبارات املالية، هو من ، الذي هوgoAMLنظام   )93( 
 يف إطار الربنامج العاملي  أُعدَّ وقدعلومات التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،تكنولوجيا امل

 .ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )94( 

 .٣٩٥٧٤م ، الرق٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللَّد   )95( 
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، وخباصـة اختـاذ تـدابري ملنـع غـسل          تطبيقـاً تامـا   ت  على تطبيـق أحكـام تلـك االتفاقيـا         )٩٦(الفساد
   عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمة األموال ومكافحته، بوسائل منها جترمي غسل عائدات 

اجلرميـة   من أنَّ عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهـاب والفـساد و           وإذ يساورها القلق    
 مـن خـالل التعـاون الـدويل       االً فعَّـ  ا عامليـ  تـصدِّياً  تـستلزم     عامليةً عرب الوطنية متثِّل حتدِّياتٍ   املنظَّمة  

  فيما بني الدول األعضاء ويف إطار منظومة األمم املتحدة،
 goAML على مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لتطـويره نظـام  وإذ تثين   

خــرى صة األكجــزء مــن جهــوده لــدعم الــدول األعــضاء، وإذ حتــيط علمــاً بالرباجميــات املتخصِّــ
 مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب           الراميـة إىل  املتاحة للـدول األعـضاء لـدعم جهودهـا          

  عرب الوطنية،اجلرمية املنظَّمة والفساد و
ــسهيل إجــراء   وحــدات االســ دوَروإذ تالحــظ    ــة يف ت ــات فعَّ تخبارات املالي ــة، حتقيق ال

الة، وفقاً للتـشريعات الوطنيـة     عَّفو تبادل املعلومات ذات الصلة بطريقة آمنة        وذلك بطرائق منها  
بـني البلـدان والكيانـات ذات الـصلة، أو          و الـوطين واألطر القانونية القائمة، سواء على الـصعيد        

، وتزايــد اســتخدام التكنولوجيــا واالعتمــاد الــدويلوإلقليمــي او كــل مــن الــصعيد الثنــائيعلــى 
  عليها يف جتهيز تلك املعلومات واستخدامها وتبادهلا،

قتها الدول األعـضاء حـىت اآلن عـن طريـق اسـتخدام             بالنتائج اإلجيابية اليت حقَّ    قرُُّتوإذ    
 االسـتخبارات املاليـة يف مكافحـة غـسل      املتخصِّصة يفرباجمياتالوغريه من نظم  goAML نظام

  عرب الوطنية، اجلرمية املنظَّمة األموال ومتويل اإلرهاب والفساد و
ــيت قدَّ التوصــيةَوإذ تالحــظ   ــه ال ــه يف   ا إىل املكتــب وحــدةُ مت ــة ل ــيم املــستقل التابع  التقي

 استعراضها للربنـامج العـاملي ملكافحـة غـسل األمـوال وعائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب لعـام                
  ،goAML، ومنها براجمية مةمنتجاته القيِّملختلف  الترويج، مبواصلة ٢٠١١

ــة إىلالرا علــى مواصــلة تعزيــز جهودهــا   األعــضاَءالــدولَ عجُِّتــش  -١    مكافحــة مي
عــرب الوطنيـة بوســائل منـها التنفيــذ   اجلرميــة املنظَّمـة  غـسل األمــوال ومتويـل اإلرهــاب والفـساد و   

 وغـريه مـن نظـم براجميـات         goAML من قبيل نظام براجميـة    الستخبارات املالية   لال ألدوات   الفعَّ
  نية؛ صة، حسب االقتضاء، مع مراعاة التشريعات الوطاالستخبارات املالية املتخصِّ

                                                                    

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )96( 
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ــش  -٢   ــدولَعجُِّت  وتنفيــذ واســتخدام نظــم  باســتبانة تقــم بعــُد الــيت مل  األعــضاَء ال
أو غــريه مــن نظــم  goAMLمــن قبيــل نظــام براجميــة صة رباجميــات االســتخبارات املاليــة املتخصِّــل

  ذلك، وفقاً الحتياجاهتا الوطنية؛  تنظر يف القيام بالرباجميات، على أن
ــم ا تطلــب  -٣   ــب األم ــدول      إىل مكت ــة دعــم ال ملتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي

ضـمن   goAML طلبها، عـن طريـق مواصـلة تطـوير وتنفيـذ وصـيانة براجميـة            بناًء على   األعضاء،  
  طرائقه احلالية املتعلقة بالتشغيل والتمويل؛ 

رات واجلرميـة أن   إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّ   تطلب  -٤  
ز م احملـرَ  التقـدُّ  عـن  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة والعشرين تقريراً            م إىل يقدِّ

  يف تنفيذ هذا القرار؛ 
 واجلهات املاحنة األخـرى إىل تـوفري املـوارد الالزمـة مـن               الدولَ األعضاءَ  تدعو  -٥  

  .إجراءاهتالقواعد األمم املتحدة و خارج امليزانية بغرض تنفيذ هذا القرار، وفقاً
    

    ٢٣/١املقرَّر 
      معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةتقرير جملس أمناء    

قـــرَّرت جلنـــةُ منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، خـــالل جلـــستها الـــسابعة املعقـــودة يف    
اث ، أن حتيــل تقريــر جملــس أمنــاء معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــ  ٢٠١٤مــايو /أيــار ١٥

 إىل اجمللـس    (E/CN.15/2014/18)اجلرمية والعدالة عن األنشطة الرئيسية الـيت اضـطلع هبـا املعهـد              
 مـن املـادة الرابعـة مـن النظـام األساسـي للمعهـد               )ه( ٣االقتصادي واالجتماعي، وفقـاً للفقـرة       

  ).١٩٨٩/٥٦مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (
  
  


